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The study aims to investigate what social capital is in the community based on overlapping
horizontal and vertical relationships, and how the social capital links to the power structure in the
area. Also, during the Flood in 2011, it studies the ways the social capital was utilized by the people
in the case study from one subdistrict in Nonthaburi Province. In addition, it elaborates both positive
and negative impacts of social capital.
The key findings are as followed:
1. There are in 3 forms of social capital in the area. First, bonding social capital is based
on exclusive networks of family, relative and neighborhood. Second, bridging social capital is
based on voluntary activities mostly under support from government. This kind of social capital,
however, cannot bridge different group of people together. It does indeed strengthen people in the
same network. Third, there is the emerging social capital during the emergency situation of the
2011 flood condition. People affected with the flood need to create new network in order to survive.
This form of social capital in the crisis, however, does not last long and most of the networks created
during the crisis terminate at the end of the crisis.
2. During the flood, social capital has been utilized in various ways, positively and
negatively. On the positive side, social capital provides social safety net, source of information,
channels to scarce resources. On the negative side, social capital creates unequal access to
resources which in turn resulted in the deterioration of social trust. In this sense, social capital
reflects the continuation of the patron-client system and uncovers the hidden logic of power relation.
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัยครัง้ รุ นแรงที่สดุ ในรอบหลายทศวรรษ
โดยมีสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ สภาพภูมิอากาศโลกที่แปรปรวนจากปรากฎการณ์ลานีญา
้ ภาคเหนือตอนล่างจนถึงภาคกลาง และบางพื ้นที่บางส่วน
(La Niña) 1 ส่งผลให้ เกิดอุทกภัยตังแต่
ของกรุ ง เทพมหานคร อุท กภัย ที่ เ กิ ด ขึ น้ ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยให้ รั บ ความเสี ย หายอย่ า งหนัก
โดยเฉพาะในด้ านสังคม เช่น ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยเนื่องจากบ้ านเรื อนที่อยู่อาศัยมีนํ ้าท่วมใน
ระดับสูง ระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถใช้ ได้ ตามปกติ ถนนหลายสายถูกปิ ดลง เกิดปั ญหาการ
ขาดแคลนสินค้ าอุปโภค-บริ โภครวมถึงปั ญหาสุขภาพจิตของประชาชน ปั ญหาการขาดแคลนยาที่
ใช้ รักษาโรคที่มากับนํ ้า เป็ นต้ น2
พื น้ ที่ ตําบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ ประสบภาวะอุทกภัยครั ง้ ใหญ่ ในปี
2554 เช่นเดียวกับอีกหลายพื ้นที่ในประเทศ ทังด้
้ วยปริ มาณนํ ้าที่มีมากกว่าปกติ และด้ วยลักษณะ
ภูมิประเทศ ที่เป็ นพื ้นที่ราบลุ่ม และอยู่ติดกับลําคลองซึ่งเชื่อมต่อกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยา3 โดยนํ ้าได้
เริ่ ม เข้ า ท่ ว ม และท่ ว มสูง เต็ม พื น้ ที่ ตัง้ แต่ใ นช่ ว งปลายเดื อ นตุล าคมเป็ นต้ น มา จนถึ ง ต้ น เดื อ น
ธันวาคมสถานการณ์จงึ ได้ เริ่ มคลี่คลาย ส่งผลให้ ประชาชนในพื ้นที่ได้ รับความเดือดร้ อน ทังในด้
้ าน
ที่อยูอ่ าศัย ระบบสาธารณูปโภค การเดินทาง และการขาดแคลนสินค้ าอุปโภค-บริโภค เป็ นต้ น
ในภาวะอุทกภัย นอกจากการได้ รับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ในส่วนของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อภาคประชาชนที่มีอย่างจํากัดแล้ ว ในระดับชุมชนก็ยงั มีการใช้ เครื อข่าย
ความสัมพันธ์ ทางสังคมจากทัง้ ภายในชุมชนและจากภายนอกชุมชน ในการให้ ความช่วยเหลือ
เกื ้อกูลซึง่ กันและกัน ซึง่ ช่วยให้ ผ้ ปู ระสบอุทกภัยมีชีวิตอยู่รอดได้ ในสภาวะการณ์เช่นนัน้ เครื อข่าย
ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวนับเป็ นทุนที่สําคัญของชุมชนที่เรี ยกว่า “ทุนทางสังคม” (social capital) ที่
ชุมชนสามารถนํ ามาใช้ ได้ ทัง้ ในภาวะปกติ และโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องประสบภาวะวิกฤติ แต่

1

ศูนย์ข้อมูลมติชน, มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2554 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน, กันยายน 2554).
หน้ า 424-425.
2
กรมอุตนุ ิยมวิทยา, “พายุหมุนเขตร้ อนที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ปี 2554”, วารสารกรม
อุตนุ ิยมวิทยา ปี ที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2554): 1-2.
3
องค์การบริหารส่วนตําบล, “คูม่ ือการให้ บริการประชาชน”, 6 สิงหาคม 2555.

2

อย่างไรก็ดี ในอีกด้ านหนึ่งก็อาจพบว่า มีการใช้ เครื อข่ายความสัมพันธ์ ดงั กล่าวเป็ นไปในลักษณะ
ของการเอื ้อประโยชน์ ต่อกันระหว่างคนที่เข้ าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้ ยากกว่ากับคนที่เข้ าถึงได้ ง่าย
กว่าด้ วยเช่นกัน
อันที่จริ ง คําว่า “ทุนทางสังคม” (social capital) เป็ นแนวคิดทางวิชาการที่สงั คมไทยหยิบ
ยกมาใช้ ตงแต่
ั ้ ในช่วงปี 2540 เป็ นต้ นมา แนวคิดนี ้มีลกั ษณะเป็ นแนวคิดเชิงบูรณาการที่ผสมผสาน
ระหว่างความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ กับสังคมวิทยา (และมานุษยวิทยา) เป็ นแนวคิดที่ถูกนํามาใช้
โต้ ตอบกับแนวคิดการพัฒนากระแสหลักตามแบบทุนนิยม โดยเน้ นว่าทุนมิใช่ปัจจัยการผลิตตาม
แนวเศรษฐศาสตร์ เพียงอย่างเดียวแต่มีทุนรู ปแบบอื่นๆ ด้ วย4 หรื ออาจจะกล่าวให้ เข้ าใจได้ ง่าย
ยิ่งขึ ้นก็คือ ในขณะที่ทนุ ทางเศรษฐกิจอยู่ในบัญชีธนาคารและทุนมนุษย์อยู่ในหัว ทุนทางสังคมจะ
อยู่ในโครงสร้ างความสัมพันธ์ การมีทุนทางสังคมมนุษย์จึงต้ องมีความสัมพันธ์ กับคนอื่นๆ ซึ่งจะ
5
นัน่ เอง เช่น จะช่วยให้ เกิดความไว้ เนื ้อเชื่อใจ เอื ้ออาทรและการ
เป็ นที่มาของผลประโยชน์ทงหลาย
ั้
ช่วยเหลือเกื ้อกูลต่อกันและกัน ช่วยให้ เกิดความร่วมมือระหว่างกัน และช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
หรื อการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารระหว่างกัน เป็ นต้ น
ในต่างประเทศแนวคิดทุนทางสังคมได้ รับการกล่าวถึงเป็ นครั ง้ แรกตัง้ แต่เมื่ อปี 1916
ในบทความชื่อ “เรื่ องราวแห่งความสําเร็ จ” (A story of achievement) ซึง่ เป็ นงานเขียนของ ไลดา
ฮานิฟาน (Lyda Judson Hanifan)6 และหลังจากงานของฮานิฟานแล้ วก็มีการกล่าวถึงและให้
ความหมายของทุน ทางสัง คมอี ก หลายครั ง้ แต่ก็ ยัง ไม่ได้ รับ ความนิ ย มมากนัก จนกระทั่ง ช่ว ง
ทศวรรษที่ 1980 แนวคิดทุนทางสังคมจึงเริ่มมีการวิเคราะห์ในระดับแนวคิดอย่างเป็ นระบบมากขึ ้น
โดยเฉพาะจากงานของนักคิด/นักวิชาการที่สําคัญอย่าง ปิ แอร์ บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) ซึง่ เป็ น
ผู้ริเริ่ มการวิเคราะห์ทนุ ทางสังคมอย่างเป็ นระบบ และมีการกําหนดกรอบทฤษฎีที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น และ

4

ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, “วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการสร้ างแนวคิดและปฏิบตั ิการในบริ บทการ
พัฒนาของไทย (พ.ศ.2540-2546),” (ปริ ญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา ภาคสังคมวิทยาและ
มนุษย์วิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). หน้ า 144.
5
Alejandro Portes, “Social capital: Origins and applications in modern sociology,” Annual
Review Sociology 24 (1998): 7.
6
Farr, “Social Capital versus Social Theory: Political economy and social science at the turn
of the millennium,” 2003 อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 27.

3

เจมส์ โคลแมน (James Coleman) ซึง่ เป็ นคนแรกที่มีการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเชิงประจักษ์ และ
พัฒนาวิธีการของมันสําหรับการให้ นิยามการปฏิบตั เิ พื่อการวิจยั 7
ต่อมาตังแต่
้ ในช่วงทศวรรษที่ 1990 เป็ นต้ นมา ถือเป็ นช่วงที่แนวคิดนี ้เริ่ มได้ รับความนิยม
อย่ า งแพร่ ห ลายในแวดวงต่ า งๆ โดยเฉพาะงานทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ จากงานของนัก คิ ด
นักวิชาการและองค์กรที่สําคัญอย่าง โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnam) ซึ่งเป็ นผู้ที่ประสบ
ความสําเร็ จในการส่งออกแนวคิดจากสถาบันการศึกษาออกสู่สื่อที่กว้ างขึ ้นและเป็ นผู้กระตุ้นให้
เกิดการถกเถียงข้ ามสาขาวิชาระหว่างนักสังคมวิทยากับนักเศรษฐศาสตร์ และธนาคารโลก (World
Bank) ที่เป็ นองค์การระหว่างประเทศแรกๆ ที่เป็ นตัวกระตุ้นที่สําคัญที่ริเริ่ มนําเอาแนวคิดทุนทาง
้
ดนี ้ก็ได้ รับการ
สังคมมาเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่ องการพัฒนาและการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากนันแนวคิ
ขานรับเป็ นอย่างดีจากองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานด้ านนโยบายสาธารณะประเทศ
ต่างๆ
อย่างไรก็ดี แม้ แนวคิดนี ้จะได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลายเป็ นอย่างมากในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าว การวิพากษ์ วิจารณ์แนวคิดนี ้ก็เป็ นไปอย่างกว้ างขวางด้ วยเช่นกัน มี
การมองกันว่าทุนทางสังคมมิใช่ว่าจะมีแต่ด้านบวก เช่น การมีทนุ ทางสังคมจะช่วยให้ เกิดความไว้
เนื ้อเชื่อใจ เอื ้ออาทรและการช่วยเหลือเกื ้อกูลต่อกันและกัน ก่อให้ เกิดความร่วมมือระหว่างกัน และ
ก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนหรื อการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยเฉพาะในหมู่สมาชิกในกลุ่ม
หรื อในเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมนันๆ
้ เป็ นต้ น การมีทุนทางสังคมในแง่นี ้อาจนําไปสู่การ
พัฒนาประชาธิ ปไตย การสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเท่านัน้
หากแต่ในอีกด้ านหนึ่งทุนทางสังคมก็มีแง่ลบหรื อในด้ านที่ไม่ดีอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะมิติเชิงอํานาจ
และผลลัพธ์ในด้ านลบ (ซึง่ รวมถึงในกลุม่ อาชญากรรมหรื อต่อต้ านสังคม)
สําหรับในประเทศไทยแนวคิดทุนทางสังคมกลายเป็ นแนวคิดที่ได้ รับความนิยมอย่าง
แพร่ หลายนับจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นในปี 2540 เป็ นต้ นมา ดังที่กล่าวมาแล้ วในข้ างต้ น ผล
ของวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นยังผลให้ เกิดกระแสการวิพากษ์ วิจารณ์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจกระแส
หลัก เกิดกระแสการเรี ยกร้ องการพัฒนาที่มาจากฐานล่างและการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ตนเองของประชาชนไม่ ใช่ ก ารพัฒ นาจากบนลงล่า งเฉกเช่ น ในอดีต แนวคิด ทุน ทางสัง คมจึง
กลายเป็ นวาทกรรมการพัฒนาที่โดดเด่น และเป็ นวาทกรรมการพัฒนารู ปแบบใหม่ที่มาพร้ อมกับ
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National Statistics, “Social Capital A review of the literature,” Social Analysis and Reporting
Division Office for National Statistics, October 2001: 7-8.
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การเพิ่มคุณค่าให้ กบั วัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชน8 ที่ถกู นํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยมีตวั กระตุ้นที่สําคัญอย่าง “กองทุนเพื่อ
การลงทุนทางสังคม” (Social Investment Fund-SIF)* ที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่แนวคิดนี ้
ไปในวงกว้ าง และได้ รับการตอบรับจากวงการพัฒนาเป็ นอย่างมากจากทังในหมู
้
่ของนักวิชาการ
องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ
นอกจากนี ้ แนวคิดเรื่ องทุนทางสังคมยังเริ่ มเข้ าไปมีบทบาทในนโยบายของชาติอย่าง
รวดเร็ ว เช่น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) ที่กําหนดให้ “ทุน
ทางสังคม” เป็ นวาระแห่งชาติมีการจัดทํายุทธศาสตร์ การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อเป็ นฐานพลังใน
การพัฒนาประเทศอย่างเป็ นองค์ รวม9 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(2550-2554) ที่ได้ กล่าวถึงการพัฒนาที่ใช้ ทนุ ทางสังคมเป็ นฐานของการพัฒนาประเทศสามารถ
ดํารงอยู่ได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและมี
แนวโน้ มทวีรุนแรงขึน้ 10 หรื อในแวดวงวิชาการก็มีการนํ าแนวคิดทุนทางสังคมไปประยุกต์ ใช้ ใน
หลายสาขาวิชาและมีการเชื่อมแนวคิดนี ้เข้ ากับประเด็นปั ญหาต่างๆ รวมถึงการนํามาเชื่อมกับแวด
วงนโยบายสาธารณะ เป็ นต้ น ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นระยะเวลากว่า 15 ปี แล้ วนับตังแต่
้ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ในปี 2540 ที่แนวคิดนี ้ได้ ถกู นําเข้ ามาและได้ กลายเป็ นวาทกรรมการพัฒนาที่โดดเด่นและได้ สร้ าง
คุณปู การอันเป็ นประโยชน์มากมายแก่สงั คมไทย
เป็ นที่ น่ า สั ง เกตว่ า ในประเทศไทยการกล่ า วถึ ง แนวคิ ด นี ท้ ี่ ผ่ า นมา ประเด็ น การ
วิพากษ์ วิจารณ์ ถึงแนวคิดดังกล่าวในด้ านลบ กลับมิได้ รับการกล่าวถึงมากนักเช่นในต่างประเทศ
ทังในมิ
้ ติเชิงอํานาจ และผลลัพธ์ ในด้ านลบ (ซึง่ รวมถึงในกลุ่มอาชญากรรมหรื อต่อต้ านสังคม) ซึ่ง
ในอีกด้ านหนึ่งสามารถสะท้ อนให้ เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้ อย่างเด่นชัดจากงานศึกษาวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับแนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทย ดังจะเห็นได้ จากจํานวนวิทยานิพนธ์และงานการ
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ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 19.
*
เป็ นโครงการที่ได้ รับความช่วยเหลือทางด้ านวิชาการและเงินกู้จาก “ธนาคารโลก (World Bank)” เพื่อ
แก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน โดยยึดหลักการพัฒนาที่ให้ ความสาคัญกับทุนทาง
สังคมเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการพัฒนาและเสริมสร้ างความเข็มแข็งของชุมชน
9
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 9 [ออนไลน์], 2544. แหล่งที่มา: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=91
10
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 [ออนไลน์], 2549. แหล่งที่มา: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139
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วิจยั ในประเทศไทยที่ใช้ คําว่า “ทุนทางสังคม” เป็ นคําหลักในการศึกษา/วิจยั โดยอาศัยข้ อมูลจาก
ฐานข้ อมูลงานการศึกษา/วิจัย จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยของ Thai
Library Integrated System (ThaiLIS) ที่จดั ทําขึ ้นโดย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตังแต่
้
ปี 2542-2554 จากแนวโน้ มของงานศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดทุนทางสังคมที่มีจํานวนทังสิ
้ ้น
ประมาณ 88 เรื่ อง11 พบว่า “งานศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่มกั เป็ น 1) กลุม่ แรกเป็ นงานวิจยั ที่มีหน่วย
วิเคราะห์ อยู่ที่กลุ่ม ชุมชนและขบวนการทางสังคม และศึกษาการปรั บใช้ ทุนทางสังคมในการ
ดําเนินงานของกลุม่ เหล่านี ้ งานศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน กลุม่ และขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ
2) งานศึกษาวิจยั ที่เชื่อมโยงแนวคิดทุนทางสังคมเข้ ากับเรื่ องต่างๆ เช่น คุณภาพชีวิต การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม การป้องกันปั ญหาอาชญากรรม การจัดการขยะ และสุขภาพ เป็ นต้ น
หรื อ เชื่อมโยงแนวคิดทุนทางสังคมเข้ ากับแนวคิดอื่นๆ เช่น ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนธรรมชาติ
และทุนภูมิปัญญา เป็ นต้ น มาเป็ นองค์ประกอบของทุนทางสังคม และ3) งานศึกษาเชิงแนวคิดของ
ทุนทางสังคมในสังคมไทย”
ทังนี
้ ้ อาจมีสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่ง คือ สืบเนื่องมาจาก “ในสังคมไทยมีแรงผลักดัน
ในการใช้ แนวคิ ด ทุ น ทางสัง คมเป็ นแนวคิ ด ในเชิ ง บวก และการเป็ นทุ น เพื่ อ สัง คม”12 ดัง นัน้
การศึ ก ษาโดยส่ ว นใหญ่ จึ ง เป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความเป็ นมาของแนวคิ ด ทฤษฎี และ
ความสัมพันธ์ ของกระบวนการทุนทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะอิงกับการพัฒนาชุมชน และที่สําคัญ
การคลี่คลายแนวคิดดังกล่าวมีเพียงการแสดงให้ เห็นในระดับเปรี ยบเทียบเท่านัน้ 13
ดังนัน้ แม้ ในด้ านหนึ่งของแนวคิดทุนทางสังคมจะมีหรื อสร้ างคุณูปการที่เป็ นประโยชน์
อย่างมากมายให้ แก่สงั คมไทย แต่ในอีกด้ านหนึ่งก็จําเป็ นต้ องทําความเข้ าใจแนวคิดดังกล่าวใน
ด้ านลบด้ วยเช่นกัน ทังในมิ
้ ตเิ ชิงอํานาจ และผลลัพธ์ในด้ านลบ เพื่อให้ การนําทุนทางสังคมไปใช้ ใน
สังคมไทยนันเกิ
้ ดประโยชน์อย่างรอบด้ านและครอบคลุมในทุกมิตมิ ากยิ่งขึ ้น

11

สุรางค์รัตน์ จําเนียรพล, “สาระสําคัญจาก Democracy and Social Capital: What’s the
Connection?,” วารสารวิจยั สังคม ปี ที่ 35 ฉบับที่ 1/2555.
12
ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 87.
13
พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์, “การศึกษาทุนทางสังคมจากมุมมองแบบไทย (A Study of Social Capital
from Thai Perspectives),” 2545 อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, “วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการสร้ าง
แนวคิดและปฏิบตั ิการในบริ บทการพัฒนาของไทย (พ.ศ.2540-2546),” (ปริ ญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต สาขา
สังคมวิทยา ภาคสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547). หน้ า 2.
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โดยเฉพาะในโครงสร้ างของสังคมไทยซึ่งเป็ นที่ ยอมรั บกันว่าระบบความสัมพันธ์ ทาง
สังคมในแนวดิ่งหรื อระบบอุปถัมภ์ยงั คงมีความสําคัญในการที่จะทําความเข้ าใจหรื อการอธิบาย
ลักษณะโครงสร้ างของสังคมไทย14 ดังเช่นที่ อมรา พงศาพิชญ์ กล่าวไว้ ว่า “การมองทุนทางสังคม
ในสังคมไทยควรทําความเข้ าใจกับระบบอุปถัมภ์ เนื่องจากในสังคมไทยมีความสัมพันธ์ ในเชิง
อุปถัมภ์ซงึ่ มีลกั ษณะของการเอื ้อประโยชน์ตอ่ กันระหว่างคนที่เข้ าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้ ยากกว่ากับ
คนที่เข้ าถึงได้ ง่ายกว่า”15 เป็ นต้ น
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้ศึกษามิได้ ม่งุ เน้ นหรื อต้ องการนําเสนอว่าแนวคิดทุนทางสังคม
เป็ นสิ่งดีหรื อไม่ดีเพียงด้ านใดด้ านหนึ่งเท่านัน้ แต่ต้องการเน้ นการนําเสนอแนวคิดเพื่อให้ เกิดการ
พิจารณาและการวิพากษ์ วิจารณ์อย่างสร้ างสรรค์ รอบด้ านและครอบคลุมทุกมิติให้ มากยิ่งขึ ้น ทัง้
ในด้ านที่ดีที่จะสร้ างประโยชน์และในด้ านที่ไม่ดีซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งยังคง
เป็ นประเด็นที่ควรจะต้ องได้ รับการพิจารณาให้ มากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ก็เพื่อประโยชน์อนั จะเกิดขึ ้นทังใน
้
แวดวงวิชาการและแวดวงการพัฒนา รวมถึงแก่ตวั ผู้ศึกษาเอง และเพื่อชี ้ให้ เห็นหลักฐานในเชิง
ประจักษ์ การศึกษาครัง้ นี ้จึงอาศัยกรณีศึกษา เหตุการณ์ ภาวะอุทกภัย พ.ศ.2554 ของตําบลแห่ง
หนึง่ ในจังหวัดนนทบุรีเป็ นกรณีศกึ ษา เพื่อสะท้ อนให้ เห็นทุนทางสังคมในระดับชุมชน/ระดับท้ องถิ่น
ผลกระทบจากการมี การใช้ ทนุ ทางสังคมทังในด้
้ านดีและด้ านลบ รวมถึงความเชื่อมโยงของทุนทาง
สังคมกับความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ในช่วงภาวะอุทกภัยด้ วยทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดทังที
้ ่มาจาก
การระดมทรัพยากรของประชาชนภายในชุมชน/ท้ องถิ่น หรื อจากเครื อข่ายทังภายในและภายนอก
้
ชุมชน
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคมและการนําทุนทางสังคมมาใช้ ในระดับชุมชน/ระดับท้ องถิ่น
2. เพื่อศึกษาผลกระทบทังในด้
้ านดีและในด้ านลบที่เกิดขึ ้นจากการมี/การใช้ ทนุ ทางสังคม
และความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์เชิงอํานาจในระดับชุมชน/ระดับท้ องถิ่น
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการป้องกันหรื อบรรเทาปั ญหาที่เกิดจากผลกระทบ และความ
เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์เชิงอํานาจของทุนทางสังคมในระดับชุมชน/ระดับท้ องถิ่น
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อมรา พงศาพิชญ์ และปรี ชา คุวิน ทร์ พันธุ์, ระบบอุป ถัมภ์ (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์ แ ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้ า 4.
15
อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน,, หน้ า 60.
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1.3 ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตเชิงเนือ้ หา
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มุ่งเน้ นการศึกษาเพื่อที่จะสะท้ อนให้ เห็น “ความเชื่อมโยงของทุนทางสังคม
กับความสัมพันธ์เชิงอํานาจ” โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วนที่ตอ่ เนื่องกัน คือ ส่ วนที่ 1 (ในบท
ที่ 2) เป็ นการศึกษาความหมายของแนวคิดทุนทางสังคมเพื่อให้ คําจํากัดความในการศึกษาครัง้ นี ้
รวมถึ ง การศึ ก ษาข้ อ วิ พ ากษ์ ข องแนวคิ ด ทุ น ทางสัง คม และความสัม พัน ธ์ ข องทุ น สัง คมกั บ
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ เพื่อสร้ างเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษากรณีศกึ ษา และในส่ วนที่ 2 (ใน
บทที่ 4, 5 และ 6) ซึง่ เป็ นการศึกษาโดยอาศัยกรณีศกึ ษา เหตุการณ์ภาวะอุทกภัย พ.ศ.2554 ของ
ตําบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะช่วยสะท้ อนให้ เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และเป็ นส่วนเติม
เต็มสําหรับการศึกษาในส่วนที่ 1
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึ ก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ เ ลื อ กพื น้ ที่ ตํ า บลแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด นนทบุรี เป็ นพื น้ ที่
กรณีศกึ ษา เนื่องจากเป็ นพื ้นที่หนึ่งที่ประสบภาวะอุทกภัยครัง้ ใหญ่ในปี 2554 เช่นเดียวกับพื ้นที่ใน
หลายจังหวัดของประเทศไทย และในช่วงภาวะอุทกภัยผู้วิจยั มีโอกาสได้ เข้ าไปมีสว่ นร่ วมในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื ้นที่แห่งนี ้และพื ้นที่ใกล้ เคียง ทําให้ ผ้ ศู ึกษาเห็นความเป็ นไป
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นตลอดระยะเวลาดังกล่าว รวมถึงทําให้ ผ้ ศู กึ ษามีความคุ้นเคยกับพื ้นที่และประชากร
ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ศู ึกษาสามารถรับรู้ ถึงความรู้ สึกหรื อมุมมองของประชาชนในพื ้นที่ที่ประสบอุทกภัย
(Emic) และความรู้สกึ หรื อมุมองของคนภายนอก (Etic) ที่ไม่ใช่คนในพื ้นที่ดงั กล่าว ผู้ศกึ ษาจึงได้
เลือกพื ้นที่นี ้เป็ นกรณีศกึ ษา และเพื่อให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยละเอียด
ขอบเขตด้ านระยะเวลาการศึกษา
ระหว่างเดือนมีนาคม 2554 – มีนาคม 2556 (และในเบื ้องต้ นผู้วิจยั ได้ ลงพื ้นที่กรณีศกึ ษา
ในช่วงเกิดภาวะอุทกภัย พ.ศ.2554 ตังแต่
้ วนั ที่ 28 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2554

กิจกรรม
1. ศึกษาแนวคิดและทบทวน
วรรณกรรม
2. สอบและแก้ ไขโครงร่างการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม

มี.ค. 55
เม.ย. 55
พ.ค. 55
มิ.ย. 55
ก.ค. 55
ส.ค. 55
ก.ย. 55
ต.ค.55
พ.ย.55
ธ.ค. 55
ม.ค. 56
ก.พ. 56
มี.ค. 56

ระยะเวลา
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4. ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
และเขียนรายงานการศึกษา
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
6. สอบปกป้องวิทยานิพนธ์
1.4 คําจํากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
ทุนทางสังคม หมายถึง เครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคม โดยเฉพาะในแนวราบ เช่น
ครอบครัวและเครื อญาติ พรรคพวกเพื่อนฝูง คนในชุมชนเดียวกัน เป็ นต้ น บนบรรทัดฐานของการ
แลกเปลี่ยนตอบแทนที่ยึดถือร่ วมกัน ทังในระดั
้
บปั จเจก กลุ่ม และเครื อข่าย ซึ่งสามารถจะสร้ าง
ประโยชน์ให้ แก่สมาชิกในกลุม่ หรื อเครื อข่ายได้
ความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคม ซึง่ เป็ นสภาวะหรื อ
เงื่อนไขที่กําหนดความสัมพันธ์ ทางสังคม ของการมีอํานาจที่แตกต่างกันไประหว่างผู้อปุ ถัมภ์และ
ผู้รับอุปถัมภ์ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นความสัมพันธ์ ในแนวดิ่ง ภายใต้ ฐานทรัพยากรที่แตกต่างกัน โดยที่
ทรัพยากรในที่นี ้หมายถึงสิง่ ต่างๆ ซึง่ ไม่ได้ หมายรวมเพียงแค่ทรัพย์สนิ เท่านัน้ แต่ยงั หมายรวมถึงสิง่
อื่นๆ ด้ วย เช่น อํานาจทางการเมือง สิทธิพิเศษทางสังคม เป็ นต้ น
ทุนทางสังคมกับความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ หมายถึง ความเชื่อมโยง
ระหว่างการใช้ ประโยชน์ จากเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมในแนวราบกับความสัมพันธ์ ใน
แนวดิง่
ผลลัพธ์ ในด้ านลบของทุนทางสังคม หมายถึง ลักษณะของการสร้ าง พัฒนา และใช้
ประโยชน์จากเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม ในลักษณะของการเอื ้อประโยชน์ตอ่ กันระหว่างคน
ที่เป็ นสมาชิกในกลุม่ ของความสัมพันธ์เท่านัน้
1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
สามารถนําผลการศึกษาไปปรับใช้ เป็ นฐาน ในการนําแนวคิดทุนทางสังคมมาใช้ อย่างรอบ
ด้ า นและครอบคลุ ม ในทุ ก มิ ติ ม ากขึ น้ โดยเฉพาะเมื่ อ พิ จ ารณาทุ น ทางสัง คมในบริ บ ทของ
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจในระดับชุมชน/ระดับท้ องถิ่น
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1.6 ลําดับขัน้ ตอนในการเสนอผลการวิจัย

โจทย์การวิจยั
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (ส่วนที่ 1)
กําหนดพื ้นที่กรณีศกึ ษา และประชากรกลุม่ ตัวอย่าง รวมถึงงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่กรณีศกึ ษา (ส่วนที่ 2)

กรอบแนวคิดเบื ้องต้ น
สร้ างเครื่ องมือเก็บข้ อมูล
- การสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการหรื อกึง่ ทางการ
- การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต

เก็บรวบรวมข้ อมูล

วิเคราะห์
ข้ อมูล

สรุปผลการวิจยั / ข้ อเสนอแนะ
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บทที่ 2
แนวคิดที่ใช้ ในการศึกษาและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การนําเสนอเนื ้อหาส่วนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดการพิจารณาและการวิพากษ์ วิจารณ์
แนวคิดทุนทางสังคมอย่างสร้ างสรรค์ รอบด้ านและครอบคลุมทุกมิติให้ มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย ทังในด้
้ านที่ดีที่จะสร้ างประโยชน์ และในด้ านที่ไม่ดีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคม
โดยรวม รวมถึงในความเชื่อมโยงของแนวคิดกับความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ ซึ่งยังคงเป็ นประเด็นที่
ควรจะต้ องได้ รับการพิจารณาให้ มากยิ่งขึ ้น โดยมีลําดับขันการนํ
้
าเสนอดังนี ้
1. แนวคิดทุนทางสังคมในต่างประเทศ
2. การใช้ แนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทย: ความเป็ นมาและการให้ ความหมายของ
แนวคิดทุนทางสังคมในสังคมไทย
3. ทุนทางสังคมกับความสัมพันธ์เชิงอํานาจ: ระบบอุปถัมภ์
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดทุนทางสังคม
5. กรอบแนวคิด
โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 แนวคิดทุนทางสังคมในต่ างประเทศ
2.1.1 ความเป็ นมา เป็ นไป และนัยสําคัญของแนวคิด
ย้ อนกลับไปในปี 1916 แนวคิดนี ้ได้ รับการกล่าวถึงเป็ นครัง้ แรกในงานของ ไลดา ฮานิฟาน
(L. Judson Hanifan) นักการศึกษาและนักปฏิรูปทางสังคมหัวก้ าวหน้ าชาวอเมริ กนั ฮานิฟานได้
ชี ้ให้ เห็นถึงความสําคัญของทุนทางสังคมต่อการฟื น้ ฟูชมุ ชนและการพัฒนาประชาธิปไตย โดยให้
ความหมายของทุน ทางสัง คมว่า “…ชี วิตที่ มี ค วามเป็ นมิ ตร เห็ น อกเห็ น ใจ ปรารถนาดี และมี
ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมในกลุม่ ปั จเจกชน และครอบครัวครัวที่รวมกันเป็ นหน่วยทางสังคม…ซึง่ สร้ าง
ความพึงพอใจในทางสังคม และยังอาจใช้ เพื่อพัฒนาเงื่อนไขการดํารงชีวิตในชุมชนทัง้ หมดอีก
ด้ วย”1 และหลังจากงานของ ฮานิฟานแล้ วก็มีการกล่าวถึงและให้ ความหมายของทุนทางสังคมอีก
หลายครัง้ แต่ก็ยงั ไม่ได้ รับความนิยมมากนัก

1

Robert Putnam, Democracy in Flux, 2002 อ้ างถึงใน นิธิ เนื่องจํานงค์, ทุนทางสังคม ณ จุดสิ ้นสุด
แห่งประวัติศาสตร์ : บทสํารวจพรมแดนทางทฤษฎี, วารสารวิจยั สังคม ปี ที่ 30 ฉบับที่ 1-2/2550: 106-107.
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จนกระทัง่ ช่วงทศวรรษที่ 1980 แนวคิดทุนทางสังคมจึงเริ่ มมีการวิเคราะห์ในระดับแนวคิด
อย่างเป็ นระบบมากขึ ้น โดยเฉพาะจากงานของนักคิด/นักวิชาการที่สําคัญอย่าง ปิ แอร์ บูดิเยอร์
(Pierre Bourdieu) และ เจมส์ โคลแมน (James Coleman) กล่าวคือ “บูดิเยอร์ เป็ นผู้ริเริ่ มการ
วิเคราะห์ทนุ ทางสังคมอย่างเป็ นระบบ และมีการกําหนดกรอบทฤษฎีที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น และ โคลแมน
เป็ นคนแรกที่มีการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเชิงประจักษ์ และพัฒนาวิธีการให้ นิยามการปฏิบตั ิเพื่อการ
วิจยั 2 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ปิ แอร์ บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) ได้ ศกึ ษาสังคมในประเทศฝรั่งเศสและพัฒนา
แนวคิดทุนทางสังคมในระหว่างปี ค.ศ.1970-1980 งานของเขาพัฒนามาจากแนวคิดเรื่ องชนชัน้
ของมาร์ กซิสต์ และทุนทางสังคมของเขาเชื่อมโยงไปยังเรื่ องของทุนวัฒนธรรม (cultural capital)
ด้ วย เขากล่าวถึงทุนทางสังคมว่าเป็ น “ความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั ” (connection) ที่มีบทบาทใน
การผลิตซํ ้าทางชนชัน้ เขาเสนอว่าในทุนทางเศรษฐกิจนันมี
้ เรื่ องของทุนทางสังคมเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ด้ วย เช่น ในคลับที่มีชื่อเสียงก็มีการใช้ ทุนทางสังคมเป็ นเครื่ องมือสร้ างทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
สังคมไม่ได้ เป็ นลักษณะของสังคมทังหมด
้
แต่เป็ นเกณฑ์ที่เกิดขึ ้นจากชนชันที
้ ่แตกต่าง หรื อกล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ ทุนทางสังคมเป็ นเครื่ องมือของอํานาจนัน่ เอง3 ในปี 1983 เขาได้ เขียนบทความชื่อ
“The Form of Capital” ซึง่ ในบทความเขาได้ จําแนกทุนออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม โดยเขาได้ นิยามทุนทางสังคมไว้ ว่า “ส่ วนทัง้ หมด
ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบัน และมีศักยภาพที่จะแสดงตัวหรื อใช้ ประโยชน์ ได้ ในอนาคต มีความ
เชื่อมโยงกับเครื อข่ ายในความสัมพันธ์ ท่ ีเป็ นทางการไม่ ว่าจะมากหรื อน้ อยของการรู้ จัก
และความคุ้นเคยระหว่ างสมาชิกกลุ่ม”4
- เจมส์ โคลแมน (James Coleman) ได้ แปลงแนวคิดมาจากนักเศรษฐศาสตร์ แนวนีโอ
คลาสสิค ในบทความ “Social capital in the creation of Human capital” ปี 1988 เขาได้
วิเคราะห์ทนุ ทางสังคมอย่างละเอียดทังในระดั
้
บแนวคิด และนําไปสู่การอธิบายอย่างเป็ นรู ปธรรม
ได้ ข้อสรุปว่า “อิทธิพลของทุนทางสังคมภายในครอบครัว อันหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่

2

National Statistics, Social Capital A review of the literature, Social Analysis and Reporting
Division Office for National Statistics, October 2001: 7-8.
3
ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการสร้ างแนวคิดและปฏิบตั ิการในบริบทการ
พัฒนาของไทย (พ.ศ.2540-2546), (ปริ ญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา ภาคสังคมวิทยาและ
มนุษย์วิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547). หน้ า 31.
4
นิธิ เนื่องจํานงค์, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 120.
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และลูก รวมทัง้ ทุนทางสังคมภายนอกครอบครั ว ซึ่งหมายถึงความสัม พัน ธ์ ระหว่างผู้ปกครอง
นักเรี ยนด้ วยกันเอง จากการที่พ่อแม่เข้ าร่ วมกิจกรรมกับสถาบันต่างๆ ของสังคม ทุนทางสังคม
เหล่านี ้มีอิทธิพลต่อการสร้ างทุนมนุษย์ (Human capital) ของบุตร ซึ่งวัดจากผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา”5 และในบทความนี ้เขาได้ ให้ นิยามของทุนทางสังคมว่า “ทุนทางสังคมเป็ นเรื่ องของ
โครงสร้ างทางสังคมที่เอือ้ ให้ บุคคลหรื อผู้ท่ ีเกี่ยวข้ องมาร่ วมมือกัน ทํากิจกรรมร่ วมกัน”
และหน้ าที่หลักของทุนทางสังคม คือ “การสร้ างค่ านิยมในสังคม ซึ่งเป็ นค่ านิยมของสังคมที่
เปรียบเสมือนเป็ นทรั พยากรที่มนุษย์ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ ได้ เช่ น ทุนทางสังคมเป็ น
พืน้ ฐานในการสร้ างกระแสความตื่นตัวของสังคมสร้ างความเคลื่อนไหวทางสังคมได้ ”6
ต่อมาตังแต่
้ ในช่วงทศวรรษที่ 1990 เป็ นต้ นมา ถือเป็ นช่วงที่แนวคิดนี ้เริ่ มได้ รับความนิยม
อย่ า งแพร่ ห ลายในแวดวงต่ า งๆ โดยเฉพาะงานทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ จากงานของนัก คิ ด
นักวิชาการและองค์กรที่สําคัญอย่าง โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnam) และธนาคารโลก
(World
Bank) กล่า วคื อ พั ท นั ม เป็ นผู้ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการส่ง ออกแนวคิด จาก
สถาบันการศึกษาออกสูส่ ื่อที่กว้ างขึ ้นและเป็ นผู้กระตุ้นให้ เกิดการถกเถียงข้ ามสาขาวิชาระหว่างนัก
สังคมวิทยากับนักเศรษฐศาสตร์ และธนาคารโลกเป็ นองค์การระหว่างประเทศแรกๆ ที่ถือเป็ น
ตัวกระตุ้นที่สําคัญที่ริเริ่ มนําเอาแนวคิดทุนทางสังคมมาเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่ องการพัฒนาและ
้
ดนี ้ก็ได้ รับการขานรับเป็ นอย่างดีจากองค์การระหว่างประเทศ
การปฏิรูปเศรษฐกิจ จากนันแนวคิ
และหน่วยงานด้ านนโยบายสาธารณะประเทศต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnam) แนวคิดเรื่ องทุนทางสังคมของเขาอาจถือได้ ว่าเป็ น
วาทกรรมย่อยหนึ่งในชุดวาทกรรม “ประชาสังคม” (Civil Society) เนื่องจากเขากล่าวถึงทุนทาง
สังคมในงานการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศอิตาลี เมื่อปี 1970 ซึง่
เขาพบว่าทุนทางสังคมมีสว่ นช่วยส่งเสริ มการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย เขาเป็ นบุคคลที่ทํา
ให้ แนวคิดเรื่ องทุนทางสังคมเป็ นที่ถกู ถกเถียงไปในวงกว้ างจากงานชื่อ “Making Democracy
Work: Civic Traditions in Modern Italy” (ปี 1993) และจากการงานบรรยายสาธารณะใน

