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บทคัดย่อ 
กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) ลักษณะทุนทำงสังคมในเขตเมือง 2) วิธีกำรเสริมสร้ำง

ทุนทำงสังคมเพื่อมำใช้เสริมสร้ำงทุนมนุษย์ และ 3) สังเครำะห์ตัวแบบกำรเสริมสร้ำงทุนทำงสังคม โดยใช้
วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพเน้นกำรสัมภำษณ์เจำะลึก และกำรจัดเวทีสนทนำกลุ่ม จำก 60 ผู้ให้ข้อมูลที่ส ำคัญ 
(ฝั่งประเทศละ 30 คน) วิเครำะห์ด้วยกำรตีควำมและกำรวิเครำะห์บริบท (Contextual Analysis) ควบคู่
ไปกับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลด้วยเทคนิคสำมเส้ำในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง  ผล
กำรศึกษำพบว่ำ ทุนทำงสังคมของไทยมีลักษณะเป็นระบบและซับซ้อนจนสำมำรถเอ้ือประโยชน์ต่อกำร
เสริมสร้ำงทุนมนุษย์มำกกว่ำของกัมพูชำ ทั้งมิติควำมเป็นทำงกำร มิติมุ่งเน้นเพื่อคนภำยในและภำยนอก
ชุมชน รวมทั้งเป็นแบบเปิดกว้ำงมำกกว่ำ วิธีกำรเสริมสร้ำงทุนทำงสังคมของไทยใช้ทั้งแบบตำมจำรีต
ประเพณี เช่น กำรอิงค ำสอนศำสนำ เน้นร่วมกิจกรรมตำมประเพณี และใช้ควำมเป็นเครือญำติ และแบบ
สมัยใหม่ เช่น กำรก ำหนดแนวปฏิบัติ/กฎกติกำ ระเบียบร่วมกัน ที่ส ำคัญคือ กำรพำท ำและกำรท ำเป็น
แบบอย่ำง ส่วนกัมพูชำใช้แบบตำมจำรีตประเพณี ส่วนตัวแบบกำรน ำทุนทำงสังคมมำใช้เสริมสร้ำงทุน
มนุษย์ของไทย เน้นใช้กำรขัดเกลำทำงสังคม กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรถ่ำยทอด/ศึกษำ กำรฝึกปฏิบัติ 
และกำรตอกย้ ำ ผ่ำนสถำบันหลัก คือ ครอบครัว ชุมชน สถำบันศำสนำและรัฐ ส่วนของกัมพูชำยังมีควำม
จ ำกัดในกำรน ำทุนทำงสังคมมำใช้เสริมสร้ำงทุนมนุษย์คงน ำมำใช้เฉพำะด้ำนจิตใจ แต่ด้ำนสติปัญญำและ
ทักษะยังไม่ได้ด ำเนินกำรเป็นรูปธรรม ข้อเสนอแนะส ำคัญ หำกต้องกำรให้ไทยมีส่วนช่วยเสริมสร้ำงทุน
มนุษย์ของชำยแดนกัมพูชำอย่ำงแท้จริง (มิใช่แค่บริจำค) ในฐำนะภำคีของอำเซียน รัฐบำลของสอง
ประเทศจ ำเป็นต้องมีข้อตกลงเชิงนโยบำยให้ชัดเจน 

 
ค ำส ำคัญ  ทุนทำงสังคม ทุนมนุษย์ วิธีกำรเสริมสร้ำง เมืองชำยแดน 

                                                            บทควำมวิจัย 

ทุนทำงสังคมกับกำรเสริมสร้ำงทุนมนุษย์ 
ในเขตเมืองชำยแดน  

กรณีศึกษำเปรียบเทียบประเทศไทยกับกัมพูชำ 
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Abstract 
This research aims at studying social capital characteristics, methods to promote social 

capital and synthesizing model of using social capital to strengthen human capital in border 
towns of Thailand  and Cambodia. The study used qualitative research focusing on in–depth 
interview and focus group of 60 key–informants.  Data analysis has been done with logical 
interpretation and contextual analysis. 

Finds of the research show that Thai social capital characteristics are more formality and 
complexity than Cambodia that can more contribute to strengthen human capital. 

Methods for promoting Thai social capital emphasize on traditional types; they are 1) following 
religious doctrine 2) jointing in community activities and 3) using kinship relation and modern 
types such as setting practice agreement, and regulation. For Cambodia uses only traditional type. 

Styles of using Thai social capital to strengthen human capital focuses on socialization, 
exchange information and knowledge forum, training education, practice and reinforcement 
through 4) main socializing agents ( family, community, religious institute and governmental 
organization). For Cambodia still limited using, they just use social capital for spiritual promotion 
not cover intellectual and skill. 

Important recommendation: Thai can contribute for promoting Cambodia social capital 
to strengthen their human capital if the two governments make policy agreement. 

         