5

ประชาธิป กะทา, การศึกษาทุนทางสังคม และบทบาทในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม: กรณีศกึ ษา
ประชาคมสุขภาพหมูบ่ ้ านแห่งหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย, (ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต (วิจยั ประชากรและสังคม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547).
6
ประไพ ศิวะลีราวิลาส, การพัฒนารูปแบบการศึกษาโดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐานเพื่อพัฒนาทุนทางสังคม,
(ปริญญาครุศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็ นผู้นําทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549) หน้ า 25-27.
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ประเทศไทย7 เขาได้ สรุปถึงนิยามและองค์ประกอบของทุนทางสังคมไว้ อย่างน่าสนใจ โดยเขาเสนอ
ว่ า “ทุ น ทางสั ง คมคื อ เครื อ ข่ ายความสั ม พั น ธ์ ทางสั ง คม และบรรทั ด ฐานของการ
แลกเปลี่ยนต่ างตอบแทน (Social network and norm of reciprocity) โดยเน้ นความหมาย
ของทุนทางสังคมว่ าคือเครื อข่ ายทางสังคม ซึ่งเครื อข่ ายทางสังคมก็จะมีหลายรู ปแบบทัง้
แบบที่เป็ นทางการ เช่ น สมาคมโรตารี่ ที่มีการประชุมเป็ นประจํา มีวาระที่แน่ นอนและมี
เป้าหมายที่ชัดเจน และแบบที่ไม่ เป็ นทางการ เช่ น สังคมของเพื่อนร่ วมงานที่มีการนั ด
สังสรรค์ กันหลังเลิกงานโดยไม่ มีประเด็นแน่ นอนในการรวมกลุ่ม อย่ างไรก็ดีเครื อข่ ายมี
ความเชื่อมโยงกับความไว้ เนือ้ เชื่อใจและไม่ ว่ารู ปแบบจะเป็ นแบบใดล้ วนมีความสําคัญ
ทัง้ สิน้ และเมื่อมนุษย์ มาอยู่ร่วมกันย่ อมมีพฤติกรรมและเป้าหมายต่ างกันดังนัน้ สิ่งที่จะทํา
ให้ สังคมเป็ นอารยะคือ บรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งถือว่ ามีความสําคัญเป็ นอย่ างยิ่งในการ
สร้ างเครื อข่ ายความสัมพันธ์ ทางสังคม อันเป็ นการสร้ างความสมดุลในสังคมนั่นเอง”8
ในปั จจุบนั จึงอาจถือกันได้ วา่ แนวคิดทุนทางสังคมแบบพัตนัมเมียนนันถื
้ อเป็ นกระแสหลัก
ของงานด้ านทุนทางสังคมที่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายทังในประเทศไทยและในต่
้
างประเทศ
ซึ่ ง เป็ นความพยายามของเขาในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพู ด คุ ย กั น ข้ ามสาขาวิ ช าระหว่ า งนั ก
สังคมศาสตร์ และนักเศรษฐศาสตร์ ตงแต่
ั ้ ในช่วงกลางปี 19909
- ธนาคารโลก (World Bank) การริ เริ่ มนําเอาแนวคิดทุนทางสังคมมาประยุกต์ใช้ ของ
ธนาคารโลกสืบเนื่ องมาจากกระแสการวิ พากษ์ วิจ ารณ์ หลัง ฉัน ทามติว อชิ งตัน และขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่เรี ยกร้ องให้ ความสําคัญต่อความเป็ นมนุษย์มากขึ ้น จึงนําไปสูก่ ารพยายาม
ปรับบทบาทของธนาคารโลกจากสถาบันเงินทุน (Capital Institution) ไปสู่ธนาคารแห่งความรู้
(Knowledge Bank) โดยมองแนวคิดเรื่ องทุนทางสังคมในฐานะที่เป็ น “Missing Link” (ส่วนที่ขาด
หาย) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ10 เพื่อให้ หน่วยในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ซงึ่ แต่เดิมคือปั จเจก
บุคคลครอบคลุมถึงกลุ่มคนหรื อสังคมและจากเดิมที่ตลาดเป็ นตัวกําหนดการตัดสินใจที่สําคัญ
7

การบรรยายสาธารณะเรื่ อง Democracy and Social Capital: Whats the Connection? เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2554 โดย สถาบันวิจยั สังคม ศูนย์ศกึ ษาสันติภาพและความขัดแย้ ง เครื อข่ายจุฬานานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Fulbright Commission of Thailand สถาบันสิง่ แวดล้ อมไทย และ
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
8
โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnam) อ้ างถึงใน สุรางค์รัตน์ จําเนียรพล, สาระสําคัญจาก Democracy
and Social Capital: Whats the Connection?, วารสารวิจยั สังคม ปี ที่ 35 ฉบับที่ 1/2555: 6-7.
9
โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnam) อ้ างถึงใน สุรางค์รัตน์ จําเนียรพล, เรื่ องเดียวกัน. หน้ า 6.
10
ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 42.
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ในทางเศรษฐกิจ มาให้ ความสําคัญกับจารี ต วัฒนธรรม สถาบัน และค่านิยมในสังคมในฐานะ
ปั จจั ย กํ า หนดการกระจายและจั ด สรรทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คัญ อี ก ประการหนึ่ ง11
ธนาคารโลกถือเป็ นองค์การระหว่างประเทศแรกๆ ที่ริเริ่ มนําเอาแนวคิดทุนทางสังคมมาเชื่อมโยง
กับแนวคิดเรื่ องการพัฒนาและการปฏิรูปเศรษฐกิจ จึงเป็ นตัวกระตุ้นที่สําคัญที่ทําให้ แนวคิดนี ้ได้ รับ
การขานรับเป็ นอย่างดีจากองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานด้ านนโยบายสาธารณะประเทศ
ต่างๆ และ อย่างไรก็ดี การนําแนวคิดทุนทางสังคมมาใช้ ของธนาคารโลก ทําให้ ธนาคารโลกต้ อง
มองหานักสังคมศาสตร์ มาสนับสนุนเรื่ องทุนทางสังคม โดยให้ ความสนใจกับแนวคิดของ เจมส์
โคลแมน (James Coleman) และโรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnam) โดยเฉพาะ พัทนัมซึง่
นอกจากจะได้ รับความสนใจในระดับวิชาการแล้ ว การที่เขาเป็ นผู้ที่มีบทบาทในธนาคารโลกก็เป็ น
ส่วนหนึ่งที่ทําให้ แนวคิดของเขาเข้ าสูก่ ารเป็ นแนวคิดเชิงนโยบายได้ มากขึ ้น สําหรับแนวคิดทุนทาง
สังคมของปิ แอร์ บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) นันไม่
้ คอ่ ยได้ รับความสนใจนักเนื่องจากงานของ
เขามีการวิพากษ์ เศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งเป็ นเศรษฐศาสตร์ กระแสหลักรวมอยู่ด้วย แม้ เขาจะ
อธิ บายว่าความสัมพันธ์ ทางสังคมจะนําไปสู่การสร้ างผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจได้ แต่ก็ไม่ได้
เชื่อมโยงโดยเน้ นที่การนําทุนทางสังคมไปสู่การสร้ างเศรษฐกิจ แต่เน้ นที่การวิพากษ์ แนวคิดทําให้
เป็ นงานที่ประยุกต์ใช้ ได้ ยากจึงไม่ได้ รับความสนใจ12
แนวคิดทุนทางสังคมจึงได้ ยกระดับจากแนวคิดด้ านสังคมศาสตร์ ไปสู่การเป็ นนโยบาย
ด้ านเศรษฐศาสตร์ โดยธนาคารโลกมองเรื่ องทุนทางสังคมอย่างกว้ างๆ ตังแต่
้ เรื่ องของศักยภาพ
ความสามารถ แม้ แต่ระบบการเมือง เป็ นเรื่ องคุณสมบัติ/คุณลักษณะของสังคม (Property of
society) ซึง่ เน้ นความเชื่อมโยงเครื อข่ายทางสังคม (Network) ที่สงั คมมีและทํางานได้ แก้ ปัญหา
ได้ ทุน ทางสังคมของธนาคารโลกค่อ นข้ างเน้ น ในเรื่ องขององค์ ก ร/สถาบัน โดยมองว่าองค์ ก ร
ภายนอกที่เข้ าไปให้ ความช่วยเหลือชุมชนหรื อกลุม่ คนสามารถสร้ างทุนทางสังคมให้ กบั คนเหล่านัน้
ได้ สิ่งที่พดู ถึงกันมากที่ถือเป็ นทุนคือเรื่ องของความไว้ วางใจ (Trust) และการเอื ้อประโยชน์ซงึ่ กัน
และกัน (Reciprocity) ทังหมดนี
้
้เพื่อที่จะนําไปสู่ความร่ วมมือของสังคมที่จะผลักดันให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันทํางานได้ 13
จากการลําดับความเป็ นมาของแนวคิดทุนทางสังคมดังที่กล่าวถึงในข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ 1)
แม้ แนวคิดทุนทางสังคมจะเป็ นแนวคิดทางด้ านสังคมศาสตร์ โดยเริ่ มต้ นมาจากนักการศึกษาและ
11

นิธิ เนื่องจํานงค์, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 113.
12
ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 74-75.
13
ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 42.

15

นักปฏิรูปทางสังคมอย่าง ไลดา ฮานิฟาน (L. Judson Hanifan) และถูกพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
โดยนักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร์ แต่ในปั จจุบนั แนวคิดนีก้ ลับได้ รับความนิยมและถูกนําไป
ประยุกต์ ใช้ อย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะการนําไปประยุกต์ใช้ ในงานด้ านเศรษฐกิจขององค์การ
ระหว่างประเทศและหน่วยงานด้ านนโยบายสาธารณะในประเทศต่างๆ โดยมี โรเบิร์ต พัทนั ม
(Robert Putnam) และธนาคารโลก (World Bank) เป็ นตัวกระตุ้นที่สําคัญ 2) งานของ โรเบิร์ต
พัทนัม (Robert Putnam) นันอาจถื
้
อเป็ นงานกระแสหลักของงานด้ านทุนทางสังคมที่ได้ รับความ
นิยมอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั และ3) แม้ แนวคิดนี ้ได้ รับความนิยมและถูกนําไปประยุกต์ใช้ อย่าง
กว้ างขวางทังในแวดวงสั
้
งคมวิทยา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ แต่นยั สําคัญกลางๆ ของแนวคิดก็
มีจดุ เน้ นร่ วมกันคือการชี ้ให้ เห็น “ความสําคัญและประโยชน์ของเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคม
ทังในระดั
้
บปั จเจกชน กลุม่ องค์กร และเครื อข่าย ภายใต้ บรรทัดฐานทางสังคมที่มีร่วมกัน”
2.1.2 การให้ ความหมายแนวคิดทุนทางสังคมในมุมมองนั กคิดและองค์ กรที่
สําคัญ: ฐานคิด การวิเคราะห์ และการนําไปประยุกต์ ใช้
จากหัวข้ อที่ผา่ นมาแม้ นยั สําคัญกลางๆ ของแนวคิดทุนทางสังคมในมุมมองของนักคิดและ
องค์กรที่สําคัญที่มีส่วนทําให้ แนวคิดทุนทางสังคมแพร่ หลายไปในวงกว้ างจะมีจุดเน้ นร่ วมกันคือ
การชี ้ให้ เห็น “ความสําคัญและประโยชน์ ของเครื อข่ ายความสัมพันธ์ ทางสังคมทัง้ ในระดับ
ปั จเจกชน กลุ่ม องค์ กร และเครื อข่ าย ภายใต้ บรรทัดฐานทางสังคมที่มีร่วมกัน” อย่างไรก็
ดี ภายใต้ ฐานคิด การวิเคราะห์ และการนําไปใช้ ประโยชน์ที่แตกต่างกันของนักคิดและองค์กรต่างๆ
จึง ทํ า ให้ ก ารมองแนวคิ ดทุน ทางสัง คมแตกต่า งกัน ไป และเพื่ อให้ เ ห็ น ภาพของความแตกต่า ง
ดังกล่าวซึ่งน่าจะช่วยสร้ างความเข้ าใจต่อแนวคิดนี ้มากยิ่งขึ ้นในอีกระดับหนึ่ง จึงจะนําเสนอผ่าน
มุมมองของนักคิดและองค์กรที่สําคัญที่มีส่วนทําให้ แนวคิดทุนทางสังคมแพร่หลายภายใต้ ฐานคิด
การวิเคราะห์ และการนําไปใช้ ประโยชน์ของแต่ละคนแต่ละองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ทุนทางสังคมในแวดวงสังคมวิทยาและรั ฐศาสตร์
ปิ แอร์ บูดเิ ยอร์ (Pierre Bourdieu)
งานของเขาพัฒนามาจากแนวคิดเรื่ องชนชันของมาร์
้
กซิสต์ ทุนทางสังคมของเขาเชื่อมโยง
ไปยังเรื่ องของทุนวัฒนธรรม (cultural capital) ด้ วย เขากล่าวถึงทุนทางสังคมว่าเป็ น “ความ
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั ” (connection) ที่มีบทบาทในการผลิตซํ ้าทางชนชัน้ เขาเสนอว่าในทุนทาง
เศรษฐกิจนันมี
้ เรื่ องของทุนทางสังคมเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย เช่น ในคลับที่มีชื่อเสียงก็มีการใช้ ทนุ ทาง
้
แต่
สังคมเป็ นเครื่ องมือสร้ างทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมไม่ได้ เป็ นลักษณะของสังคมทังหมด
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เป็ นเกณฑ์ที่เกิดขึ ้นจากชนชันที
้ ่แตกต่าง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทุนทางสังคมเป็ นเครื่ องมือของ
อํานาจนัน่ เอง14
ในช่ ว งปลายทศวรรษ 1960 และต้ น ทศวรรษ 1970 เขาได้ ส ร้ างผลงานเพื่ อ ศึก ษา
วัฒนธรรมในฐานะที่เป็ นพลวัตและการสร้ างสรรค์ และยังเป็ นทังโครงสร้
้
างและปรากฎการณ์ด้วย
เขาได้ นําคําว่า “ทุน” ในลักษณะต่างๆ มาอธิบายสังคม ซึง่ รวมถึงแนวคิดทุนทางสังคมที่ได้ รับแรง
ั นาแนวคิดเหล่านี ้สู่
กระตุ้นมาจากความสนใจเรื่ อง “พืน้ ที่ทางสังคม” (Social space)15 โดยได้ พฒ
การเป็ นแนวคิด ที่ ถูก นิ ย ามด้ ว ยความสัม พัน ธ์ เ ฉพาะกับ แนวคิด อื่ น ในปี 1970 หนัง สื อ เรื่ อ ง
“Reproduction” ของเขาได้ สะท้ อนให้ เห็นในการพัฒนาเรื่ องนี ้ โดยมีการนําเสนอแนวคิดของ
ทฤษฎีว่าด้ วยวิธีการผลิตซํ ้าทางวัฒนธรรมซึง่ เป็ นตัวหนุนการผลิตซํ ้าทางสังคมของความสัมพันธ์
ระหว่างกลุม่ และชนชัน้ ในหนังสือเล่มนี ้มีการให้ คํานิยามในการอธิบายกลเม็ดในการใช้ บริ บททาง
ความคิดเรื่ องทุนไว้ อย่างน่าสนใจ การใช้ คําว่าทุนของเขาเป็ นสัญญาณให้ เกิดเจตนาที่จะแสดงให้
เห็ นที่ มาของอํ านาจที่ แตกต่างกัน และมี เจตนาที่ จะเชื่ อมโยงการวิ เคราะห์ วัฒนธรรมกับเรื่ อง
เศรษฐศาสตร์ รู ปแบบที่แตกต่างกันไปของทุนได้ เกิดขึ ้นผ่านการเขียนหนังสือ แต่เขาก็ไม่ได้ ให้ คํา
นิยามความคิดเรื่ องทุนไว้ อย่างสมบูรณ์ นอกจากทุนวัฒนธรรมเท่านันที
้ ่เป็ นเรื่ องที่ได้ รับการพัฒนา
มากที่ สุด ถึงแม้ แนวคิดเรื่ องทุนทางสังคมในหนังสือเรื่ องนีจ้ ะไม่ได้ ถูกยกขึน้ มาอย่างเด่นชัดแต่
แนวคิดทุนทางสังคมของเขาก็ได้ รับการถ่ายทอดมา16
ปฏิบตั ิการเริ่ มแรกของแนวคิดเกิดขึ ้นในบทสรุ ปชื่อ “Provisional Notes” ซึง่ ตีพิมพ์ใน
Actes de la Recherche en Sciences Sociale ในปี 1980 แต่เนื่องจากเอกสารเหล่านี ้เป็ นงาน
ซึ่งตีพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส บทความนี ้จึงไม่เป็ นที่ค้ นุ หูของในหมู่นกั วิชาการมากนัก อย่างไรก็ดีงาน
แปลภาษาอังกฤษชิ ้นแรกซึง่ พบบริ บทความสัมพันธ์ ของแนวคิดนี ้แฝงอยู่เป็ นหนังสือเกี่ยวกับสังคม
14

ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน. หน้ า 31.
15
พืน้ ที่ทางสังคม (Social space) คือที่ที่มนุษย์มีระบบความสัมพันธ์ที่มีพื ้นฐานอยูบ่ นอํานาจ และ
มนุษย์ต้องการมีตําแหน่งอยูใ่ นพื ้นที่นนั ้ หรื อ คือเวทีที่คนในสังคมกําลังมีการกระทําสัมพันธ์กนั ตามสถานะภาพ
และอํานาจ (สุภางค์ จันทวานิช, 2552: 250) พื ้นที่ทางสังคมอาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นชุดของขอบเขตพื ้นที่จํานวนมาก
หากแต่ขอบเขตพื ้นที่ภายใต้ พื ้นที่ทางสังคมต่างมีปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน พื ้นที่ทางสังคมจึงเป็ นความจริ งที่มอง
ไม่เห็น แต่ได้ สร้ างการปฏิบตั ิของตัวแสดงและตัวแทนขึ ้น ขณะเดียวกันก็ได้ สร้ างความเป็ นไปได้ ของการสร้ างชน
ชันในทางทฤษฎี
้
ด้วยการทําให้ ชนชันปรากฎขึ
้
้นภายในพื ้นที่ทางสังคม โดยหลักการของการจัดแบ่งเป็ นหมวดหมู่
ด้ วยการอยู่ติดหรื ออยูห่ า่ ง (Harker, Mahar and Wilkes, 1990: 9-10 อ้ างถึงใน รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2550:
35)
16
ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน. หน้ า 31-32.
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วิทยาการศึกษา17 ในปี 1983 เขาได้ เขียนบทความชื่อ “The Form of Capital” ในบทความเขาได้
จําแนกทุนออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม โดย
เขาได้ นิยามทุนทางสังคมไว้ ว่า “ส่ วนทัง้ หมดทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบัน และมีศักยภาพที่จะแสดง
ตัวหรื อใช้ ประโยชน์ ได้ ในอนาคต มีความเชื่อมโยงกับเครื อข่ ายในความสั มพันธ์ ท่ ีเป็ น
ทางการไม่ ว่าจะมากหรื อน้ อยของการรู้ จัก และความคุ้นเคยระหว่ างสมาชิกกลุ่ม”18 กล่าว
อีกนัยหนึ่ง เขาเสนอว่าเครื อข่ายความสัมพันธ์ การรู้ จักและความคุ้นเคยระหว่างสมาชิกกลุ่มมี
ประโยชน์นนั่ เอง
นอกจากนี ้ในหนังสือเล่มนี ้ เขายังได้ วิเคราะห์แย้ งเรื่ องทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ ว่ามุมมอง
ด้ านเศรษฐศาสตร์ นนเป็
ั ้ นมุมมองที่แคบ และไม่ได้ เชื่อมโยงกับความเป็ นจริ งทางสังคมแม้ ว่าจะมี
การปฏิ บัติ ข องสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ ค่ อ นข้ า งชัด เจน เขาได้ เ น้ นเรื่ องทุ น ทางสั ง คมที่ เ ป็ น
ความสัมพันธ์ เชิงเครื อข่ ายของคนในสังคม ที่จะเป็ นพลังในการกระทําต่ างๆ ระดับทุน
ทางสั ง คมจะมากหรื อ น้ อยนั น้ ขึ น้ อยู่ กั บ ขนาดของเครื อ ข่ า ยที่ ค นแต่ ล ะกลุ่ ม สามารถ
เชื่อมโยงให้ เกิดการขับเคลื่อนได้ และขึน้ อยู่กับทุนทางเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม และทุน
ทางสัญลักษณ์ ท่ คี นคนนัน้ จะได้ มาด้ วยความชอบธรรมจากคนที่ตดิ ต่ อด้ วย19
เขาเห็นว่า เครื อข่ายทางสังคมไม่ใช่สงิ่ ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติหรื อเป็ นสิง่ ที่สงั คมให้ มา แต่
เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิของสถาบัน เช่น สถาบันครอบครัวก็มีการให้ นิยามความสัมพันธ์ ทางเครื อ
ญาติ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นคุณลักษณะของการก่อรู ปทางสังคม (Social Formation) เขาเห็นว่า
ความสัมพันธ์ ท่ ีมีประโยชน์ สามารถรั กษาทรั พย์ สินหรื อผลกําไรในเชิงสัญลักษณ์ ได้ กล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ เครื อข่ ายความสัมพันธ์ เป็ นผลผลิตของยุทธศาสตร์ การลงทุน ไม่ ว่าจะเป็ น
ปั จ เจกบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ที่มี จิต สํา นึ ก หรื อ ไม่ ก็ ต าม ก็ มี เ ป้ าหมายที่จ ะสร้ างหรื อ ผลิ ต ซํา้
ความสัมพันธ์ ทางสังคมที่เป็ นประโยชน์ ในระยะสัน้ หรือระยะยาวโดยตรงให้ กลับตน20
ในเรื่ องของปฏิบตั ิการทางแนวคิดของเขานัน้ ทุนทางสังคมเป็ นเหมือนเครื่ องมือซึ่ง
เน้ นการมองเรื่องผลประโยชน์ ท่ เี พิ่มมากขึน้ ในปั จเจกบุคคล จากการทําดีกับกลุ่มที่ตนเอง
เข้ าไปสร้ างความสั มพันธ์ และเน้ นเรื่ องการคํานึ งถึงโครงสร้ างความสามารถทางสังคม
17

Bourdieu, 1985 อ้ างถึงใน Portes, Social capital: Origins and applications in modern
sociology.1998 อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน. หน้ า 32.
18
นิธิ เนื่องจํานงค์, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า120.
19
ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการสร้ างแนวคิดและปฏิบตั ิการในบริบทการ
พัฒนาของไทย (พ.ศ.2540-2546), หน้ า 32.
20
Bourdieu, The Forms of Capital, 1983 อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 33.
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อย่ างรอบคอบโดยมีเป้าหมายในการสร้ างทรั พยากรเหล่ านี ้ ตามแนวคิดเดิมนัน้ เขาไปไกล
จนถึงกับยืนยันว่า “ผลกําไรทวีขึน้ จากการเป็ นสมาชิกของกลุ่มเป็ นพืน้ ฐานจากความสมาน
สามัคคีซ่ งึ ทําให้ เกิดผลกําไรได้ ”21
จากการกล่าวถึงทุนทางสังคมผ่านมุมมองของบูดเิ ยอร์ ในข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ฐานคิดและ
การวิเคราะห์ ของเขาพัฒนามาจากแนวคิดเรื่ องชนชัน้ ของมาร์ กซิสต์ ในด้ านประโยชน์ จากการ
นิยามของเขาสร้ างความชัดเจนว่าทุนทางสังคมนําไปสู่ 2 เรื่ อง คือ หนึ่งความสัมพันธ์ ทางสังคม
โดยตัวมันเองนันยอมให้
้
ปัจเจกอ้ างสิทธิ์การเข้ าถึงทรัพยากรซึง่ ถูกครอบครองโดยสมาคมของพวก
เขา และสองการสร้ างทุนทางสังคมนําเข้ าสู่กระบวนการทางเศรษฐกิจได้ 22 นอกจากนี ้เขายังได้
ชี ้ให้ เห็นอํานาจจากความสัมพันธ์ของทุนต่างๆ อีกด้ วย
เจมส์ โคลแมน (James Coleman)
เขาเป็ นนักสังคมวิทยาชาวอเมริ กา ได้ แปลงแนวคิดทุนทางสังคมมาจากนักเศรษฐศาสตร์
แนวนีโอคลาสสิค เขาเชื่อว่า คนคนหนึ่งสามารถสร้ างทฤษฎีทางสังคมให้ เกิดขึ ้นได้ จากรู ปแบบ
พฤติกรรมที่เป็ นปั จเจก สัจธรรมที่ปัจเจกบุคคลค้ นหาก็คือสุดยอดของผลประโยชน์มหาศาล นัก
สังคมวิทยาก็จะสนใจปั ญหาที่เกิดจากผลประโยชน์ที่ถกู จํากัด โดยการที่จะรวมเอาทุนทางสังคม
หรื อวัฒนธรรมและบริ บททางประวัติศาสตร์ มารวมด้ วยหรื อไม่นัน้ เป็ นสิ่งที่ เศรษฐศาสตร์ นีโอ
คลาสสิคให้ ความสนใจ เขาอ้ างถึงการพิสจู น์ทฤษฎีทางด้ านเศรษฐศาสตร์ จากนักสังคมวิทยาที่
อธิ บายว่า การกระทํ าของคนสร้ างขึน้ หรื อถูกกํ าหนดขึน้ จากบริ บททางสังคม เช่น บรรทัดฐาน
ความไว้ วางใจต่อกัน เครื อข่ายทางสังคม และการจัดระเบียบทางสังคม ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญในการ
ทําหน้ าที่ในสังคมซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจด้ วย23 เขาได้ อธิบายทุนทางสังคมในฐานะที่เป็ น
ตัวเชื่อมประสานการจัดระเบียบหรื อการจัดตัง้ องค์ กร/สมาคม เขาเชื่อว่า ทุนทางสังคมมี
อยู่ในโครงสร้ างของความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลมาตัง้ แต่ ดงั ้ เดิม ซึ่งทําให้ การกระทําที่โยง
ใยในสังคมของแต่ ละคนดูง่ายขึน้ เช่น พ่อค้ าในตลาดเมืองไคโรจะมีการให้ ข้อมูลแลกเปลี่ยนกัน

21

Bourdieu, 1985 อ้ างถึงใน Portes, Social capital: Origins and applications in modern
sociology,1998 อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน.หน้ า 33.
22
ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 33.
23
Bourdieu, The Forms of Capital, 1983 อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน. หน้ า 34-35.
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ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการถ้ อยทีถ้อยอาศัยหรื อเอื ้อประโยชน์ตอ่ กัน ซึง่ เป็ นเกณฑ์ของความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่เป็ นความพอใจร่วมกัน การสื่อสารและรับรองต่างๆ จะเกิดขึ ้นในเครื อข่ายทางสังคม24
ในการริ เริ่ มวิเคราะห์ ของเขาได้ รับอิทธิ พลจากงานของนักเศรษฐศาสตร์ ชื่อเกรน ลอรี
(Glenn Loury) รวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ คนอื่นๆ เช่น เบน โพรัท (Ben Porut) และนักสังคมวิทยา
เช่น นาน ลิน (Nan Lin) และมาร์ ค แกรนโนเวทเทอร์ (Mark Granovetter) เขาเริ่ มขยายแนวคิด
อย่างกว้ างๆ โดยการรวบรวมคําศัพท์ที่เป็ นกลไกให้ เกิดทุนทางสังคม ตัวอย่างเช่น เครื อข่ายทาง
สังคมที่มีความใกล้ ชิด (เช่น การคาดหวังว่าจะมีการเอื ้อประโยชน์ต่อกัน และกลุ่มบรรทัดฐานที่
ขับเคลื่อนร่ วมกัน) ผลของการครอบครอง ของมัน (เช่น ได้ รับสิทธิพิเศษในการเข้ าถึงข้ อมูล) และ
การจัดระเบียบที่เหมาะสม ที่สามารถทําให้ เกิดทุนทางสังคมได้ ซึง่ ดูจากแหล่งที่มาและผลต่อการ
ทําให้ ประสบความสําเร็ จ25
งานบุกเบิกทางความคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมของเขา คืองาน “Achievement and
Growth in Public and Catholic Schools” ในปี 1985 ที่กล่าวถึง “ค่านิยมคุณธรรม หรื อ
คุณธรรมวัฒนะ (civic virtue) หรื อ ในความหมายทุนทางสังคม เป็ นผลจากความเชื่อ ความผูกพัน
ร่ วมกันในกลุ่ม กลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ในงานชิ ้นบุกเบิกเขาเน้ นไปที่ความเป็ นคาทอลิกของกลุ่มว่า
ส่งผลให้ เกิ ดทุนทางสัง คม ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญในความสําเร็ จของบุคคลในการดํ าเนินชี วิตใน
สังคม”26
งานชิ ้นต่อมา คือ “Social capital in the creation of Human capital” ในปี 1988 ซึง่
เขาได้ วิเคราะห์ ทุนทางสังคมอย่างละเอียดทังในระดั
้
บแนวคิด และนําไปสู่การอธิบายอย่างเป็ น
รู ปธรรม ได้ ข้อสรุ ปว่า “อิท ธิ พลของทุนทางสังคมภายในครอบครั ว อันหมายถึ งความสัมพัน ธ์
ระหว่างพ่อแม่ และลูก รวมทังทุ
้ นทางสังคมภายนอกครอบครัว ซึง่ หมายถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรี ยนด้ วยกันเอง จากการที่พ่อแม่เข้ าร่วมกิจกรรมกับสถาบันต่างๆ ของสังคม ทุนทาง
สังคมเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อการสร้ างทุนมนุษย์ (Human capital) ของบุตร ซึง่ วัดจากผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา”27

24

Harris, 2001 อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 35.
Coleman, 1988 อ้ างถึงใน Portes, Social capital: Origins and applications in modern
sociology, 1998 อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 36.
26
ประชาธิป กะทา, เรื่ องเดียวกัน.
27
ประชาธิป กะทา, เรื่ องเดียวกัน.
25
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ในบทความนี เ้ ขาได้ ใ ห้ นิ ย ามของทุ น ทางสัง คมว่ า “ทุ น ทางสั ง คมเป็ นเรื่ องของ
โครงสร้ างทางสังคมที่เอือ้ ให้ บุคคลหรื อผู้ท่ ีเกี่ยวข้ องมาร่ วมมือกัน ทํากิจกรรมร่ วมกัน”
และหน้ าที่หลักของทุนทางสังคม คือ “การสร้ างค่ านิยมในสังคม ซึ่งเป็ นค่ านิยมของสังคมที่
เปรียบเสมือนเป็ นทรั พยากรที่มนุษย์ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ ได้ เช่ น ทุนทางสังคมเป็ น
พืน้ ฐานในการสร้ างกระแสความตื่นตัวของสังคมสร้ างความเคลื่อนไหวทางสังคมได้ ” ใน
บทความดังกล่าวเขาได้ แบ่งประเภททุนทางสังคมไว้ วา่ มี 3 ประเภท28 ได้ แก่
1. พั น ธะที่ ต้ องทํ า ความคาดหวั ง และความไว้ วางใจ เขาได้ ยกตั ว อย่ า ง
ความสัมพันธ์ประเภทนี ้ เช่น กรณี A ได้ ทําบางสิ่งบางอย่างให้ B และหวังผลตอบแทนในอนาคต
จึงทําให้ B เกิดพันธะหน้ าที่ที่ต้องกระทําตามความคาดหวังของ A Bจะต้ องทําพันธะหน้ าที่นนใน
ั้
อนาคต เขากล่า วว่ า รู ป แบบของทุน ทางสัง คมประเภทนี ข้ ึน้ อยู่กับ 2 องค์ ป ระกอบ คื อ ความ
ไว้ วางใจในสภาพแวดล้ อมเดียวกัน และมีพนั ธะหน้ าที่ผกู พันกัน เกี่ยวข้ องกันที่ต้องร่วมมือกัน
2. ช่ องทางข้ อมูลข่ าวสาร เขากล่าวว่าทุนทางสังคมเป็ นปั จจัยที่ทําให้ เกิดช่องทางของ
ข้ อมูลข่าวสาร ซึง่ เป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์ ทางสังคมประเภทหนึ่ง เนื่องจากการรับข้ อมูลข่าวสาร
ของบางคนไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสารโดยตรง แต่จะรับจากเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน
3. บรรทัดฐานและการควบคุมทางสังคม การมีบรรทัดฐานร่ วมกันในสังคมถือเป็ น
การสร้ างพลังทางสังคม ซึง่ คือทุนทางสังคมประเภทหนึ่ง บรรทัดฐานได้ รับแรงเสริ มจากสังคม เช่น
ความซื่อสัตย์ รางวัล และความสนใจต่างๆ ที่ทําขึ ้นเพื่อครอบครัว ชาติ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
ในสังคมที่มีบรรทัดฐานร่วมกันก็จะเป็ นการควบคุมทางสังคมให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เช่น สังคม
ที่มีบรรทัดฐานทางสังคมร่วมกันสูง ผู้คนสามารถออกมาเดินนอกบ้ านยามคํ่าคืนได้ อย่างปลอดภัย
ผู้สงู อายุสามารถอยูใ่ นบ้ านของตนเองได้ อย่างปลอดภัย เป็ นต้ น
จากการกล่าวถึงทุนทางสังคมผ่านมุมมองของโคลแมนในข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ฐานคิด
และการวิเคราะห์ ของเขาพัฒนามาจากนักเศรษฐศาสตร์ แนวนีโอคลาสสิค ซึ่งเขามองว่าทุนทาง
สังคมเป็ นสิ่งที่อยู่โครงสร้ างความสัมพันธ์ ทางสังคมที่เป็ นเสมือนตัวเชื่อมประสานการจัดระเบียบ
หรื อการจัดตังกลุ
้ ม่ องค์กร/สมาคม หรื อทําให้ บคุ คล/ผู้ที่เกี่ยวข้ องมาร่ วมมือกัน ทํากิจกรรมร่วมกัน
ซึง่ เป็ นการสร้ างค่านิยมของสังคมที่เปรี ยบเสมือนเป็ นทรัพยากรที่มนุษย์สามารถนําไปใช้ ประโยชน์
ในด้ านต่างๆ ได้ เช่น การนําทุนทางสังคมไปใช้ พฒ
ั นาทุนมนุษย์ การประยุกต์เข้ ากับเรื่ องเศรษฐกิจ
การสร้ างกระแสความตื่นตัวและสร้ างความเคลื่อนไหวทางสังคม เป็ นต้ น
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ประไพ ศิวะลีราวิลาส, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 25-27.
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โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnum)
พัท นัม กล่า วถึ ง “ทุน ทางสัง คม”
ในงานการศึก ษาเกี่ ย วกับ การปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยในประเทศอิตาลี เมื่อปี 1970 ซึ่งเขาพบว่าทุนทางสังคมมีส่วนช่วยส่งเสริ มการ
ปกครองในรู ปแบบประชาธิปไตย เขาเป็ นบุคคลที่ทําให้ แนวคิดเรื่ องทุนทางสังคมเป็ นที่ถกู ถกเถียง
ไปในวงกว้ างจากงานชื่อ “Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy” ปี
1993 โดยเขาให้ เกียรติกบั งานของ ลอรี (Glen Loury) บูร์ดิเยอ โคลแมน จาคอบ และนักจิตวิทยา
สังคมชื่อซีเล่ย์ (John R. Seeley) และคนอื่นๆ29
เขามองว่า ทุนทางสังคมก็คือลักษณะสําคัญ 3 ด้ านของชีวิตทางสังคม คือ เครื อข่ าย
บรรทัดฐานทางสังคม และความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน ทําให้ สมาชิกของกลุ่มสามารถ
ปฏิบั ติร่ วมกั น เพื่ อบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ บ างอย่ า งได้ 30 ในงานศึก ษาการทํ า งานของรั ฐบาล
ภูมิภาค (regional government) ในประเทศอิตาลีช่วงปี ทศวรรษ 1970 เขาได้ สรุ ปผลการศึกษาที่
สําคัญว่า “แม้ รัฐบาลภูมิภาคเหล่านี ้มีรูปแบบองค์กรแบบเดียวกัน แต่ความเข้ มแข็งและการพัฒนา
ต่างกันมาก บางแห่งประสบความสําเร็ จ ในขณะที่บางแห่งมีการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง เฉื่อยชา และ
ไม่มีประสิทธิ ภาพ นโยบายและโครงการของรัฐจะประสบความสําเร็ จในพื ้นที่ที่มีทุนทางสังคม
มากกว่า” สิ่งที่เขาเรี ยกว่าทุนทางสังคม ก็คือ ค่ านิยมความไว้ วางใจและการเกือ้ กูลกัน (Norm
of trust and reciprocity) และเครือข่ ายชุมชน (Civic engagement) ของแต่ ละชุมชน ซึง่ มีผล
ให้ เกิดสิ่งที่เรี ยกว่า ความเป็ นประชาสังคม (civic matter) ที่สมาชิกมีการติดต่อสื่อสารกันใน
แนวราบ ขณะเดียวกันขนบการเมือง วัฒนธรรมของชุมชนก็มีความสัมพันธ์ อย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ค่านิยมที่เสริ มความเข้ มแข็งของประชาสังคม ดังนัน้ สิ่งสําคัญที่ทําให้ การดําเนินงานของรัฐบาล
ภูมิภาคแตกต่างกันไม่ใช่ความมัง่ คัง่ ทางการเงินของรัฐบาล หรื อการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่
ละภูมิภาค แต่เป็ นเพราะการมีสว่ นร่วมของพลเมือง หรื อมีประชาสังคมที่เข้ มแข็ง หรื อการที่แต่ละ
ชุมชนมีทนุ ทางสังคมนัน่ เอง ซึง่ ปรากฏในรูปแบบของการไปเลือกตัง้ การอ่านหนังสือพิมพ์ การเป็ น
สมาชิกของโบสถ์ และชมรมต่างๆ เป็ นต้ น31
ในแง่นี ้ เขาอธิบายความยากจนในอิตาลีว่าเป็ นเพราะประชาชนขาดทุนทางสังคมไม่ใช่
เงื่ อนไขในเชิ งโครงสร้ าง การจะประสบความสําเร็ จได้ ก็ต่อเมื่ อความร่ วมมือนัน้ มีการสัมพัน ธ์
29

ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน. หน้ า 37-38.
30
Robert Putnam, “Making democracy work: Civic traditions in modern Italy,” (Princeton,NJ:
Princeton University Press, 1993).
31
ประชาธิป กะทา, เรื่ องเดียวกัน.
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เชื่อมโยงและมีความไว้ วางใจกันหรื อที่เรี ยกว่าทรัพยากรทางศีลธรรม (moral resource) และทุน
ทางสังคมยังมีลกั ษณะเป็ นผลประโยชน์สาธารณะ (public good) ซึง่ อาจมีองค์กรนิติบคุ คลเป็ น
ตัวแทนในการจัดการได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทุนทางสังคมมีลักษณะเป็ นผลพลอยได้ ท่ ีเกิด
จากกิจกรรมทางสังคม ซึ่งทุนทางสังคมจะมีข้อผูกมัด บรรทัดฐาน และความไว้ เนือ้ เชื่อใจ
ที่ ส ามารถแลกเปลี่ ย นกั น ได้ เช่ น การที่ ส มาชิ ก ของชมรมร้ องเพลงเข้ า มามี กิ จ กรรม
ร่ วมกัน เป็ นเพราะเขาชอบร้ องเพลง ไม่ ใช่ เพราะเขาต้ องการสร้ างเครื อข่ ายทางสังคมที่
เข็มแข็ง แต่ ส่ ิงที่ได้ ก็คือมีการสะสมทุนทางสังคมขึน้ เขาเห็นว่าทุนทางสังคมสามารถดํารงอยู่
ในรูปของผลประโยชน์สาธารณะได้ เช่นเดียวกับความคิดของโคลแมน และนอกจากนี ้ทุนทางสังคม
ก็สามารถอยูใ่ นรูปของผลประโยชน์เฉพาะบุคคลได้ เช่นกัน32
เขาอธิบายว่าเครื อข่ ายและบรรทัดฐานทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องของการเอือ้
ประโยชน์ ต่อกันและกันเป็ นทุนทางสังคม เพราะเครื อข่ ายก็คือทุนทางสังคมในรู ปแบบ
หนึ่ ง ที่ส ร้ างคุ ณ ประโยชน์ ทัง้ ในปั จ เจกบุ ค คลและกลุ่ ม และเรายั ง สามารถลงทุ น สร้ าง
เครื อข่ ายได้ นอกจากนี ้เขายังจัดประเภทของทุนทางสังคม โดยนําศัพท์คําว่า Bonding (ยึดโยง)
Bridging (เชื่อมโยง) มาใช้ พัทนัมอธิบายว่าภายในกลุ่มหนึ่งๆ นัน้ มีส่ ิงที่ยึดโยงระหว่ าง
สมาชิกในกลุ่มอยู่ซ่ ึงถือเป็ นความสัมพันธ์ ท่ ีก่อให้ เกิดทุนทางสังคมภายในกลุ่มนัน้ ๆ ใน
กลุ่มเหล่ านัน้ ก็จะมีการติดต่ อสัมพันธ์ กับกลุ่มอื่นเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่ างกลุ่ม
ให้ เกิดขึน้ ซึ่งก็คือลักษณะของการสร้ างเครือข่ ายนั่นเอง ซึ่งเราสามารถใช้ ทุนทางสังคมใน
กลุ่มและเครื อข่ ายนี แ้ ลกเปลี่ยนข้ อมูลข่ าวสาร และประสบการณ์ ต่างๆ เพื่อสร้ างสรรค์
ประชาสังคมอันจะนําไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยให้ ดขี นึ ้ 33
เขาได้ เชื่อมโยงให้ เห็นถึงความสําคัญของการตระหนักถึงภาระหน้ าที่ที่แต่ละคนพึงมีต่อ
สังคมของตนโดยมีจิตใจที่ มุ่งมั่นที่ จะเข้ าไปช่วยกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งเรี ยกลักษณะนีว้ ่า
Civic Engagement34 ซึง่ จะนําไปสูท่ นุ ทางสังคมและความสําเร็ จทางการพัฒนาผ่านช่องทางการ
มีปากเสียงของประชาชน ผ่านตัวแทนประชาชน และการรับผิดชอบ (accountability)35 เขาเห็น
32

ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 38.
ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 38.
34
มาลิคและวาเกิล ได้ อธิบายคํานี ้ว่า เป็ นส่วนย่อยในคําว่าทุนทางสังคมอีกทีหนึง่ ถ้ าเราเข้ าใจศัพท์
ดังกล่าวว่าเป็ นกระบวนการที่ทําให้ ประชาชน/พลเมืองหรื อตัวแทนที่เขาไว้ วางใจให้ ใช้ อิทธิพล มีสว่ นร่วม และ
ควบคุมเรื่ องของส่วนรวม เราก็จะพบกระบวนการนี ้ในทุนทางสังคมโดยผ่านปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนและ
กระบวนการที่เขาเต็มใจเข้ าไปเกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ ผลลัพท์ที่ดี
35
ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 38-39.
33

23

ว่าเมื่อ Civic Engagement ฝั งตรึงเข้ าไปในผู้คน ก็จะไปเสริ มให้ เกิดการเอื ้อประโยชน์ตอ่ กันและ
ความไว้ วางใจ ซึง่ เป็ นเหมือนกับตัวหล่อลื่นการดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคม ความร่วมมือกับชุมชนของตัว
กระทําจะเป็ นตัวให้ ข้อมูลเพื่อให้ เกิดความไว้ วางใจหรื อเพื่อประกันชื่อของปั จเจกบุคคลอื่นๆ และ
จะลดการฉวยโอกาสและการกระทําผิดได้ พัทนัมเน้ นในคุณภาพของกระบวนการปฏิบตั ิระหว่าง
กัน ซึง่ ไม่เกี่ยวกับการเมืองหรื ออุดมการณ์ทางการเมือง36
จากการกล่าวถึงทุนทางสังคมผ่านมุมมองของพัทนัมในข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า “ฐานคิดและ
การวิ เ คราะห์ ข องเขามี ค วามเชื่ อ มโยงกับ เรื่ อ งประชาสัง คม โดยเขามองว่า ทุน ทางสัง คมคื อ
เครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมทัง้ แบบที่เป็ นทางการ และแบบที่ไม่เป็ นทางการ และมีความ
เชื่อมโยงกับความไว้ เนื ้อเชื่อใจ โดยมีบรรทัดฐานทางสังคมเป็ นกลไกสําคัญในสร้ างความสมดุลใน
การสร้ างเครื อข่ายทางสังคมและในสังคม นอกจากนี ้เขายังได้ ชี ้ให้ เห็นการใช้ ประโยชน์จากทุนทาง
สังคมในการพัฒนาประชาธิปไตยอีกด้ วย”
ทุนทางสังคมในแวดวงเศรษฐศาสตร์
ธนาคารโลก (World Bank)
ธนาคารโลกถื อเป็ นองค์ ก รระหว่า งประเทศหน่ว ยงานหนึ่ง ที่ มี บ ทบาทสํา คัญที่ ทํ า ให้
แนวคิดนีเ้ กิดความแพร่ หลายในวงกว้ างในงานด้ านการพัฒนาทั่วโลก เช่น การเข้ ามาให้ ความ
ช่วยเหลือประเทศไทยหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นในปี 2540 ของธนาคารโลกผ่านโครงการ
เพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund-SIF) ก่อให้ เกิดความแพร่ หลายและการความ
ยอมรั บ ต่อ แนวคิ ด นี ไ้ ปในวงกว้ า งทัง้ จากภาคส่ ว นต่า งๆ เป็ นต้ น โดยแนวคิ ด ของนัก วิ ช าการ
สังคมศาสตร์ ที่มีอิทธิพลในเรื่ องนี ้ คือ เจมส์ โคลแมน (James Coleman) และโรเบิร์ต พัทนัม
(Robert Putnum)
ธนาคารโลกมองเรื่ องทุนทางสังคมอย่างกว้ างๆ ตังแต่
้ เรื่ องของศักยภาพความสามารถ
แม้ แต่ระบบการเมือง เป็ นเรื่ องคุณสมบัติ/คุณลักษณะของสังคม (Property of society) ซึง่ เน้ น
ความเชื่อมโยง เครื อข่ายทางสังคม (Network) ที่สงั คมมีและทํางานได้ แก้ ปัญหาได้ ทุนทางสังคม
ของธนาคารโลกค่อนข้ างเน้ นในเรื่ องขององค์กร/สถาบัน โดยมองว่าองค์กรภายนอกที่เข้ าไปให้
ความช่วยเหลือชุมชนหรื อกลุ่มคนสามารถสร้ างทุนทางสังคมให้ กบั คนเหล่านันได้
้ และสิ่งที่พดู ถึง
กันมากที่ ถือเป็ นทุนคือเรื่ องของความไว้ วางใจ (Trust) และการเอือ้ ประโยชน์ ซึ่งกันและกัน
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ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 39.
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(Reciprocity)
ทัง้ หมดนี เ้ พื่ อ ที่ จ ะนํ า ไปสู่ค วามร่ ว มมื อ ของสัง คมที่ จ ะผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและร่วมมือกันทํางานได้ 37
ธนาคารโลกได้ ให้ นิ ยามว่า “ทุ นทางสั ง คม หมายถึง สถาบัน ความสั มพั น ธ์ แ ละ
บรรทัดฐาน ที่มีลักษณะทัง้ เชิงคุณภาพและปริ มาณของปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมของสังคม
และได้ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ าการติ ด ต่ อ กั น ทางสั ง คมเป็ นสิ่ ง สํ า คั ญ สํ า หรั บ สั ง คมที่ จ ะประสบ
ความสําเร็ จทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่จะยั่งยืน ทุนทางสังคมไม่ ได้ เป็ นเพียงผลรวม
ของสถาบัน แต่ เป็ นที่เชื่อมสถาบันต่ างๆ เข้ าด้ วยกัน”38
นอกจากนี ้ธนาคารโลกยังมีมมุ มองต่อแนวคิดเรื่ องทุนทางสังคมแบ่งออกได้ เป็ น 2 ระดับ
คือ มุมมองแบบแคบ และมุมมองแบบกว้ าง ซึง่ มีรายระเอียดดังนี39้
มุมมองแบบแคบ ในมุมมองเรื่ องทุนทางสังคมแบบแคบ ธนาคารโลกมองถึงชุดของ
ความสัมพันธ์ ในแนวราบระหว่ างคน ซึ่งประกอบด้ วยเครื อข่ายทางสังคมและบรรทัดฐานที่
เกี่ยวข้ องซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตของชุมชนและความเป็ นอยู่ เครื อข่ายทางสังคมสามารถเพิ่ม
ผลผลิตโดยการลดค่าใช้ จ่ายในการทําธุรกิจ และอํานวยความสะดวกในการประสานงานและ
ความร่ วมมือ นอกจากนี ้ทุนทางสังคมก็ยงั มีข้อเสียที่สําคัญที่ Portes และ Landholt ได้ กล่าวถึงไว้
ว่า ชุมชน, กลุม่ หรื อเครื อข่ายที่มีวตั ถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันต่อสังคมโดยรวม เช่น
กลุม่ ยาเสพติด กลุม่ อิทธิพล เป็ นต้ น ก็สามารถเป็ นสิง่ ที่ขดั ขวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ได้ เช่นกัน
มุมมองแบบกว้ าง ในมุมมองแบบกว้ างธนาคารโลกทําความเข้ าใจที่กว้ างขึ ้นต่อทุนทาง
สังคมทังในด้
้ านบวกและลบ โดยการรวมเอาความสัมพันธ์ ทงั ้ ในแนวราบและแนวดิ่งระหว่ าง
คนและรวมถึงพฤติกรรมภายในและระหว่ างองค์ กร มุมมองนี ้ตระหนักดีว่าความสัมพันธ์ ใน
แนวนอนมีความจําเป็ นที่จะทําให้ ชมุ ชนตระหนักถึงความรู้สกึ ของตนและวัตถุประสงค์ แต่ก็ยงั เน้ น
ว่ายังมีความสัมพันธ์ ที่อยู่เหนือกว่า เช่น ศาสนา เชื ้อชาติ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ นต้ น
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ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 42.
The World Bank, What is social capital[online], 23 Dec 2011. Available from :
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCA
PITAL/0,,contentMDK:20185164~menuPK:418217~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:40101
5,00.html
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Ibid.
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ความสัมพันธ์ ในแนวนอนจะกลายเป็ นพื ้นฐานสําหรับการแสวงหาผลประโยชน์ในวงแคบและการ
เข้ าถึงแหล่งข้ อมูลและความช่วยเหลือ
จากการกล่าวถึงทุนทางสังคมผ่านมุมมองของธนาคารโลกในข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า “ฐาน
คิดและการวิเคราะห์ของธนาคารโลกมีความเชื่อมโยงและพัฒนามาจากงานของเจมส์ โคลแมน
(James Coleman) โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnam) และงานวิจยั ของธนาคารโลก โดย
ธนาคารโลกมองว่าทุนทางสังคมคือสถาบัน ความสัมพันธ์ และบรรทัดฐาน ที่เป็ นปฏิสมั พันธ์ หรื อ
การอยู่ร่วมกันของคนในสังคม โดยมีจุดเน้ นในเรื่ องขององค์ กร/สถาบัน และสามารถนํ าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ ”
จากการนําเสนอฐานคิด การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ แนวคิดทุนทางสังคมในมุมมอง
ของนักคิดและองค์กรที่สําคัญดังที่กล่าวถึงในข้ างต้ น น่าจะช่วยสร้ างความเข้ าใจต่อแนวคิดนี ้มาก
ยิ่งขึน้ ในอี กระดับหนึ่ง ว่าแม้ จะมีแต่ละคนแต่ละองค์ กรจะมีจุดเน้ นร่ วมกันในแนวคิดนี ค้ ือการ
้
บปั จเจกชน
ชี ้ให้ เห็น “ความสําคัญและประโยชน์ของเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมทังในระดั
กลุ่ม องค์ ก ร และเครื อข่ า ย ภายใต้ บรรทัด ฐานทางสัง คมที่ มี ร่ว มกัน ” แต่ภ ายใต้ ฐ านคิด การ
วิเคราะห์ และการนําไปใช้ ประโยชน์ ที่แตกต่างกันของนักคิดและองค์กรต่างๆ จึงทําให้ การมอง
แนวคิดทุนทางสังคมแตกต่างกันไป
2.1.3 ประเด็นวิพากษ์ วิจารณ์ ต่อแนวคิดทุนทางสังคม
นอกจากการชี ใ้ ห้ เห็นความสําคัญและประโยชน์ ของความสัมพันธ์ ทางสังคมในระดับ
ปั จเจกชน กลุ่ม องค์กร และเครื อข่าย ภายใต้ บรรทัดฐานทางสังคมที่มีร่วมกันในแง่บวกแล้ ว เช่น
การมีทนุ ทางสังคมจะช่วยให้ เกิดความไว้ เนื ้อเชื่อใจ เอื ้ออาทรและการช่วยเหลือเกื ้อกูลต่อกันและ
กัน ก่อให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างกัน และก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนหรื อการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน โดยเฉพาะในหมู่สมาชิกในกลุ่มหรื อในเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมนันๆ
้ เป็ นต้ น
ซึง่ การมีทนุ ทางสังคมในแง่นี ้อาจนําไปสูก่ ารพัฒนาประชาธิปไตย การสร้ างความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยงั่ ยืนดังที่กล่าวถึงมาแล้ วในหัวข้ อที่ผ่านมาๆ ในต่างประเทศก็ยงั มีการ
วิพากษ์ วิจารณ์ต่อแนวคิดทุนทางสังคมและการตังข้
้ อสังเกตต่อแนวคิดทุนทางสังคมว่าในอีกด้ าน
หนึ่งทุนทางสังคมก็มีแง่ลบหรื อในด้ านที่ไม่ดีอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะมิติเชิงอํานาจ และผลลัพธ์ ใน
ด้ านลบ (ซึง่ รวมถึงในกลุม่ อาชญากรรมหรื อต่อต้ านสังคม)
ดัง นัน้ การนํ า เสนอเนื อ้ หาในส่ว นนี จ้ ึง มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ประเด็ น การ
วิพากษ์ วิจารณ์ ต่อแนวคิดทุนทางสังคมในแง่ลบหรื อในด้ านที่ไม่ดีในต่างประเทศดังกล่าว โดย
ประเด็นสําคัญดังนี ้
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1. แนวคิดทุนทางสังคมกระแสหลักละเลยที่ จะพูดถึง ความขัดแย้ ง ในสัง คม และมิติของ
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ40 อย่างไรก็ดี ในประเด็นที่ขาดหายไปนี ้อาจเห็นได้ ในมุมมองของ
ปิ แอร์ บูดิเยอร์ (Pierre
Bourdieu) ซึ่งให้ ความสําคัญของทุนทางสังคมในฐานะ
เครื่ อ งมื อของอํ า นาจ41แต่ก็น่าเสียดายว่า แนวคิดของเขาก็ ไม่ได้ รับความนิ ยมมากนัก
นอกจากนี ้ นาน ลิน (Nan Lin) ยังชี ้ให้ เห็นถึง ความเหลื่อมลํ ้าของทุนสังคมระหว่างผู้ที่
อยูใ่ นตําแหน่งทางสังคมที่สงู กว่า กับผู้ที่อยูใ่ นตําแหน่งที่ตํ่ากว่าอีกด้ วย42”
2. ทุนทางสังคมกระแสหลัก ให้ ความสําคัญกับเครื อข่ายทางสังคมที่ มี ความสัม พันธ์ ทาง
สังคมในแนวราบ เช่น องค์กรอาสาสมัครหรื อประชาสังคม เป็ นต้ น ในขณะที่เครื อข่าย
ทางสังคมที่มีการจัดช่วงชันหรื
้ อมีความสัมพันธ์ในแนวดิง่ ไม่นบั รวมเป็ นทุนทางสังคม43
3. ด้ านมืดของทุนทางสังคม
ในขณะที่นกั วิชาการกระแสหลัก สนใจเฉพาะประโยชน์ของทุนทางสังคมในการพัฒนา ยัง
มีนกั วิชาการอีกกลุ่มหนึ่งที่ชี ้ให้ เห็นถึงอีกด้ านหนึ่งของทุนสังคม นําโดยอะเลฮานโดร โพรเตส
(Alejandro Portes)44 เขาจําแนกด้ านลบของทุนทางสังคมออกได้ 3 รูปแบบด้ วยกัน คือ
ประการที่หนึ่ง ก่อให้ เกิดปั ญหาการกีดกันคนนอก (Exclusion problem) กล่าวคือ
ความสัม พัน ธ์ ที่ แ น่ น แฟ้ นของคนกลุ่ม หนึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด การกี ด กัน ผู้อื่ น ในการเข้ า มาจัด สรร
ทรัพยากรได้ ส่งผลให้ เกิดปั ญหาการผูกขาดการจัดสรรทรัพยากรบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงให้ แก่
คนที่ อยู่ในกลุ่มความสัมพันธ์ เท่านัน้ เช่น คนจีนที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และคนละติน
อเมริ กา ทุนทางสังคมจะเข้ มแข็งในหมู่เครื อญาติ แต่มีเพื่อนฝูงที่ค่อนข้ างแคบทําให้ ไม่ไว้ วางใจ
บุคคลภายนอกกลุ่ม และเมื่อเกิดกรณีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ก็จะใช้ ธรรมเนียมการปฏิบตั ิของกลุ่ม
ลงโทษซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละตระกูล เมื่อเข้ าสู่ยุคทุนนิยมเสรี ที่มีการแข่งขันกันสูง ธุรกิ จที่

40

Martti Siisiainen, Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs Putnam, 2000 อ้ างถึงใน นิธิ
เนื่องจํานงค์, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 118-119.
41
ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 31.
42
Nan Lin, Social Capital A Theory of Social Structure and Action, 2001 อ้ างถึงใน ประชาธิป
กะทา, เรื่ องเดียวกัน.
43
Paul Francis, Social Capital: Civil Society and Social Exclusion. 2000 อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี
สุพรรณ,เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 49.
44
Alejandro Portes, Social Capital; its origins and applications in modern sociology, 1998
อ้ างถึงใน ประชาธิป กะทา, เรื่ องเดียวกัน.
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บริ หารงานแบบเครื อญาติมกั ไปไม่รอดเมื่อเทียบกับธุรกิจที่บริ หารโดยมืออาชีพที่มีความสามารถ
ซึง่ ไม่ได้ จํากัดเฉพาะกลุม่ เครื อญาติเท่านัน้
ประการที่สอง ก่อให้ เกิดปั ญหาการจํากัดเสรี ภาพ หรื อจ่ายราคาของการมีพนั ธะกับทุน
ทางสังคมนันมากเกิ
้
นไป (Heavy obligation) กล่าวคือ เครื อข่ายหรื อความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดและ
แข็งแรงเกินไป อาจยอมรับเฉพาะแต่คนที่เชื่อฟั งกฎเกณฑ์ ที่เข้ มงวดและไม่ยืดหยุ่นเท่านัน้ การ
พยายามทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในกฎเกณฑ์ ที่ บ างครั ง้ เป็ นผลดี ต่อ สัง คมโดยรวม จะถูก
พิ พ ากษาขับ ออกจากชุม ชนความสัม พัน ธ์ ทัน ที เช่ น ชุม ชนชาวจี น ในซานฟรานซิ ส โก แม้ จ ะ
้ รกิจได้ ง่าย แต่อีกด้ านหนึ่งก็จะถูกควบคุมอย่างใกล้ ชิดจาก
ช่วยเหลือสมาชิกของชุมชนให้ ก่อตังธุ
กลุ่มครอบครัวและบริ ษัทที่มีอยู่ ผู้ที่ต้องการให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกขับออกจากชุมชน
ทันที
ประการที่สาม ก่อให้ เกิดปั ญหาการเข้ าสู่วงั วนของความเลวร้ าย (Downward-leveling
pressure) การเข้ าไปอยู่ในกลุ่มความสัมพันธ์ บางรู ปแบบ เช่น แก๊ งวัยรุ่ น แก๊ งมาเฟี ย แม้ จะให้
ผลประโยชน์ หลายอย่างกับคนในแก๊ ง แต่การอยู่ในกลุ่มดังกล่าว มีทัง้ แรงกดดันและวัฒนธรรม
หลายๆ อย่างที่ฉดุ ดึงให้ ลงสูห่ ้ วงแห่งความเลวร้ าย เช่น วัฒนธรรมการใช้ ความรุนแรง การเข้ าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด การเรี ยกค่าคุ้มครอง ซึง่ ไม่เป็ นผลดีแต่ประการใดต่อสังคมโดยรวม
มาลิคและวาเกิล (Malik and Wagle)45 เห็นว่าทุนทางสังคมในด้ านลบก็ย่อมมีอยู่ด้วย
เพราะการสร้ างและการรักษาความสัมพันธ์ อาจจะมีการลงทุน (เพิ่มเติม) ที่ทําให้ มีประสิทธิภาพ
ขึ ้น อีกทังความยึ
้
ดโยงในกลุม่ ก็อาจจะเป็ นการปิ ดตาคนในกลุม่ ก็เป็ นได้ เช่น
- ทุ น ทางสัง คมจะทํ า ให้ เกิ ด เศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการและอุ ป สรรคต่ อ การเป็ น
ผู้ประกอบการ
- ทุน ทางสัง คมของคนในชุม ชนที่ เ หนี ย วแน่ น มากๆ อาจจะเป็ นผลให้ ค นในชุม ชน
ต่อต้ านข้ อมูลข่าวสาร ใจแคบ
- ทุนวัฒนธรรม (ที่ถือเป็ นหนึง่ ในทุนทางสังคม) เช่น ผู้หญิงในอินเดียต้ องหยุดเรี ยนเพื่อ
ทําอย่างอื่นให้ กบั ครอบครัวตามความเชื่อของคนในสังคม
พอล ฟรานซิส (Paul Francis)46 จาก University of East Anglia, UK ชี ้ให้ เห็น ด้ านลบ
ของทุนทางสังคมใน 4 รูปแบบ ดังนี ้
45

Malik and Wagle, 2002 อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 48.
46
Paul Francis, “Social Capital, Civil Society and Social Exclusion,” 2000 อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี
สุพรรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 50.
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(1) การรวมกลุ่มที่สร้ างผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม แต่เป็ นโทษกับสังคมหมู่มาก เช่น กลุ่ม
ค้ ายาเสพติด และ กลุม่ Ku Klux Klan
(2) การใช้ อิ ท ธิ พ ลของกลุ่ ม ผลประโยชน์ ท างการเมื อ งยั ง มี ก ารใช้ อิ ท ธิ พ ลในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่างที่เอื ้อต่อผลประโยชน์ตวั เอง เช่น นโยบายสวัสดิการ
เป็ นต้ น
(3) การเป็ นเครื อ ญาติกันอาจเป็ นตัว ขัดขวางการทํ า ธุรกิ จได้ โดยเฉพาะในสัง คมที่ มี
วัฒนธรรมเป็ นหนึง่ เดียวสูง
(4) ถ้ ายอมรับทฤษฎีของพัทนัม ก็หมายความว่าเฉพาะองค์กรบางประเภทเท่านันที
้ ่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ รัฐบาลและเศรษฐกิจ ในขณะที่องค์กรที่มีระบบการแบ่งชันการทํ
้
างานถือ
ว่าไม่เป็ นประโยชน์
จากการประมวลข้ อสังเกตหรื อข้ อพิจารณาที่ได้ มีนกั คิด/ นักวิชาการในต่างประเทศได้ ตงั ้
ข้ อสังเกตไว้ ข้างต้ น พอจะสรุปประเด็นร่วมซึง่ เป็ นผลในด้ านลบของทุนทางสังคม ได้ ดงั นี ้
(1) การกีดกันคนนอก สมาชิกกลุม่ บางคนอาจใช้ สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขัดขวางไม่ให้ คน
อื่นซึง่ นําผลประโยชน์มาให้ กลุม่ เข้ าถึงกลุม่ ตน รวมถึงการใช้ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
ในการกีดกันผู้อื่นในการเข้ ามาจัดสรรทรัพยากรโดยการผูกขาดการจัดสรรทรัพยากร
บางอย่างที่เฉพาะเจาะจงให้ แก่คนที่อยูใ่ นกลุม่ ความสัมพันธ์เท่านัน้
(2) การทําให้ บรรทัดฐานของตนเองหรื อของกลุ่มอยู่ในระดับตํ่าลง เช่น กลุ่มคนในสังคม
หนึ่ง อาจทํ า ให้ ค นอี ก กลุ่ม ต้ องปฏิบัติตามบรรทัด ฐานของตัว เอง หรื อการยอมรั บ
เฉพาะแต่คนที่เชื่อฟั งกฎเกณฑ์ที่เข้ มงวดและไม่ยืดหยุ่นเท่านัน้ และการพยายามทํา
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์ที่บางครัง้ เป็ นผลดีต่อสังคมโดยรวม อาจจะถูก
พิพากษาขับออกจากชุมชนความสัมพันธ์ทนั ที เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังรวมถึงการเข้ าไป
อยู่ในกลุ่มความสัมพัน ธ์ บางรู ปแบบที่ มี อ งค์ กรที่ มีรูปแบบที่ ชัดเจนโดยเฉพาะที่ มี
เป้ าประสงค์ ใ นด้ านการก่ อ อาชญากรรมหรื อ ในเชิ ง ต่ อ ต้ านสั ง คม แม้ จะให้
ผลประโยชน์ หลายอย่าง แต่การอยู่ในกลุ่มดังกล่าว มีทัง้ แรงกดดันและวัฒนธรรม
หลายๆ อย่างที่ฉดุ ดึงให้ ลงสูห่ ้ วงแห่งความเลวร้ าย
(3) การมีเครื อข่ายหรื อความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดและแข็งแรงเกินไปที่ถือเป็ นทุนทางสังคมที่
เข็มแข็งอาจทําให้ เกิดความเข้ มงวดต่อเสรี ภาพส่วนบุคคล หรื ออาจจะเป็ นผลให้ คนใน
กลุม่ ต่อต้ านข้ อมูลข่าวสาร และใจแคบ
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จากการลําดับความเป็ นมาในประเด็นการวิพากษ์ วิจารณ์ตอ่ แนวคิดทุนทางสังคม จะเห็น
ได้ ว่า แม้ ใ นกลุ่ม นัก คิดและองค์ กรต่า งๆ จะพยายามชี ใ้ ห้ เ ห็ น ความสํา คัญ และประโยชน์ ข อง
ความสัมพันธ์ ทางสังคมในระดับปั จเจกชน กลุ่ม องค์กร และเครื อข่าย ภายใต้ บรรทัดฐานทาง
สังคมที่มีร่วมกันในแง่บวก ซึง่ อาจนําไปสูก่ ารพัฒนาประชาธิปไตย การสร้ างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยงั่ ยืนแล้ ว ก็ยงั พบว่ามีการวิพากษ์ วิจารณ์ถึงแนวคิดทุนทางสังคมและ
การตังข้
้ อสังเกตต่อแนวคิดทุนทางสังคมว่าในอีกด้ านหนึ่งทุนทางสังคมก็มีแง่ลบหรื อในด้ านที่ไม่ดี
กันอย่างกว้ างขวางในระดับหนึ่งเช่นกัน โดยเฉพาะมิติเชิงอํานาจ และด้ านมืดของทุนทางสังคม
ด้ วย
ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนี ้ โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnum) ได้ อธิบาย (เสนอ)ว่า
“องค์ ก รพัฒ นาเอกชนอาจจะเป็ นทุน ทางสัง คมในความหมายของการรวมตัว กัน แต่ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าองค์กรพัฒนาเอกชนทังหมดจะเป็
้
นทุนทางสังคมโดยอัตโนมัติ เพราะบางครัง้ องค์กร
พัฒนาเอกชนก็ทํางานแบบราชการ (ที่มีการจัดช่วงชัน)
้ ในขณะที่การรวมตัวกันของกลุม่ เพื่อนแบบ
ไม่เป็ นทางการยังมีลกั ษณะเป็ นทุนทางสังคมมากกว่า แต่อย่างไรก็ดี เขาก็ยอมรับว่าทุนทางสังคม
มีทงด้
ั ้ านบวกและลบ47”
2.2 การใช้ แนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทย: ความเป็ นมาและการให้ ความหมายของ
แนวคิดทุนทางสังคมในสังคมไทย
ในประเทศไทย “แนวคิดทุนทางสังคม” (Social Capital) กลายเป็ นแนวคิดที่ได้ รับความ
นิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายหลัง จากวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในปี 2540 เป็ นต้ น มา ผลของวิ ก ฤติ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นยังผลให้ เกิดกระแสการวิพากษ์ วิจารณ์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักที่เน้ น
ความเจริ ญด้ านเศรษฐกิจเป็ นหลัก เกิดกระแสการเรี ยกร้ องการพัฒนาที่มาจากฐานล่างและการ
เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาตนเองของประชาชนไม่ใช่การพัฒนาจากบนลงล่างเฉกเช่นในอดีต
แนวคิดทุนทางสังคมจึงกลายเป็ นวาทกรรมการพัฒนาที่โดดเด่นที่ถกู นํามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยมีตวั กระตุ้นที่สําคัญอย่าง “กองทุนเพื่อ
การลงทุนทางสังคม” (Social Investment Fund-SIF)48 ซึง่ เป็ นโครงการที่ได้ รับความช่วยเหลือ
47

โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnum) อ้ างถึงใน สุรางค์รัตน์ จําเนียรพล, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 18.
48
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund-SIF) เป็ นโครงการที่ได้ รับความ
ช่วยเหลือทางด้ านวิชาการและเงินกู้จาก ธนาคารโลก (World Bank) ภายใต้ โครงการลงทุนเพื่อสังคม (Social
Investment Project: SIP) เพื่อแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
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ทางด้ านวิชาการและเงินกู้จากธนาคารโลก ที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ แนวคิดนี ้ในวงกว้ าง
และได้ รับการตอบรับจากวงการพัฒนาเป็ นอย่างมากจากทังในหมู
้
่ของนักวิชาการ องค์กรพัฒนา
เอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐ
อย่างไรก็ดี แนวคิดทุนทางสังคมที่ถกู ใช้ ในสังคมไทยไม่เหมือนกับแนวคิดตะวันตกเสีย
ทีเดียว ทังยั
้ งมีความหลากหลาย ถูกใช้ ในหลายวงการ ในเบื ้องต้ น อาจจัดกลุ่มวาทกรรมทุนทาง
สังคมจากกลุม่ ที่มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนแนวคิดในสังคมไทยได้ ดงั นี ้
วาทกรรมทุนทางสังคมของภาคประชาสังคม
การทําความเข้ าใจวาทกรรมทุนทางสังคมของภาคประชาสังคม อาจเริ่ มต้ นจากแนวคิดที่
ถูกนํ าเสนอผ่านกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ซึ่งเป็ นโครงการที่ ได้ รับความช่วยเหลือ
ทางด้ านวิชาการและเงินกู้จากธนาคารโลกภายใต้ โครงการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment
Project: SIP) เพื่อแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ โดยธนาคารโลกเข้ ามามีบทบาทในการกําหนดนโยบาย
ในช่วง 6 เดือนแรก ต่อมาเอนก นาคะบุตร ผู้อํานวยการและคณะทํางานในขณะนัน้ เห็นว่า
ยุทธศาสตร์ ที่ธนาคารโลกไม่สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งในหลายเรื่ อง จึงค้ นคว้ าศึกษาแนวคิดทุน
ทางสังคมจากความคิดและประสบการณ์ ที่ได้ รวบรวมจากการทํ างานชุมชน และปฏิเสธแนว
ทางการให้ นิยามทุนทางสังคมตามธนาคารโลก โดยเห็นว่าแนวคิดทุนทางสังคมที่มีอยู่เป็ นแนวคิด
ที่มีก่อนจะรับมาจากธนาคารโลก แนวคิดทุนทางสังคมที่ใช้ ในระยะต่อมาจึงไม่เหมือนกับแนวคิด
ของธนาคารโลกเสียทีเดียว49
ทุนทางสังคมที่เอนกนํามาใช้ ในโครงการ SIF มีอยู่ 5 รูปแบบ ได้ แก่50
1. จิตวิญญาณระบบคุณค่าสํานึกท้ องถิ่นความภาคภูมิใจที่มีต่อถิ่นฐานบ้ านเกิด รวม
เรี ยกว่า Spirit Capital สิ่งนี ้ในสังคมไทยมีมาตลอดในความรู้ สกึ ของคนที่รักบ้ านรักเมือง และ
พร้ อมที่จะลุกขึ ้นมา เสียสละ ช่วยกันทําบ้ านเมืองที่เขารัก เขาผูกพันเป็ นที่เกิด เป็ นทังถิ
้ ่นที่อยู่ของ
้
งของลูกหลานที่จะดูแลสืบต่อ Spirit เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่สงั คมไทยมี
บรรพบุรุษ และเป็ นทังความหวั

และสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนทังในชนบทและในเมื
้
อง เพื่อการฟื น้ ฟูเศรษฐกิจและสังคมไปสูก่ ารพึง่ ตนเอง
ในระยะยาว ภายใต้ กรอบแนวคิดเรื่ องทุนทางสังคม ซึง่ เน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในรูปแบบ
องค์กรชุมชนและเครื อข่าย ที่เข้ ามามีสว่ นร่วมในขันตอนต่
้
างๆ ของการพัฒนาชุมชน
49
เอนก นาคะบุตร, กระบวนทัศน์ใหม่สศู่ ตวรรษที่ 21, (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม, 2545)
หน้ า 119-133.
50
เอนก นาคะบุตร, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 16-20.
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ปรากฎอยู่อย่างชัดเจน ทังที
้ ่เป็ นเรื่ องคุณค่า พิธีกรรม ความภาคภูมิใจที่อยู่ในจิตใจของผู้คนแต่ละ
เมือง
2. ทุนทางภูมิปัญญา กล่าวคือ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจแม้ ว่าประเทศจะสูญเสียเงินทอง
และมีหนี ้สินเพิ่มขึ ้นประชาชนตกงาน แต่เราก็จะพบว่าสิ่งที่มีอยู่ในท้ องถิ่นต่างๆ ที่สามารถนําเอา
กลับมาใช้ ใหม่ และพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ก็ทรงชี ้ทิศทางที่จะกลับมาใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
ซึง่ ได้ ปรับตัวเป็ นมรดกตกทอดมากับแผ่นดิน โดยหันกลับมาหา “ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง” ทัง้
ในด้ านการใช้ ชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร การจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
คนกับธรรมชาติ ชุมชนกับชุมชนอื่นข้ างเคียง
3. ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรบุคคล เป็ นทุนที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ ความรักเพื่อน ความรัก
อง ทังที
้ ่เป็ นผู้นําจิตวิญญาณ
ศักดิ์ศรี ของคนไทย เราพบว่าผู้นําทางความคิดทังในชนบทและในเมื
้
ผู้นําอาวุโส ผู้นําทางเกษตร ผู้นําสตรี เยาวชน เหล่านี ้เป็ นสินทรัพย์ที่ไม่มีวนั หมดสิ ้น ซึง่ เป็ นบุคคลที่
มี ค วามสามารถระดับ หนึ่ ง และมี ค วามพร้ อมที่ จ ะปรั บ ตัว เข้ า สู่ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งองค์ ก ร
เครื อข่ายกับเครื อข่าย เช่น มีอาสาสมัครเข้ ามาทํางานช่วยเหลือ แบ่งปั น ขยายเครื อข่าย ขยาย
บทเรี ยน ทรัพยากรบุคคลเหล่านี ้มีอยู่อย่างหลากหลาย และเป็ นผู้นําทัง้ 3 รุ่ น ได้ แก่ ผู้นําอาวุโส
ผู้นํารุ่ นกลางที่มีการศึกษา เคยผ่านการทํางานในภาคเมือง และกลับบ้ าน และผู้นํารุ่ นใหม่ ที่ผ่าน
ระบบโรงงาน ผ่านความทันสมัยในภาคเมือง คน 3 รุ่ น กําลังทํางานร่ วมกันอยู่ในสังคมฐานล่าง
(เป็ นเรื่ องน่าสนใจว่าเอนก นาคะบุตร ให้ ความสําคัญกับชนชันกลางที
้
่ได้ รับการศึกษาสมัยใหม่ อยู่
ในภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคสื่อมวลชน ในฐานะเป็ นผู้เชื่อมต่อความ
สลับซับซ้ อนของเมืองหลวง และของโลกกับท้ องถิ่นเข้ าด้ วยกัน)
4. ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ คือทุนที่ท้องถิ่นไทย และภาคประชาสังคมสามารถนํา
กลับมาใช้ อย่างเต็มที่ และสามารถพยุงตัวอยู่ได้ ในสถานการณ์ที่ปั่นป่ วน แม้ จะมีความเสื่อมโทรม
และวิกฤตในตัวเองอยู่ไม่น้อย ดังจะพบว่ามีสภาพป่ าและพื ้นที่ป่าเสื่อมโทรมและลดน้ อยลง ภาวะ
แห้ งแล้ ง และนํ ้าท่วมปรากฎอยูท่ กุ จังหวัด อย่างไรก็ดีขณะนี ้ทรัพยากรจํานวนหนึ่งได้ ถกู นํากลับมา
เป็ นปั จจัยสําคัญในการฟื น้ ฟูการอนุรักษ์ และยังใช้ ประโยชน์ทนุ ทางทรัพยากรธรรมชาติให้ เป็ นทุน
ทางสังคมในการสร้ างฐานอาชีพ ฐานเศรษฐกิจ ฐานการมีชีวิตอยู่รอดของชุมชน โดยเฉพาะใน
ชุมชนชนบทในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
5. กองทุนสาธารณะชุมชน ที่เรี ยกว่า Social Fund เช่น กองทุนฌาปนกิจ ธนาคารข้ าว
กลุ่มออมทรั พย์ ธนาคารควาย เป็ นต้ น การจัดการทุนทางเศรษฐกิจที่ เป็ นทัง้ ปั จจัยการผลิตซึ่ง
ทังหมดนี
้
้รวมกันเรี ยกว่า “ทุนทางสังคม” ที่เป็ นมรดกตกทอดอยูใ่ นสังคมไทย
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สําหรับปั จจัยที่มีผลต่อทุนทางสังคมเขากล่าวว่าคือ “การรวมกลุม่ และความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่องของชุมชน และมีความเชื่อร่ วมกัน เช่น ศาสนา ความเชื่อของท้ องถิ่น ประเพณี ที่นําไปสู่
การทํ า กิ จ กรรมต่า งๆ ร่ ว มกัน รวมทัง้ สถาบัน ทางสัง คม เช่ น วัด โบสถ์ การมี วัฒ นธรรมและ
ประวัตศิ าสตร์ ร่วมกัน การติดต่อสื่อสารกันในชุมชน เหล่านี ้มีผลทําให้ เกิดทุนทางสังคม”
สําหรับแหล่งกําเนิดทุนทางสังคมในทัศนะของ SIF ได้ แก่51
1. วัฒนธรรมชุมชน เป็ นสิ่งที่ผกู พันแนบแน่นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็ นสิ่งที่สะท้ อน
ให้ เห็นถึงวิธีคดิ การมองโลก ความเชื่อ และจิตสํานึกที่สมั พันธ์กบั บุคคลในระดับปั จเจก บุคคล ชน
เผ่า และเชื ้อชาติ ได้ แก่ ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณีต่างๆ ในบางพื ้นที่ความ
เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีส่วนในการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่ าไม้ และแหล่งนํ ้าไว้ ได้ อย่าง
สมบูรณ์
2. กฎ จารี ต ประเพณี อันเป็ นลักษณะเฉพาะอย่างของท้ องถิ่นที่หล่อหลอมมาจาก
ประสบการณ์ของคนรุ่ นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่ นหนึ่งเป็ นสํานึกร่ วมกันของคนในชุมชน ที่ม่งุ สร้ างระบบ
ขึ ้นมาเพื่อดูแลควบคุมชุมชนให้ ดําเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าและระบบคิดของคนในชุมชนนัน้
เช่น กฎของการแบ่งปั นนํ ้า (ระบบเหมืองฝาย) การจัดการทรัพยากรป่ าไม้ ของชาวไทลื ้อ อําเภอปั ว
จังหวัดน่าน ที่มีพิธีกรรมสืบชะตาแม่นํ ้า สร้ างกฎเกณฑ์การแบ่งปั นนํ ้าแบบสังคมเครื อญาติ
3. ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ชุมชนสัง่ สมมา เช่น ภูมิปัญญาด้ าน
การเกษตร การแพทย์ พืน้ บ้ าน ศิลปหัตถกรรม และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรเหล่านี ้
กลัน่ กรองจากประสบการณ์ที่ละเอียดลึกซึง่ แนบแน่นกับธรรมชาติอย่างแยกไม่ออก
4. ระบบกรรมสิทธิ์ และการจัดการทรัพยากรของชุมชน อันได้ แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ
โบราณวัตถุ ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ต้องปกป้องบํารุ งรักษา ทัง้ แหล่งนํา้ ผืนดิน ผืนป่ า แร่
ธาตุ ที่เกี่ยวพันกับวิถีแห่งการดํารงชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม ส่วนโบราณสถาน โบราณวัตถุ มี
ความหมายในด้ านจิตใจที่สํานึกผูกพันในเชิงประวัตศิ าสตร์ ของชนชาติมากกว่าในเชิงธุรกิจ
5. ระบบความสัมพันธ์ ของคนในชุมชนที่มีลกั ษณะของครอบครัวเครื อญาติ มีความเอื ้อ
อาทร เอื ้อเฝื อ้ เผื่อแผ่
6. ทรัพยากรบุคคล ซึง่ เป็ นกําลังสําคัญในการสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็ง แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่
คือ

51

สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน, ชุมชนเข็มแข็ง ทุนทางสังคมของไทย.”
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน, 2541) หน้ า 47.
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6.1 ผู้ นํ า ชาวบ้ า น พระ ผู้ อ าวุโ ส ผู้นํ า เกษตรกร ปราชญ์ ช าวบ้ า น เหล่ า นี ม้ ี
ความสําคัญในกระการเรี ยนรู้ของชาวบ้ าน การเสริมสร้ างภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการพึง่ ตนเอง อัน
เป็ นเรื่ องของความเข้ มแข็งของชุมชน
6.2 กลุ่มองค์กรชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมสาธารณะ เป็ นกลุ่มที่รวมกันเป็ นกลุ่มนัก
คิด กลุม่ อาชีพ กลุม่ ศาสนา เพื่อทํากิจกรรมอันเกิดประโยชน์แก่ชมุ ชน เช่น กลุม่ แม่บ้านทอผ้ า กลุม่
เยาวชนต้ านยาเสพติด กลุ่มหมอพื ้นบ้ าน คณะกรรมการรักษาป่ าต้ นนํ ้า องค์กรชุมชนเหล่านี ้เป็ น
กลุม่ ในภาคประชาชนที่สามารถขยายเครื อข่ายให้ กว้ างขวางและเข้ มแข็งได้ ตอ่ ไป
นอกจากเอนก นาคะบุตรและสํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) แล้ วยังมี
นักคิด นักวิชาการ นักปฏิบตั ิ และองค์กรอื่นๆ ในภาคประชาสังคมที่พยายามให้ ความหมายและ
อธิบายแนวคิดนี ้ ที่สําคัญมีดงั นี ้
ประเวศ วะสี 52 ถื อเป็ นบุคคลแรกๆ ที่ได้ กล่าวถึงทุนทางสังคมไว้ ว่าคือ “การที่ คนมา
รวมกัน เอาความดีมารวมกัน เอาความรู้ มารวมกัน เรี ยกว่าเกิดทุนทางสังคมซึ่งนําไปสู่พลังทาง
สัง คมที่ จ ะแก้ ปั ญ หาทุก ๆ อย่ า งได้ ทุน ทางสัง คมมี ค วามใกล้ เ คี ย งหรื อ ตรงกับ สัง คมเข้ ม แข็ ง
ลักษณะที่สําคัญของสังคมที่เข้ มแข็ง คือ การรวมกลุ่มกัน หรื อความเป็ นกลุ่มก้ อนทางสังคม ตรง
ข้ ามกับสังคมที่อ่อนแอจะเป็ นสังคมที่มีความสัมพันธ์ เชิงอํานาจในทางดิ่ง และเป็ นสังคมแบบตัว
ใครตัวมัน แต่สงั คมที่มีการรวมตัวเป็ นกลุม่ มีความเป็ นชุมชนจะเป็ นสังคมที่เข้ มแข็ง”
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม53 อธิบายว่า “ทุนทางสังคมเป็ นนามธรรม หมายถึงความเข้ มแข็ง
ของชุมชนท้ องถิ่น ความสามัคคี การรวมพลัง มีองค์กรมีหน่วยที่จดั การ จัดระบบต่างๆ ในชุมชน มี
ศิลปวัฒนธรรม มีจุดรวมใจ มีศีลธรรม มีความสมัครสมานรักใคร่ กลมเกลียวกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี ้
เรี ยกว่า “ทุนทางสังคม” ซึง่ จะเป็ นพื ้นฐานให้ ท้องถิ่นและชุมชนมีการพัฒนาที่เข้ มแข็งจริ งจังและ
ยัง่ ยืน”
เสน่ ห์ จามริ ก54 ได้ ให้ ความหมายของคําว่าทุนทางสังคมไว้ ว่า “วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
จารี ตประเพณี ความสัมพันธ์ และทรัพยากรของสังคม ที่สมาชิกในชุมชนนัน้ ๆ สามารถใช้ เพื่อ
52

ประเวศ วะสี, ชุมชนเข็มแข็ง ทุนทางสังคมของไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม
ธนาคารออมสิน, 2542).
53
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ชุมชนเข็มแข็ง ทุนทางสังคมของไทย, ( กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนเพื่อ
สังคม ธนาคารออมสิน, 2542).
54
เสน่ห์ จามริ ก อ้ างถึงใน พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์, การศึกษาเรื่ องทุนทางสังคมจากมุมมองแบบไทย,”
2544 อ้ างถึงใน ประไพ ศิวะลีราวิลาส, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 38-39.

34

ต่อรองกับบุคคลภายนอกชุมชนได้ เช่น ทุนทางสังคมอาจเป็ นเครื่ องมือของประเทศกําลังพัฒนาใน
การดํารงอยู่ในกระแสโลกาภิวตั น์ เป็ นต้ น” สําหรับบทบาทและหน้ าที่ของทุนทางสังคมเขาเห็นว่า
“แนวคิดทุนทางสังคมเกิดขึ ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการเจรจาต่อรอง เช่น คนไทยภูเขา เขาจะ
พูดเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ การดํารงอยู่ที่ยาวนานของเขาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นและวัฒนธรรม
เหมือนกับเป็ นทุนทางสังคมของพวกเขา และเราควรจะมองทุนทางสังคมเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการเปิ ด
พื ้นที่ทางสังคมให้ กบั คนชายขอบเหล่านี ้” นอกจากนี ้ ในความคิดของเขาเห็นว่า “ทุนทางสังคมเป็ น
เรื่ องที่อธิบายเกี่ยวกับ ศาสนา ความเป็ นชุมชน และกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ รวมทังความร่
้
วมมือกัน
มีความสนใจร่ วมกัน เช่น กลุ่มความร่ วมมือด้ านสิ่งแวดล้ อม กลุ่มความร่ วมมือทางด้ านการเมือง
และยิ่งกว่านันทุ
้ นทางสังคมยังเป็ นการผสมผสานความรู้ เดิมและความรู้ ใหม่ไว้ ด้วยกัน โดยที่ภมู ิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จะไม่ ถูก ทํ า ลายโดยการพัฒ นาตามแนวสมัย ใหม่ ห รื อ ความเป็ นเหตุผ ลทาง
วิทยาศาสตร์ ”
กล่าวโดยสรุ ป จะเห็นได้ ว่า วาทกรรมของทุนทางสังคมในภาคประชาสังคม มีจุดเด่นที่
การยึดโยงทุนทางสังคมกับวัฒนธรรมชุมชน เน้ นไปที่พลังชุมชนที่มีความเข้ มแข็ง การเชื่อมโยงภูมิ
ปั ญญาท้ อ งถิ่ น กับทุน ทางสัง คม ทัง้ ยัง มี ก ารผนวกทุน ลัก ษณะอื่ น อย่า งทรั พ ยากรมนุษ ย์ ภูมิ
ปั ญญา ทรัพยากรธรรมชาติ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคม นิยามเช่นนี ้แตกต่างจากการให้
ความหมายของนักคิดในฝั่ งตะวันตกที่ให้ ความสําคัญกับเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม ความ
ไว้ วางใจและบรรทัดฐานการตอบแทนซึง่ กันและกันเป็ นหลัก นอกจากนี ้ การตีความของนักคิดใน
้
งคม รวมไปถึงการเน้ นไป
ฟากประชาสังคมที่เห็นว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ทรัพยากรทังหมดในสั
ที่ พ ลัง ความดี ทํ า ให้ เกิ ด พลวัต ความหมายจนเปลี่ ย นไปเป็ น “การเป็ นทุ น ของสัง คม”ซึ่ ง มี
ความหมายกว้ างขวางกว่าทุนทางสังคม55
วาทกรรมทุนทางสังคมในภาควิชาการ
มีนกั วิชาการไทยจํานวนมากที่ให้ ความสนใจกับแนวคิดทุนทางสังคม ที่สําคัญได้ แก่
อมรา พงศาพิชญ์ 56 มองว่า ทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ ทางสังคมในแนวราบและ
แนวตัง้ ระหว่า งบุคคล สถาบันและ/หรื อ องค์ ก ร ทัง้ ในรู ปปั จเจก กลุ่ม และเครื อข่า ย ทัง้ นี ร้ วม
ค่านิยมบรรทัดฐานที่ยดึ ถือ ซึง่ มีผลต่อวิถีชีวิตและวิถีการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชน และประชา
55

ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 143-144.
56
อมรา พงศาพิชญ์, ทุนทางสังคมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในสังคมไทย, เอกสารประกอบการประชุม
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
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สังคม นอกจากนี ้ อมรายังมองทุนทางสังคมโดยทําความเข้ าใจกับระบบอุปถัมภ์ ในสังคมไทยมี
ความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ ซึง่ มีลกั ษณะของการเอื ้อประโยชน์ตอ่ กันระหว่างคนที่เข้ าถึงทรัพยากร
ต่างๆ ได้ ยากกว่ากับคนที่เข้ าถึงได้ ง่ายกว่า
อัมมาร สยามวาลา57 มองว่าทุนทางสังคมคือ ความสัมพันธ์ในชุมชน ซึง่ ทําให้ เกิดความ
ไว้ วางใจและกลไกที่เป็ นบรรทัดฐานการอยู่ร่วมกัน โดยยกตัวอย่างจากนักมานุษยวิทยาที่ทําการ
วิจยั เรื่ องผีบ้านผีเมืองต่างๆ ก็พบว่าสิ่งเหล่านี ้ก็เป็ นสิ่งที่สร้ างวินยั ในชุมชนให้ เกิดกิจกรรมร่ วมกัน
ทุนทางสังคมเป็ นสิ่งที่เพิ่มขีดความสามารถให้ ชมุ ชน ซึง่ เพิ่มหรื อลดได้ และมิใช่สิ่งที่ดีเสมอไป ทุน
ทางสังคมที่ไม่ดี เช่น ระบบอุปถัมภ์ ที่เป็ นสิ่งที่อยู่บนพื ้นฐานความไม่เสมอภาคที่ต้องมีผ้ มู ีอํานาจ
และผู้ที่พึ่งพิงอยู่ ซึ่งต่างจากกลไกชุมชนที่เกิดขึ ้นบนฐานความเท่าเทียมกันต่างเอื ้ออาศัยกัน อัม
มารให้ ความเห็นว่า ทุนทางสังคมของประเทศไทยนันมี
้ ในระดับเล็ก เราจะต้ องค่อยๆ สร้ างทุนทาง
สังคมให้ เหนือขึ ้นไปจากระดับชุมชนให้ เกิดขึ ้น”
นอกจากนี ้ ยังได้ กล่าวถึงทุนทางสังคมอีกว่า “เป็ นการใช้ ทรัพยากรของชุมชนในการแก้ ไข
ปั ญหา ทรัพยากรที่สําคัญ คือ สติปัญญาและความเอื ้ออาทรต่อกัน สิ่งเหล่านี ้คือ ทุนทางสังคม”
โดยนัยนี ้ ทุนทางสังคมก็นบั เป็ นรูปแบบของทรัพยากรของชุมชนอันประกอบด้ วย เรื่ องของค่านิยม
้ ่ องของสติปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนที่สมควรนําออกมาประยุกต์ใช้ ใน
ความเอื ้ออาทรต่อกัน รวมทังเรื
การพัฒนาสังคม58”
นิ ธิ เอียวศรี วงศ์ 59 ได้ อธิ บายเกี่ ยวกับเรื่ องทุนทางสังคมว่า ทุนทางสังคมของคนไทย
ไม่ใช่มีความหมายเพียงแต่คณ
ุ ภาพของคนไทย สังคมที่อนามัยดี การศึกษาดี และมีสมรรถภาพใน
การผลิตเท่านัน้ คนไทยยังมีทนุ ทางสังคมอีกมากมาย เพียงแต่ไม่มีโอกาสพัฒนานํามาใช้ อย่างต็ม
ที่ ได้ แก่
1.ความสัมพันธ์ ที่ดีของครอบครัว เครื อญาติ กับผู้อื่นในชุมชน เช่น แรงงานคืนถิ่นต้ อง
อาศัยครอบครัวและเครื อญาติในการดํารงชีวิต
2.ความรู้พื ้นบ้ านเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สมุนไพร หมอพื ้นบ้ าน
3.การรวมกลุม่ เป็ นองค์กรประชาชนในชุมชน
4.การมีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนอยูใ่ นชุมชน เช่น จ้ างคนในชุมชนบริโภคทรัพยากรในชุมชน
57

อัมมาร สยามวาลา อ้ างถึงใน ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เรื่ องเดียวกัน. หน้ า 60-61.
58
อัมมาร สยามวาลา, ทุนทางสังคมกับความยากจน, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําปี
2544 เรื่ องยุทธศาสตร์ การขจัดปั ญหาความยากจน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี ้จอมเทียน ชลบุรี, 2544.
59
นิธิ เอียวศรี วงศ์, ทุนทางสังคม, มติชน (31 กรกฎาคม 2541): 6.
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อานันท์ กาญจนพันธุ์60 ได้ ให้ คํานิยามของคําว่าทุนทางสังคมว่าคือ “ระบบความรู้ วิธี
คิด คุณธรรมในการดํารงชีพ บรรทัดฐานและองค์กรทางสังคมต่างๆ ที่ทําหน้ าที่แก้ ไขความขัดแย้ ง
ในชุมชน และเอือ้ ให้ ชุมชนปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลง ได้ เช่น การเอื ้อเฟื ้อเผื่อแผ่ การเป็ น
ชุมชน สิทธิในการอยู่ร่วมกัน การทําบุญ เป็ นต้ น และกล่าวถึงบทบาทหน้ าที่ของทุนทางสังคมว่า
ทุนทางสังคมมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาสังคม เนื่ องจากเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กับ
สังคมที่เสียเปรี ยบมีทางเลือกที่หลากหลาย เช่น มีระบบสวัสดิการสังคม สิทธิมนุษยชนและ
ทางเลือกการพัฒนาอื่นๆ อานันท์เชื่อว่าสังคมไม่สามารถดํารงอยู่ได้ ภายใต้ ระบบอุปถัมภ์หรื อการ
สัง่ การจากรัฐหรื อส่วนกลาง สําหรับปั จจัยที่สง่ ผลให้ เกิดทุนทางสังคม อานันท์เชื่อว่า ทุนทางสังคม
เกิดจากระบบค่านิยมที่เอื ้อให้ มนุษย์มีผลประโยชน์ร่วมกัน”
วรวุฒิ โรมรั ตนพันธ์ 61 ได้ กล่าวถึงทุนทางสังคมไว้ ว่า คือ “ความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยู่
บนพื ้นฐานของความไว้ วางใจกัน มีการช่วยเหลือเกื ้อกูลต่างตอบแทนกัน เอื ้ออาทรซึง่ กันและกัน มี
ความสามัคคีกนั เป็ นความสัมพันธ์ที่สอดคล้ องกับหลักศีลธรรมและความดีของสังคมมารองรับ”
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ วา่ การใช้ ทนุ ทางสังคมในภาควิชาการมีความแตกต่างจากภาค
ประชาสัง คมในหลายประเด็ น โดยเฉพาะในประเด็ น สํ า คัญ ได้ แ ก่ การให้ ความสํ า คัญ กั บ
ความสัมพันธ์ ทางสังคม ทัง้ ความสัมพันธ์ แนวดิ่งและแนวราบในฐานะทุนทางสังคม พร้ อมทัง้
ยอมรับคุณลักษณะที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์ ของทุนทางสังคมอย่างเช่น ระบบอุปภัมภ์ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี วาทกรรมทุนทางสังคมในภาควิชาการก็ดจู ะไม่มีพลังเท่ากับปฏิบตั ิการทางวาทกรรม
ทุนทางสังคมที่นําโดย SIF และองค์กรเครื อข่าย ซึง่ มีผลกับการนิยามทุนทางสังคมมากกว่าภาค
วิชาการ ทังยั
้ งสามารถอ้ างอิงนิยามของนักวิชาการบางส่วนไปเสริ มพลังวาทกรรมที่มีอยูแ่ ล้ วได้
ทุนทางสังคมในภาคนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)62 ถือเป็ น
หน่วยงานหลักของรัฐที่รับเอาวาทกรรมทุนทางสังคมไปกําหนดเป็ นนโยบาย โดยสรุป สศช. ได้ สรุป
ความหมายและองค์ประกอบของทุนทางสังคมให้ สอดคล้ องกับบริ บทของสังคมไทย ดังนี ้ “ทุนทาง

60

อานันท์ กาญจนพันธุ์, “การระดมทุนเพื่อสังคม,” (กรุงเทพ: มูลนิธิภมู ิปัญญา, 2539).
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, “ทุนทางสังคม,” ( กรุงเทพฯ : โครงการเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้เพื่อชุมชนเป็ นสุข,
2548) หน้ า 54.
62
สุวรรณี คํามัน่ และคณะ, “เรื่ องสูก่ ารเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน (ทุนมนุษย์: ทุนทางสังคมกับ
การพัฒนาทุนมนุษย์),” เอกสารในการสัมมนาวิชาการประจําปี 2551, 29-30 พฤศจิกายน 2551.
61
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สัง คม เกิ ด จากการรวมตัว ร่ ว มคิด ร่ ว มทํ า บนฐานของความไว้ เ นื อ้ เชื่ อ ใจ สายใยผูก พัน และ
วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ ที่มีการสะสมในลักษณะเครื อข่ายของ
องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู้ ซึ่งจะเกิดเป็ นพลังในชุมชนและ
สังคม”
โดยที่องค์ประกอบหลักทัง้ 4 องค์ประกอบดังกล่าวมีบทบาทและลักษณะการยึดโยงให้
เกิดเป็ นทุนทางสังคม ดังนี ้
- คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ที่ต้องได้ รับการพัฒนาในทุกมติทงด้
ั ้ าน
สุขภาพที่ม่งุ ให้ คนมีร่างกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้ ด้ านจิตใจให้ เป็ นคนที่มีจิตใจดี มีนํ ้าใจ
เอื ้ออาทร เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม มีวินยั ซื่อสัตย์ มีความเสียสละ มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความ
รั กชาติ ฯลฯ และด้ านสติปัญญาเพื่ อให้ มี ศักยภาพและความพร้ อมที่ จะปรั บตัว ให้ เท่ าทัน การ
เปลี่ยนแปลง มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ เมื่อมารวมตัวร่ วมคิดร่ วมทําในกิจกรรมต่างๆ นําความรู้ ที่ตนเองมีอยู่มา
แลกเปลี่ยน ก็จะก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตและก่อให้ เกิดประโยชน์ได้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น
- สถาบัน มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให้ เกิดพลังร่ วมของคนในชุมชนและ
สังคม ทําให้ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีสถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครัวเป็ น
สถาบัน พื น้ ฐานในสัง คมที่ ห ล่อ หลอมคนตัง้ แต่ แ รกเกิ ด เป็ นแหล่ ง บ่ ม เพาะปลูก ฝั ง คุณ ธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รวมทังจิ
้ ตสํานึกรู้ จกั ผิดชอบชัว่ ดี รู้ จกั ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม สถาบัน
ศาสนาเป็ นที่ ยึด เหนี่ ยวจิ ตใจของคนในสังคมกล่อ มเกลาจิ ตใจให้ ตัง้ มั่น อยู่ใ นคุณ งามความดี
สถาบันศาสนาที่เข้ มแข็งจะสร้ างศรัทธาให้ แก่คนในสังคมและเสริ มสร้ างการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข สถาบันการศึกษาเป็ นแหล่งสร้ างความรู้ ทางวิชาการ ควบคู่กบั คุณธรรม จริ ยธรรมให้ แก่คนใน
สังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สถาบันภาคธุรกิจเอกชนซึ่งมีความพร้ อมทางด้ านการบริ หาร
จัดการ บุคลากร ทรัพยากรและเครื อข่าย เมื่อประกอบกับการใช้ หลักบรรษัทภิบาลในการดําเนิน
ธุรกิจหรื อมีการดําเนินธุรกิจที่มีกิจกรรมที่สร้ างสรรค์สงั คมแล้ วก็จะเป็ นทุนทางสังคมในการพัฒนา
ประเทศได้ อย่างมหาศาล สถาบันสื่อเป็ นสถาบันที่ สามารถชีน้ ําและมีอิทธิ พลสูงต่อพฤติกรรม
ค่านิยมของคนในสังคมในวงกว้ าง
้ ซึง่ มี
- วัฒนธรรม เป็ นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็ นที่ยอมรับในสังคมนันๆ
ความหลากหลายในแต่ละพืน้ ที่ เป็ นในรู ปของความเชื่ อ ความศรั ทธา จารี ตประเพณี ที่ดีงาม
ค่านิยม ความเป็ นไทยนอกจากนี ้ยังมีวฒ
ั นธรรมที่เป็ นในรูปของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
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ฯลฯ วัฒนธรรมเป็ นตัวยึดโยงคนในสังคมให้ ตระหนักถึงรากเหง้ าของตนเอง เกิดความหวงแหน
ภูมิใจที่จะรักษา อนุรักษ์ และพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
- องค์ ความรู้ ประกอบด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่นและความรู้ ที่เกิดขึ ้นใหม่ โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นเป็ นศาสตร์ และศิลป์ของการดําเนินชีวิตของชาวบ้ านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็ นฐาน
คิดและหลักเกณฑ์การกําหนดคุณค่าและจริ ยธรรมที่มีการสัง่ สมสืบทอดกันมายาวนานจากคนรุ่ น
หนึง่ สูอ่ ีกรุ่นหนึง่ จากอดีตถึงปั จจุบนั ทําให้ เกิดความหลากหลายของความรู้ที่นํามาใช้ ประโยชน์ได้
และสร้ างสมดุลในการอยู่ร่วมกันของคนและธรรมชาติได้ อย่างเกือ้ กูลกัน ความรู้ ที่เกิดขึ ้นใหม่ที่
นํามาใช้ ในทางปฏิบตั ไิ ด้ มีความหลากหลายปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อตอบสนองเป้าหมายหรื อความต้ องการของชุมชนได้ เช่น ความต้ องการของตลาด
และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ อย่างเหมาะสม เป็ นต้ น
จากนิ ย ามข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า แม้ ใ นด้ า นหนึ่ ง นิ ย ามของสํ า นัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะได้ รับอิทธิพลจากแนวคิดในระดับสากลในแง่ที่
ให้ ความสําคัญกับการใช้ ประโยชน์จากความสัมพันธ์ในสังคม แต่ สศช. ก็ได้ รับอิทธิพลจากแนวคิด
ุ งามความดี การเน้ นยํ ้าคุณค่าของ
ทุนทางสังคมในภาคประชาสังคมด้ วย โดยเฉพาะการเน้ นที่คณ
วัฒ นธรรมและองค์ ค วามรู้ ในระดับ ชุม ชน โดยอาศัย การดํ า เนิ น งานผ่า นกลไกนโยบายอย่า ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. ถือเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ทําให้ วาทกรรมทุนทาง
สังคมได้ รับการเผยแพร่และเป็ นที่ยอมรับในการดําเนินนโยบายรัฐ
จากการลําดับความเป็ นมาและการให้ ความหมายแนวคิดทุนทางสังคมผ่านมุมมองของ
บุคคลและองค์กรที่สําคัญๆ ในประเทศไทยที่ผา่ นมาในข้ างต้ น จะสังเกตได้ วา่
1. การให้ ความหมายของแนวคิดนี ้ในประเทศไทยในแต่ละบุคคลแต่ละองค์กรมีความ
แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับในต่างประเทศ โดยขึ ้นอยู่กบั ฐานคิดและการวิเคราะห์ของแต่ละบุคคล
แต่ละองค์กรในแต่ละสถานการณ์ แต่นยั สําคัญของแนวคิดก็ยงั คงมีจดุ เน้ นร่วมกันคือการชี ้ให้ เห็น
“ความสํา คัญและประโยชน์ ของเครื อข่ายความสัม พันธ์ ทางสัง คมทัง้ ในระดับปั จเจกชน กลุ่ม
องค์กร และเครื อข่าย ภายใต้ บรรทัดฐานทางสังคมที่มีร่วมกัน” นอกจากนี ้ส่วนใหญ่ยงั มีการรวม
เอาแนวคิดอื่นๆ เช่น ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนธรรมชาติ และทุนภูมิปัญญา เป็ นต้ น เข้ ามาเป็ น
องค์ประกอบของทุนทางสังคมอีกด้ วย
2. การนําแนวคิดนี ้ไปประยุกต์ใช้ สว่ นใหญ่จะอิงอยู่กบั เรื่ องของการพัฒนาในระดับชุมชน
โดยการอาศัยทุนทางสังคม ซึง่ ก็คือเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม โดยรวมเอาทุนอื่นเข้ ามาร่ วม
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ด้ วยในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของทุนทางสังคม เช่น ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนธรรมชาติ และ
ทุนภูมิปัญญา เป็ นต้ น
3. เมื่อเปรี ยบเทียบการกล่าวถึงแนวคิดทุนทางสังคมในต่างประเทศกับในประเทศไทย
พบว่า แม้ ในประเทศไทยบุคคลและองค์กรที่สําคัญต่างๆ ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยกล่าวถึงทุนทาง
สังคมในแง่ลบมากนัก เช่น ในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในมุมมองของบางท่านก็ได้ พยายามเน้ นยํ ้า
ว่า “การนําแนวคิดทุนทางสังคมมาใช้ ในสังคมไทยควรคํานึงถึงความเชื่อมโยงของระบบอุปถัมภ์ซงึ่
ถือเป็ นทุนทางสังคมที่อาจส่งผลกระทบหรื อมีแนวโน้ มในด้ านลบได้ เช่นกัน” อาทิใน อมรา พงศา
พิชญ์ อัมมาร สยามวาลา และประเวศ วะสี เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี เพื่อสร้ างความเข้ าใจในเบื ้องต้ นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทางสังคมในแนวดิ่ง
อย่างระบบอุปถัมภ์ซงึ่ ถือเป็ นทุนทางสังคมที่อาจส่งผลกระทบหรื อมีแนวโน้ มในด้ านลบได้ ผู้วิจยั จะ
ทําความเข้ าใจระบบอุปถัมภ์ในฐานะรู ปแบบของการใช้ ประโยชน์จากความสัมพันธ์ ทางสังคมใน
อีกรู ปแบบหนึ่งในหัวข้ อถัดไป ก่อนสะท้ อนให้ เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
การให้ ความหมายแนวคิดนี ้กับงานศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทย
ตังแต่
้ ในปี 2542-2554 อีกครัง้ หนึง่ ในหัวข้ องานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.3 ทุนทางสังคมกับความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ: ระบบอุปถัมภ์
ก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะกล่าวถึงความเชื่อมโยงของทุนทางสังคมกับความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ ใน
เบื ้องต้ นจะเป็ นการทําความเข้ าใจต่อความหมายของอํานาจเสียก่อน เนื่องจากเป็ นประเด็นที่ยงั มี
ความคิดเห็นแตกต่างและขัดแย้ งกันมากตามความเห็นของ อานันท์ กาญจนพันธ์ 63 ที่ได้ กล่าวถึง
เรื่ องนี ้ไว้ ดงั นี ้ สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจ (power) นัน้ นับเป็ นประเด็นหนึ่งที่อยู่ในความสนใจ
ของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาตลอดมาเป็ นเวลาช้ านานแล้ ว เพราะถือกันว่าเป็ นแนวคิด
หลักที่มีส่วนสําคัญอย่างลึกซึ ้งต่อการช่วยให้ คนเราคิดถึงระบบสังคมตลอดจนเข้ าใจการทํางาน
ของระบบนัน้ เองด้ วย ขณะเดี ยวกัน ก็ เป็ นแนวความคิดที่ นัก วิชาการมี ความเห็ นแตกต่างและ
ขัดแย้ งกันมากที่สดุ ด้ วย จึงทําให้ มีนกั สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต้ องศึกษาและตีความหมาย
กันอยู่ตลอดเวลา เพื่อนําไปสร้ างความเข้ าใจและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ให้ ส อดคล้ องกับ เงื่ อ นไขและบริ บ ทของเรื่ องที่ จ ะศึก ษาให้ ม ากที่ สุด เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ แต่เ มื่ อ
พิจารณาความหมายต่างๆ ของอํานาจเท่าที่เคยมีการให้ ความหมายมาแล้ ว พบว่าส่วนใหญ่จะให้
63