Keywords:  Social capital, Human capital, Promotion methods, Border Town 
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บทน ำ  
 มนุษย์ถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกระบวนกำรพัฒนำ ดังนั้น คุณสมบัติของมนุษย์โดยเฉพำะควำมรู้ 
ทักษะ และลักษณะจิตคุณธรรมหรือที่ทำงวิชำกำร เรียกรวม ๆ ว่ำ ทุนมนุษย์ จึงมีควำมส ำคัญยิ่ง ท ำให้
จ ำเป็นต้องเร่งเสริมสร้ำงให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภำพ เพื่อให้มีพลังในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ แต่ในกำร
พัฒนำทุนมนุษย์จ ำเป็นต้องอำศัยทุนอ่ืน ๆ มำสนับสนุน โดยเฉพำะทุนเงิน ทุนเทคโนโลยี และทุน
ทรัพยำกร ส ำหรับสังคมที่ก ำลังพัฒนำหรือด้อยพัฒนำ โดยเฉพำะกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชำ สปป.
ลำว เมียร์ม่ำร์ เวียดนำม และไทย) ที่มีทุนทั้งสำมจ ำกัดหรืออยู่ในสภำพที่ยังไม่สำมำรถน ำมำใช้เพื่อพัฒนำ
ทุนมนุษย์ได้อย่ำงมีคุณภำพ ทุนที่สังคมเหล่ำนี้มีอยู่มำกและอยู่ในลักษณะที่มีคุณภำพเอ้ือต่อกำรพัฒนำ
ทุนมนุษย์ได้อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืนนั้น คือ ทุนทำงสังคม  ดังนั้น ในกำรศึกษำนี้จึงสนใจศึกษำลักษณะ
ทุนทำงสังคม วิธีกำรเสริมสร้ำงทุนทำงสังคม และตัวแบบที่เหมำะสมในกำรน ำทุนทำงสั งคมมำใช้พัฒนำ
ทุนมนุษย์ในเขตเมืองชำยแดนไทยและกัมพูชำ ซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อสะดวกด้วยกำรเดินข้ำม
ไปมำทำงเท้ำเป็นระยะทำงยำว แต่มีเงื่อนปมทำงประวัติศำสตร์และควำมไม่ชัดเจนในพรมแดน ท ำให้เกิด
ปัญหำชำยแดนเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่อง กำรหันมำร่วมมือด้วยกำรส่งเสริมทุนมนุษย์ โดยใช้ทุนทำงสังคมจึง
เป็นทำงออกที่น่ำสนใจยิ่งของสองประเทศ ในกำรศึกษำจึงเน้นศึกษำเปรียบเทียบระหว่ำงสองประเทศนี้ 
 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทุนมนุษย์ 
 กำรปรำกฏตัวของแนวคิดกำรพัฒนำทุนมนุษย์ในโลกวิชำกำร เริ่มขึ้นในช่วงปลำยศตวรรษที่ 
19–ต้นศตวรรษที่ 20  จำกแนวคิดของ Smith, Adam (อ้ำงถึงใน Lin, Nan, 2003) ที่จุดประกำยควำม
สนใจในเรื่องทุนมนุษย์ นักวิชำกำรกลุ่มแรกที่ให้ควำมสนใจคือ กลุ่มนักเศรษฐศำสตร์ และได้ขยำยวง
ควำมสนใจไปยังสำขำวิชำกำรอ่ืน ๆ เช่น สำขำกำรบริหำรองค์กำร กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เป็นต้น 
กลุ่มนักวิชำกำรที่ส ำคัญที่ท ำให้ทุนมนุษย์โดดเด่นในโลกวิชำกำร ประกอบด้วย 
 Smith, Adam (อ้ำงถึงใน Lin, Nan, 2003) ที่ได้เสนอว่ำ ควำมสำมำรถของมนุษย์เป็นเสมือน
ส่วนหนึ่งของทุน หรือคือทุนชนิดหนึ่ง จำกข้อเสนอนี้ท ำให้เกิดกำรตื่นตัวสนใจแนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ 
 Schultz, Theodoze W. (1961) ผู้ที่สำมำรถน ำเสนอทฤษฎีทุนมนุษย์อย่ำงเป็นระบบครั้งแรก 
จำกผลงำน “กำรลงทุนภำยในทุนมนุษย์ (Investment in Human Capital)” ซึ่ง Schultz ได้เสนอ
อย่ำงหนักแน่นว่ำ มนุษย์มิใช่เป็นแค่แรงงำนหรือปัจจัยของกำรผลิต แต่เป็นทุนที่มีคุณค่ำเพิ่มในตนเสมอ 
หำกได้รับควำมรู้ ทักษะ และอ่ืน ๆ 