อานันท์ กาญจนพันธุ์, “วิธีคิดเชิงซ้ อนในการวิจยั ชุมชน: พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา
,” (กรุงเทพ :สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2544) หน้ า 103-116.
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ความหมายแตกต่างกันบนพื ้นฐานของมุมมองเกี่ยวกับคุณลักษณะ และรู ปแบบของอํานาจกับ
ความสัมพันธ์ทางสังคมด้ านอื่นๆ เป็ นสําคัญ ดังนันในที
้ ่นี ้จะถือจุดนี ้เป็ นจุดเริ่ มต้ น ในการทําความ
เข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่แตกต่างกันของอํานาจ ซึง่ สามารถจําแนกความเข้ าใจเกี่ยวกับอํานาจออก
อย่างน้ อย 3 กลุม่ ด้ วยกัน คือ
กลุ่มแรกมองอํานาจในฐานะที่เป็ นทรัพยากร ที่พยายามทําความเข้ าใจกับความหมาย
ของอํานาจโดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอํานาจ ในฐานะที่เป็ นเสมือน
สิง่ ของหน่วยหนึง่ หรื อทรัพยากรอย่างหนึง่ ที่เชื่อว่ามีอยูแ่ ล้ วตามธรรมชาติ และสามารถนํามายึดถือ
เป็ นคุณสมบัตสิ ว่ นหนึง่ ของตัวมนุษย์และสังคมได้ ภายใต้ เงื่อนไขบางประการที่อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ น
ที่มาของอํานาจและก็อาจสูญเสียด้ วยการถูกยึดและถูกขโมยไปได้ เช่นกัน แต่เมื่อมีหน่วยดังกล่าว
อยู่ในตัว แล้ ว ก็ จ ะทํ า ให้ ม นุษ ย์ แ ละสัง คมนัน้ มี ค วามสามารถในเชิ ง การบัง คับ ให้ บ รรลุผ ลหรื อ
กําหนดให้ เป็ นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นในความคิดของนักสังคมวิทยาชาวเยอรมันอย่างแม็กซ์ เว
เบอร์ (Max Waber) หรื อ ทาลค๊ อต พาร์ สนั (Talcott Parsons) นักสังคมวิทยาชาวอเมริ กนั ที่มี
ชื่อเสียงในช่วงทศวรรษที่ 1950-1960 เป็ นต้ น
กลุ่มที่สองมองอํานาจจากแง่มมุ ของความสัมพันธ์ทางสังคม การศึกษาอํานาจของกลุม่ นี ้
จะหันมาทําความเข้ าใจกับความหมายของอํานาจ จากแง่มมุ ของความสัมพันธ์ ทางสังคมซึ่งถือ
เป็ นเงื่อนไขของการมีอํานาจ ซึง่ จะเป็ นสภาวะหรื อเงื่อนไขที่กําหนดความสัมพันธ์ทางสังคมซึง่ จะมี
ลัก ษณะที่ แตกต่า งกันออกไป ไม่ว่า จะเป็ นการครอบงํ า การต่อรอง การช่ว งชิ ง ความขัดแย้ ง
ตลอดจนการยอมตกเป็ นเบี ้ยล่าง บนความเป็ นจริ งในวิถีทางของระบบความสัมพันธ์ที่เป็ นพื ้นฐาน
ของความสัมพันธ์ นนั ้ เช่นในความคิดของคาร์ ล มาร์ กซ์ (Karl Marx) หรื อ ซี ไรท์ มิลล์ (C. Wright
Mills) เป็ นต้ น
กลุ่มที่สามมองอํานาจในแง่ของความจริ งและความรู้ การศึกษาของกลุ่มนี ้ได้ พยายาม
ขยายมุมมองเกี่ยวกับคุณสมบัติของอํานาจออกไปอีกอย่างกว้ างขวาง จากแง่มมุ ที่มกั จํากัดอยู่ใน
เฉพาะด้ านความสัมพันธ์ ทางสังคม ให้ ครอบคลุมไปถึงแง่มุมในเชิงความจริ งและความรู้ ด้ วย
ขณะเดี ย วกัน ก็ ม องเห็ น อํ า นาจเป็ นอิ ส ระจากที่ เ คยคิด ว่า ผูก ติด อยู่กับ สถานะภาพของบุค คล
สถาบัน และโครงสร้ างสังคม ด้ วยการหันมามองว่าอํานาจนันขึ
้ ้นอยู่กบั บริ บทของยุทธวิธีที่ซบั ซ้ อน
ที่เกิดขึ ้นในสังคมใดสังคมหนึ่งมากกว่า ซึ่งจะเห็นได้ จากความสนใจศึกษานัยของอํานาจ ที่เกิด
จากการสร้ างวาทกรรมต่ า งๆ (Discourse) ในความหมายของการนิ ย ามความหมายของ
ความสัมพันธ์ ตา่ งๆ ในเชิงผูกขาดอํานาจในการอธิบายความจริ ง ที่มกั จะเกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา ซึง่
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มุมมองของอํานาจเช่นนี ้ปรากฏอย่างเด่นชัดในความคิดของนักทฤษฎีสงั คมชาวฝรั่งเศลชื่อมิเชล ฟู
โก (Michel Foucault) นัน่ เอง
จากที่กล่าวมาในข้ างต้ นเกี่ยวกับอํานาจจะเห็นได้ ว่า ภายใต้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิด
เรื่ องอํานาจที่แตกต่างและขัดแย้ งกันไป แต่ก็อาจแบ่งคร่ าวๆ ออกได้ เป็ นสามกลุ่มตามความเห็น
ของอานันท์ กาญจนพันธ์ แต่สําหรับความสัมพันธ์เชิงอํานาจในการศึกษาครัง้ นี ้จะมุ่งเน้ นทําความ
เข้ าใจกับความหมายของอํานาจจากแง่มมุ ของความสัมพันธ์ ทางสังคมในกลุม่ ที่หนึ่งและสอง ทังนี
้ ้
เนื่องมาจากเป็ นแง่มมุ ที่สอดคล้ องกับมุมมองในมิติเชิงอํานาจของแนวคิดทุนทางสังคมของ ปิ แอร์
บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) ที่ ในทางสังคมวิทยาแนวคิดเรื่ องทุนทางสังคมของเขาเกี่ยวโยงกับ
แนวคิดเรื่ องตําแหน่งทางสังคม (social position) ซึง่ Siisiainen ได้ ชี ้ว่าแนวคิดพื ้นฐานทางสังคม
วิทยาของบูดิเยอร์ มองสังคมว่าเป็ นพื ้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ซึง่ ทุนรูปแบบต่างๆ จะเป็ น
ปั จจัย สํา คัญในการกํ า หนดตํา แหน่ง แห่งที่ และความสามารถของตัว แสดงในพื น้ ที่ ต่างๆ และ
ตําแหน่งที่ตวั แสดงอยู่จะเป็ นการชี ้ให้ เห็นถึงโอกาสที่ตวั แสดงเหล่านันจะเป็
้
นผู้ชนะในเกม64 ด้ วย
แนวคิดดังกล่าวทําให้ นกั วิชาการส่วนหนึ่งมองว่าแนวคิดเรื่ องทุนของบูดิเยอร์ ก้ าวพ้ นแนวคิดเรื่ อง
ชนชันแบบมาร์
้
กซิสที่มองเพียงแค่การครอบครองปั จจัยการผลิตเท่านัน้ เพราะการจัดช่วงชันยั
้ ง
รวมไปถึงการครอบครองทุนในลักษณะต่างๆ ทัง้ ทุนทางเศรษฐกิ จ ทุนทางสัง คม และทุนทาง
วัฒนธรรมอีกด้ วย65
ดังนัน้ แม้ แนวคิดทุนทางสังคมจะเป็ นแนวคิดที่ให้ ความสําคัญและการใช้ ประโยชน์จาก
เครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะเครื อข่ายของความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบตาม
ความคิดแบบพัตนัมเมียนซึง่ เป็ นงานกระแสหลักของทุนทางสังคมในปั จจุบนั ภายใต้ บรรทัดฐานที่
ยึดถือร่ วมกันแล้ ว ในอีกด้ านหนึ่งแนวคิดนี ้ก็ยงั มีความเชื่อมโยงกับมิติเชิงอํานาจอีกด้ วยดังที่บูดิ
เยอร์ ได้ กล่าวถึงไว้ นนั่ เอง
นอกจากนี ้เมื่อทบทวนการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ทางสังคมในสังคมไทยที่ผา่ นมา พบว่า
มี ก ารศึก ษาการใช้ ป ระโยชน์ และผลจากความสัม พัน ธ์ ท างสัง คมในอี ก รู ป แบบ โดยเฉพาะ
ความสัม พัน ธ์ ท างสัง คมในแนวดิ่ ง ระหว่ า งผู้ มี อํ า นาจมากกว่ า กั บ ผู้ มี อํ า นาจน้ อยกว่ า ใน
ความหมายของการศึกษาสิ่งที่เรี ยกว่า “ระบบอุปถัมภ์” ซึง่ หมายถึง ลักษณะของความสัมพันธ์ ใน
64

Siisiainen, “Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs Putnam,” 2000 อ้ างถึงใน นิธิ เนื่อง
จํานงค์,เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 120.
65
Anheier, Gerhards and Romo, “Forms of Capital and Social Structure in Cultural Fields:
Examining Bourdieu’s Social Topography,” 1995 อ้ างถึงใน นิธิ เนื่องจํานงค์, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 120-121.
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การแลกเปลี่ยนตอบแทนระหว่างกันของบุคคล (ผู้อปุ ถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์) ภายใต้ ฐานทรัพยากร
ที่แตกต่างกัน โดยที่ทรัพยากรในที่นี ้หมายถึงสิ่งต่างๆ ซึง่ ไม่ได้ หมายรวมเพียงแค่ทรัพย์สินเท่านัน้
แต่ยงั หมายรวมถึงสิ่งอื่นๆ ด้ วย ซึง่ อาจเป็ นอํานาจทางการเมือง สิทธิพิเศษทางสังคม เป็ นต้ น66 ที่
ยังคงมีความสําคัญในการทําความเข้ าใจสังคมไทย จะเห็นได้ ว่าถึงที่สุดแล้ วระบบอุปถัมภ์มิได้
แตกต่างจาก “ทุนทางสังคม” แต่อย่างใด สิ่งที่แตกต่างกันคือ งานที่ใช้ แนวคิดทุนทางสังคมศึกษา
มัก จะให้ ความสัม พัน ธ์ เ ฉพาะความสัม พัน ธ์ ใ นแนวราบ และผลดี ข องการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว โดยที่ละเลยมิตทิ างการเมืองหรื อความสัมพันธ์เชิงอํานาจของความสัมพันธ์
นันๆ
้ ในขณะที่การศึกษาระบบอุปถัมภ์จะให้ ความสําคัญกับความสัมพันธ์ ในแนวดิ่ง ผลบวกและ
ผลลบของการใช้ ประโยชน์จากความสัมพันธ์ดงั กล่าว ทังยั
้ งยอมรับนัยที่เกี่ยวข้ องกับอํานาจ ความ
ั ้ เช่นเดียวกันหรื อไม่ตา่ งกันกับในความคิดของ
ขัดแย้ งและมิติทางการเมืองของความสัมพันธ์ นนๆ
ของบูดเิ ยอร์ เท่าใดนัก
ดังนันเมื
้ ่อผนวกแนวคิดการศึกษาทุนทางสังคมเข้ ากับแนวคิดในการศึกษาระบบอุปถัมภ์
ก็น่าจะทําให้ สามารถเข้ าใจการใช้ ประโยชน์ จากความสัมพันธ์ ทางสังคมทัง้ ในแนวดิ่ง แนวราบ
ผลบวกและผลลบของการใช้ ประโยชน์จากทุนดังกล่าวที่เชื่อมโยงกับมิติทางอํานาจและการเมือง
ของความสัมพันธ์นนด้
ั ้ วย การแลกเปลี่ยนตอบแทนนันจะมี
้ ลกั ษณะเป็ นไปในรูปแบบที่ไม่เท่าเทียม
กัน โดยผู้อุปถัมภ์ จะเป็ นผู้ที่มีส่วนได้ เปรี ยบเนื่ องจากมีฐานของการต่อรองสูงกว่าผู้รับอุปถัมภ์
โดยเฉพาะในสังคมไทย
การนําเสนอเนื ้อหาในส่วนนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ในการทําความเข้ าใจเบื ้องต้ นกับแนวทาง
การศึกษาความสัมพันธ์ในแนวดิง่ หรื อระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ ในการสร้ าง
กรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.3. 1 องค์ ประกอบของระบบอุปถัมภ์
้ นที่
ผู้อุปถัมภ์ (patron) คือ บุคคลผู้มีทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด และทรัพยากรนันเป็
ต้ องการของผู้รับอุปถัมภ์ (client)67 ซึง่ ทรัพยากรที่ผ้ อู ปุ ถัมภ์ครอบครองอาจเป็ น 1) ทรัพยากรในแง่
ของความเชี่ ยวชาญและความรู้ เช่น บทบาทของนักกฎหมาย แพทย์ ปราชญ์ ผู้นํ า พระหรื อ
นั ก บวช เป็ นต้ น 2) ทรั พ ยากรที่ ผ้ ู อุ ป ถั ม ภ์ เ ป็ นเจ้ าของโดยตรง เช่ น เงิ น สด ที่ ดิ น เป็ นต้ น
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อมรา พงศาพิชญ์ และปรี ชา คุวินทร์ พนั ธุ์, ระบบอุปถัมภ์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้ า 4.
67
อมรา พงศาพิชญ์ และปรี ชา คุวินทร์ พนั ธุ์, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 4.
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และ3) ทรัพยากรที่ผ้ อู ปุ ถัมภ์ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของโดยตรง แต่อาศัยผู้อื่นหรื อโดยตําแหน่ง เช่น การใช้
จ่ายทรัพย์สนิ ที่มีผ้ ไู ว้ วางใจให้ กบั ผู้ใหญ่บ้านให้ ใช้ สทิ ธิอํานาจในการจัดสรร เป็ นต้ น68
ผู้รับอุปถัมภ์ (client) คือ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรื อการปกป้องจากผู้อปุ ถัมภ์ โดย
อาศัยการแลกเปลี่ยนตอบแทนกันระหว่างทรัพยากรที่ตนมีกบั ทรัพยากรที่ผ้ อู ุปถัมภ์มี ทรัพยากร
การตอบแทนของผู้รับอุปถัมภ์ เช่น การให้ บริ การด้ านแรงงานและการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ การ
ต่อสู้เพื่อผู้อปุ ถัมภ์ และบริการทางการเมือง เป็ นต้ น69
กลไกการแลกเปลี่ ย นตอนแทน หมายถึ ง กลไกของความสัม พัน ธ์ (instrumental
relationship) ในลักษณะที่บคุ คลหนึ่งจะมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (ผู้อปุ ถัมภ์) ที่จะใช้
อิทธิพลหรื อทรัพยากรของตนในการช่วยปกป้องคุ้มครองหรื อให้ ผลประโยชน์หรื อทังสองอย่
้
างแก่
บุคคลที่มีสถานภาพที่ตํ่ากว่า (ผู้รับอุปถัมภ์) ผู้ซงึ่ จะต้ องตอบแทนด้ วยการให้ การสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือ ตลอดจนการให้ บริ การผู้อปุ ถัมภ์70 และภายใต้ กลไกของการแลกเปลี่ยนตอบแทน
ซึง่ กันและกันที่เกิดขึ ้นนันจะมี
้ ลกั ษณะของการแลกเปลี่ยนตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยผู้อปุ ถัมภ์
จะเป็ นผู้ที่มีส่วนได้ เปรี ยบเนื่องจากมีฐานของการต่อรองสูงกว่าผู้รับอุปถัมภ์ ในการแลกเปลี่ยน
ตอบแทนผู้รับอุปถัมภ์ มกั จะทราบว่าในการเข้ าเป็ นผู้รับอุปถัมภ์ หรื อเป็ นลูกน้ องใครตนต้ องการ
อะไร เช่น การคุ้มครองทางการเมืองหรื อสังคม หรื อความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน หรื อฐานะทาง
เศรษฐกิจ เป็ นต้ น การที่ผ้ รู ับอุปถัมภ์ทราบก็โดยเหตุที่ว่าสิ่งนันเป็
้ นสิ่งที่ตนต้ องการและมักเป็ นสิ่งที่
น้ อยคนจะสามารถให้ แก่ตนได้ แต่ผ้ รู ับอุปถัมภ์จะไม่สามารถคาดการณ์ ได้ แน่ชดั เลยว่าผู้อปุ ถัมภ์
จะให้ ตนหรื อไม่และเพียงใด นอกจากนี ้ผู้รับอุปถัมภ์จะไม่ทราบแน่ชดั ว่าผู้อปุ ถัมภ์จะต้ องการให้ ตน
ทําอะไรให้ บ้างเพื่อตอบแทน เนื่องจาก ผู้อุปถัมภ์จะเป็ นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีทรัพยากรมากเพียง
้ ้ อุปถัมภ์จึงจะเป็ นผู้ที่เลือกว่าจะให้ การอุปถัมภ์แก่ใคร
พอที่จะจ่ายให้ ลกู น้ องจนพอใจได้ ดังนันผู
และเป็ นผู้กําหนดว่าผู้รับอุปถัมภ์ควรให้ บริการอะไรแก่ตน71

68

เจมส์ ซี สกอตต์, “การเมืองในระบบผู้อปุ ถัมภ์กบั ผู้รับอุปถัมภ์และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ,”ใน ระบบอุปถัมภ์, แปลโดย ปรี ชา คุวินทร์ พนั ธุ์.(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้ า 61.
69
เจมส์ ซี สกอตต์, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 64-65.
70
เจมส์ ซี สกอตต์, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 47.
71
เจมส์ ซี สกอตต์, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 4-5.
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แผนภาพที่ 1 กลไกการแลกเปลี่ยนตอบแทนซึง่ กันและกันระหว่างผู้อปุ ถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์
การที่ผ้ ูอุปถัมภ์จะได้ เปรี ยบมากน้ อยเพียงไร หรื อผู้รับการอุปถัมภ์จะถูกเอาเปรี ยบมาก
น้ อยเพียงไร จะขึ ้นอยู่กบั อุปสงค์และอุปทานของสิ่งของที่ผ้ รู ับอุปถัมภ์ประสงค์ประการหนึ่ง และ
อุปสงค์และอุปทานของสิง่ ที่ผ้ อู ปุ ถัมภ์ต้องการจากผู้รับอุปถัมภ์อีกประการหนึง่ เช่น ถ้ าหากมีแหล่ง
เงินกู้มากมายและมีเงินกู้เพียงพอ ในความสัมพันธ์ แบบอุปถัมภ์ระหว่างเจ้ าของเงินกู้กับลูกหนี ้
ผู้รับอุปถัมภ์ จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างดีจากผู้อุปถัมภ์ (เพื่อดึงดูดผู้รับอุปถัมภ์ไว้ ) หรื อ กรณีการ
เลือกตังผู
้ ้ รับอุปถัมภ์ อาจได้ รับการปฏิบตั ิอย่างดี เพราะคะแนนเสียงของเขามีความสําคัญต่อผู้
อุปถัมภ์ เป็ นต้ น72
อย่างไรก็ดี การเข้ าเป็ นพรรคพวกของผู้อปุ ถัมภ์ไม่ใช่การบีบบังคับโดยสิ ้นเชิงไม่ใช่ผลของ
ทางเลือกที่มีจํากัดการที่ระบบความสัมพันธ์คแู่ บบผู้อปุ ถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์จะตกอยู่ ณ จุดใดจุด
หนึง่ ของความต่อเนื่อง (continuum) เช่น ถ้ าผู้รับอุปถัมภ์มีสินค้ าหรื อการบริ การที่มีคา่ ยิ่งที่จะตอบ
แทน หรื อถ้ าเขาสามารถเลือกผู้อุปถัมภ์ที่แข่งขันกันอยู่ได้ หรื อถ้ าเขามีอํานาจ หรื อเขาสามารถ
จัดการเรื่ องราวต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเพิ่งผู้อปุ ถัมภ์ กรณีเหล่านี ้สภาพสมดุลจะเกิดขึ ้นเกือบเท่ากัน73

72

อมรา พงศาพิชญ์ และปรี ชา คุวินทร์ พนั ธุ์, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 5-6.
73
เจมส์ ซี สกอตต์, เรื่ องเดียวกัน, หน้ า 50.
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2.3.2 ตัวแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ ในระบบอุปถัมภ์
ผู้ อุ ป ถั ม ภ์ ห นึ่ ง คนอาจมี ผ้ ู อยู่ ใ ต้ การอุ ป ถั ม ภ์ ม ากกว่ า หนึ่ ง และลัก ษณะเฉพาะของ
ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์จะแตกต่างกันไปตามระดับของความสนิทสนม
และความไว้ วางใจ ตังแต่
้ ในระดับที่มีความสนิทคุ้นเคยกันมากจนถึงในระดับที่ความสัมพันธ์ เย็น
ชาที่สดุ 74 ในสายความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดผู้รับอุปถัมภ์มีแนวโน้ มที่จะมีความจงรักภักดีตอ่ ผู้อปุ ถัมภ์
มากกว่าในความสัมพันธ์ ที่มีความสนิทสนมรองลงมา ในผู้รับอุปถัมภ์ที่มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนม
น้ อยหรื อในระดับที่ ความสัมพันธ์ เย็นชาที่สุดจึงมีแนวโน้ มในการเปลี่ยนหรื อปลีกตัวออกจากผู้
อุปถัมภ์ได้ ง่ายกว่า
ดังนัน้ ในการวิเคราะห์หรื ออธิบายโครงสร้ างของสายสัมพันธ์ ในแนวดิ่งหรื อระบบอุปถัมภ์
อาจจะพิ จ ารณาได้ จ ากระดับ ความใกล้ ชิด ของสายสัม พัน ธ์ เช่ น ในงานของ เจมส์ ซี สกอตต์
(James C. Scott) ที่ได้ อธิบายไว้ ว่า เมื่อเราพูดถึงผู้ติดตามที่ใกล้ ชิดของผู้อปุ ถัมภ์ในลักษณะของ
ผู้รับอุปถัมภ์ที่ผูกพันกับเขาโดยตรง เราจะเรี ยกว่าผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์แบบกลุ่ม (patronclient cluster) ส่วนที่ขยายเพิ่มขนาดจากกลุม่ (cluster) แต่ยงั คงมีศนู ย์กลางอยูท่ ี่บคุ คลเดียวและ
มีสายสัมพันธ์ตามแนวดิง่ เรี ยกว่าผู้อปุ ถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์แบบปิ รามิด (patron-client pyramid)
ลักษณะทังสองแบบอาจแสดงได้
้
ดงั นี75้

เช่นเดียวกับงานของ ลูเซียน เอ็ม แฮงส์76 (Lucian M. Hank) ที่ได้ แบ่งกลุ่มของผู้รับ
อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ออกเป็ น 2 ระดับ ได้ แก่ บริวาร และแวดวง โดยที่

74

ลูเซียน เอ็ม แฮงส์, “การจัดระเบียบสังคมไทยในรูปบริวารและแวดวง,” ใน ระบบอุปถัมภ์, แปลโดย
ชญาดา ศิริภิรมย์.(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้ า 190.
75
เจมส์ ซี สกอตต์, เรื่ องเดียวกัน หน้ า 57.
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กลุ่มบริวาร (entourage) หมายถึง กลุม่ คนที่ห้อมล้ อมบุคคลหนึง่ ร่วมกัน ข้ อน่าสังเกตคือ
สัมพันธภาพเป็ นแบบปั จเจกบุคคล (individual) มากกว่าเป็ นแบบกลุ่ม เป็ นการพึ่งพาผู้อปุ ถัมภ์
เพื่อความอยูร่ อดและผลประโยชน์พนั ธะต่างๆ และบริวารมักเกิดขึ ้นจากความจงรักภักดีสว่ นตัวต่อ
ผู้อปุ ถัมภ์ และเนื่องจากผู้อปุ ถัมภ์มีผลประโยชน์ผกู พันกับผู้รับอุปถัมภ์ในกลุม่ ทุกคน การตัดสินใจ
ของกลุม่ จึงมักเป็ นหน้ าที่ของผู้อปุ ถัมภ์
แวดวง (circle) หมายถึง บรรดาผู้ที่อยู่ในส่วนขยายของกลุ่มบริ วารในเวลาที่ผ้ อู ปุ ถัมภ์
ต้ องการตัวผู้รับอุปถัมภ์มาช่วยงาน อาจปรากฏว่าลูกน้ อง (หรื อผู้รับอุปถัมภ์) ของเขาอาจอาสามา
ช่วยงานแทน ก่อให้ เกิดส่วนขยายของกลุ่มบริ วารมากขึ ้นและเกิดเป็ นข่ายแวดวงในที่สดุ เช่น แวด
วงของพระเจ้ าแผ่นดินซึง่ จะมีขนาดใหญ่ที่สดุ รองลงมาก็เป็ นบรรดาเสนาบดี และลดลงไปเรื่ อยๆ
เป็ นต้ น

แผนภาพที่ 2 กลุม่ ความสัมพันธ์แบบกลุม่ บริวาร และแวดวง
2.3.3 การศึกษาระบบอุปถัมภ์ ในโครงสร้ างสังคมไทย
สําหรับระบบความสัมพันธ์ ในแนวดิ่งหรื อระบบอุปถัมภ์ในโครงสร้ างสังคมไทย จากงาน
การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้ างของสังคมไทยหลายชิ ้นได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า โครงสร้ างสังคมของไทยมี
การจัดระเบียบทางสังคมโดยยึดถือความแตกต่างของฐานะตําแหน่งเป็ นแนวดิ่งจากบนลงล่าง
และคนไทยโดยส่วนใหญ่ มักมองกันว่าการที่ ปัจเจกบุคคลแต่ละคนมีฐานะตําแหน่งที่สูงตํ่าไม่
76