 ซึ่งสอดคล้องกับ Becker, Gary S. (1993) ที่ชี้ให้เห็นว่ำ ทุนมนุษย์โดยนิยำมแล้วเกี่ยวข้องกับ
กำรมีกำรศึกษำ ซึ่งต่อมำภำยหลังได้เพิ่มเติมอีกว่ำ เก่ียวข้องกับเร่ืองอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ 
 Schultz (1961) และ Johnson, Harry G. (1960) ยังได้เสนอเชิงสรุปวำ่ มนุษยส์ำมำรถสะสม
ทุนด้วยกำรลงทุนด้ำนทักษะและควำมรู้ อันก่อให้เกิดผลทำงเศรษฐกิจ เพรำะมูลค่ำหรือควำมสำมำรถที่
เพิ่มข้ึนสำมำรถท ำให้นำยทนุหรือผู้ประกอบกำรได้รับก ำลังแรงงำน (Labor Power) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ให้มูลค่ำทำงกำรตลำดของสนิคำ้หรือผลผลิตเพิ่มข้ึน ทัง้ในแง่ของคุณภำพ ปริมำณ หรือทั้งสองอย่าง ท ำ
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ให้มนุษย์มิได้ถูกมองเป็นเพียงปัจจัยทำงกำรผลติ แต่สำมำรถเป็นเจ้ำของทุน เพรำะมนุษยส์ำมำรถสร้ำง
สิ่งตอบแทนพิเศษที่เป็นคำ่จ้ำงทีเ่พิ่มข้ึน และผลก ำไรในรูปแบบอ่ืน ปัจจุบนัในแนวคิดทฤษฎีทุนมนุษย์ ตัว
ของมนุษย์ จึงถูกกระตุ้นจูงใจเพือ่ให้รับเอำทักษะและควำมรู้ให้เพิ่มขึ้น และสำมำรถกลำยเป็นนำยทุนได้ 
 หำกพิจำรณำจำกมุมมองของนักวิชำกำรตะวันตก จะเห็นว่ำเน้นควำมหมำยของทุนมนุษย์ใน 2 
มิติ คือ มิติควำมรู้ และมิติของทักษะควำมเชี่ยวชำญเป็นส ำคัญ ในขณะที่มุมมองของนักวิชำกำร
ตะวันออก เฉกเช่น นิสดำรก์  เวชยำนนท์ (2556) และ จิรประภำ  อัครบวร (2552) กลับมีมุมมองต่อทุน
มนุษย์ที่ต่ำงไปจำกตะวันตก โดยมีมุมมองว่ำ ทุนมนุษย์ที่มีภำวะเป็นองค์รวม พฤติกรรมหรือทักษะ และ
จิตใจ (ลักษณะจิตที่มีคุณธรรมเพื่อกำรอยู่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่ำงยั่งยืน) เพรำะว่ำจิตใจ เป็นพฤติกรรม
ภำยในคือ มโนภำพ (นิสดำรก์ เวชยำนนท์, 2556: 8–11) ที่มนุษย์มีและถูกหล่อหลอมขัดเกลำตำม
ปทัสถำน (Norm) ของสังคมและองค์กำรที่ตนเป็นสมำชิกอยู่ให้เป็นไปในทิศทำงที่สังคม/องค์กำร
ปรำรถนำเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยนิสดำรก์ได้แบ่งองค์ประกอบของมนุษย์ออกเป็น 3 ส่วน คือ ศีล 
สมำธิ ปัญญำ โดยถือว่ำมนุษย์มีศีล (หรือจิตคุณธรรม) ก ำกับจึงท ำให้กำยกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 
เป็นที่ยอมรับของสังคม/องค์กำร ส่วนสมำธิเปรียบเสมือนทุนทำงสงัคม อันหมำยถึง ภูมิปัญญำ วัฒนธรรม 
ค่ำนิยมที่สะสมมำจำกอดีต แต่ในปัจจุบันกลับถูกท ำให้กลำยเป็นสังคมบริโภคนิยม อันเป็นเหตุให้ขำดสติ
ในกำรกระท ำไม่ฝึกฝน ไม่อดทน จึงไม่เชี่ยวชำญ พฤติกรรมหรือทักษะงำนจึงไม่พัฒนำ ส ำหรับปัญญำ
เปรียบได้กับควำมรู้ควำมเข้ำใจของมุมมองตะวันตก 
 ส ำหรับกำรศึกษำครั้งนี้ใช้ควำมหมำยในแง่มุมของนักวิชำกำรตะวันออก ซึ่งมีควำมหมำย
กว้ำงขวำงครอบคลุมสภำวะกำรเป็นมนุษย์ในฐำนะสมำชิกของสังคมและสอดคล้องกับบริบทสังคม
วัฒนธรรมของคนในอำเซียนมำกกว่ำมุมมองตะวันตก ที่เน้นควำมรู้และทักษะ อันมีควำมสุ่มเสี่ยงต่อกำร
แข่งขัน เอำรัดเอำเปรียบผู้อ่อนด้อยกว่ำ กล่ำวคือ นักวิชำกำรตะวันออกเน้นให้ควำมหมำยทุนมนุษย์ 
ครอบคลุมใน 3 มิติ/ด้ำน คือ ควำมรู้ ทักษะ และจิตใจ หรือจิตคุณธรรม 
 
  แนวคิดทุนทำงสังคม 
 ควำมต้องกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ และเน้นกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคม ถือได้ว่ำเป็น
ควำมต้องกำรพื้นฐำนประกำรหนึ่งในวิถีชีวิตของคนในเอเชีย และถูกหยิบยกมำเป็นกระบวนทัศน์ส ำคัญ
ประกำรหนึ่งในโลกวิชำกำรของประเทศที่ด้อยพัฒนำและก ำลังพัฒนำ เฉกเช่น ประเทศกัมพูชำและไทยเม่ือไม่
นำนมำนี้ ภำยใต้ชื่อกระบวนทัศน์ใหม่นี้ว่ำ “ทุนทำงสังคม” 
 นับแต่นั้นมำทุนทำงสังคมก็ได้รับกำรกล่ำวขวัญถึง มีกำรนิยำมและก ำหนดคุณสมบัติไว้มำกมำย
หลำกหลำยตำมวัตถุประสงค์ และมุมมองของนักวิชำกำรและผู้สนใจในสำขำต่ำง ๆ อย่ำงมำกมำย 
รวดเร็ว และถำโถม อย่ำงไรก็ตำม ก็ยังสำมำรถล ำดับพัฒนำกำร (ตำมล ำดับเวลำ) สรุปควำมหมำยและ
องค์ประกอบส ำคัญของทุนทำงสังคมไว้ได้ในระดับหนึ่ง นักคิดที่ส ำคัญ ๆ มีดังนี้ 
 ทุนทำงสังคมปรำกฏตัวคร้ังแรกจำกกำรอภิปรำยของ  Hanifan, Lyda Judson (1920) ใน
บทควำมเรื่อง Rural School Community Center ซึ่งอธิบำยสิ่ งต่ำง ๆ ที่ สำมำรถพบเห็นได้ ใน
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ชีวิตประจ ำวันของผู้คน เช่น กำรสร้ำงมิตรภำพ กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี ควำมเห็นอกเห็นใจกัน กำรสร้ำง
ทุนทำงสังคมก็เหมือนกำรด ำเนินเศรษฐกิจ ที่จะต้องมีกำรสะสมทุนก่อน ดังนั้น กำรสร้ำงทุนทำงสังคมได้
นั้นปัจเจกชนก็ต้องสร้ำงมิตรภำพและต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่โตกว่ำครอบครัว 
 Bourdieu (1983) ได้เขียนเก่ียวกับทฤษฎีทำงสังคม และมองทุนทำงสังคมว่ำมีควำมเก่ียวพันสูง
ทำงเศรษฐกิจ โดยระบุว่ำทุนทำงสังคมเป็นกำรอ ำพรำงอย่ำงแนบเนียนเพื่อทุนทำงเศรษฐกิจ 
 Hirschman, Albert O. (1984) ได้เปรียบเทียบทุนทำงสังคมว่ำเป็นเสมือนทรัพยำกรทำง
ศีลธรรม (Moral Resource) และเป็นทรัพยำกรที่ใช้ไม่มีวันหมด เปรียบเสมือนเป็นสินค้ำสำธำรณะ 
(Public Goods) ที่มิใช่ของคนใดคนหนึ่งที่ใครจะน ำมำใช้แต่เพียงผู้เดียวหรือกีดก้ันไม่ให้ผู้อื่นใช้ 
 Coleman, James S. (1988) ได้ท ำให้ทุนทำงสังคมมีควำมชัดเจน โดยกำรน ำแนวคิดของ 
Putnam มำเป็นโครงสร้ำงของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้กระท ำกำร และในปี 1990 Coleman ได้อธิบำย
ที่มำของทุนทำงสังคมไว้ในหนังสือ Foundation of Social Theory ว่ำมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ผู้กระท ำกำร 2) เหตุกำรณ์/ทรัพยำกร และ 3) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันเป็นที่มำของผู้สนใจต่อ ๆ มำ 
โดยได้เน้นว่ำกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ (Norm) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส ำคัญของทุนทำงสังคม  
 Putnam, Robert (1993) ได้น ำแนวคิดทุนทำงสังคมมำใช้ในกำรศึกษำที่เกี่ยวเนื่องกับกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยในประเทศอิตำลี 
 ในปี ค.ศ. 1999 World Bank ได้น ำแนวคิดทุนทำงสังคมมำใช้เป็นรูปแบบหนึ่งของทุนในกำร
พัฒนำ โดยนิยำมว่ำ ทุนทำงสังคมเป็นสถำบันควำมสัมพันธ์ที่มีบรรทัดฐำนหรือจำรีต (Norm) ก ำหนดใน
ระบบควำมสัมพันธ์  
 ซึ่งในช่วงใกล้ ๆ กัน Fukuyama (1995 และ 1999) ได้น ำเสนอผลงำนเร่ือง Capital and Civil 
Society ที่มีกำรเน้นระบุถึงทุนทำงสังคมไว้อย่ำงชัดเจน 
 Cohen and Prusak (2001) ได้น ำทุนทำงสังคมมำใช้เพื่อดูแลรักษำและพัฒนำองค์กำร 
 Baker (2001) ได้น ำทุนทำงสังคมมำใช้ในธุรกิจและน ำมำใช้พัฒนำองค์กำร 
 Putnam, Robert (2002 อ้ำงถึงใน สมศักด์ิ สำมัคคีธรรม, 2555) ได้เสนอระดับและรูปแบบ
ของทุนทำงสังคม ดังนี้ 
 1. ทุนทำงสังคมมี 2 ระดับ คือ 1) ทุนทำงสังคมที่เป็นส่วนตัว (Private or Internal Social 
Capital) และ 2) ทุนทำงสังคมที่เป็นสำธำรณะ (Public or External Social Capital)   
 2. รูปแบบของทุนทำงสังคม 4 แบบ 
  2.1) แบบเป็นทำงกำรกับไม่เป็นทำงกำร (Formal vs Informal Social Capital) 
  2.2) แบบเหนียวแน่นกับบอบบำง (Thick vs Thin Social Capital) 
  2.3) แบบเน้นภำยในกับภำยนอก (Inward–looking vs Outward–looking) 
  2.4) แบบเปิดกับแบบปิด (Bridging vs Bonding Social Capital) 
 Lin, Nan (2003) มองว่ำทุนทำงสังคมคือ กำรลงทุนในด้ำนควำมสัมพันธ์ที่คำดหวังกำรตอบ
แทน โดยมีองค์ประกอบส ำคัญคือ ควำมไว้วำงใจ (Trust) ปทัสถำน (Norm) เครือข่ำย (Network) และ
กำรต่ำงตอบแทน (Reciprocal) ซึ่ง Lin, Nan เรียกรวม ๆ ว่ำ สมบัติแห่งส่วนรวม (Collective Assets) 
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 ซึ่งกำรให้ควำมหมำยและองค์ประกอบของ Lin, Nan เช่นนี้คล้ำยคลึงกับที่ Halpern (2005) ได้
ให้ควำมหมำยว่ำ ทุนทำงสังคมคือ กำรมีปฏิสัมพันธ์และควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยทำงสังคม และ  
Carroll (2001) อธิบำยถึงทุนทำงสังคมที่ใช้ในปัจจุบันว่ำคือ ควำมไว้วำงใจ กำรต่ำงตอบแทน และ
เครือข่ำยควำมร่วมมือแห่งประชำ (Network of Civil Engagement) 