ประมวลมาจากงานของ ลูเซียน เอ็ม แฮงส์, “การจัดระเบียบสังคมไทยในรูปบริวารและแวดวง,” ใน
ระบบอุปถัมภ์, แปลโดย ชญาดา ศิริภิรมย์.(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545),
หน้ า 191-195.
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เท่ากันเป็ นเรื่ องธรรมดา ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากความเชื่อหรื อค่านิยมบางประการของคนไทยใน
เรื่ องบุญกรรม บนความไม่เท่าเทียมกันของปั จเจกบุคคลและการยอมรับซึง่ ความแตกต่างว่าเป็ น
เรื่ องธรรมดาของบุญวาสนาที่ต่างกัน ส่งผลให้ เกิดกลไกความสัมพันธ์ ทางสังคมในแนวดิ่งหรื อ
ระบบอุปถัมภ์ สะท้ อนให้ ในงานที่ศึกษาเกี่ ยวกับโครงสร้ างสังคมไทยหลายชิน้ เช่นในงานของ
ม.ร.ว.อคิน รพีพฒ
ั น์ ที่ได้ กล่าวว่า “...คนไทยยอมรับความแตกต่างในฐานะตําแหน่งที่ลดหลัน่ เป็ น
ชันๆ
้ ว่าเป็ นสิง่ ธรรมชาติและธรรมดา และยึดถือความแตกต่างเป็ นหลักสูงตํ่าของฐานะตําแหน่งใน
การจัดระเบียบทางสังคม 77” หรื อในงานของ นิธิ เอียวศรี วงศ์ ที่อธิ บายไว้ ว่า ความสัมพันธ์ เชิง
อุปถัมภ์เกิดขึ ้นจากการที่สมาชิกในสังคมเข้ าถึงทรัพยากร เกียรติยศ อํานาจ โภคทรัพย์ และโอกาส
ดีๆ เป็ นต้ น ไม่เท่าเทียมกัน คนที่เข้ าถึงได้ ยากกว่าหรื อน้ อยกว่า จึงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงอุปถัมภ์
ขึ ้นกับคนที่เข้ าถึงได้ ง่ายกว่าหรื อมากกว่าเพื่อมีโอกาสเข้ าถึงสิ่งต่างๆ ได้ เพิ่มขึ ้น ขณะที่ผ้ ซู งึ่ เข้ าถึง
ได้ มากกว่าก็ต้องการบางอย่างจากผู้ที่เข้ าถึงได้ น้อยกว่า ความสัมพันธ์นี ้จึงเป็ นการแลกเปลี่ยนกัน
โดยที่ฝ่ายอุปถัมภ์ย่อมได้ เปรี ยบผู้อยู่ใต้ อปุ ถัมภ์”78 หรื อในงานของ ลูเซียน เอ็ม แฮงส์ (Lucian M.
Hank) ที่ได้ กล่าวถึงไว้ ว่า “คนไทยแต่ละคนมองผู้อื่นในระเบียบสังคมตามฐานะตําแหน่งว่าเขาอยู่
สูงหรื อตํ่ากว่าตน คนที่สงู อายุมีการศึกษาดีและรํ่ ารวยจึงอยู่ในฐานะที่สงู กว่า ทังนี
้ ้ถือว่า เพราะมี
้ อ
คุณธรรมหรื อพูดอย่างพุทธว่า มีบญ
ุ มาก บนพื ้นฐานความแตกต่างทางสังคมเช่นนี ้ ลําดับชันหรื
สายบังคับบัญชา (hierarchy) จึงเกิดขึ ้น โดยการที่บคุ คลแต่ละคนให้ ความเคารพต่อผู้ที่มีฐานะสูง
กว่าตนและได้ รับการเคารพจากผู้ที่มีฐานะตํ่ากว่า… บนความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม พระธรรม
คําสัง่ สอนในพุทธศาสนาได้ สนับสนุนให้ แต่ละบุคคลประพฤติปฏิบตั ิเท่าที่จะทําได้ เพื่อประโยชน์
สุขของผู้ใต้ บงั คับบัญชาของตน เมื่อช่วยเหลือคนอื่นก็เท่ากับเพิ่มคนที่จะกลับมาช่วยเหลือตนเอง
เพิ่มผลบุญและยังช่วยยกฐานะของตัวให้ สงู ขึ ้นด้ วย แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีฐานะและ
ผู้ด้อยฐานะดังกล่าวนี ค้ ือสิ่งที่ เราเรี ยกว่า “ความสัมพันธ์ แบบอุปถัมภ์ ” ผู้มีฐานะดีก ว่าเกื อ้ กูล
ทรั พยากรของตัวเองเพื่อประโยชน์ ของผู้รับอุปถัมภ์ และผู้อุปถัมภ์ ก็จะตอบแทนโดยการรับใช้
ช่วยเหลืองานของผู้ให้ การอุปถัมภ์79”
นอกจากนี ้ แฮงส์ ยัง กล่ า วไว้ อี ก ว่ า “สิ่ ง สํ า คัญ ที่ ต้ อ งไม่ ลื ม คื อ การจัด ประเภทคนใน
สังคมไทยไม่ได้ อยู่ที่ตวั คน แต่อยู่ที่อาชีพ บุญของแต่ละคนแปรไปตามกรรมดีและกรรมชัว่ ที่เขาทํา
77
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ฉะนันบุ
้ คคลในคติในพุทธศาสนาจึงสามารถเลื่อนสถานะการงานให้ สงู ขึ ้นหรื อตํ่าลงได้ โดยอาศัย
บุ ญ ที่ สั่ง สมมา แต่ ล ะคนล้ ว นมี ศัก ยภาพหรื อ โอกาสที่ จ ะเลื่ อ นขึ น้ จากกรรมกรไปสู่ง านที่ ใ ช้
สติปัญญาแทนได้ 80”
2.3.4 ความเชื่อมโยงของแนวคิดทุนทางสังคมกับความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ: ระบบ
อุปถัมภ์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย พบว่า ระบบ
อุปถัมภ์ ยงั คงมีความสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ ทางสังคมในสังคมไทย
โดยเฉพาะในแนวคิ ด ทุ น ทางสัง คมที่ มี จุ ด เน้ นที่ สํ า คัญ คื อ การชี ใ้ ห้ เห็ น “ความสํ า คั ญ และ
ประโยชน์ ของเครื อข่ ายความสัมพันธ์ ทางสังคมทัง้ ในระดับปั จเจกชน กลุ่ม องค์ กร และ
เครื อข่ าย ภายใต้ บรรทัดฐานทางสังคมที่มีร่วมกัน” ดังที่ อมรา พงศาพิชญ์ อัมมาร สยามวา
ลา และประเวศ วะสี ได้ พยายามเน้ นยํ ้าว่า “การนําแนวคิดทุนทางสังคมมาใช้ ในสังคมไทยควร
คํานึงถึงความเชื่อมโยงของระบบอุปถัมภ์ซงึ่ ถือเป็ นทุนทางสังคมที่อาจส่งผลกระทบหรื อมีแนวโน้ ม
ในด้ านลบได้ เช่นกัน”
นอกจากนี ้ จะพบว่าการกล่าวถึงระบบอุปถัมภ์สว่ นมากมักให้ ความสนใจกับความสัมพันธ์
ในแนวดิ่งหรื อความสัมพันธ์ เชิงบังคับบัญชา กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีอํานาจมากกว่า
กับผู้ที่มีอํานาจน้ อยกว่า โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ 1) ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวกระทําที่เป็ น
ผู้ใ ห้ และผู้ รั บ 2) ฐานทรั พ ยากรของตัว กระทํ า ทัง้ ที่ เ ป็ นผู้ใ ห้ แ ละผู้รั บ และ3) กลไกของการ
แลกเปลี่ยนตอบแทนระหว่างตัวกระทําทัง้ สอง ดูจะสอดคล้ องกับมุมมองของ ปิ แอร์ บูดิเยอร์
(Pierre Bourdieu) ที่ได้ ชี ้ให้ เห็นทุนทางสังคมในอีกด้ านหนึง่ คือในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือของอํานาจ
ซึ่งในมุมมองของเขาต่อแนวคิดทุนทางสังคมเขาไม่ได้ มองแค่ความไว้ วางใจ เครื อข่ายทางสังคม
และบรรทัดฐานทางสังคมดังเช่นในแนวคิดทุนทางสังคมกระแสหลักเท่านัน้ แต่ได้ ชี ้ให้ เห็นข้ อจํากัด
บางประการในการวิเคราะห์ทนุ ทางสังคม คือ การละเลยที่จะพูดมิติของความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ
โดยเชื่ อ มโยงกับ เรื่ อ งของการจัด ช่ ว งชัน้ ทางสัง คม ตํ า แหน่ ง ทางสัง คม และเรื่ อ งของการใช้
ประโยชน์ จากทุนทางสังคมในการพัฒนาตําแหน่งและสถานะของตนและกลุ่มตนที่สร้ างความ
แตกต่างระหว่างคนที่เป็ นสมาชิกในกลุม่ และไม่ใช่สมาชิกของกลุม่
ดังนัน้ การพิจารณาการใช้ ประโยชน์ จากความสัมพันธ์ ทางสังคมซึ่งเป็ นหลักสําคัญใน
้
แนวคิดทุนทางสังคมจึงควรพิจารณาระบบความสัมพันธ์ ทางสังคมทัง้ 2 ระบบ ควบคู่กนั ทังใน
80
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ส่วนของระบบอุปถัมภ์หรื อระบบความสัมพันธ์ในแนวดิง่ ซึง่ มีลกั ษณะของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ที่
มีอํานาจมากกว่ากับผู้ที่มีอํานาจน้ อยกว่า และระบบความสัมพันธ์ในแนวราบของกลุม่ คนที่มีฐานะ
อํานาจ หรื อมีผลประโยชน์ ร่วมกันในด้ านหนึ่งน่าจะช่วยเติมเต็มประเด็นที่ขาดหายไปในมิติเชิง
อํานาจของทุนทางสังคมการศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับแนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทย และการ
เชื่อมโยงกับประเด็นวิพากษ์ วิจารณ์ผลลัพธ์ ในด้ านลบ ซึง่ รวมถึงในกลุ่มอาชญากรรมหรื อต่อต้ าน
สังคมที่มีการกล่าวถึงในต่างประเทศในอีกด้ านหนึง่
อย่างไรก็ดี จากที่กล่าวถึงแนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทยในข้ างต้ น ในอีกด้ านหนึ่ง
สามารถสะท้ อนให้ เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้ อย่างเด่นชัดจากงานศึกษาวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับ
แนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทยดังที่จะกล่าวถึงในหัวข้ อถัดไป
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดทุนทางสังคม
สําหรั บงานศึกษาวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับแนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทยนัน้ จากการ
สืบค้ นฐานข้ อมูลวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจยั (เอกสารฉบับเต็ม) ที่ใช้ คําว่า “ทุนทางสังคม”
เป็ นคําหลักในการศึกษา/วิจยั จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศไทยใน Thai
Library Integrated System (ThaiLIS) ที่จดั ทําโดย สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตังแต่
้ ปี
2542-2554 ซึ่งน่าจะช่วยให้ เห็นภาพในเบือ้ งต้ นเกี่ ยวกับการนํ าแนวคิดนี ไ้ ปใช้ และการให้
ความหมายบ้ างไม่มากก็น้อย พบว่า ในช่วงตังแต่
้ ปี 2542-2554 มีงานศึกษาวิจยั เกี่ยวข้ องกับ
แนวคิดทุนทางสังคมประมาณ 88 เรื่ อง สามารถจําแนกงานศึกษาวิจยั ออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ด้ วยกัน
คือ 1) กลุม่ แรกเป็ นงานวิจยั ที่มีหน่วยวิเคราะห์อยูท่ ี่กลุม่ ชุมชนและขบวนการทางสังคม และศึกษา
การปรับใช้ ทนุ ทางสังคมในการดําเนินงานของกลุม่ เหล่านี ้ งานศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน กลุม่
และขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ 2) งานศึกษาวิจยั ที่เชื่อมโยงแนวคิดทุนทางสังคมเข้ ากับเรื่ องต่างๆ
เช่น คุณภาพชี วิต การจัดการทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อม การป้องกันปั ญหาอาชญากรรม การ
จัดการขยะ และสุขภาพ เป็ นต้ น หรื อ เชื่อมโยงแนวคิดทุนทางสังคมเข้ ากับแนวคิดอื่นๆ เช่น ทุน
มนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนธรรมชาติ และทุนภูมิปัญญา เป็ นต้ น มาเป็ นองค์ประกอบของทุนทาง
สังคม และ3) งานศึกษาเชิงแนวคิดของทุนทางสังคมในสังคมไทย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. งานศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน กลุ่ม และขบวนการเคลื่อนไหวต่ างๆ เช่น
- ทุนทางสังคมในชุมชนเมือง กนกรั ตน์ กิตติวิวัฒน์ (2543) ทําการศึกษาเรื่ อง “ทุนทาง
สังคมของชุมชนเมืองในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ” ผ่านโครงการเพื่อการลงทุนทางสังคมในด้ านการ
ส่งเสริ มการจัดการสวัสดิการชุมชน พบว่า เครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกเป็ นต้ นทุน
ทางสังคมที่สําคัญของชาวชุมชนเมือง ผ่านการตอบแทนและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตลอดทัง้
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กระบวนการเกื ้อกูลต่อกันและกัน นอกจากนี ้ การมีค่านิยมร่ วมกันในเรื่ องการมีเครดิตที่ดีหรื อการ
เป็ นผู้นําที่มีความน่าเชื่อถือนัน้ ก็มีส่วนสําคัญในการเกือ้ หนุนกองทุนสวัสดิการในชุมชน สําหรับ
กระบวนการทํางานระดับองค์กรเครื อข่าย ไม่ได้ ทําให้ เกิดผลเฉพาะด้ านบวกในการเพิ่มทุนทาง
สังคมหรื อทําให้ ชาวบ้ านมีความสัมพันธ์ ที่แนบแน่นขึ ้นเท่านัน้ แต่อาจเกิดผลกระทบด้ านลบต่อ
องค์กรหรื อต่อความสัมพันธ์ ของสมาชิกได้ เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นการแบ่งกลุ่มพวกพ้ อง หรื อ
ความหวาดระแวงระหว่างสมาชิก ซึง่ ลักษณะดังกล่าวถือเป็ นข้ อจํากัดในการพัฒนากลุม่ ที่จะต้ อง
ให้ ความสําคัญ เนื่องจากมีผลในการพัฒนาองค์กรชาวบ้ านให้ เติบโตเข้ มแข็งต่อไป
- ทุนทางสังคมในชนบท บัวพันธ์ พรหมพักพิง (2546) ศึกษา “การก่อเกิด การผลิตซํ ้า
และการขยายตัว ทุน ทางสัง คมในชนบทอิ ส าน” โดยศึก ษาจากหมู่บ้ า นชนบทในภาคอี ส าน 3
หมู่บ้าน พบว่า การขยายตัวของรัฐและตลาดได้ ทําให้ เกิดการขยายตัวของเครื อข่ายในแนวตัง้ ทํา
ให้ ชาวชนบทถูกผนวกเข้ ามาในระบบตลาดและรัฐ แต่ก็ยงั สามารถดํารงความเป็ นชุมชนทังในแง่
้
ทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตใจ แต่ในด้ านหนึง่ ก็กลายมาเป็ นข้ อจํากัดในการยังชีพ อย่างไร
ก็ตาม ครัวเรื อนชนบทก็ตอบสนองต่อวงล้ อมของโครงสร้ าง โดยได้ กระจายแหล่งสําหรับยังชีพให้ มี
ความหลากหลายขึ ้น โดยการใช้ ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ ในระดับชุมชนมีการจัดตังกลุ
้ ม่ และองค์กร
ขึ ้นมาจํานวนมาก และแม้ ว่ากลุ่มเหล่านี ้ส่วนมาก จะไม่มีการดําเนินกิจกรรมหรื อสลายตัวไป แต่
้ ้นมาบนพื ้นฐานความเชี่ยวชาญบางด้ านทางทรัพยากร
กลุ่มที่ยอมรับแนวทางตลาด และก่อตังขึ
ทางมนุษย์มีการดําเนินงานที่ต่อเนื่องและอยู่ได้ นาน ในขณะเดียวกันพบว่ามีความพยายามที่จะ
สร้ างเครื อข่ายระหว่างหมูบ่ ้ าน แต่การดําเนินงานของเครื อข่ายยังมุง่ ที่จะสร้ างท่อต่อทรัพยากรจาก
ข้ างนอก มากกว่าที่จะส่งเสริ มให้ มีการแลกเปลี่ยนระหว่างหมู่บ้าน สําหรับสถาบันทางวัฒนธรรม
นันเขาพบว่
้
า สถาบันทางวัฒนธรรมหลัก ได้ แก่ ธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อเรื่ องผี และวิถีปฏิบตั ิ
ทางพุทธศาสนา ก็ยงั คงมีการผลิตซํ ้าและสืบทอดต่อมา สถาบันเหล่านี ้ยังคงเป็ นแหล่งของขวัญ
และกํ าลังใจของผู้อพยพ แปลงเครื อข่ายความสัมพันธ์ ขึ ้นมาใหม่ และผนึกเอาชีวิตของชุมชนที่
กระจัดกระจายไปหลายรูปแบบ เนื่องมาจากการเปลี่ยนผ่านให้ เข้ ารวมกันได้ ”
- ทุนทางสังคมในขบวนการทางสังคม ประชาธิป กะทา (2547) ศึกษาเรื่ อง “การศึกษา
ทุนทางสังคม และบทบาทในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้ านสุขภาพ กรณีศึกษาประชาคม
สุขภาพหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” พบว่า การที่จะนําทุนทาง
สังคมมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่องานพัฒนาได้ นัน้ จํ าเป็ นต้ องมีตวั กระทํ าการที่ทําหน้ าที่จัดการ
แปลงทุนทางสังคมจากลักษณะเชิงโครงสร้ างออกมาเป็ นภาคปฏิบตั กิ ารทางสังคม โดยมีตวั กระทํา
การ ได้ แก่ แกนนําหมู่บ้านที่ผ่านการสัง่ สม บ่มเพาะประสบการณ์ และความรู้ จากการเคลื่อนงาน
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พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่ อง รวมทัง้ บริ บททางประวัติศาสตร์ ชุมชนที่หล่อหลอมอุดมการณ์ ทาง
การเมืองและแนวคิดการทํางานพัฒนาทุนทางสังคมดังเดิ
้ มที่นํามาแปลงเป็ นภาคปฏิบตั ิการทาง
สังคม อาทิ ค่านิยมการเคารพนับถือผู้อาวุโสและผู้นําหมู่บ้านระบบเครื อญาติที่แน่นแฟ้น มโน
สํานึกความเป็ นพี่น้อง และสายสัมพันธ์ ทางสังคมที่ขยายขอบเขตกว้ างขวาง ภาคปฏิบตั ิการทุน
ทางสังคมตังอยู
้ ่บนบรรทัดฐานความไว้ วางใจระหว่างกัน ความช่วยเหลือเกื อ้ กูลกัน แบบแผน
ความสัมพันธ์ อนั ดีที่มีต่อกันทังระหว่
้
างแกนนํากับชาวบ้ าน และแกนนําด้ วยกันเอง นอกจากนัน้
ทุนเศรษฐกิจได้ สนับสนุนการแปลงทุนทางสังคมเป็ นภาคปฏิบตั ิการเช่นกันภาคปฏิบตั ิการทุนทาง
สังคมที่เกิดขึ ้น ได้ ผลิตทุนทางสังคมผ่านสัญญะตัวใหม่ เช่น วาทกรรมการพึง่ ตนเอง ระบบเงินตรา
ชุมชน โรงเรี ยนชาวนา โรงเรี ยนวัฒนธรรม บุญฉางข้ าว และโรงสีชมุ ชน ทุนทางสังคมใหม่ที่เกิดขึ ้น
เป็ นโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของชีวิตรู ปแบบใหม่และผลิตความหมายใหม่อย่างสอดคล้ องกับ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และพบว่าองค์กรลักษณะประชาสังคมเอื ้อต่อการ
แปลงทุนทางสังคมออกมาเป็ นภาคปฏิบัติการ และเอื อ้ ต่อการผลิตใหม่ทุนทางสังคมงานวิจัย
เสนอแนะว่า หน่วยงานรัฐควรเปิ ดพื ้นที่ทางสังคม สนับสนุนให้ เกิดการรวมตัวลักษณะประชาสังคม
แก่ชาวบ้ านเพราะองค์กรประชาสังคมเอื ้อต่อการแปลงทุนทางสังคมสนับสนุนต่องานพัฒนาชุมชน
นอกจากนัน้ การรวมตัวระหว่างองค์กรชาวบ้ านลักษณะเครื อข่ายพันธมิตรช่วยเหลือกันเองมีส่วน
ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู้ ระหว่างชาวบ้ าน พร้ อมกับสร้ างสายสัมพันธ์ ทางสังคมที่ขยาย
ขอบเขตออกไปภายนอกหมูบ่ ้ าน และควรคํานึงถึงสัญญะตัวใหม่ที่ช่วยผลิตใหม่ทนุ ทางสังคม”
2. งานศึกษาที่มีเชื่อมโยงแนวคิดทุนทางสังคมเข้ ากับเรื่องต่ างๆ เช่ น คุณภาพชีวิต
การจัดการทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อม การจัดการขยะ และสุ ขภาพ เป็ นต้ น หรื อ การ
เชื่ อ มแนวคิ ด ทุ น ทางสั ง คมเข้ ากั บ แนวคิ ด อื่ น ๆ เช่ น ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น วั ฒ นธรรม ทุ น
ธรรมชาติ และทุนภูมิปัญญา เป็ นต้ น มาเป็ นองค์ ประกอบของทุนทางสังคม เช่น
- งานของ
ชยุ ต อิน พรหม (2547) ที่ ศึก ษาเรื่ อ ง “ทุน ทางสัง คมในการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน: กรณีศึกษาสภาลานวัดตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง” พบว่า สภาลานวัด ซึง่ เกิดขึ ้นมาจากจิตสํานึกรักบ้ านเกิดซึง่ เป็ นทุนทางสังคมที่หล่อ
เลี ้ยงความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนให้ เกิดการรวมพลังต่อรองเมื่อได้ รับผลกระทบจากโครงการ
้
้ เงินทุน แรงงานเข้ าด้ วยกันเพื่อนํามาพัฒนา
ของภาครัฐ เกิดการระดมทรัพยากรต่างๆ ทังความรู
ชุมชนโดยมีวัดเป็ นศูนย์ รวมศรั ทธาของชุมชน ในด้ านการนํ าทุนทางสังคมมาใช้ ในการจัดการ
ทรัพยากรโดยรวมดิน นํ ้า และป่ า เข้ าด้ วยกันโดยผ่านกระบวนการของทุนทางสังคมมาทําให้ เป็ น
ทุนของชุมชน นอกจากนี ้ยังพบว่าภายในชุมชนยังมีเครื อข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างบ้ าน วัด และ
ราชการ ที่ให้ ความช่วยเหลือ สนับสนุน ไว้ วางใจและต่างตอบแทนต่อกัน โดยมีปัจจัยภายในที่
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สําคัญ คือ ความสัมพันธ์ เครื อญาติ ประเพณี วัฒนธรรม วัด และผู้นํา ปั จจัยภายนอกคือการเข้ า
มาดูงานหรื อศึกษาวิจยั ขององค์กรต่างๆ ซึง่ ช่วยให้ เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
- งานของ กวิพัฒน์ สุขแจ่ ม (2547) ที่ศกึ ษาเรื่ อง “ทุนทางสังคมกับการแก้ ไขปั ญหายา
เสพติด: กรณีศกึ ษาบ้ านคลองจรเข้ น้อย ตําบลเกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา” พบว่า
ความอุดมสมบูรณ์ ของพื ้นที่ทําให้ คนอยู่ร่วมกันด้ วยความเอื ้ออาทรและช่วยเหลือเกือ้ กูลกันเป็ น
การสัง่ สมทุนทางสังคมของชุมชน ในด้ านการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดเขาพบว่า ผู้นําธรรมชาติถือ
เป็ นปั จจัยภายในที่สําคัญของชุมชนในการแก้ ปัญหายาเสพติดให้ ประสบความสําเร็ จโดยทําหน้ าที่
เป็ นผู้ดแู ลชุมชนอย่างต่อเนื่องและสร้ างให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนในการแก้ ไขปั ญหา
สําหรับปั จจัยภายนอกที่สําคัญคือ วิทยากรที่นําความรู้ใหม่ๆ เข้ ามาให้ ความช่วยเหลือชุมชน โดย
อาศัยความสัมพันธ์ ที่ดี และการยอมรับของคนในชุมชน และเขายังได้ เน้ นยํ ้าว่าหัวใจสําคัญของ
กระบวนการแก้ ปัญหาที่สําคัญคือความศรัทธาและความไว้ วางใจต่อกัน
- งานของ ประไพ ศิวะลีราวิลาศ (2549) ที่ศกึ ษาเรื่ อง “การพัฒนารูปแบบการศึกษาโดย
ใช้ ชุมชนเป็ นฐานเพื่อพัฒนาทุนทางสังคม” พบว่า “รู ปแบบการศึกษาโดยใช้ ชุมชนเป็ นฐานเพื่อ
พัฒนาทุนทางสังคม ประกอบด้ วย การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในระบบ และการศึกษา
นอกระบบ การศึกษาทังสามรู
้
ปแบบนี ้เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันในชุมชน รู ปแบบการศึกษาที่
สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาทุ น ทางสัง คมของชุ ม ชน คื อ การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย เนื่ อ งจากเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ ในวิถีชีวิตของชุมชนที่เกิดจากพลังภายในของชุมชนบนพื ้นฐานศักยภาพและ
การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน หน้ าที่สําคัญของการศึกษาตามอัธยาศัย คือ การสืบทอดระบบ
คุณค่า จิตวิญญาณและภูมิปัญญาของชุมชน ให้ มีการนําระบบคุณค่าเดิมของชุมชนมาประยุกต์
หรื อต่อยอดกับบริ บทของชุมชนในปั จจุบนั ส่วนการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบมี
หน้ าที่สง่ เสริ มพลังการเรี ยนรู้ของชุมชนโดยมุ่งสร้ างค่านิยมร่วมให้ เห็นคุณค่า จิตวิญญาณและภูมิ
ปั ญญาของชุมชน และ รู ปแบบการศึกษาในชุมชนที่ประสบภาวะวิกฤตด้ านการพัฒนาทุนทาง
สังคมใช้ สําหรับชุมชนที่ไม่มีองค์ความรู้ และแหล่งเรี ยนรู้ ที่มีลกั ษณะเฉพาะพอที่จะใช้ เป็ นฐานการ
เรี ยนรู้ การศึกษาที่ใช้ ชุมชนเป็ นฐานในชุมชนลักษณะนีต้ ้ องให้ ความสําคัญกับเทคนิควิธีการที่
กระตุ้นให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทุนทางสังคมโดยเน้ น ที่ การมีเวที พูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน และร่วมค้ นหาระบบคุณค่า จิตวิญญาณและภูมิปัญญาเดิมในท้ องถิ่น
เพื่อนํามาสืบทอดและประยุกต์กบั ทุนทางสังคมในบริ บทปั จจุบนั ”
- งานของ ภาราดา หอมหวล (2551) ที่ศกึ ษาเรื่ อง “ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในฐานะทุนทาง
สังคม: กรณี ศึกษาประเพณี ผีมอญตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา”
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พยายามชีใ้ ห้ เห็นว่าประเพณี ผีมอญเป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นในฐานะทุนทางสังคมที่เป็ นการรวม
ญาติพี่น้ องทุกคนในชุมชนมาร่ วมประกอบพิธี เลีย้ งผีมอญ เป็ นการแสดงให้ เ ห็ น ความผูกพัน
ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงให้ เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีนํ ้าใจ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ซงึ่ กันและ
กัน จึงนับเป็ นทุนทางสังคมที่ก่อให้ เกิดจากสถาบันครอบครัวและการมีสว่ นร่วมของชุมชนเป็ นการ
สร้ างเครื อข่ายที่มีศกั ยภาพในชุมชนเป็ นพลังชุมชนที่สําคัญ
กล่าวโดยสรุป งานกลุม่ นี ้พิจารณาทุนทางสังคมในฐานะทรัพยากรหนึง่ ที่มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาในมิติต่างๆ อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ ว่าเมื่อพิจารณาในภาพรวม นิยามและองค์ประกอบ
ของทุน ทางสัง คมในงานกลุ่ม นี ้ ค่อ นข้ า งกว้ า งขวาง คลุม เครื อ และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะผนวกรวม
ทรัพยากร ภูมิปัญญา และประเพณีวฒ
ั นธรรม
3. งานศึกษาเชิงแนวคิดของทุนทางสังคมในสังคมไทย อาทิ
- งานของ ปิ่ นวดี ศรี สุพรรณ (2547) ที่ศกึ ษาเรื่ อง “วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการ
สร้ างแนวคิดและปฏิบตั ิการในบริ บทการพัฒนาของไทย (พ.ศ.2540-2547)” เขาได้ ทําการศึกษา
แนวคิดและปฏิบตั ิการภายใต้ บริ บทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และพบว่า ประการแรก การ
นําศัพท์ ทุนทางสังคมมาใช้ ที่แตกต่างกันเนื่องมาจากฐานคิดที่แตกต่างกัน โดยตัวแนวคิดเป็ น
แนวคิดที่กล่าวถึง ความสัมพันธ์ ทางสังคมในรู ปแบบต่างๆ ที่ส่งผลให้ เกิดความร่ วมมือของคนใน
สังคมทังในระดั
้
บปั จเจกและกลุ่ม และการนําคําว่าทุนทางสังคมมาใช้ ในสังคมไทยมีพลวัตของ
ความหมายจนเปลี่ยนไปเป็ น “การเป็ นทุนของสังคม” ซึง่ ทําให้ เกิดการรวมเอาแนวคิดอื่นๆ มาเป็ น
องค์ประกอบด้ วย โดยเชื่อว่าการพัฒนาทุนทางสังคมจะนําไปสูค่ วามยัง่ ยืน ประการถัดมา แนวคิด
ทุนทางสังคมมีฐานะเป็ นแนวคิดเชิงบูรณาการที่ภายใต้ การผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ กับ
สัง คมวิ ท ยามาโต้ ต อบต่ อ การดํ า เนิ น นโยบายการพัฒ นากระแสหลัก ที่ มุ่ง เน้ น ในเรื่ อ งความ
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และประการสุ ด ท้ าย จากกรณี ศึ ก ษา เรื่ องกองทุ น หมู่ บ้ าน
หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล และกรณีปัญหาความขัดแย้ งด้ านการจัดการทรัพยากร แสดงให้ เห็นข้ อ
ขัดแย้ งด้ านความคิดระหว่าง หน่วยงานรัฐบาล นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้ าน และนักพัฒนา โดย
หน่วยงานรัฐได้ ให้ ความหมายของทุนทางสังคมอิงกับความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่
นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้ าน และนักพัฒนาก็พยายามที่จะให้ ความหมายของทุนทางสังคมโดยอิง
กับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การช่วงชิงการเป็ นเจ้ าของวาทกรรมทุนทางสังคมทังแนวคิ
้
ดและปฏิบตั ิการ
ดังกล่าวจะพิจารณาได้ ว่าเชื่อมโยงกับเรื่ องผลประโยชน์และอํานาจ โดยความคิดเกี่ยวกับ “ระบบ
คุณค่า” และ “มูลค่า” ปรากฏในปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวค่อนข้ างเด่นชัด
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จากการทบทวนงานศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดทุนทางสังคมที่ผา่ นมาในประเทศไทย
ตังแต่
้ ปี 2542-2554 ดังที่กล่าวถึงในข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่
1) สะท้ อนให้ เห็นความเชื่อมโยงกับลักษณะของการให้ ความหมายของแนวคิดในหมู่นกั
คิ ด และองค์ ก รต่ า งๆ ในประเทศไทยทัง้ ที่ ยัง คงมี จุ ด เน้ นในมิ ติ ข องความสัม พัน ธ์ ท างสัง คม
เช่น เดี ย วกับ ในต่า งประเทศ และบางส่ว นที่ แม้ จ ะมี จุดเน้ น ในมิติข องความสัม พัน ธ์ ท างสัง คม
เช่นเดียวกับในต่างประเทศ แต่ก็มีการเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นๆ เช่น ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุน
ธรรมชาติ และทุนภูมิปัญญา เป็ นต้ น เข้ ามาเป็ นส่วนประกอบของแนวคิดทุนทางสังคม
2) สําหรับข้ อจํากัดบางประการในงานศึกษาวิจยั ส่วนใหญ่ในสังคมไทย คือ ในมิติเชิง
อํานาจและผลลัพธ์ ในด้ านลบ (ซึง่ รวมถึงในกลุ่มอาชญากรรมหรื อต่อต้ านสังคม) ที่มีการกล่าวถึง
ในต่างประเทศ พบว่า แม้ จะมีงานการศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับแนวคิดทุนทางสังคมจํ านวนมากใน
ประเทศไทยตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปั จจุบนั เป็ นระยะเวลากว่า 15 ปี แต่ที่ผ่านมากลับพบว่าแนวคิดทุน
ทางสังคมมักได้ รับการกล่าวถึงในแง่บวกเสียเป็ นส่วนใหญ่ ประเด็นการวิพากษ์ วิจารณ์ในด้ านลบ
ของแนวคิดดังกล่าวกลับมิได้ รับการกล่าวถึง อย่างไรก็ดีแม้ ในประเทศไทยจะยังไม่เคยมีการศึกษา
หรื อการการถึงในด้ านลบของแนวคิดทุนทางสังคมโดยตรงอย่างชัดเจน แต่การกล่าวถึงผลกระทบ
ในด้ านลบของแนวคิดบางส่วนในงานศึกษาวิจยั ก็มีการกล่าวถึงไว้ บ้างด้ วยเช่นกัน อาทิ
บัวพันธ์ พรหมพักพิง81 กล่าวถึงปั ญหาอันเกิดจากผลในด้ านลบของทุนทางสังคมไว้ ได้
อย่างน่าสนใจประการหนึ่งว่า การสร้ าง การผลิตซํ ้าและการขยายตัวทุนทางสังคมของกลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องใกล้ ชิดกับรัฐ อย่างเช่นราชการ พ่อค้ าท้ องถิ่น เจ้ าพ่อ นายทุน ผู้มีอิทธิพล มี
ขนาดใหญ่กว่าการสะสมทุนทางสังคมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และมีแนวโน้ มที่จะครอบเอากลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสหรื อกลุม่ คนยากจนในชนบทเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งด้ วย แม้ ว่าทุนทางสังคมในกลุม่ เหล่านี ้
ก็ก่อให้ เกิดความร่ วมมือและประสิทธิภาพ แต่ทุนทางสังคมในรู ปแบบดังกล่าวมิได้ มีส่วนในการ
สนับสนุนให้ เกิดการกระจายทรัพยากร ในทางตรงกันข้ ามเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมแบบนี ้
กลับก่อให้ เกิดความเหลื่อมลํ ้า การกระจุกตัวของทรัพยากรหรื อนําไปสู่การผลิตซํ ้าความยากจน
นัน่ เอง” หรื อกนกรั ตน์ กิตติวิวัฒน์ 82 ที่เสนอว่า แม้ ว่าการเพิ่มทุนทางสังคมหรื อทําให้ ชาวบ้ านมี
81

บัวพันธ์ พรหมพักพิง, ทุนทางสังคม: มรดกเก่าจะนําเราไปรอดจริงหรื อ, (ขอนแก่น : ภาควิชาพัฒนา
สังคม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546) หน้ า 18-19.
82
กนกรัตน์ กิตติวิวฒ
ั น์, การจัดการทุนทางสังคมในชุมชนเมือง: ศึกษากรณีเครื อข่ายกลุม่ ออมทรัพย์
บางซื่อพัฒนา, (ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา ภาคสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543).
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ความสัมพันธ์ ที่แนบแน่นขึ ้น แต่ก็อาจเกิดผลกระทบด้ านลบต่อองค์กรหรื อต่อความสัมพันธ์ ของ
สมาชิกได้ เช่นเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นการแบ่งกลุม่ พวกพ้ อง หรื อความหวาดระแวงระหว่างสมาชิกได้
สําหรับความเชื่อมโยงแนวคิดทุนทางสัมกับมิติเชิงอํานาจนันไม่
้ พบว่ามีงานศึกษาวิจยั ที่มี
การกล่าวถึงในประเด็นดังกล่าว ดังนันยั
้ งคงเป็ นประเด็นที่จะต้ องพิจารณาต่อไป
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2.5 กรอบแนวคิด
การทบทวนวรรณกรรมในหัวข้ อที่ผ่านมาเกี่ยวกับแนวคิดทุนทางสังคม นํามาสร้ างเป็ น
กรอบแนวคิดสําหรับการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความเชื่อมโยงของทุนทางสังคมกับความสัมพันธ์ เชิง
อํ า นาจในภาวะอุท กภัย พ.ศ.2554 : กรณี ศึ ก ษาตํ า บลแห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวัด นนทบุ รี ” โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

ทุนทางสังคม
(เครื อข่ ายความสัมพันธ์ ทางสังคมในแนวราบ)

การรวมกลุม่ และ
เครื อข่ายของชาว
ตําบลบางสีทองทัง้
จากภายในและ
ภายนอก

ผลลัพธ์จากทุนทาง
สังคมทังในด้
้ านดี
และลบ

บรรทัดฐานของการ
แลกเปลี่ยนตอบ
แทน

ทุนทางสังคม
การพิจารณาลักษณะของเครื อข่ายความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่เป็ นแนวดิ่งหรื อระบบอุปถัมภ์
1) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวกระทํา
2) ฐานทรัพยากร
3) กลไกการแลกเปลี่ยนการตอบแทน

แผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดเบื ้องต้ น

อํานาจ
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บทที่ 3
วิธดี ําเนินการวิจัย
3.1 รูปแบบการวิจัย
งานวิ จั ยเรื่ อ ง “ความเชื่อ มโยงของทุ น ทางสั ง คมกับ ความสัมพัน ธ เ ชิง อํ า นาจในภาวะ
อุท กภั ย พ.ศ.2554: กรณี ศึ กษาตํ าบลแห งหนึ่งในจั งหวั ดนนทบุ รี” เป น การวิ จั ยเชิ ง คุณภาพ
(Qualitative research) โดยอาศัย กรณีศึกษา (Case Study) ซึ่ง เป นการศึกษาเชิง ลึก โดยใช
แนวคิดทฤษฎีชวยวิเคราะหอธิบายความเชื่อมโยงของกรณีศึกษา กอนจะนํามาเปนขอสรุปที่จ ะ
สามารถสะทอนใหเห็น ระบบความคิดและการแกปญหาของคนในสังคมนั้นๆ ไดอยางชัดเจน1
รวมกับการใชเทคนิคการวิจัยที่หลากหลาย อาทิ การสํารวจ (Survey) การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) การสั มภาษณแบบเปน ทางการหรือ กึ่ง ทางการ (Formal or Semiformal
Interview) และการสังเกตการณ (Observation) เพื่อใหสามารถเปนสวนเติมเต็มใหกับคําอธิบาย
เชิงทฤษฎีและสามารถตอบคําถามแตละวัตถุประสงคการวิจัยที่ตั้งไว
3.2 แหลงขอมูล
3.2.1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ
ผูวิจัยเนนการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรในพื้นที่ และผูมีสวนเกี่ยวของในกรณีศกึ ษา
เหตุการณภาวะอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 ของตําบลแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
3.2.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ
ผูวิจัยศึกษารวบรวมเอกสารทั้งในประเทศไทย และตางประเทศที่เกี่ยวของกับแนวคิดทุน
ทางสังคม รวมถึงในเรื่อ งของความสัมพันธเชิงอํานาจและเหตุการณภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในป
2554 เชน เอกสารประกอบการสัมมนา หนังสื อ บทความ/สื่ อจาก Internet งานวิ จัย และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยหรือนักวิชาการ เปนตน
3.3 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key-informant)
ผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ในการกําหนดกลุมเปาหมายซึ่งเปน
ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญในพื้น ที่ (Key Informants) โดยอาศั ย กรอบแนวคิ ดที่ ไ ด จ ากการทบทวน
วรรณกรรมรวมกับขอมูลชวงภาวะอุทกภัยที่ไดจากการสังเกตการณ และขอมูลพื้นฐานของพื้นที่

1

Michael Barzelay, The Single Case Study as Intellectually Ambitious Inquiry. Journal of
Public Administration Research and Theory: J-PART. 3,3 (July 1993): 305-318.
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กรณีศึกษาที่ไดจากการสํารวจเบื้องตนเปนหลักเกณฑ โดยจําแนกผูใหขอมูล สําคัญในพื้นที่ (Key
Informants) ออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุมผูนํา การศึกษาทุนทางสังคมในระดับนี้มุงเนนไปที่ปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลที่
มีลัก ษณะพิเศษที่มีแ นวโน มเป น จุดรวมของความสั มพัน ธใ นชุ มชน เพื่อ ชี้ ใ หเ ห็ น ลั กษณะของ
ความสัมพันธของปจเจกบุคคลในกลุมบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ กับสมาชิกในกลุมความสัมพันธ
ของผูนํา และกับเครือขาย ซึ่งในอีกดานหนึ่งจะชวยสะทอ นใหเห็นลักษณะของความสัมพัน ธเชิง
อํานาจไดอีกดวย ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ผูใหญบาน โดยมีรายละเอียดดังตาราง
พื้นที่

กํานัน/ผูใหญบาน
นางสาวขวัญยืน โตตาบ
(กํานัน)

หมู 1 วัดไทร

นายปราโมทย ขันทอง

หมู 2 วัดบางออยชาง

นางสาวขวัญยืน โตตาบ

หมู 3 วัดแดง
ประชาราษฎร

นางสุนีย พัฒนกุลพงษ

หมู 4 วัดรวกบางสีทอง

นางสิริพร แกวอยู

หมู 5 บานบางสีทอง

นายสุระ ทรงอยู

สมาชิกองคการบริห ารสวนทองถิน่

นายวันชัย วันชาญเวช
(นายกองคการบริหารสวนตําบล)
นายณฐภัทร วงคสุวรรณ
นางสาวพรสมบูรณ แสงรื่น
นางลาวัลย จันทรฟก
นางสาวพิมพา รุงเรือง
นายเจริญ พัฒนกุลพงษ
นายวีระยุทธ แกวขาว
นายประดิษฐ จุมพล
นายทองดี นามสพรรค
นางกุลณัฐ วริยากุลธนา
นายอมรรัตน บัวมวง

2. กลุมชาวบานทั่วไป การศึกษาทุน ทางสังคมในระดับกลุมมุงเนนไปที่การคน หากลุม
ของความสัมพันธความรวมมือภายใน และกลุมของความสัมพันธความรวมมือ ที่มาจากการริเริ่ม
ของภายนอก เพื่อชี้ใหเห็นลักษณะของความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม กับปจเจกบุคคล
ในกลุมบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ และกับเครือขาย ไดแก
- กลุมชุมชนดั้งเดิม หมายถึง ประชากรที่เปน คนในชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูในพื้นที่มา
อยางยาวนาน ไดแก ในหมูที่ 1 บริเวณโดยรอบวัดไทร ริมคลองบางกรวย ซอยแสงรื่น และบานตา
ยาย ในหมู ที่ 2 บริ เ วณวั ดบางอ อ ยช า งและริ ม คลองบางกอกน อ ย (ซึ่ ง แบ งออกเป น ชุ ม ชน
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กลางบาน ชุมชนปากคลอง และบานลาง) ในหมูที่ 3 บริเวณวัดแดง ซอยตาแหน และริมคลอง
บางกอกนอย ในหมูที่ 4 บริเวณวัดรวก ริมคลองบางสีทอง (ชุมชนอารีดัง) และซอยบานหมู และใน
หมูที่ 5 บริเวณปากทางวัดโคนอน และริมคลองบางกรวย
- กลุมชุมชนจัดสรร หมายถึง ประชากรที่เพิ่งยายเขามาอยูใหมในชุมชนหมูบานจัดสรร
และ/หรื อ ในรู ป แบบที่ ค ล า ยคลึ งกั บ หมูบ า นจั ดสรร จํ า นวน 16 แห ง ไดแ ก หมูบ า นยั วเฮา ส
(บางสวน) หมูบานมั่นคง หมูบานนนทรี 2 หมูบานนนทรี 5 หมูบานปญฐิญา 1 หมูบานปญฐิญา 2
หมูบานเยาวพรรณ หมูบานนนทรี 1 หมูบานนนทรี 3 หมูบานนารารมณ หมูบานพฤษา หมูบานสิน
ธารา หมูบานรรินธร หมูบานพีโน หมูบานเกศรา หมูบานสําเร็จวิลล
- กลุมความรวมมือที่มาจากการริเริ่มของภายนอก เชน คณะกรรมการหมูบาน กลุม
พัฒนาสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมูบาน กองทุน SML กลุมอาสาพัฒนาชุมชน กลุม
ชมรมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) กลุมอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุ (อผส) สภาองคกรชุมชน กลุมประดิษฐ กลุมทําน้ําหมักชีวภาพ เปนตน
3.4 วิธีการเก็บขอมูลและเครื่องมือ
1. การสํารวจ (Survey)
ผูวิจัยเริ่มตนดวยการสํารวจพื้นที่กรณีศึกษาในดานตางๆ อาทิ ลักษณะที่ตั้ง ลักษณะทาง
กายภาพ ประวั ติ ค วามเป น มา สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม สภาพวั ฒ นธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เปนตน โดยอาศัยการสัมภาษณจากผูนําและผูที่เกี่ยวของ อาทิ ปลัดอําเภอ
นายกองคการบริ หารสว นตํา บล สมาชิ กองคการบริห ารส วนตําบล กํานั น ผูใหญบาน รวมถึง
ชาวบานบางสวน เปนตน รวมกับการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่
กรณีศึกษา เพื่อชี้ใหเห็นลักษณะของโครงสรางหรือความสัมพันธในสังคม พลวัตของการคลี่คลาย
เปลี่ยนแปลงที่เปนเงื่อนไขผูกมัดกับเครือขายโครงสรางหรือความสัมพันธในสังคม รวมทั้งความ
เปนพลวัตของโครงสรางการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาของคําถามจะประกอบไปดวยประเด็นคําถามเกี่ยวกับ ประวัติศาสตรความเปนมา
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ และ
ความสัมพันธเชิงอํานาจของพื้นที่กรณีศึกษา
2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)
ผูวิจัยอาศัยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ในการสอบถามขอมูลอยางลึกซึ้ง
กับ กลุ มประชากรเป า หมายที่ เ ป น ป จ เจกบุ คคลในกลุ มบุค คลที่ มีลั กษณะพิเ ศษ ไดแ ก นายก
องคการบริหารสวนตําบล กํานัน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน
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เนื้อหาของคําถามใชในการสอบถามขอมูลอยางลึกซึ้งกับกลุมประชากรเปาหมายที่เปน
กลุมผูนํา ประกอบไปดวยประเด็นคําถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไป เชน ประวัติสวนบุคคล/ภูมิหลัง
มูล เหตุจู ง ใจในการรับ สมัครเลือ กตั้ง เครื อ ขายความสัมพัน ธกับ บุคคลในท อ งถิ่น และสมาชิ ก
องคการบริหารสวนตําบล/ผูใหญบานดวยกัน กลวิธีการหาเสียง บทบาทในฐานะสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล/ผูใหญบาน/กํานัน/นายกองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ และขอมูลชวงภาวะ
อุทกภัย เชน บทบาทในชวงภาวะอุทกภัยในป 2554 การจัดหา/ไดมาซึ่งทรัพยากรการปองกันและ
การใหความชวยเหลือ การบริหารจัดการปองกันและการใหความชวยเหลือในชวงภาวะอุทกภัยใน
ป 2554 ที่ผานมา ปญหาและอุปสรรค และขอคิดเห็นอื่นๆ ฯลฯ
3. การสั ม ภาษณแ บบเป นทางการหรื อกึ่ งทางการ (Formal or Semiformal
Interview)
ผูวิ จัยอาศัย การสัม ภาษณแบบเปน ทางการหรื อ กึ่งทางการ (Formal or Semiformal
Interview) ในการสอบถามขอมูลอยางลึกซึ้งกับกลุมประชากรเปาหมายที่เปนกลุมประชากรทั่วไป
ที่อาศัยอยูในพื้นที่กรณีศึกษาในกลุมความสัมพันธความรวมมือภายในและกลุมของความสัมพันธ
ความร วมมือที่ มาจากการริ เริ่ มของภายนอกตางๆ (ดัง ที่กลาวถึงในขางตน ) โดยอาศัยการสุ ม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling method) ตามจุดมุงหมายหรือประเด็นของการวิจัย
เนื้ อ หาของคํ า ถามจะประกอบไปดว ยประเด็ น คําถามเกี่ย วกับ ข อ มูล ทั่ วไปของผู ใ ห
สัมภาษณและของตําบลบางสีทอง เชน ขอมูลพื้นฐาน สภาพชุมชนในอดีตและปจจุบัน ขอมูลดาน
เศรษฐกิจ ขอมูลดานลักษณะความสัมพันธทางสังคม การรวมกลุม/เครือขาย โครงสรางอํานาจใน
ทอ งถิ่น ฯลฯ และ ขอ มูลชวงภาวะอุ ทกภัยป 2554 เชน ลําดับความเปน มาของเหตุการณ การ
รวมกลุมเพื่อปองกันน้ําทวม การจัดการ ความคาดหวังตอผูใหความชวยเหลือ ความชวยเหลือที่
ไดรับ บทบาทของครอบครัว เครือญาติ เพื่อน/เพื่อนบาน บทบาทของผูนํา ความแตกตางของการ
ไดรับความชวยเหลือ ผลกระทบ ฯลฯ
4. การสังเกตการณ (Observation)
นอกเหนือจากการสํารวจ (Survey) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และการ
สัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (Formal or Semiformal Interview) ที่ผูวิจัยใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรเปาหมายกลุมตางๆ แลว ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยยังเลือกใช
เทคนิคการสังเกตการณ (Observation) ดวย โดยสังเกตจากลักษณะของโครงสรางความสัมพันธ
ในชว งภาวะปกติ และการใหความช วยเหลือ หรือ ในการแสวงหาความชวยเหลือ ในช วงภาวะ
อุทกภัย ซึ่งชวยใหขอมูลที่ผ ูวิจัยเก็บรวบรวมดวยเทคนิควิจัยขางตน มีความสมบูรณแ ละมองเห็น
ภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อไดรับฟงจากการสัมภาษณกลุมประชากรตัวอยางกลุมตางๆ
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3.5 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหข อมูลเป นการใชกระบวนการวิเคราะหขอ มูล และการตีความข อมูล แบบ
อุปนัย (analytic induction) คือ การตีความสรางขอสรุปจากขอมูลรูปธรรมหรือปรากฏการณที่ได
จากการสํ ารวจ (Survey) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การสัมภาษณแ บบเป น
ทางการหรือกึ่งทางการ (Formal or Semiformal Interview) การสังเกตการณ (Observation) ทั้ง
ขอ มูลในชวงภาวะปกติแ ละขอมูล ในชวงเกิดเหตุภ าวะอุทกภัย โดยอาศัยกรณีศึกษาเหตุการณ
ภาวะอุทกภัยในป พ.ศ.2554 ของตําบลแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเปนกรณีศึกษา เพื่อชี้ใหเห็นการ
มี การใชทุนทางสังคมในพื้นที่กรณีศึกษา การประสานประโยชน และการเชื่อมโยงของปจเจกหรือ
กลุมความสัมพันธตางๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เชน ครอบครัว เครือญาติ เพื่อนและเพื่อน
บาน กลุมการเมือง และกลุมความสัมพัน ธอื่น ๆ เปน ตน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีทุน
ทางสังคมที่แตกตางกัน และความเชื่อมโยงระหวางทุนทางสังคมกับความสัมพันธเชิงอํานาจที่เกิด
จากการใชประโยชนจากทุนทางสังคมในการชักนําประโยชนมาใหกับตนหรือ กลุมและเครือขาย
ของตน
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บทที่ 4
ความสัมพันธ์ ทางสังคมของตําบลแห่ งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
การศึกษาลักษณะของความสัมพันธ์ ทางสังคมของชาวบ้ านตําบลแห่งหนึ่งในจังหวัด
นนทบุรี ภายใต้ บริ บทเชิงพื ้นที่และพลวัตของการเปลี่ยนแปลง รวมถึงลักษณะความสัมพันธ์ เชิง
อํานาจของการเมืองในระดับท้ องถิ่น โดยอาศัยกรอบการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดทุนทางสังคม
ที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดทุนทางสังคมในบทที่ผ่านมา ซึง่
จะเป็ นฐานที่สําคัญในการทําความเข้ าใจเรื่ อง “ความเชื่อมโยงของทุนทางสังคมกับความสัมพันธ์
เชิงอํานาจในภาวะอุทกภัย พ.ศ.2554: กรณีศกึ ษาตําบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี” ในบทต่อๆ ไป
โดยจะมีลําดับการนําเสนอเนื ้อหาเพื่ออธิบายขอบเขตดังกล่าวดังนี ้
1. บริบทเชิงพื ้นที่
2. ลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวบ้ าน
3. ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ: การเมืองในระดับท้ องถิ่น
4. สรุป: การก่อเกิด/สัง่ สมทุนทางสังคม และความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี ้
4.1 บริบทเชิงพืน้ ที่
ตําบลแห่งนี ้ ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ทิศเหนือของอําเภอบางกรวย โดย
มีอาณาเขตทางด้ านเหนือติดกับตําบลบางกร่ างกับตําบลบางศรี เมือง อําเภอเมืองนนทบุรี ด้ าน
ตะวันออกติดต่อกับตําบลบางไผ่ อําเภอเมืองนนทบุรี ด้ านใต้ ติดกับตําบลบางกรวย อําเภอบาง
กรวย และในด้ านตะวันตกติดกับตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไป
เป็ นที่ราบลุ่มอ่างกะทะ และมีเครื อข่ายลํานํ ้าครอบคลุมพื ้นที่โดยส่วนใหญ่1 โดยสามารถแบ่งออก
ได้ เป็ น 1) คลองสายหลัก ได้ แก่ คลองบางกอกน้ อย คลองบางกรวย คลองบางสีทอง 2) คลองสาย
รอง ที่แยกออกมาจากคลองสายหลัก เช่น คลองหมอจําปี คลองยายจีน คลองวัดบางอ้ อยช้ าง เป็ น
ต้ น และ3) คูนํ ้า ที่ชาวบ้ านขุดขึ ้นเพื่อเป็ นทางระบายนํ ้าเข้ าออกพื ้นที่สวนผลไม้ หรื อพื ้นที่การเกษตร
อื่นๆ ของตน
ปั จจุบนั ตําบลแห่งนี ้มีเนื ้อที่ประมาณ 1,494 ไร่ (5.8 ตารางกิโลเมตร) มีประชากรราว
9,350 คน จํานวน 3,839 ครัวเรื อน2 แบ่งออกเป็ น 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 วัดไทร หมู่ที่ 2 วัดบาง
อ้ อยช้ าง หมูท่ ี่ 3 วัดแดงประชาราษฎร์ หมู่ที่ 4 วัดรวกบางสีทอง และหมู่ที่ 5 บ้ านบางสีทอง โดยใน
1