 จำกพัฒนำกำรของทุนทำงสังคมในโลกตะวันตกที่กล่ำวมำ ต่ำงเน้นคล้ำยคลึงกันว่ำ ทุนทำง
สังคมคือ รูปแบบควำมสัมพันธ์ ที่ตั้งบนพื้นฐำนของควำมไว้วำงใจ กำรมีปทัสถำน (Norm) กำรเก้ือกูล
ช่วยเหลือกันของกลุ่ม/เครือข่ำย ที่สำมำรถต่ำงตอบแทนกัน 
 ในขณะที่แนวคิดทุนทำงสังคมในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นมำในโลกวิชำกำรนับแต่ ปรีดี  พนม
ยงค์ (2500) ได้กล่ำวถึง และให้ควำมส ำคัญกับทุนทำงสังคมในกำรเข้ำมำช่วยเหลือ แก้ปัญหำ และพัฒนำ
สังคม ดังปรำกฏในงำนเขียนเรื่องควำมเป็นอนิจจังของสังคม โดยได้กล่ำวถึงประเพณีของชำวนำที่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนกลำยเป็นประเพณีตกทอดมำถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้อธิบำยถึงลัทธิสหกรณ์ที่
จัดตั้งโดยชุมชน โดยไม่มีรูปแบบกำรปกครองมำก แต่ใช้หลักควำมช่วยเหลือกันโดยสมัครใจในกิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่เรียก “สำมัคคีธรรม” 
 ในช่วงปี 2520 นักคิดส ำนักวัฒนธรรมชุมชนคนส ำคัญ เช่น ฉัตรทิพย์  นำถสุภำ (2520) ได้
ชี้ให้เห็นคุณค่ำของวิถีชีวิต ประวัติศำสตร์ชุมชน และวัฒนธรรมที่ เอ้ือเฟื้อพึ่งพิงช่วยเหลือกัน ให้
ควำมส ำคัญกับควำมสัมพันธ์ สิ่งเหล่ำนี้ถือเป็นสิ่งจ ำเป็นหลักที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ อันช่วยส่งผล
ก่อให้เกิดควำมเติบโตของแนวคิดทุนทำงสังคมในสังคมไทย 
 ทุนทำงสังคมปรำกฏตัวอย่ำงแพร่หลำยขึ้นในสังคมไทยในช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ 
ช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมำ โดยเริ่มจำกกองทุนเพื่อสังคม (SIF.) (วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์, 2548) ซึ่งเน้นถึง
กำรน ำทุนในชุมชนที่ถือเป็นทุนทำงสังคมอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้ชุมชนเข้มแข็ง อันได้แก่ ควำมเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
กำรหลอมจิตใจ หลอมควำมคิดและทักษะในกำรจัดกำร รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนคลุมถึง
ทุนทำงวัฒนธรรมที่สำมำรถน ำมำใช้แก้ปัญหำ 
 Pattamasiriwat (2004) ได้สรุปควำมหมำยของทุนทำงสังคมไว้ว่ำคือ ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมใน
ลักษณะกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นเครือข่ำย บนพื้นฐำนควำมไว้วำงใจกัน มีกำรท ำดีในลักษณะต่ำงตอบแทน
กันในหมู่สมำชิก และกำรท ำงำนที่เกื้อกูลกันที่มิใช่กำรแลกเปลี่ยนทำงกำรเงิน หรือกำรท ำสัญญำเป็นทำงกำร 
จึงท ำให้เกิดแลกเปลี่ยนค้ำขำยง่ำยขึ้น ลดต้นทุนและค่ำโสหุ้ย ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ 
 นอกจำกที่กล่ำวมำ ก็ยังมีนักวิชำกำรไทยอีกมำกมำย (โปรดอ่ำนจำกรำยงำนฉบับสมบูรณ์และ  
สุพรรณี  ไชยอ ำพร, 2547: 69–98) ที่กล่ำวในลักษณะท ำนองเดียวกัน กล่ำวได้โดยสรุปว่ำ แนวควำมคิด
เกี่ยวกับทุนทำงสังคมในโลกตะวันตกและตะวันออกไม่แตกต่ำงกันมำกนัก จะต่ำงก็เพียงระดับควำม
เข้มข้นขององค์ประกอบแต่ละตัว 
 ดังนั้น ในกำรศึกษำครั้งนี้จึงได้น ำองค์ประกอบของทุนทำงสังคมที่พบว่ำมีกำรเน้นย้ ำตรงกันใน
อันดับต้น ๆ อันประกอบด้วย ควำมไว้วำงใจ ควำมผูกพันช่วยเหลือเอ้ืออำทร/มีพันธะทำงสังคมต่อกัน 
กำรรวมตัวเป็นกลุ่ม/เครือข่ำย และกำรก ำหนดแนวปฏิบัติ/กฎระเบียบ (Norm) ร่วมกัน 
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 ส ำหรับแนวคิดน ำ (Core Concept) ของกำรศึกษำเพื่อน ำทนุทำงสังคมมำเสริมสร้ำงทุนมนุษย์
ของกำรศึกษำวิจัยนี้ปรำกฏดังแผนภำพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 1  แสดงแนวคิดน ำในกำรศึกษำ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 กำรศึกษำนี้ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เน้นกำรสัมภำษณ์เจำะลึกจำก 4 กลุ่มเป้ำหมำยใหญ่ ทั้งใน
ฝั่งประเทศไทยและกัมพูชำ ได้แก่ 
 1) ชำวชุมชนของอ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ฝั่งประเทศไทย กับอ ำเภอมำลัยและ
อ ำเภอปอยเปต จังหวัดบันเตียเนียนเจย กัมพูชำ ที่มีบทบำทโดยตรงในกำรเสริมสร้ำงทุนทำงสังคมและ
ทุนมนุษย์ 
 2) กลุ่มข้ำรำชกำรที่มีบทบำททั้งเชิงนโยบำยและกำรจัดกำร ในกำรเสริมสร้ำงทุนทำงสังคมและ
ทุนมนุษย์ เช่น ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน และครู 
 3) กลุ่มผู้น ำศำสนำ เช่น เจ้ำอำวำส และพระผู้มีบทบำทตรง 
 4) กลุ่มนักธุรกิจที่มีส่วนเสริมสร้ำงทุนมนุษย์ 
 โดยทั้งหมดต้องเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ำยในโครงกำรเมืองคู่ขนำนของกองทัพไทย ซึ่ง
เป็นโครงกำรที่มีเจตนำและสำระของภำรกิจหลักในโครงกำรที่มุ่งส่งเสริมทุนมนุษย์ ด้วยกำรช่วยเหลือ
เอ้ือเฟื้อกันด้วยควำมไว้วำงใจ บนพื้นฐำนที่มีบรรทัดฐำน (Norm) คล้ำยคลึง หรือด้วยกำรใช้ทุนทำงสังคม
ของชุมชนเมืองที่มีวิถีชีวิตที่ต้องสังสรรค์กันในชีวิตประจ ำวันที่เต็มใจให้ข้อมูลฝั่งประเทศไทย 15 คน 
รวม 30 คน 