องค์การบริหารส่วนตําบล, “คูม่ ือการให้ บริการประชาชน”, 6 สิงหาคม 2555.
2
องค์การบริหารส่วนตําบล, เรื่ องเดียวกัน.
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แต่ละหมู่บ้านก็จะประกอบไปด้ วยชุมชนย่อยๆ อีกหลายชุมชน ซึง่ ในชุมชนบางแห่งมีหลักฐานการ
ตังถิ
้ ่นฐานมายาวนาน เช่น ชุมชนวัดบางอ้ อยช้ างในท้ องที่หมู่ที่ 2 ซึง่ มีหลักฐานว่าชาวบ้ านช่วยกัน
สร้ างวัดบางอ้ อยช้ างในราวปี พ.ศ. 2304 ซึ่งตรงกับในสมัยอยุธยาตอนปลาย3 เป็ นต้ น และใน
ชุมชนบางแห่งก็เป็ นชุมชนที่เพิ่งถูกจัดตังหรื
้ อถูกสร้ างขึ ้นในระยะเวลาไม่กี่สิบปี มานี ้ในลักษณะของ
ชุมชนจัดสรร
ทังนี
้ ้ พบว่าการขยายตัวของชุมชนจัดสรรในระยะเวลาไม่กี่สิบปี มานี ้ อาจมีสาเหตุที่สําคัญ
ประการหนึง่ คือ มาจากการคมนาคมที่เริ่มมีความสะดวกมากขึ ้นจึงเกิดการขยายเมืองออกไปตาม
เส้ นทางคมนาคมตามทฤษฎีรูปดาว (Star Theory) ที่เสนอว่าการขยายตัวของเมืองเป็ นอิทธิพล
จากเส้ นทางคมนาคม4 ซึง่ แต่เดิมในอดีตการเดินทางในพื ้นที่แห่งนี ้ต้ องอาศัยเส้ นทางการคมนาคม
ทางนํ ้าเป็ นหลักโดยใช้ เรื อต่างๆ เช่น เรื อกําปั่ น เรื อบด เรื ออีแปะ เรื อแจว เรื อหางยาว เรื อกล เรื อ
แท็กซี่ ฯลฯ หรื อ การเดินเท้ าโดยอาศัยทางเดินหรื อคันดินตามสวนผลไม้ ในเดินทางระยะใกล้ ๆ
ต่อมาเมื่อการคมนาคมทางบกมีความสะดวกสบายมากขึ ้น การเดินทางจึงมีความหลากหลายมาก
ขึ ้น ทังโดยอาศั
้
ยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถโดยสารสาธารณะ ผ่านถนนสายหลักที่ตดั ผ่าน คือ
ถนนสายบางกรวย-ไทรน้ อย* ถนนนครอินทร์ ** หรื อ ถนนสายรอง เช่น ซอยวัดแดง ซอยอุษาเทวี
ซอยบุน นาค ซอยยิม้ ซอยวัด รวก ซอยวัด บางอ้ อ ยช้ า ง ซอยแสงรื่ น ซอยสุข มาก เป็ นต้ น หรื อ
ทางเดินเท้ าที่มีลกั ษณะเป็ นทางที่ทําด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กยกสูงประมาณ 1 เมตร จากเดิมเคย
เป็ นคันดินตามสวนผลไม้ หรื อเป็ นทางที่ปดู ้ วยก้ อนศิลาแลง
ปั จจัยข้ างต้ นทํ าให้ เมื องขยายตัวและมีการอพยพย้ ายถิ่นของประชากรทัง้ จากจังหวัด
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจากภูมิภาคอื่นๆ จํานวนมากเข้ าสูต่ ําบลแห่งนี ้ การใช้ ที่ดนิ จึงเปลี่ยน
จากการทําการเกษตรเป็ นที่พกั อาศัยในลักษณะของชุมชนจัดสรร หรื อบ้ านจัดสรร5 จากคําบอกเล่า
ของชาวบ้ านแสดงให้ เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงไว้ วา่
3

หวน พินธุพนั ธ์, ประวัติศาสตร์ เมืองนนทบุรี, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2547 หน้ า 22-23.
Robert A. Wilson, David A and Schulz, “Urban Sociology,” Prentice Hall PTR, 1978: 42.
*
เริ่ มสร้ างขึ ้นระหว่างปี พ.ศ. 2503-2506 ถนนวิ่งเข้ าเขตตําบลแห่งนี ้ ที่บริเวณพื ้นที่หมูท่ ี่ 5 หมูท่ ี่ 2 หมูท่ ี่
4 และ หมู่ที่ 3 ตามลําดับ จนกระทัง่ ข้ ามคลองวัดแดงและเข้ าสูพ่ ื ้นที่อําเภอเมืองนนทบุรี สําหรับในพื ้นที่หมู่ 1 แม้
ถนนเส้ นนี ้จะไม่ได้ ตดั ผ่านแต่ก็มีซอยบางกรวย-ไทรน้ อย 18 เป็ นเส้ นทางที่ตดั ผ่านและสามารถทะลุออกไปยัง
ถนนนี ้อีกด้ านหนึง่ บริเวณพื ้นที่ของหมูท่ ี่ 5 ได้
*
*
เปิ ดใช้ งานในปี พ.ศ. 2545 พร้ อมๆ กับเปิ ดการจราจรบนสะพานพระราม 5 ถนนเส้ นนี ้ตัดผ่านพื ้นที่ใน
หมูท่ ี่ 2 และหมู่ที่ 4 โดยตัดกับถนนบางกรวย-ไทรน้ อยที่แยกบางสีทอง และวิ่งตรงไปข้ ามคลองบางกอกน้ อยเข้ า
เขตตําบลบางขนุน
5
สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 5, 14 กรกฎาคม 2555
4
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“เมื อ่ ก่อนที ด่ ิ นแถวๆ นีส้ ่วนใหญ่ก็เป็ นทีส่ วนและท้องนา พอเริ่ มมี การตัดถนน
เส้นบางกรวย-ไทรน้อยผ่าน คนที ่มีที่ดินที ่ติดถนนก็ เริ่ มขายกันราคามันดี ส่วนที ่ดิน
ของพวกที อ่ ยู่ดา้ นหลังหรื อแปลงถัดๆ ไปก็ตอ้ งขายเพราะพืน้ ทีต่ ิ ดกันมันเหมื อนถูกปิ ด
จะทํ าอะไรมันก็ ลําบาก พวกหมู่บ้านจัดสรร โรงงาน ร้ านขายของก็เลยเริ่ มมี จํานวน
มากขึ้น ตอนนีโ้ ลตัสก็มาเปิ ดแล้ว”6
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านประชากรในข้ างต้ น ทําให้ เกิดการผสมผสานของชุมชนดังเดิ
้ ม
และชุมชนจัดสรร ที่ถือเป็ นลักษณะสําคัญของตําบลแห่งนีใ้ นปั จจุบนั การผสมผสานที่มีชุมชน
จัดสรรจํานวนมาก จะพบที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของหมู่ที่ 3 เป็ นสวน
ตาลซึง่ ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ในขณะที่หมู่ที่ 5 ก็เป็ นอีกพื ้นที่หนึ่งที่มีชมุ ชน
จัดสรรจํานวนมากใกล้ เคียงกับพืน้ ที่หมู่ที่ 3 เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากวัดชลอที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ของ
เทศบาลเมืองบางกรวย ซึง่ เป็ นแหล่งชุมชนที่สําคัญในอดีต ถัดมาก็จะเป็ นพื ้นที่ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่
้ ้อาจเนื่องมาจากขนาดของถนนสายรองที่
2 ตามลําดับ ในขณะที่หมู่ที่ 4 ยังไม่มีชมุ ชนจัดสรร ทังนี
จะเข้ าสู่พื ้นที่ซึ่งเชื่อมกับถนนบางกรวยไทรน้ อยนันเป็
้ นถนนสายเล็กๆ ก็เป็ นได้ 7 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะที่ตงของชุ
ั้
มชนดังเดิ
้ มกับชุมชนจัดสรร
หมู่
ชุมชนดัง้ เดิม
1 บริ เวณโดยรอบวัดไทร ริ มคลองบางกรวย ซอยแสง
รื่ น และบ้ านตายาย
2 บริเวณวัดบางอ้ อยช้ าง (ริ มคลองบางกอกน้ อย)
3 บริ เวณวัดแดง ซอยตาแหน และริ มคลองบางกอก
น้ อย
4 บริเวณวัดรวก ริ มคลองบางสีทอง และซอยบ้ านหมู่
5 บริเวณปากทางวัดโคนอน

หมู่บ้านจัดสรร
หมู่บ้า นยัว เฮ้ า ส์ (บางส่ว น) หมู่บ้า น
มัน่ คง
หมูบ่ ้ านนนทรี 2, 5
บ้ านปั ญฐิ ญา 1,2 หมู่บ้านนนทรี 1,3
หมูบ่ ้ านเยาวพรรณ หมูบ่ ้ านนารารมณ์
ยังไม่มีบ้านจัดสรร
หมู่ บ้ านพฤกษา หมู่ บ้ านสิ น ธารา
หมู่บ้านรริ นธร หมู่บ้านพีโน หมู่บ้า น
เกศรา หมูบ่ ้ านสําเร็จวิลล์

ทีม่ า: ประมวลมาจากการศึกษา
6

สัมภาษณ์ ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 4, 6 สิงหาคม 2555
7
สัมภาษณ์ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล, 21 พฤษภาคม 2555
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การอพยพย้ ายถิ่นส่งผลต่อจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ ้นในเขตหมู่บ้าน ข้ อมูลประชากร
ขององค์การบริ หารส่วนตําบล ยืนยันว่า ในชุมชนจัดสรรมีขนาดประชากรที่สงู กว่าชุมชนดังเดิ
้ ม
เช่น ในพื ้นที่หมู่ที่ 1 ซึง่ มีประชากรประมาณ 527 ครัวเรื อน ในจํานวนนี ้เป็ นผู้อพยพเข้ ามาใหม่ใน
หมู่บ้านมั่นคงซึ่ง มีประมาณกว่า 240 หลังคาเรื อน และเมื่ อรวมผู้อพยพเข้ ามาใหม่ในหมู่บ้า น
ยัวเฮ้ าส์ (บางส่วน) ผู้อพยพเข้ ามาใหม่จะมีจํานวนมากกว่าครึ่ งหนึ่งของประชากรที่อาศัยอยู่ใน
พืน้ ที่ เสียอี ก เช่นเดียวกับในพื น้ ที่ของหมู่ที่ 3 และ 5 ซึ่งเป็ นพืน้ ที่ ที่มีหมู่บ้านจัดสรรตัง้ อยู่อย่าง
หนาแน่นกว่า 6-7 แห่ง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นหมู่บ้านจัดสรรในขนาดกลาง ที่มีจํานวนหลังคาเรื อนตังแต่
้
100-500 หลังคาเรื อน สําหรับในพื ้นที่หมู่ที่ 2 ซึง่ มีประชากรราว 518 ครัวเรื อนนันจะมี
้
ผ้ อู พยพเข้ า
มาอาศัยอยู่ใหม่ประมาณเกื อบครึ่ งหนึ่งของทัง้ หมดคือประมาณ 200 หลังคาเรื อน เป็ นต้ น โดย
สามารถจําแนกรายละเอียดออกเป็ นรายหมูบ่ ้ านได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 2 แสดงลักษณะประชากรที่ผสมผสานกันระหว่างชุมชนดังเดิ
้ มกับชุมชนจัดสรร
หมู่
1
2
3
4
5
รวม

จํานวนกลุ่มชุมชน
ดัง้ เดิม
4
1
3
3
1
12

จํานวนกลุ่มชุมชน
ใหม่
2
2
6
0
6
16

จํานวนหลังคา
เรือน
527
518
1,377
476
941
3,839

จํานวน
ประชากร
1,354
1,250
3,759
1,558
1,429
9,350

ทีม่ า: ประยุกต์มาจากข้ อมูลประชากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
จากที่กล่าวมาในข้ างต้ นจึงสามารถวาดแผนที่ ลกั ษณะโดยทั่วไปและลักษณะของการ
กระจายตัวของชุมชนในหมูบ่ ้ านต่างๆ ของตําบลแห่งนี ้ ได้ ดงั นี ้
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ตําบลบางขนุน

ชุมชนใหม่

3

ชุมชนดังเดิ
้ ม

ตําบลบางศรี เมือง

วัด

คลองบางสีทอง

ถนนนครอินทร์
แยกบางสีทอง
วัด

4 โรงพยาบาลส่งเสริมตํสุาขบลบางไผ่
ภาพตําบล

2

วัด

วัด

5

คลองบางกรวย

ตําบลบางกรวย

แม่ นํา้ เจ้ าพระยา

คลองบางกอกน้ อย

ตําบลบางกร่ าง

วัด
ที่ทาํ การอบต.

1
ถนนสายบางกรวย-ไทรน้ อย

แผนภาพที่ 4 แสดงสถานที่สําคัญ และการกระจายตัวของชุมชนดังเดิ
้ มและชุมชนจัดสรรของ
พื ้นที่กรณีศกึ ษา
ด้ านเศรษฐกิจของตําบล พบว่า จากข้ อมูลขององค์การบริ หารส่วนตําบลและการสํารวจ
เบื ้องต้ น สามารถแบ่งอาชีพของชาวบ้ านในปั จจุบนั ออกได้ เป็ น 6 ประเภท คือ เกษตรกร ข้ าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษัทเอกชน ค้ าขาย และรับจ้ างทัว่ ไป เมื่อแบ่งตามลักษณะชุมชน
ดังเดิ
้ มและชุมชนจัดสรร สามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ ได้ ดงั นี ้
(1) ชาวบ้ านที่ เ ป็ นคนดั ง้ เดิ ม ในอดี ต มัก จะประกอบอาชี พ เป็ นชาวสวนและทํ า
การเกษตรเป็ นหลัก และมีฐานะทางเศรษฐกิ จที่ ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ในปั จจุบันมีการทํ า
การเกษตรอยู่บ้างเท่านันเมื
้ ่อสังเกตจากพื ้นที่เกษตรกรรมที่ถกู ปล่อยทิ ้งร้ าง และการเปลี่ยนพื ้นที่
เกษตรกรรมเดิม เป็ นที่ อ ยู่อาศัย ในลัก ษณะหมู่บ้า นจัด สรร และการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อการ
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ เช่น โรงงาน ร้ านอาหาร อาคารพานิชย์ เป็ นต้ น การเปลี่ยนแปลงอาชีพ
ดัง กล่า วเนื่ อ งมาจากสาเหตุห ลายประการ เช่ น เกิ ด นํ า้ ท่ ว มเป็ นประจํ า ทุก ปี แรงงานในภาค
้ งพบว่า ปั จจุบนั ชาวบ้ านในชุมชนดังเดิ
้ มที่
การเกษตรลดลง และราคาที่ดินสูงขึ ้น เป็ นต้ น ดังนันจึ
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เป็ นคนรุ่ นใหม่ๆ ก็ จะประกอบอาชี พที่ แตกต่างและหลากหลายทัง้ ที่ เ ป็ นเกษตรกร ข้ าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษัทเอกชน ค้ าขาย และรับจ้ างทัว่ ไป
(2) ชาวบ้ านที่อพยพเข้ ามาใหม่ จะประกอบอาชีพเป็ นข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษัทเอกชน และค้ าขาย ซึง่ ส่วนใหญ่พบว่าค่อนข้ างมีฐานะดี ดังจะเห็นได้ จากระดับของ
ราคาบ้ าน ในหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ทัง้ 16 แห่ง ที่สว่ นใหญ่มีราคาขายตังแต่
้ 2-5 ล้ านบาท ไปจนถึง
ที่มีราคาขายตังแต่
้ 10 ล้ านบาทขึ ้น นอกจากนี ้ บางคนเป็ นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจและหน้ าที่การ
งานในระดับสูง เช่น เป็ นรองผู้วา่ ราชการจังหวัด เป็ นรองผู้วา่ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต เป็ นต้ น8
สําหรับรายได้ ของชาวบ้ านมีรายได้ เฉลี่ยประมาณ 116,677 บาท/คน/ปี หรื อ 9,723 บาท/
คน/เดื อน เมื่ อ เที ย บกับ รายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ คนต่อปี ของประเทศที่ 278,832 บาทต่อ คนต่อ ปี หรื อ
23,236 บาทต่อคนต่อเดือน9 จะเห็นได้ ว่า ชาวบ้ านมีรายได้ ประมาณครึ่ งหนึ่งของรายได้ เฉลี่ยทัว่
ประเทศ เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3 และตารางที่ 2 พบว่า หมู่บ้านที่มีชุมชนจัดสรรมากกว่า
ชุมชนดังเดิ
้ มจะมีรายได้ เฉลี่ยที่สงู กว่า โดยสามารถจําแนกออกเป็ นรายพื ้นที่ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 3 รายได้ เฉลี่ยของประชากรจําแนกรายหมูบ่ ้ านต่อคนต่อปี (บาท)
หมู่บ้าน
หมู่ 1 วัดไทร
หมู่ 2 วัดบางอ้ อยช้ าง
หมู่ 3 วัดแดงประชาราษฎร์
หมู่ 4 วัดรวกบางสีทอง
หมู่ 5 บ้ านบางสีทอง
ทังตํ
้ าบล

รายได้ เฉลี่ยต่ อคนต่ อปี (บาท)
76,112
171,629
136,980
92,078
92,238
116,677

จํานวน
ประชากร
1,354
1,250
3,759
1,558
1,429
9,350

ทีม่ า: องค์การบริหารส่วนตําบล

8

สัมภาษณ์ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล, 21 พฤษภาคม 2555; สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 5
มิถนุ ายน 2555; สัมภาษณ์ กํานันและผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 2, 6 มิถนุ ายน 2555
9
สํานักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สําคัญ การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน พ.ศ.
2554 [ออนไลน์], 2555, แหล่งที่มา: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/files/socio54survey.htm
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4.2 ลักษณะของความสัมพันธ์ ทางสังคมของชาวบ้ าน
ภายใต้ บริ บทเชิงพื ้นที่และการเปลี่ยนแปลงในตําบลแห่งนี ้ ทําให้ ในปั จจุบนั ประชากรใน
พื ้นที่เป็ นการผสมผสานกันระหว่างประชากรในชุมชนดังเดิ
้ มกับชุมชนใหม่หรื อชุมชนจัดสรร ซึง่ ทํา
ให้ มีลกั ษณะของความสัมพันธ์ ทางสังคมความแตกต่างกันไป และนอกจากลักษณะความสัมพันธ์
ทางสังคมที่มาจากปั จจัยภายในแล้ ว ยังพบว่าปั จจุบนั ยังมีลกั ษณะของความสัมพันธ์ ทางสังคมที่
ได้ รับอิทธิพลหรื อการสนับสนุนมาจากภายนอกอีกด้ วย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.2.1 ลักษณะของความสัมพันธ์ ทางสังคมภายใน จะจําแนกออกเป็ น 2 ส่วน ด้ วยกัน
คือ ในชุมชนดังเดิ
้ ม และชุมชนจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ชุมชนดัง้ เดิม
้ มอยู่ประมาณ 12 แห่ง โดยจะกระจายตัวกันอยู่ตาม
ปั จจุบนั ตําบลแห่งนี ้ มีชุมชนดังเดิ
บริ เวณริ มคลองสายหลักอย่างคลองบางกอกน้ อย คลองบางกรวย และคลองบางสีทอง ซึ่งเป็ น
เส้ นทางคมนาคมสายหลักที่ สําคัญในอดีต โดยรู ปแบบของที่พักอาศัยก็ จะมีความหลากหลาย
แตกต่างกันไป เช่น การปลูกแบบเรื อนไทยแบบดังเดิ
้ มที่มีหลังคาเป็ นทรงจัว่ สูงเรื อนไม้ จริ งปลูกบน
ฝั่ งและสร้ างคลุมไปในนํ ้า หรื อ การปลูกแบบเรื อนไทยแบบประยุกต์ซงึ่ ใช้ รูปแบบรวมๆ ที่เป็ นเรื อน
ไทยแต่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุและรูปแบบบางอย่างเพื่อให้ เข้ ากับยุคสมัย หรื อ การปลูกที่พกั อาศัย
แบบร่ วมสมัย คือ เป็ นอาคารที่มีรูปทรงแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะตามการใช้ งาน รสนิยม
และความต้ องการของเจ้ าของบ้ าน เป็ นต้ น
้ มนิยมสร้ างบ้ านอยู่ใกล้ เคียงวัดซึง่ เป็ น
สําหรับการตังบ้
้ านเรื อนนัน้ ชาวบ้ านในชุมชนดังเดิ
สถานที่สําคัญสําหรับประกอบพิธีกรรมศาสนาและยังเป็ นศูนย์กลางของชุมชน และตามประเพณี
ของไทย โดยเมื่อมีงานเทศกาลหรื องานที่สําคัญๆ ก็จะเข้ าร่ วมพิธีกรรมต่างๆ กันอย่างพร้ อมเพรี ยง
้ ่
กัน เช่น งานทอดผ้ าป่ า งานบวช งานศพ งานบุญต่างๆ เป็ นต้ น10 นอกจากนี ้ ยังมักนิยมตังอยู
รวมกันเป็ นกลุม่ ๆ แบบเครื อญาติของครอบครัวขยาย (Extended family) ดังนันจึ
้ งพบว่า การ
ขยายตัวของชุมชนดังเดิ
้ มต่างๆ นับตังแต่
้ ในอดีตส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการแต่งงานกันระหว่างคน
ในชุมชนเดียวกันหรื อชุมชนที่ติดกัน โดยเมื่อลูกสาวแต่งงานสามีก็จะเข้ ามาอยู่ร่วมด้ วยในลักษณะ
ครอบครัวขยายอาจเป็ นระยะเวลาหนึง่ หรื อตลอดไปก็ได้ แต่ถ้าหากย้ ายออกมาสร้ างครอบครัวใหม่
ั ้ ่บริ เวณริ มคลองสายหลัก
ก็มกั อยู่ในพื ้นที่บริ เวณใกล้ ๆ บ้ านพ่อแม่ที่เคยอยู่อาศัยในชุมชนที่ตงอยู
หรื อ อาจในพื น้ ที่ ทํ า กิ น ของตนแต่ไม่ ไ กลจากชุม ชนมากนัก จวบจนกระทั่ง ในปั จจุบัน เมื่ อการ
คมนาคมมี ค วามสะดวกมากยิ่ ง ขึน้ ชาวบ้ า นจึง เริ่ ม มี ป ฏิสัม พัน ธ์ กับ คนนอกพื น้ ที่ ม ากขึน้ การ
แต่งงานของคนหนุ่มสาวจึงไม่ได้ จํากัดอยู่แค่การแต่งงานระหว่างคนในชุมชนเดียวกันหรื อชุมชน
10

สัมภาษณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหมูท่ ี่ 4, 9 สิงหาคม 2555
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ใกล้ เคียงเท่านัน้ รวมถึงเมื่อแต่งงานกันแล้ วก็ไม่ได้ จํากัดว่าต้ องเป็ นการแต่งเข้ าบ้ านทางฝ่ ายหญิง
เท่านันเช่
้ นในอดีต บางส่วนอาจย้ ายเข้ ามาอยู่อาศัยกับฝ่ ายชายก็ได้ หรื อ บางส่วนก็อาจออกไปตัง้
บ้ านเรื อนในบริ เวณอื่นๆ ในชุมชนหรื อในพื ้นที่ทํากินของตนเช่นเดียวกับในอดีต หรื อ บางส่วนเมื่อ
แต่งงานแล้ วอาจย้ ายออกจากชุมชนไปอยูท่ ี่อื่นตามความสะดวกก็มีเช่นกัน
้ มต่างๆ มีประชากรผสมผสานกัน
ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ ปัจจุบนั ชาวบ้ านในชุมชนดังเดิ
ทังคนดั
้
งเดิ
้ มกับคนเข้ ามาอาศัยอยู่ใหม่ ที่มาจากการแต่งงานกันคนหนุ่มสาว แต่ก็ยงั คงลักษณะ
ของสัง คมแบบเครื อ ญาติ เ ช่ น ในอดี ต 11 ดัง ที่ ช าวบ้ า นซึ่ ง เป็ นคนดัง้ เดิ ม และยัง เป็ นประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ านของตําบลได้ เล่าถึงลักษณะดังกล่าวของตําบลแห่งนี ้ ไว้ วา่
“ที ่บ้านก็ อยู่กนั มาตัง้ แต่รุ่ นปู่ ย่า ตา ทวดแล้ว ในชุมชนนี ้ (วัดบางอ้อยช้าง) ก็
เหมือนๆ กันหมดมี แต่คนเก่าแก่มนั เป็ นชุมชนโบราณรู้จกั กันหมดเป็ นญาติ ๆ กันทัง้ นัน้
ส่วนหนึ่งก็เพราะคนส่วนใหญ่ก็แต่งงานกับคนใกล้ๆ ในชุมชนเดียวกันหรื อชุมชนทีใ่ กล้
กัน มันเจอกันอยู่ตรงนีไ้ ม่ได้ออกไปไหนเรี ยนก็เรี ยนแถวนี พ้ อเรี ยนจบก็ตอ้ งช่วยพ่อแม่
ทําสวนก็ไม่ได้เจอใครมากมาย แต่ตอนนี เ้ ด็กรุ่นใหม่เขาออกไปทํ างานข้างนอกพอถึง
วัยก็ แต่งเอาคนข้างนอกมาอยู่เยอะขึ้ น ดังนัน้ กับเด็กรุ่ นใหม่ๆ เนี ่ยบางที ต้องมานับ
ลําดับญาติ กนั บางที มนั จํ าไม่ได้จริ งๆ สําหรับชุมชนอืน่ ๆ ในตําบลแห่งนี ท้ งั้ บริ เวณวัด
ไทร วัดแดง วัดรวก วัดโคนอน ริ มคลองบางกรวย และริ มคลองบางกอกน้อย ฯลฯ ก็
ไม่ต่างกันหรอก”12
ดังนัน้ จึงอาจพอกล่าวได้ ว่า ลักษณะของความสัมพันธ์ ที่โดดเด่นทังในแง่
้
ของขนาดและ
ความผูกพันใกล้ ชิด รวมถึงยังเป็ นหน่วยสังคมพื ้นฐานที่สําคัญของชุมชนดังเดิ
้ มในตําบลแห่งนี ้ที่มี
ผลต่อลักษณะของการจัดระบบสังคมจะเป็ น “เครื อข่ายของกลุ่มความสัมพันธ์ครอบครัวและเครื อ
ญาติ” โดยพบว่า ชาวบ้ านดังเดิ
้ มในชุมชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มกั ต้ องมีความสัมพันธ์ ทางเครื อ
ญาติกนั ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึง่ ลักษณะดังกล่าวสังเกตเห็นได้ อย่างเด่นชัด ในกรณีของเครื อญาติ
ของคนนามสกุลแสงรื่ นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนซอยแสงรื่ น นามสกุลบัวม่วงที่สว่ นใหญ่จะอยู่ใน
ชุมชนบ้ านตายาย และนามสกุลวงค์สุวรรณซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในชุมชนวัดไทร ซึ่งทัง้ สาม
นามสกุลเป็ นกลุ่มเครื อญาติเดียวกันและตังอยู
้ ่ในพื ้นที่หมู่ที่ 1 และ 5 ที่มีพื ้นที่อยู่ติดกัน13 และใน
11

สัมภาษณ์ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล, 21 พฤษภาคม 2555; สัมภาษณ์ กํานันและผู้ใหญ่บ้าน
หมูท่ ี่ 2, 6 มิถนุ ายน 2555
12
สัมภาษณ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ านตําบล, 14 กรกฎาคม 2555
13
สัมภาษณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 1, 5 มิถนุ ายน 2555
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กรณีเครื อญาติของคนนามสกุลโตตาบ ฉิมคล้ าย แห้ วสกุล และสุขมาก ซึง่ ทังสี
้ ่นามสกุลก็เป็ นกลุม่
เครื อญาติเดียวกัน โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะอาศัยอยูใ่ นชุมชนวัดบางอ้ อยช้ างริ มคลองบางกอกน้ อย
้
ลเป็ น
ในพื ้นที่หมู่ที่ 214 และในกรณีเครื อข่ายของคนนามสกุลแก้ วอยู่และจุมพลซึ่งทังสองนามสกุ
กลุม่ เครื อญาติเดียวกันที่สว่ นใหญ่จะอยูใ่ นซอยหมูบ่ ้ านในพื ้นที่หมูท่ ี่ 415 เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี แม้ ว่าชาวบ้ านดังเดิ
้ มในชุมชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มกั มีความสัมพันธ์ ทางเครื อ
ญาติระหว่างกัน แต่ก็พบว่าลักษณะของความผูกพันใกล้ ชิดนันไม่
้ ได้ มีเท่าๆ กันทุกคน โดยบางคน
อาจเป็ นญาติร่วมสายโลหิตหรื อบางคนเป็ นญาติทางการสมรสหรื อเป็ นญาติที่ห่างๆ ในเบื ้องต้ น
อาจสังเกตได้ จากลักษณะการปลูกบ้ านหากปลูกอยู่ติดๆ กันส่วนใหญ่จะเป็ นเครื อญาติที่มีความ
ใกล้ ชิดกันอย่างมาก และภายใต้ ลกั ษณะความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดที่แตกต่างกัน ก็พบว่าในกลุ่มเครื อ
ญาติที่มีความใกล้ ชิดสูง ก็จะมีการช่วยเหลือเกื ้อกูลที่เข้ มแข็งในทุกเรื่ องตังแต่
้ เรื่ องเล็กน้ อยไปจนถึง
เรื่ องที่สําคัญ เช่น การขอหยิบยืมเงินและสิ่งของที่มีมลู ค่า การไหว้ วานหรื อขอความช่วยเหลือใน
เรื่ องที่เป็ นการเฉพาะเจาะจง เป็ นต้ น ในขณะที่กลุม่ ที่เครื อญาติที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์ไม่ใกล้ ชิด
หรื อกับคนที่ไม่ใช่เครื อญาติแต่อยู่ในชุมชนเดียวกันนันจะเป็
้
นการให้ ความช่วยเหลือเล็กน้ อย เช่น
การให้ คําปรึกษา การหยิบยืมข้ าวของเครื่ องใช้ ต่างๆ การเอื ้อเฟื อ้ กับข้ าวและขนมต่างๆ ในบางมื ้อ
การฝากดูแลบ้ าน การดูแลหรื อพาไปโรงพยาบาลเมื่อไม่สบายกะทันหัน เป็ นต้ น
โดยเป็ นที่น่าสังเกตว่า ชาวบ้ านในชุมชนดังเดิ
้ มต่างๆ ส่วนใหญ่มกั กล่าวถึงสมาชิกคนอื่นๆ
ั ้ นทังญาติ
้
และเป็ น
ในชุมชนว่า ตนนันมี
้ ความรู้ สึกว่าสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่นนเป็
เพื่อนบ้ านที่ตนไว้ วางใจ สามารถพึ่งพาได้ โดยมีการช่วยเหลือเกื อ้ กูลระหว่างกันเสมอ ดังอาจ
สะท้ อนได้ จากคํากล่าวนี ้
“ชาวบ้านที ่นี่ ในชุมชนต่างๆ ส่วนใหญ่จะรู้จกั กันหมด มี อะไรก็ช่วยเหลื อกัน
ตลอด พึ่งพากันได้ ใครมีอะไรก็เรี ยกใช้ได้ โดยอาจจะแตกต่างกันไปบ้างกับคนทีไ่ ม่ได้
สนิ ทสนมทัง้ ทีเ่ ป็ นญาติ เพือ่ นบ้าน หรื อคนในชุมชนเดียวกัน”16
สําหรับในประเด็นความขัดแย้ งที่เกิดจากการไม่ให้ ความช่วยเหลือตามความคาดหวังนัน้
ไม่คอ่ ยพบ เนื่องจากอาจเป็ นเพราะสมาชิกในชุมชนดังเดิ
้ มต่างๆ ส่วนใหญ่มกั มีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่คล้ ายคลึงและไม่แตกต่างกัน ดังนันการขอความช่
้
วยเหลือระหว่างกันของชาวบ้ านใน
14

สัมภาษณ์ กํานันและผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 2, 6 มิถนุ ายน 2555
สัมภาษณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 4, 9 สิงหาคม 2555
16
สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล, 21 พฤษภาคม 2555
15
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ชุม ชนดัง้ เดิ ม ต่ า งๆ จึ ง ได้ มี ก ารประเมิ น เบื อ้ งต้ น แล้ ว ว่ า ใครที่ พ อจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตนได้
นอกจากนี ้ ชาวบ้ านในชุมชนดังเดิ
้ มต่างๆ ส่วนใหญ่ยงั รู้สกึ ว่าควรพึง่ พาตนเองเป็ นสําคัญอีกด้ วย
จากที่กล่าวมาในข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า ลักษณะของการให้ ความช่วยเหลือระหว่างกันของ
ชาวบ้ านในชุมชนดังเดิ
้ มต่างๆ นัน้ จะปรากฏทังการให้
้
ความช่วยเหลือทางวัตถุ บริ การ และการให้
คํ า ปรึ ก ษา โดยหากจะพิ จ ารณาให้ ลึก ลงไปการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อมัก จะต้ องไม่ทํ า ให้ ตนต้ อ ง
เดือดร้ อนจนเกินไป และในอีกด้ านหนึง่ ผู้ขอรับความช่วยเหลือก็จะมีการประเมินแล้ วว่าใครที่พอจะ
ให้ ความช่วยเหลือตนได้ สําหรั บการให้ ความช่วยเหลือก็จะมีลกั ษณะแตกต่างกันไปตามความ
ผูกพันใกล้ ชิดไล่ตงแต่
ั ้ ในระดับครอบครัวและเครื อญาติที่มีความผูกพันใกล้ ชิดกันสูง ลงมาเป็ น
เพื่อนบ้ านที่ อยู่ติดกัน และคนในชุมชนเดียวกันตามลําดับ โดยการแสดงออกของการให้ ความ
ช่วยเหลือในลักษณะนี ้อาจแสดงให้ เห็นถึงความมีนํ ้าใจที่เป็ นการสร้ างความผูกพันในสายสัมพันธ์ที่
ยาวนานและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคตของความเป็ นครอบครัวและเครื อญาติ เพื่อน
บ้ าน และคนในชุมชนเดียวกันก็เป็ นได้
2. ชุมชนที่อพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ใหม่
การขยายตัวของเมืองดังที่กล่าวมาแล้ ว ส่งผลให้ มีประชากรส่วนหนึ่งจากจังหวัดนนทบุรี
กรุงเทพมหานคร และจากภูมิภาคอื่นๆ อพยพถิ่นฐานเข้ ามาตังบ้
้ านเรื อนในพื ้นที่แห่งนี ้เป็ นจํานวน
มาก ในลักษณะของชุมชนจัดสรร หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่าบ้ านจัดสรร ที่เกิดจากการเปลี่ยนพื ้นที่
เกษตรกรรมเป็ นหมูบ่ ้ านตามแนวถนนสายหลัก โดยเฉพาะบริ เวณถนนสายบางกรวยไทรน้ อย จาก
การสํารวจพบว่า ในพื ้นที่ศกึ ษามีหมู่บ้านจัดสรร ทังสิ
้ ้นจํานวน 16 แห่ง โดยตังอยู
้ ่อย่างหนาแน่นที่
หมูท่ ี่ 3 และ 5 พื ้นที่ละ 6 แห่ง รองลงมาคือหมูท่ ี่ 1 และ 2 พื ้นที่ละ 2 แห่ง และไม่พบหมูบ่ ้ านจัดสรร
ที่หมูท่ ี่ 4
โดยการเกิดขึ ้นของหมู่บ้านจัดสรรเริ่ มจากหมู่บ้านเยาวพรรณประมาณปี พ.ศ.2527 ซึ่ง
ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ของหมู่ที่ 3 ที่ถือเป็ นหมู่บ้านจัดสรรยุคแรกๆ ปั จจุบนั มีประมาณเกือบ 700 หลังคา
เรื อน หมู่บ้านจัดสรรแห่งนี ้มีพื ้นที่บางส่วนคาบเกี่ยวอยูใ่ นพื ้นที่ของตําบลบางศรี เมืองด้ วย สําหรับ
หมู่บ้านจัดสรรอื่นๆ ที่มีการก่อสร้ างขึ ้นในภายหลังนับจนถึงปั จบุ นั ปี 2554 ส่วนใหญ่เป็ นหมู่บ้าน
้ 100-500 หลังคาเรื อน และบางส่วนจะเป็ น
จัดสรรขนาดกลาง ที่มีจํานวนหลังคาเรื อนตังแต่
หมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กที่มีจํานวนหลังคาเรื อนไม่เกิน 99 หลังคาเรื อน โดยระดับของราคาบ้ าน
จัดสรรต่างๆ ทัง้ 16 แห่ง ส่วนใหญ่มีราคาขายตังแต่
้ 2-5 ล้ านบาท ไปจนถึงที่มีราคาขายตังแต่
้ 10
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ล้ านบาทขึ ้นไป17 โดยสามารถแบ่งรูปแบบของบ้ านจัดสรรออกได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ บ้ านเดี่ยวทัง้
แบบชันเดี
้ ยวและสองชัน้ บ้ านแฝด และสุดท้ ายทาว์นเฮ้ าส์
สําหรับลักษณะของความสัมพันธ์ ภายในชุมชนจัดสรรต่างๆ ในเบื ้องต้ นอาจจะจําแนกได้
เป็ น 2 ลัก ษณะ คื อ หมู่บ้ า นจัด สรรทั่ว ไป และ บ้ า นมั่น คง ที่ จ ะมี ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกัน อัน
เนื่องมาจากการเกิดของหมูบ่ ้ านทังสองแบบ
้
ดังนี ้
(1) หมู่บ้านจัดสรรทั่วไป สําหรับลักษณะของความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในหมู่บ้าน
จัดสรรทั่วๆ ไปนัน้ ส่วนใหญ่ อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ การติดต่อระหว่างกันมักจะเป็ นไปตาม
้ ่
สถานภาพ นอกจากในกลุม่ เพื่อนบ้ านที่อยูต่ ดิ กันหรื อในซอยเดียวกันหรื อที่ร้ ูจกั กันมาก่อนเท่านันที
อาจมีการพบปะพูดคุยหรื อขอความช่วยเหลือบ้ างในบางครัง้ ทังนี
้ ้ก็เนื่องมาจากสมาชิกในแต่ละ
หมู่บ้านจัดสรรประกอบไปด้ วยผู้คนที่หลากหลาย แต่ละคนก็มีที่มาที่แตกต่างกันไป รวมถึงมีวิถี
ชีวิตที่ต้องตื่นไปทํางานตอนเช้ า และกลับเข้ าบ้ านในตอนเย็น ทําให้ ชาวบ้ านไม่ค่อยได้ สงุ สิงกัน
เท่าไรนัก18 ดังอาจสะท้ อนได้ จากคํากล่าวของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีหมู่บ้านจัดสรร
ตังอยู
้ อ่ ย่างหนาแน่นที่สดุ แห่งหนึง่ ดังนี ้
“คนในหมู่ บ้ า นจัด สรรส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะผสมผสานกัน ไปบางส่ ว นก็ เ ป็ นคน
ต่างจังหวัดที ่มาทํ างานอยู่ที่กรุงเทพ บางส่วนก็ เป็ นคนกรุงเทพ บางส่วนก็ เป็ นคนที ่
นนทบุรี และก็ มีบ้างเหมื อนกันที ่เป็ นคนที ่นี่ แต่ก็ไม่มาก สภาพโดยทัว่ ไปคนที ่อยู่ที่นี่
ต่างคนต่างอยู่ อาจจะรู้จกั กันบ้างก็บ้านติ ดๆ กัน หรื อไม่ก็คนในซอยเดี ยวกัน เพราะ
โดยส่วนใหญ่คนทีน่ ีต่ ืน่ เช้ามาก็ไปทํางาน กลับเข้ามาก็ดึกแล้วส่วนใหญ่เลยจะไม่ค่อย
ได้สงุ สิ งกันเท่าไร”19
ในด้ านการบริ หารจัดการหมู่บ้านจัดสรรนัน้ ตามข้ อกําหนดในพระราชบัญญัติจดั สรรที่ดิน
พ.ศ. 2543 (มาตรา 45 และ 46) กําหนดให้ แต่ละหมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็ น
ผู้ดําเนิ นการดูแลสาธารณูปโภค รวมถึงเป็ นผู้ดําเนินการแทนนิ ติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถ้ า มี )
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรมาจากการเลือกตังของสมาชิ
้
กในชุมชนจัดสรร โดยมีการแบ่งชุมชน
ออกเป็ นกลุ่ม ย่อยๆ จากลักษณะของการตัง้ บ้ านเรื อนออกเป็ นซอยๆ ในแต่ละกลุ่มย่อยก็ จะมี