ทุนทำงสังคมของกัมพูชำ 
ที่เอื้อต่อทุนมนุษย ์

วัฒนธรรม 
นโยบำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำยภำพ                     เศรษฐกิจ 

ทุนทำงสังคม 
- ควำมไวว้ำงใจ 
- ควำมผกูพันเอื้ออำทร/
มีพันธะทำงสังคมต่อกัน 
- กำรรวมกลุ่มเครือข่ำย 
- กำรมีกฎระเบยีบแนว
ปฏิบัต ิ

สถำนกำรณ์/ปรำกฏกำรณ์ 
- ปัญหำ 
- ควำมตอ้งกำร 

ทุนทำงสังคมของชุมชนไทยที่
เอื้อต่อทุนมนุษย ์

 

 

 

 

 

ทุน 
มนุษย ์
ของ 
กัมพูชำ 

กระบวนกำรเสริมสร้ำง 
- กำรขัดเกลำทำงสังคม 
- กำรศึกษำ 
- กำรถ่ำยทอด/แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
- กำรฝึกอบรม 

 

ทุนมนุษย์
ของ

ชุมชน
ไทย 
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 นอกจำกนี้ ยังใช้เวทีกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) เพื่อร่วมพัฒนำและตรวจสอบตัวแบบกำรน ำ
ทุนทำงสังคมมำใช้พัฒนำทุนมนุษย์ ทั้งในฝั่งไทยและกัมพูชำ ฝั่งละ 15 คนต่อ 1 เวที รวมอีก 30 คน 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลทุกขั้นตอน จำกนั้นจึงน ำมำวิเครำะห์
จัดหมวดหมู่ ต่อด้วยกำรวิเครำะห์เชื่อมโยงผ่ำนกำรตีควำมตำมหลักตรรกะ ควบคู่บริบท โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนำประกอบเพื่อควำมชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
ผลกำรศึกษำ 
 1.  ลักษณะทนุทำงสังคมในเขตเมืองชำยแดนฝั่งประเทศไทยและกมัพูชำ 
  ทุนทำงสังคมของไทยมีควำมเป็นระบบทำงกำร และมีควำมหลำกหลำยรูปแบบ รวมทั้งมี
ควำมซับซ้อนที่สำมำรถเอ้ือต่อกำรเสริมสร้ำงทุนมนุษย์ ไม่ว่ำจะพิจำรณำในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
กล่ำวคือ ครัวเรือนไทยมีควำมพร้อมทั้งทำงเศรษฐกิจ (รำยได้ อำชีพหลักและอำชีพเสริมที่ก่อรำยได้ใน
รอบปีมำกกว่ำ) ทำงสังคม (กำรศึกษำ สุขภำพ กำรรวมกลุ่ม/เครือข่ำย) และกำรน ำพลังกลุ่มมำใช้จัดกำร
กับปัญหำ/ควำมต้องกำร และกำรพัฒนำได้ในจ ำนวนคร้ัง จ ำนวนคน/ครัวเรือน และเม็ดเงินกำรช่วยเหลือ
กัน ส่วนในด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง รัฐบำลก็ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมทุนทำงสังคม
อย่ำงเป็นรูปธรรม ในส่วนของควำมเป็นระบบทำงกำรของทุนทำงสังคมของไทย มีกำรรวมตัวเป็น
เครือข่ำย มีกฎกติกำ/ระเบียบแนวปฏิบัติชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษรที่ร่วมกันสร้ำง/ก ำหนดและยอม
รับมำปฏิบัติใช้ รวมทั้งมีบทก ำกับถึงกำรไม่ปฏิบัติหรือล่วงละเมิด จึงท ำให้ทุนทำงสังคมมีพลังและเอ้ือต่อ
กำรน ำไปใช้พัฒนำทุนมนุษย์ รูปแบบเครือข่ำยมีทั้งแนวด่ิงแนวรำบ เป็นระบบเปิดคือ มีสมำชิกและกำร
ร่วมท ำกิจกรรมทั้งจำกภำยในและภำยนอกชุมชน (รวมถึงกำรสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนประเทศกัมพูชำ) 
ตลอดจนมีกำรด ำเนินกำรพัฒนำทุนทำงสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับระดับทุนทำงสังคมของไทยมีทั้งระดับ
ปัจเจกบุคคลและระดับสำธำรณะ (Public or External Social Capital) ท ำให้เอ้ือต่อกำรเสริมสร้ำงทุน
มนุษย์ได้ง่ำยและมีคุณภำพ (รำยละเอียดปรำกฏในตำรำงที่ 1) 
 
ตำรำงที่ 1  แสดงทนุทำงสังคมในรำชอำณำจักรไทย 
 

ทุนทำงสังคม 
จ ำนวน 

(n=15)* 
ร้อยละ 
(100.0) 

1) เครือข่ำยกำรช่วยเหลือ/กำรร่วมมือ ได้แก่   
    1.1) กำรท ำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนและนอกชุมชนร่วมกันสม่ ำเสมอ 
อำทิ งำนบุญ งำนบวช งำนแต่ง อื่น ๆ 

10 66.66 

    1.2) กำรรวมกลุ่มปำล์มน้ ำมนั ร้ำนคำ้ชุมชน โรงสีชุมชน บรหิำรโดย
ชุมชนและเครือข่ำยนอกชุมชนร่วมแรงแข็งขัน 
 

8 53.33 
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ทุนทำงสังคม 
จ ำนวน 

(n=15)* 
ร้อยละ 
(100.0) 

    1.3) ควำมสำมัคคีในชุมชนเกิดจำกกำรรวมในชุมชน เพื่อช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

9 60.00 

2) กฎระเบียบ/แนวปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่   
    2.1) ข้อปฏิบัติร่วมกันของชุมชน คือ ห้ำมทิ้งขยะในชุมชน ห้ำมส่ง
เสียงดัง ห้ำมทะเลำะวิวำท ถ้ำฝ่ำฝืนจะโดนคว่ ำบำตรไม่ได้รับควำม
ช่วยเหลือใด ๆ จำกชุมชน 

11 73.33 

    2.2) ข้อปฏิบัติในกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนทุกครัวเรือน
จะต้องเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ ถ้ำไม่ปฏิบัติ
ตำมก็จะไม่ได้รับควำมช่วยเหลือจำกชุมชน 

9 60.00 

3) ผูกพัน/พนัธะสงัคม ได้แก ่   
    3.1) ระบบเครือญำติ ครอบครัวมีควำมแน่นแฟน้ 11 73.33 
    3.2) รักพ่อแม่/พี่น้อง/เชื่อฟังพ่อแม่ 10 66.66 
    3.3) มีควำมกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ 8 53.33 
    3.4) เคำรพผู้หลักผู้ใหญ่/ไปมำลำไหว ้ 7 46.66 
4) ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ ได้แก ่   
    4.1) ไว้วำงใจกันและกันให้เป็นผู้ดูแลทรัพย์สนิของกลุ่ม 9 60.00 
    4.2) ในยำมที่ไม่อยู่บ้ำนสำมำรถฝำกบุตรหลำนไว้กับเพื่อนบ้ำนได้
อย่ำงสนิทใจ 

6 40.00 

    4.3) สำมำรถคุยกันได้ในทุกเรื่อง แม้เรื่องส่วนตัวก็สำมำรถคุยกัน
อย่ำงเปิดเผย 

11 73.33 

 

หมำยเหตุ: * ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
 
 ในขณะที่ทำงฝั่งกัมพูชำ มีลักษณะทุนทำงสังคมที่ยังไม่ค่อยเป็นระบบ คงมีปรำกฏชัดเฉพำะใน
วิถีด ำเนินชีวิตประจ ำวัน มีรูปแบบสงเครำะห์เกื้อกูลในครอบครัวและเครือญำติ และในทำงศำสนกิจ 
วัฒนธรรมประเพณี ทั้งนี้ เนื่องมำจำกข้อจ ำกัดทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรพัฒนำ และกำรสนับสนุน
จำกภำครัฐที่มีอย่ำงจ ำกัดและไม่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง ท ำให้ทุนทำงสังคมพัฒนำได้ตำมวิถีชุมชน 
(รำยละเอียดปรำกฏในตำรำงที่ 2) 
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ตำรำงที่ 2  แสดงทนุทำงสังคมในรำชอำณำจักรกัมพูชำ 
 

ทุนทำงสังคม 
จ ำนวน 

(n=15)* 
ร้อยละ 
(100.0) 

1)  เครือข่ำยกำรช่วยเหลือ/กำรร่วมมือ ได้แก่   
    1.1) กำรสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงสำธำรณประโยชน์เพื่อส่วนรวม 8 53.33 
    1.2) กำรสร้ำงเครือข่ำยที่ดีสุดคือ กำรมำร่วมในงำนบุญ งำนบวช แต่งงำน 
งำนศพ และใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ต้องมำให้ได้ 

12 80.00 

2)  กฎระเบียบ/แนวปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่   
    2.1) งำนบุญ งำนบวช แต่งงำน งำนศพ จะใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ต้องมำให้ได้ 11 73.33 
    2.2) ใช้วัดเป็นสถำนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 9 60.00 
    2.3) กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติภำพ/ไม่เบยีดเบียนกนั เอ้ือเฟื้อแบ่งปันกัน 10 66.66 
3)  ผูกพัน/พนัธะสงัคม ได้แก ่   
    3.1) รักและเชื่อฟังพ่อแม่ 9 60.00 
    3.2) กตัญญูรู้คุณ/เลี้ยงดูบิดำมำรดำ 12 80.00 
    3.3) พี่น้อง/รักครอบครัว 8 53.33 
    3.4) เคำรพผู้อำวุโสกว่ำ 6 40.00 
4)  ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ ได้แก ่   
    4.1) ไว้วำงใจกันและเชื่อใจคนในชำติเดียวกัน 9 60.00 
    4.2) เคำรพนับถือเชื่อใจกันอย่ำงแน่นแฟน้ 11 73.33 

 

หมำยเหตุ: * ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
 
 2.  วิธีกำรเสริมสร้ำงทนุทำงสังคมเพื่อน ำมำใช้เสริมสร้ำงทนุมนษุย์ 
  จำกข้อเท็จจริงของลักษณะทุนทำงสังคมที่กล่ำวมำ พบว่ำ แม้มีองค์ประกอบคล้ำยคลึงกัน 
แต่ก็มีควำมแตกต่ำงในมิติของปริมำณและคุณภำพของทุนทำงสังคม ทั้งนี้ เก่ียวเนื่องกับวิธีกำรเสริมสร้ำง
ทุนทำงสังคมที่ยังมีควำมแตกต่ำง กล่ำวคือ 
  2.1) ในส่วนของกำรน ำทุนทำงสังคมมำเสริมสร้ำงทุนมนุษย์ด้ำนสติปัญญำฝั่งประเทศไทย 
เน้นใช้วิธีกำรสมัยใหม่คือ ใช้กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม โดยองค์กำรและสถำบันที่เป็นระบบ มำกกว่ำใช้ตำม
จำรีตดั้งเดิม เช่น อำศัยตำมวิธีที่บรรพบุรุษพ่อแม่สั่งสอนถ่ำยทอดต่อ ๆ กันมำ ในขณะที่ฝั่งกัมพูชำ เน้นใช้
ตำมวิถีจำรีตเดิม (พิจำรณำจำกตำรำงที่ 3 และ 4) 
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ตำรำงที่ 3  วิธีกำรสร้ำงทุนทำงสังคมมำเพื่อใช้เสริมสร้ำงทนุมนษุย์ของรำชอำณำจักรไทย 
 

ทุนมนุษย์ 
จ ำนวน 

(n=15)* 
ร้อยละ
(100.0) 

1)  สติปัญญำ ได้แก ่   
     1.1) กำรใช้บุคคลต้นแบบเป็นกำรสอน เพรำะบุคคลมีค่ำมำกกว่ำค ำสอน 10 66.66 
     1.2) กำรใช้วัดหรือศำสนำเป็นตัวพัฒนำทุนมนุษย์ และกำรน ำหลักค ำสอน
ทำงพระพุทธศำสนำไปปฏิบัติ 

9 60.00 

     1.3) ใช้หลักเหตุและผล ผลจำกกระท ำ และสอนให้เด็กเข้ำวัด ประพฤติ
ตัวไม่เกเร 

6 40.00 

2)  ทักษะ ได้แก ่   
     2.1) กำรท ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นประจ ำ จะท ำให้เกิดทักษะและ
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินชีวิต 

6 40.00 

     2.2) สอนลูกหลำนกินขำ้วเสร็จให้ถูบ้ำนท ำควำมสะอำดบ้ำน 9 60.00 
     2.3) กำรลงมือปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่ำงและท ำให้เห็นเป็นที่ยอมรับ 5 33.33 
3)  ลักษณะนสิัย ได้แก ่   
     3.1) ฝึกให้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น 10 66.66 
     3.2) ฝึกให้มีควำมเพียร ขยัน อดทน และประหยัด 7 46.66 
     3.3) สร้ำงควำมเชื่อมั่นในตนเอง ตรงต่อเวลำ และมีควำมเสียสละ 8 53.33 

 

หมำยเหตุ: * ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
 
ตำรำงที่ 4  วิธีกำรน ำทุนทำงสงัคมมำใช้เพื่อเสริมสร้ำงทนุมนษุย์ของรำชอำณำจักรกัมพูชำ 
 

ทุนมนุษย์ 
จ ำนวน 

(n=15)* 
ร้อยละ
(100.0) 

1)  สติปัญญำ ได้แก ่   
    1.1) กำรอบรมให้รู้จักควำมอดทนต่อกำรเรียน/เป็นคนดีมีน้ ำใจ/ไม่ก้ำวรำ้ว
ต่อผู้ใหญ่ 

11 73.33 

    1.2) กำรสอนให้เชื่อผู้ใหญ่/ครู เคำรพเมื่อเจอผู้ใหญ่ให้ไหว้/กตัญญูรู้คุณ/
อ่อนน้อมถ่อมตน 
 
 

10 66.66 
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ทุนมนุษย์ 
จ ำนวน 

(n=15)* 
ร้อยละ
(100.0) 

2)  ทักษะ ได้แก ่   
     2.1) กำรท ำตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดีจะเป็นกำรเพิ่มทักษะในกำรด ำเนินชีวิต
ให้แก่สังคม 

9 60.00 

     2.2) ครอบครัวเป็นพื้นฐำนของกำรสร้ำงทักษะในกำรด ำรงชีวิต เด็กจะดี
ต้องมำจำกครอบครัวที่ดี 

11 73.33 

     2.3) กำรเพิ่มทักษะให้ลูกหลำนด้วยกำรพำลูกหลำนเข้ำวัดในวันส ำคัญ 
ต่ำง ๆ เพื่อฝึกให้เป็นนิสัย 

7 46.66 

3)  ลักษณะนสิัย ได้แก ่   
     3.1) ฝึกให้ขยันอดทน/มุ่งมั่นตั้งใจท ำมำหำกิน 10 66.66 
     3.2) ฝึกให้อดออม 11 73.33 
     3.3) ฝึกให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 8 53.33 
     3.4) ฝึกให้มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคมเป็นอย่ำงดี 7 46.66 
     3.5) สอนให้เชิดชูวงศ์ตระกูล 6 40.00 

 

หมำยเหตุ: * ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ 
 
  2.2) วิธีกำรน ำทุนทำงสังคมมำใช้เสริมสร้ำงทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ ทำงฝั่งประเทศไทยส่วน
ใหญ่มีกำรน ำทุนทำงสังคมมำใช้อย่ำงเป็นทำงกำรคือ ผ่ำนกำรฝึกอบรมในองค์กำร/สถำบันที่มำดูแล โดย
เน้นทั้งทักษะอำชีพและทักษะชีวิต (เน้นอำชีพมำกกว่ำ) ทำงฝั่งกัมพูชำ เน้นทักษะกำรด ำเนินชีวิตและ
ทักษะท ำกิน โดยผ่ำนผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือเพื่อนบ้ำนใกล้ชิด  
  2.3) ด้ำนเสริมสร้ำงลักษณะนิสัย ทำงฝั่งไทย เน้นเรื่องช่วยเหลือเก้ือกูลส่วนรวมสูงสุด ส่วน
ฝั่งกัมพูชำ เน้นกำรอดออมและอดทน ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยส่วนบุคคล ทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดด้ำน
เศรษฐกิจ และกำรสนับสนุนของภำครัฐ  
 3. ตัวแบบกำรน ำทุนทำงสังคมมำใช้เสริมสร้ำงทุนมนุษย์ที่เหมำะสมในทัศนะชำวชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2 ฝั่งประเทศ พบว่ำ มีควำมคล้ำยคลึงกัน นั่นคือ 
 ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กำรเสริมสร้ำงทุนทำงสังคมและทุนมนุษย์ของ 2 ประเทศต่ำงกันเด่นชัดมี 3 
ประกำร คือ 3.1) ควำมพร้อมทำงเศรษฐกิจ 3.2) กำรศึกษำที่เอ้ือ และ 3.3) กำรมีนโยบำยที่ชัดเจน และ
กำรสนับสนุนที่ต่อเนื่องของภำครัฐ ส ำหรับทุนทำงสังคมและสภำพของทุนมนุษย์ก่อนผ่ำนวิธีกำร
เสริมสร้ำง พบว่ำ มีปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อมำผ่ำนวิธีกำรเสริมสร้ำงทั้งกำรขัดเกลำทำงสังคม (Socialization) 
กำรศึกษำอบรม (Education) และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงส่งผลให้มีกำรพัฒนำทุนมนุษย์ขึ้นมำอย่ำง
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เด่นชัด โดยเฉพำะในฝั่งประเทศไทย ในขณะที่ฝั่งกัมพูชำกำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงค่อนข้ำงจ ำกัดและใน
อัตรำช้ำกว่ำ 
 
กำรอภิปรำยผล 
 กำรที่ทุนทำงสังคมฝ่ังกัมพูชำเป็นแบบเรียบง่ำย ไม่ค่อยเป็นระบบ และเป็นแบบปิดอยู่เฉพำะในวง
ญำติหรือเพื่อนใกล้ชิด รวมทั้งเน้นในระดับปัจเจกมำกกว่ำในระดับสำธำรณะ ท ำให้พลังทุนทำงสังคมไม่
เข้มแข็งพอที่จะเอ้ือ/ส่งเสริมทุนมนุษย์ 
 ทั้งนี้ เนื่องมำจำกข้อจ ำกัดตำมล ำดับคือ 

1) ฐำนะควำมพร้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจคือ มีรำยได้ที่ต่ ำ (กัมพูชำมีรำยได้เฉลี่ยต่อ
ครอบครัวต่อเดือน 26,910 บำท ในขณะที่มีสมำชิกในครอบครัวมำกกว่ำไทยเกือบเท่ำตัว แต่ไทยมีรำยได้
เฉลี่ย 52,809.6 บำท โดยมีสมำชิกแค่เพียงคร่ึงหนึ่งของกัมพูชำ) 

2) กำรศึกษำของบริเวณเมืองชำยแดนกัมพูชำที่ศึกษำ มีกำรศึกษำไม่สูง ส่วนใหญ่จบแค่
ระดับประถมศึกษำ จำกกำรสังเกตขณะไปสัมภำษณ์ยังสถำนที่จริง พบว่ำ สิ่งเอ้ืออ ำนวยกำรเรียนกำร
สอนมีอยู่อย่ำงจ ำกัด ต ำรำใช้สอนไม่เพียงพอต่อผู้เรียน ระยะเวลำเรียนของผู้เรียนเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน 
ซึ่งนับว่ำน้อย ประกอบกับพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลำสนใจด้ำนกำรศึกษำของบุตรหลำน เนื่องจำกท ำกินท ำให้
เด็กมักถูกดึงออกจำกระบบกำรศึกษำ (ยกเว้น บุตรหลำนผู้มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดี) 

3) ควำมพร้อมของภำครัฐที่เข้ำมำดูแล สนับสนุนและส่งเสริมให้กำรพัฒนำทั้งทุนทำง
สังคมและทุนมนุษย์ของฝั่งกัมพูชำแทบไม่ปรำกฏชัดเจน จริงจัง ต่อเนื่อง ไม่มีนโยบำยชัดเจน ท ำให้ชำว
กัมพูชำในบริเวณชำยแดนมักอยู่ในฐำนะผู้รับควำมช่วยเหลือจำกฝั่งไทย หำกรัฐบำลของ 2 ประเทศมี
นโยบำยชัดเจนในกำรสนับสนุนส่งเสริมกัน ก็น่ำจะมีส่วนช่วยให้กำรน ำทุนทำงสังคมมำใช้พัฒนำทุนมนุษย์
ร่วมกันได้อย่ำงถูกหลักกำรและบรรลุผลตำมเป้ำหมำยในฐำนะเพื่อนสมำชิกอำเซียนร่วมกัน 
 ข้อเสนอแนะส ำคัญคือ รัฐบำลของ 2 ประเทศ ควรมีนโยบำยในกำรร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมกำร
น ำทุนทำงสังคมแม้จำกนอกประเทศมำใช้พัฒนำทุนมนุษย์อย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรม กำรส่งเสริมอำชีพ 
และกำรศึกษำพื้นฐำนที่จริงจังมีส่วนพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีขีดควำมสำมำรถในท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในปัจจุบัน     
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