17

สัมภาษณ์ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล, 21 พฤษภาคม 2555; สัมภาษณ์ กํานันและผู้ใหญ่บ้าน
หมูท่ ี่ 2, 6 มิถนุ ายน 2555
18
สัมภาษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล, 8 มิถนุ ายน 2555
19
สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 3, 20 กรกฎาคม 2555
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ตัวแทนที่เป็ นคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อทําหน้ าที่ เป็ นคนกลางในการติดต่อประสานงานต่างๆ
ข้ อกําหนดข้ างต้ น ส่งผลให้ เกิดกลุ่มความร่ วมมือแบบทางการขึน้ มาในรู ปของ “คณะกรรมการ
หมูบ่ ้ านจัดสรร” อย่างน้ อยหมูบ่ ้ านละ 1 ชุด
สํา หรั บ การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการหมู่บ้า นนัน้ มี การร่ า งกฎข้ อบัง คับที่ ส มาชิ ก
จะต้ องปฏิบตั ิตามและต้ องมีส่วนรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายส่วนกลางร่ วมกันเพื่อเป็ นต้ นทุนในการ
ดําเนินงาน คณะกรรมการหมู่บ้าน มีหน้ าที่รับผิดชอบดําเนินการหรื อร่ วมรับผิดชอบดําเนินการ
ประสานงานให้ มีหรื อควบคุมดูแล การให้ บริ การสาธารณะขันพื
้ ้นฐานต่างๆ ในชุมชนจัดสรรนันๆ
้
เช่น ระบบการระบายนํ ้า ระบบไฟฟ้า ถนน การกําจัดขยะ การรักษาความสะอาด การรักษาความ
ปลอดภัย เป็ นต้ น รวมถึงการเป็ นตัวแทนในการติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่รัฐในระดับท้ องถิ่นของตําบล ซึง่
ในรายละเอียดบางส่วนอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชนจัดสรร20
ดังนัน้ ความสัมพันธ์ ของชุมชนจัดสรรในลักษณะนี ้ จึงจะมีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจาก
ชุมชนแบบดังเดิ
้ ม คือ มีกลไกความสัมพันธ์ ที่เป็ นแบบทางการ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านทํา
หน้ าที่ประสานความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนรวมถึงควบคุมดูแลชุมชนของตน ดังนันอาจกล่
้
าว
ได้ วา่ ลักษณะของความสัมพันธ์ที่โดดเด่นทังในแง่
้
ของขนาดและความผูกพันใกล้ ชิด รวมถึงยังเป็ น
หน่วยสังคมพืน้ ฐานที่ สําคัญของคนในชุมชนจัดสรรต่างๆ นัน้ จะเป็ น “เครื อข่ายของกลุ่มชุมชน
เดียวกัน” นัน่ เอง
เมื่อพิจารณาประเด็นการช่วยเหลือพึง่ พาระหว่างกันของสมาชิกในชุมชนจัดสรรต่างๆ ส่วน
ใหญ่จะเป็ นการให้ ความช่วยเหลือเล็กน้ อย ในวงแคบเฉพาะในกลุ่มเพื่อนบ้ านที่อยู่ติดกันหรื อใน
ซอยเดียวกันหรื อที่ร้ ู จักกันมาก่อน เช่น การเอื ้อเฟื อ้ อาหารหรื อขนมในบางมื ้อ การฝากดูแลบ้ าน
การให้ คําปรึกษา เป็ นต้ น สําหรับการช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นในชุมชนมักเป็ นสถานภาพโดยเฉพาะ
ในกลุม่ ความร่วมมือแบบทางการที่มีการจัดตังขึ
้ ้น
(2) “โครงการบ้ านมั่นคงชุมชนร่ วมมิตรพัฒนา หรื อ บ้ านมั่นคง” เป็ นชุมชนจัดสรร
ลักษณะพิเศษที่ต่างไปจากชุมชนจัดสรรอื่นๆ ในแง่ของการก่อตังเพราะเป็
้
นชุมชนของผู้มีรายได้
น้ อยที่เคยอาศัยอยู่บริ เวณริ มทางรถไฟในตําบลบางกรวย และมีการรวมตัวกันขึ ้นเพื่อแก้ ปัญหา
จากการไล่ที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 สมาชิกบางส่วนจึงได้ รวมตัวกัน
ขึ ้นเพื่อจัดตังกลุ
้ ่มจํานวน 123 ครอบครัว เพื่อจัดทําหมู่บ้านมัน่ คงและจัดหาที่ดินเพื่อสร้ างที่อยู่
อาศัยใหม่ โดยได้ จดั ทําแบบบ้ าน และมีการจัดซื ้อที่ดินเบื ้องต้ นจํานวน 6 ไร่ 78 ตารางวา ราคา
20

ศูนย์ทนายความทัว่ ไทย, พระราชบัญญัติจดั สรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (มาตรา 45 และ 46) [ออนไลน์],
2556. แหล่งที่มา:
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973560&Ntype=19
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ที่ดนิ ตารางละ 13,000 บาท ที่หมู่ 1 ในตําบลแห่งนี ้ โดยสมาชิกได้ ตกลงใช้ ที่ดนิ เพื่อเป็ นที่สว่ นกลาง
และสร้ างบ้ านพักอาศัย โดยจัดสรรเป็ นที่ดินสําหรับสร้ างบ้ านพักอาศัยขนาด 10 ตารางวาเท่ากัน
ทุกแปลง โดยได้ รับเงินสนับสนุนสาธารณูปโภคจากรั ฐบาลและสินเชื่ อที่ อยู่อาศัยจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ปั จจุบนั ชาวหมูบ่ ้ านมัน่ คง (โครงการบ้ านมัน่ คงชุมชนร่ วมมิตรพัฒนา)
มีจํานวนทังสิ
้ ้นจํานวน 240 ครัวเรื อน ประกอบอาชีพรับจ้ างเย็บซื ้อผ้ า ค้ าขาย และรับจ้ างก่อสร้ าง
ตามลําดับ มีรายได้ ประมาณ 4,500 - 6,500 บาทต่อเดือน สมาชิกในแต่ละครัวเรื อนมีจํานวน 3-4
คน21 และด้ วยชาวชุมชนโครงการบ้ านมัน่ คงมีประวัติศาสตร์ การต่อสู้ร่วมกันมาก่อน สมาชิกใน
ชุมชนมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่แตกต่างกัน ทําให้ สมาชิกรู้ จกั กันทังชุ
้ มชน มีการ
ติดต่อกันแบบตัวถึงตัว มีความเห็นอกเห็นใจและไว้ วางใจต่อกันสูง22
ลักษณะความสัมพันธ์ในโครงการบ้ านมัน่ คง จะมีความใกล้ ชิด ความสนิทสนม และการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนสูง เพราะเกิดจากการรวมตัวกันก่อตังหมู
้ ่บ้าน และแม้ ว่ามีการจัดตัง้
กรรมการหมู่บ้านเช่นเดียวกับหมู่บ้านอื่นๆ แต่ยงั มีการจัดระเบียบชุมชนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
กฎหมายกําหนดไว้ เช่น การจัดระบบชุมชนที่เน้ นการมีส่วนร่ วมของสมาชิกชุมชนในกิจกรรมของ
โครงการ สวัสดิการชุมชน และส่งเสริมการออม โดยมีโครงสร้ างคณะกรรมการ/คณะทํางานในนาม
สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมมิตรพัฒนา จํากัด จํานวน 18 คน เป็ นผู้ดําเนินการในด้ านต่างๆ ฐานะ
ตัวแทนโครงการบ้ านมัน่ คง กรรมการหมู่บ้านมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี และยังมีการแบ่ง
สมาชิกในชุมชนออกเป็ นกลุม่ ย่อยๆ ประมาณ 5-9 คน เพื่อคอยดําเนินงานต่างๆ และประสานงาน
ระหว่างกลุม่ ใหญ่และกลุม่ ย่อย โดยเกณฑ์การพิจารณากลุม่ ย่อยอาศัยจากลักษณะของ กลุม่ เครื อ
ญาติ กลุม่ เพื่อนสนิท กลุม่ ที่ทํางานร่วมกัน และกลุม่ อาชีพ23
จากลักษณะของชุมชนทัง้ 3 แบบข้ างต้ น ได้ แก่ ชุมชนดัง้ เดิม ชุมชนจัดสรรทั่วไป และ
ชุม ชนจัด สรรที่ มี ลัก ษณะต่ า งออกไปอย่ า งหมู่บ้ า นมั่น คง ทํ า ให้ เ ห็ น ภาพของพื น้ ที่ ศึ ก ษาที่ มี
ความสัมพันธ์ ที่ยึดโยงที่แตกต่างกันทัง้ 3 ลักษณะ โดยมีฐานความสัมพันธ์ จากความสัมพันธ์ ของ
กลุ่ม ครอบครั ว และเครื อ ญาติ กลุ่ม เพื่ อ นบ้ า น และกลุ่ม ชุม ชนเดีย วกัน ที่ ต่า งมี ความสัม พัน ธ์
เชิงซ้ อนต่อกัน ดังนี ้

21

สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมมิตรพัฒนา, “ข้ อมูลทัว่ ไปหมูบ่ ้ านมัน่ คงสหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมมิตร
พัฒนา,” 7 กรกฎาคม 2555
22
สัมภาษณ์ เลขานุการของหมูบ่ ้ านมัน่ คง, 11 สิงหาคม 2555
23
สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมมิตรพัฒนา, เรื่ องเดียวกัน.
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1. ชุม ชนดัง้ เดิ ม จะมี ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ ข องกลุ่ม ครอบครั ว และเครื อ ญาติ เป็ น
ลักษณะที่โดดเด่นและมีความใกล้ ชิดต่อกันสูงซึง่ จะเป็ นพลังในการให้ ความช่วยเหลือ
ระหว่างกันมากกว่ากลุม่ อื่นๆ ตามไปด้ วย
2. ชุมชนที่อพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ใหม่ ในรู ปของชุมชนจัดสรรหรื อหมู่บ้านจัดสรร จะมี
ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ ข องกลุ่ม ชุม ชน ที่ มี ก ารจัด ตัง้ อย่า งเป็ นทางการในรู ป ของ
คณะกรรมการหมู่บ้านที่กํากับดูแลตามกฎเกณฑ์ข้อตกลง สมาชิกมีหน้ าที่รับผิดชอบ
ต้ องทําตามกฎดังกล่าว ความช่วยเหลือเป็ นไปในวงแคบ รอบที่พกั อาศัย
3. ชุมชนบ้ านมั่นคง จะมีความสัมพันธ์ อยู่บนพืน้ ฐานของความรู้ จักกัน และมีกฎของ
หมูบ่ ้ านจัดสรรที่เป็ นข้ อกําหนดความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการกํากับอีกชันหนึ
้ ง่
สําหรับความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนนัน้ เป็ นความสัมพันธ์ที่อยู่บนฐานของการติดต่ออย่าง
เป็ นทางการ24 และหากมีระดับของความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดจะอยู่ในรู ปของปั จเจกบุคคล โดยส่วน
ใหญ่ จะดําเนินการผ่านตัวแทนซึ่งเป็ นผู้นําในระดับท้ องถิ่ น ที่ มีบทบาทสําคัญในการเชื่ อมโยง
ชาวบ้ านในชุมชนต่างๆ ทังเก่
้ าและใหม่ เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล
สมาชิกองค์ การบริ หารส่วนตําบล ประธานหมู่บ้าน และประธานชุมชน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
ความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชมมักเป็ นประเด็นสําคัญที่ส่งผลต่อการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ซึ่งจะ
อภิปรายในหัวข้ อถัดไป
4.2.2 ลักษณะของความสั มพันธ์ ทางสั งคมที่ได้ รับอิทธิ พลหรื อการสนั บสนุ นมา
จากภายนอก
นอกจากลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมที่ยดึ โยงและเชื่อมโยงชาวบ้ านเข้ าไว้ ด้วยกันที่มา
จากปั จ จัย ภายใน ดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง มาแล้ ว ในข้ า งต้ น ยัง พบว่ า ในปั จ จุ บัน ยัง มี ลัก ษณะกลุ่ม
ความสัมพันธ์ ที่ได้ รับอิทธิ พลหรื อการสนับสนุนมาจากภายนอกอีกด้ วย โดยเฉพาะในส่วนของ
ภาครั ฐ ผ่ า นการรวมกลุ่ม ในโครงการต่ า งๆ ซึ่ง มี อ ยู่เ ป็ นจํ า นวนมากตามนโยบายของภาครั ฐ
หน่วยงานต่างๆ เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุน
หมู่บ้าน กองทุน SML กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) กลุม่ อาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุ (อผส.) กลุม่ อนุรักษ์ ทเุ รี ยนนนท์
กลุม่ ประดิษฐ์ สภาองค์กรชุมชน เป็ นต้ น
ลักษณะของการเข้ าร่วมกลุม่ ในลักษณะนี ้ของชาวบ้ านจะเกิดจากการชักชวนของผู้นําหรื อ
ตัวแทนภาครัฐในระดับท้ องถิ่ น โดยผู้นําในท้ องถิ่นมองว่า “การเข้ าเป็ นสมาชิกของชาวบ้ านมัก
24
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ขึ ้นอยูก่ บั ผลประโยชน์ที่จะได้ รับ” โดยอาจสามารถจําแนกลักษณะของการรวมกลุม่ ดังกล่าวออกได้
เป็ น 3 รูปแบบ คือ
รู ปแบบที่ 1 การเชิ ญ ชวนจากผู้ใ หญ่ ห รื อ สมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตําบลที่ เ ชิ ญชวน
ชาวบ้ านในเขตพืน้ ที่ ที่ตนรั บผิดชอบให้ เข้ าร่ วมโครงการนัน้ ๆ เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
พัฒนาสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้าน กองทุน SML สภาองค์กรชุมชน กลุม่ อาสา
พัฒนาชุมชน กลุม่ ชมรมผู้สงู อายุ กลุม่ เยาวชน ฯลฯ การรวมตัวในลักษณะนี ้มักได้ รับการสนับสนุน
จากภาครัฐ ทังในด้
้ านนโยบาย กฎหมาย รวมไปถึงงบประมาณและทรัพยากรด้ วย
รูปแบบที่ 2 การเชิญชวนจากเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เข้ ามาเชิญชวนชาวบ้ าน
ให้ เข้ าร่ วม เป็ นกลุ่มอาสาสมัครเช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ าหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่ม
อาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุ (อผส.) เป็ นต้ น การเข้ าร่ วมกลุ่มเหล่านี ้ สมาชิกจะมีหน้ าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน และได้ รับค่าตอบแทนที่แน่นอน เช่น อสม. ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 700 บาท
ส่วน อผส. ในระยะแรกๆ ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 300 บาทต่อคน ต่อมาเมื่อ อบต.รับเอากิจการ
ดูแลผู้สงู อายุไปดําเนินการเอง ก็ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว เป็ นต้ น
รู ปแบบที่ 3 การรวมกลุ่มกันเองของชาวบ้ าน และได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
ต่างๆ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ ทุเรี ยนนนท์ กลุ่มประดิษฐ์ กลุ่มทํานํ ้าหมักชีวภาพ เป็ นต้ น อย่างไรก็ดีการ
ดําเนินงานหรื อการทํากิจกรรมของกลุ่มในลักษณะนีม้ กั ดําเนินไปในระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ เมื่อ
หน่วยงานรัฐไม่ได้ สนับสนุนการรวมกลุม่ เหล่านี ้ก็จะเลิกหรื อไม่ได้ ทํากิจกรรมร่วมกันอีก
ดัง นัน้ จึง จะเห็ น ได้ ว่า เมื่ อ พิ จ ารณาให้ ลึก ลงไปแม้ ว่ า จะมี ความพยายามส่ง เสริ ม หรื อ
สนับสนุนจากภายนอกให้ เกิดเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมในลักษณะอื่นๆ ในโครงการต่างๆ
โดยเฉพาะรู ปแบบที่ 1 และ 2 แต่การที่ชาวบ้ านโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ มีความสนใจต่อการรวมกลุ่ม
ดังกล่าวอย่างแท้ จริ ง แต่การเลือกว่าจะเข้ าหรื อไม่เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกนันขึ
้ ้นอยู่กบั ผลประโยชน์เป็ น
สําคัญ ทําให้ โครงการต่างๆ โดยส่วนใหญ่ไม่อาจจะช่วยทําให้ เกิดการยึดโยงหรื อเชื่อมโยงระหว่าง
สมาชิกในเครื อข่ายอีกรูปแบบหนึง่ ตามที่มงุ่ หวังได้
กล่าวโดยสรุ ปแล้ ว ด้ วยในปั จจุบนั พื ้นที่ตําบลแห่งนี ้ที่แบ่งออกเป็ น 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1
วัดไทร หมู่ที่ 2 วัดบางอ้ อยช้ าง หมู่ที่ 3 วัดแดงประชาราษฎร์ หมู่ที่ 4 วัดรวกบางสีทอง และหมู่ที่ 5
บ้ านบางสีทอง ในแต่ละหมูบ่ ้ านก็จะประกอบไปด้ วยชุมชนย่อยๆ อีกหลายชุมชน และภายใต้ บริ บท
เชิงพื ้นที่และการเปลี่ยนแปลงก็ทําให้ ในปั จจุบนั ชุมชนย่อยในหมู่บ้านต่างๆ เป็ นการผสมผสานกัน
ระหว่างชาวบ้ านในชุมชนดังเดิ
้ มกับชุมชนจัดสรร โดยพบว่าชาวบ้ านมีการก่อรู ปและสัง่ สมทุนทาง
สังคมเป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคม ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ ในแนวราบ ที่เป็ นการยึดโยงและ
้ ่มาจากภายในและที่ได้ รับการส่งเสริมจากภายนอก ดังนี ้
เชื่อมโยงระหว่างกัน โดยมีปัจจัยทังที
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(1) การยึดโยง พบว่า การยึดโยงระหว่างกันของชาวบ้ านในชุมชนต่างๆ ทังใหม่
้ และเก่า
จะมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน คือ มาจากฐานของความสัมพันธ์เชิงซ้ อนระหว่างกันของกลุม่ ครอบครัว
และเครื อญาติ กลุม่ เพื่อนบ้ าน และกลุม่ ชุมชนเดียวกันซึง่ แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะ
ระหว่า งชุมชนดัง้ เดิม ลักษณะของความสัม พัน ธ์ ที่ โ ดดเด่น ทัง้ ในแง่ ของขนาดและความผูก พัน
ใกล้ ชิด รวมถึงยังเป็ นหน่วยสังคมพื ้นฐานที่สําคัญของชุมชนดังเดิ
้ มที่ยึดโยงระหว่างกันในกลุ่ม
ความสัมพันธ์ ของความเป็ นกลุ่มของครอบครัวและเครื อญาติเป็ นลักษณะที่สําคัญและโดดเด่น
้
ของขนาดและความผูกพันใกล้ ชิด
ในขณะที่ชมุ ชนใหม่ลกั ษณะของความสัมพันธ์ที่โดดเด่นทังในแง่
รวมถึงยังเป็ นหน่วยสังคมพืน้ ฐานที่ สําคัญของคนในชุมชนจัดสรรต่างๆ นัน้ จะเป็ นการยึดโยง
ระหว่างกันของความสัมพันธ์ ในกลุม่ ชุมชนเดียวกัน ที่มีการจัดตังในรู
้ ปแบบอย่างเป็ นทางการ เป็ น
ลักษณะที่สําคัญและโดดเด่น นอกจากนี ้ยังเป็ นที่น่าสังเกตว่าภายใต้ พนั ธะความสัมพันธ์ เชิงซ้ อน
ในกลุ่มความสัมพันธ์ ต่างๆ ของแต่ละคนที่มีความผูกพันใกล้ ชิดที่แตกต่างกันออกไปก็จะส่งผลต่อ
ลักษณะของการช่วยเหลือเกื ้อกูลที่แตกต่างกันทังการให้
้
ความช่วยเหลือทางวัตถุ บริ การ และการ
ให้ คําปรึกษาอีกด้ วย
(2) การเชื่อมโยง พบว่า การเชื่อมโยงระหว่างชุมชนต่างๆ ในตําบลแห่งนี ้นัน้ ส่วนใหญ่จะ
ดํ า เนิ น การผ่ า นตัว แทนซึ่ ง เป็ นผู้ นํ า และแม้ ว่ า จะมี ค วามพยายามกระตุ้น ให้ เกิ ด เครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ ทางสังคมอื่นๆ จากภายนอกในลักษณะโครงการต่างๆ แต่กลับไม่ได้ ทําให้ สมาชิกที่
เข้ าร่ วมเกิดการตระหนักถึงภาระหน้ าที่ที่แต่ละคนพึงมีต่อกลุ่มของตน ในการที่ม่งุ มัน่ ที่จะเข้ าไป
ช่วย/ร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม ที่จะทําให้ เกิดการเอื ้อประโยชน์ และความไว้ วางใจต่อกัน ซึ่ง
อาจจะช่วยทําให้ เกิดการยึดโยงระหว่างสมาชิกในเครื อข่ายอีกรูปแบบหนึง่ ได้
สําหรับประเด็นที่จําเป็ นต้ องพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนนี ้ คือ ลักษณะของความสัมพันธ์ เชิง
อํานาจหรื อในแนวดิ่งหรื อระบบอุปถัมภ์ ภายในพื ้นที่กรณีศกึ ษา ซึง่ จะได้ นําเสนอและวิเคราะห์ให้
เห็นในส่วนต่อไป
4.3 ความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ: การเมืองในระดับท้ องถิ่น
เนื่องจากประเด็นที่เกี่ยวกับอํานาจ (power) ยังเป็ นประเด็นที่ยงั มีความคิดเห็นแตกต่าง
และขัดแย้ งกันมาก ดังนัน้ ในการศึกษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ เชิงอํานาจของตําบลแห่งนี ้ จึงจะ
กํ าหนดขอบเขตการทํ าความเข้ าใจกับความหมายของอํานาจจากแง่มุมของความสัมพันธ์ ทาง
สังคม ซึ่งถือเป็ นสภาวะหรื อเงื่อนไขที่กําหนดความสัมพันธ์ ทางสังคมของการมีอํานาจที่แตกต่าง
กันไป และการครอบครองทุนต่างๆ โดยเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจเท่านัน้ โดยอธิบายผ่านโครงสร้ าง
ทางการเมืองในระดับท้ องถิ่น ที่มีการสร้ างเงื่อนไขให้ เกิดความสัมพันธ์ เชิงอํานาจระหว่างผู้นําและ
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ชาวบ้ านในพื น้ ที่ ที่ เ ป็ นเหมื อ นสภาวะที่ เ ปิ ดให้ ผู้ นํ า มี อํ า นาจบัง คับ เหนื อ ชาวบ้ าน และใน
ขณะเดียวกันชาวบ้ านก็มีการสร้ างเงื่อนไขเพื่อปรับความสัมพันธ์เชิงอํานาจนันด้
้ วยเช่นกัน
และเมื่อกล่าวถึงแหล่งของอํานาจแล้ ว โดยทัว่ ไปในสังคมจะไม่มีแหล่งอํานาจหลักเพียง
แหล่งเดียว แต่มีกระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไป ในปั จจุบนั อํานาจของรัฐนันมี
้ เพิ่มขึ ้นทุกวันเพราะสามารถ
ผนวกเอาบรรดาความสัมพันธ์ เชิงอํานาจแบบต่างๆ ในสังคมเอาไว้ ได้ จึงทําให้ กลายเป็ นแหล่งที่มี
อํานาจมากกว่าแหล่งอื่น25 รวมถึงภายใต้ บริบทของตําบลแห่งนี ้ ที่การติดต่อสื่อสารระหว่างกันของ
ชาวบ้ านในชุมชนต่างๆ มักมีฐานมาจากความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ เพื่อนบ้ าน และความเป็ นคน
ในชุมชนเดียวกัน แต่กลับพบว่าการติดต่อสื่อสารมักจะจํากัดอยู่ในชุมชนเดียวกันเท่านัน้ โดยการ
ติดต่อระหว่างกันจะเป็ นการดําเนินการผ่านตัวแทนซึ่งเป็ นผู้นํา เช่น กํ านัน ผู้ใหญ่ บ้าน นายก
องค์การบริ หารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบล ประธานหมู่บ้าน และประธานชุมชน
เป็ นต้ น ทังในกลุ
้
ม่ ชาวบ้ านที่เป็ นคนดังเดิ
้ ม และที่อพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ใหม่ในชุมชนจัดสรร ดังนัน้
ั ้ มชน
ตัวแทนในชุมชนต่างๆ เป็ นผู้ที่มีเครื อข่ายที่กว้ างขวางซึ่งเป็ นจุดรวมของความสัมพันธ์ ทงในชุ
และนอกชุมชนที่จะมีสว่ นสําคัญต่อชุมชนและการเปลี่ยนแปลง
เมื่อพิจารณาโครงสร้ างทางการเมืองระดับท้ องถิ่นของตําบลแห่งนี ้ พบว่าในปั จจุบนั จะมี
ผู้นําซึง่ เป็ นตัวแทนอย่างทางการอยู่ทงสิ
ั ้ ้นจํานวน 16 คน โดยจําแนกออกได้ เป็ น ผู้นําที่เป็ นสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบล ซึง่ ประกอบไปด้ วย นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล 1 คน และตัวแทนที่
เป็ นสมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบล หมู่ละ 2 คน ใน 5 หมู่บ้าน รวมเป็ น 11 คน และผู้นําที่เป็ น
เจ้ าหน้ าองค์กรปกครองส่วนภูมิภาค (กํานันและผู้ใหญ่บ้าน) ซึง่ จะประกอบไปด้ วย ตัวแทนที่เป็ น
้ นเอง
ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่จํานวน 5 คน สําหรับกํ านันตําบลแห่งนีจ้ ะมาจากการเลือกตังกั
ระหว่างผู้ใหญ่บ้านทัง้ 5 หมู่บ้านตามข้ อกําหนดในพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้ องที่ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

25

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, รัฐศาสตร์ แนววิพากษ์ , กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2551 หน้ า 109-110.
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ตารางที่ 4 แสดงนักการเมืองท้ องถิ่นในตําบลแห่งนี ้รายหมูบ่ ้ าน
หมู่

กํานัน/ผู้ใหญ่ บ้าน

สมาชิกองค์ การบริหารส่ วนท้ องถิ่น

น.ส.ขวัญยืน โตตาบ
นายวันชัย วันชาญเวช
(กํานัน)
(นายกองค์การบริหารส่วนตําบล)
1 นายปราโมทย์ ขันทอง
นายณฐภัทร วงค์สวุ รรณ,น.ส.พรสมบูรณ์ แสงรื่ น
2 น.ส.ขวัญยืน โตตาบ
นางลาวัลย์ จันทร์ ฟัก, น.ส.พิมพา รุ่งเรื อง
3 นางสุนีย์ พัฒนกุลพงษ์
นายเจริญ พัฒนกุลพงษ์ , นายวีระยุทธ์ แก้ วขาว
4 นางสิริพร แก้ วอยู่
นายประดิษฐ จุมพล, นายทองดี นามสพรรค
5 นายสุระ ทรงอยู่
นางกุลณัฐ วริยากุลธนา, นายอมรรัตน์ บัวม่วง
ทีม่ า: ประมวลมาจากการศึกษา
จากการสัมภาษณ์ ตวั แทนจากเจ้ าหน้ าที่ปกครองส่วนภูมิภาค ตลอดจนสมาชิกองค์ กร
บริ หารส่วนท้ องถิ่น พบว่า ผู้นําแต่ละคนมักมีกระบวนการก้ าวขึ ้นสู่ความเป็ นตัวแทนของชาวบ้ าน
คล้ า ยคลึ ง กั น โดยมี ปั จ จัย สํ า คัญ มาจาก เครื อ ข่ า ยความสัม พัน ธ์ ท างสัง คม และทุ น ต่ า งๆ
โดยเฉพาะทังทุ
้ นทางเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) เครื อข่ ายความสัมพันธ์ ทางสังคม เป็ นปั จจัยสําคัญประการแรกๆ โดยสามารถ
จําแนกตามที่มา ออกได้ เป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง มาจากเครื อข่ายความสัมพันธ์ ส่วนตัว ได้ แก่
เครื อญาติและพรรคพวกเพื่อนฝูง โดยเครื อญาติจะมาจากทังทางสายเลื
้
อด รวมไปถึงเครื อญาติที่มี
จากการผูกดองกัน นอกจากนี ้ยังมีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่สว่ นใหญ่เป็ นคนในชุมชนที่อาจมีอายุรุ่นราว
คราวเดียวกัน รุ่ นพี่ รุ่ นน้ องที่เคยรู้ จกั สนิทสนมกันมาก่อนหน้ า เครื อญาติและพรรคพวกเพื่อนฝูง
เหล่านี ้จะเข้ ามาสนับสนุนตัวแทนในการเลือกตัง้ ด้ วยการลงคะแนนเสียง ช่วยหาเสียง ขอคะแนน
เสียงจากผู้มีสิทธิ เลือกตัง้ โดยอาจจะเป็ นการเดินพบปะเป็ นรายบุคคลแบบเคาะประตูบ้าน หรื อ
ช่วยชี ้นําชักชวนคนใกล้ ชิดที่มีความสนิทสนมเป็ นการส่วนตัวให้ ลงคะแนนเสียงให้ กับผู้สมัครรับ
เลือกตัง้ ที่เป็ นเครื อญาติของตนเองและพรรคพวกเพื่อนฝูงของตนก็ได้ ซึง่ ลักษณะดังกล่าวเห็นได้
อย่างเด่น ชัดในกรณี ของเครื อข่ายของคนนามสกุลแสงรื่ น บัวม่วง และวงค์ สุวรรณ ซึ่งทัง้ สาม
นามสกุลเป็ นกลุ่มเครื อญาติเดียวกัน โดยสมาชิกในตระกูลมีทงสมาชิ
ั้
กสภาองค์การบริ หารส่วน
ตําบลในพื ้นที่หมู่ที่ 1 วัดไทร ( 2 คน) และหมู่ที่ 5 บ้ านบางสีทอง (ซึง่ ที่อยู่ติดกันอีก 1 คน )
นอกจากนี ้คูส่ มรสของคนในตระกูลก็เป็ นผู้ใหญ่บ้านในหมู่ที่ 5 บ้ านบางสีทองอีกด้ วย และในกรณี
้ ่นามสกุลก็เป็ นกลุ่มเครื อญาติ
ของเครื อญาติสกุลโตตาบ ฉิมคล้ าย แห้ วสกุล และสุขมาก ซึ่งทังสี
เดียวกันและสมาชิกในตระกูลก็เป็ นกํานันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 วัดบางอ้ อยช้ าง รวมถึงในกรณี
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เครื อญาตินามสกุลแก้ วอยู่และจุมพลในพื ้นที่หมู่ที่ 4 โดยสมาชิกในตระกูลมีทงผู
ั ้ ้ ใหญ่บ้านและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นต้ น
ในส่วนที่สอง มาจากการอาศัยคนกลาง หรื อหัวคะแนน โดยที่อาจเป็ นเครื อญาติ เพื่อน
หรื อคนที่ร้ ู จกั กับผู้สมัครโดยตรงที่อาศัยอยู่ในชุมชนนันๆ
้ โดยคนกลางจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีคนนับ
ถือ เกรงใจ มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอยู่จํานวนหนึ่ง หรื อเครื อข่ายในระดับหนึ่งที่ตนเองสามารถชี ้นํา
ชักชวนให้ ลงคะแนนเสียงให้ ผ้ ูสมัครที่ตนเองสนับสนุนและรับผิดชอบ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเห็นได้
อย่างเด่นชัดในกรณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ซึง่ เป็ นคนดังเดิ
้ ม ปั จจุบนั อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมัน่ คง ได้ รับ
การคัดเลือกโดยมีฐานเสียงมาจากเครื อญาติในชุมชนวัดไทร และจากคนกลางซึ่งเป็ นเพื่อนใน
้ แต่เนื่องจากติดปั ญหาเรื่ องวุฒิ
หมู่บ้านมัน่ คง ซึ่งเดิมคนกลางคนนี ้คิดจะลงสมัครรับเลือกตังเอง
การศึกษา ดังนันจึ
้ งหันมาให้ การสนับสนุนผู้ใหญ่บ้านคนปั จจุบนั และเมื่อได้ รับเลือกตังผู
้ ้ ใหญ่บ้าน
จึงตอบแทนคนกลางคนนี ้ด้ วยการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี ้ยังจะพบสายสัมพันธ์
ในลักษณะนี ้ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 กับ คนกลางในชุมชนซอยแสงรื่ นซึง่ ปั จจุบนั ก็ได้ รับการแต่งตัง้
ให้ เป็ นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกด้ วย26 และในกรณีสมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบลหมู่ที่ 4 ซึง่ เป็ นคน
ดังเดิ
้ มอาศัยอยู่ชมุ ชนบ้ านหมู่ได้ รับการคัดเลือกโดยมีฐานเสียงมาจากเครื อญาติในชุมชนบ้ านหมู่
และการสนับสนุนของคนกลางซึง่ เป็ นเพื่อนในชุมชนอารี ดงั 27 เป็ นต้ น
เมื่อพิจารณาเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นําทางการกับสมาชิกในเครื อข่าย
จะมีระดับชุมชนและระดับตําบลขึ ้นอยู่กับขนาดของเครื อข่ายความสัมพันธ์ ในระดับชุมชนหรื อ
หมูบ่ ้ านจะเป็ นความสัมพันธ์ ที่ไม่ซบั ซ้ อน เป็ นความสัมพันธ์แนวราบในการให้ ความช่วยเหลือ สิทธิ
พิเศษ หรื อมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนมูลค่าไม่สงู ของคนที่ร้ ูจกั มักคุ้น เครื อญาติ เพื่อนใกล้ ชิด ใน
ชุมชนเดียวกันซึ่งจะมีความรู้ สึกไว้ ใจ เชื่อใจ มัน่ ใจและกล้ าที่จะเจรจาต่อรอง เช่น การมอบสิทธิ
พิเศษบางประการที่ตนได้ จากการเป็ นผู้นํา การเสนอชื่อให้ เป็ นผู้ช่วย การแจ้ งข่าวสารจากทาง
ราชการและสิทธิพิเศษที่เป็ นประโยชน์ เป็ นต้ น ในขณะที่การเลือกตัวแทนในระดับตําบลซึง่ มีพื ้นมี
ขนาดใหญ่และประชากรจํานวนมาก หลายหมู่บ้าน หรื อหลายชุมชน การเลือกตัวแทนในระดับนี ้
นอกจากเครื อข่ายความสัมพันธ์ ส่วนตัวที่เป็ นความสัมพันธ์ ในแนวราบในระดับชุมชนแล้ วยังต้ อง
อาศัยคนกลาง ตัวแทน หรื อหัวคะแนน ที่เป็ นความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
จะมีความซับซ้ อนและมากกว่าในระดับชุมชน
(2) ทุน เป็ นปั จจัยที่สําคัญอีกประการหนึง่ ในการสร้ างหรื อรักษาเครื อข่ายความสัมพันธ์ทงั ้
แนวราบและแนวดิ่ง เนื่องจากการเป็ นตัวแทนเป็ นกระบวนการที่ต้องมีแสดงออกอย่างสมํ่าเสมอ
26

สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 1, 5 มิถนุ ายน 2555
27
สัมภาษณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 4, 9 สิงหาคม 2555
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และเป็ นสิง่ ที่มีคา่ ใช้ จ่าย เช่น การช่วยเหลือด้ านวัตถุ การให้ ก้ ยู ืมเงินส่วนตัว การบริ จาคเงิน การเข้ า
ร่วมพิธีตา่ งๆ ของครอบครัวชาวบ้ าน การจัดกิจกรรม และการให้ เงินในลักษณะโครงการต่างๆ เป็ น
ต้ น ดังนันตั
้ วแทนจึงต้ องอาศัยทังทรั
้ พย์สินส่วนตัวหรื อแม้ กระทัง่ ของส่วนรวมในการเกื ้อหนุนตอบ
แทนซึง่ กัน เพื่อสร้ างความผูกพันในระยะยาว หรื อเรี ยกว่ามีความสัมพันธ์ เชิงอุปถัมภ์ทางการเมือง
ซึง่ กันและกัน28
การที่ แต่เดิมผู้นําเหล่านีน้ ัน้ ถือเป็ นตัวแทนของชาวบ้ านหรื อเป็ นผู้ที่ชาวบ้ านมอบความ
ไว้ วางใจให้ เป็ นผู้ทําหน้ าที่ในด้ านต่างๆ แต่ตอ่ มาบทบาทของผู้นําเหล่านี ้เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็ น
ตัวแทนของรัฐที่รับนโยบายของทางราชการมาปฏิบตั ิ ผู้นําเหล่านีจ้ ึงถือว่ามีบทบาทสําคัญเป็ น
อย่างมาก นอกจะเป็ นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับรัฐแล้ ว ยังมีส่วนสําคัญในการกระจาย
ผลประโยชน์ในหมูบ่ ้ าน และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของหมูบ่ ้ านอีกด้ วย จึงอาจกล่าวได้ วา่ การก้ าว
เข้ ามาสู่การเป็ นตัว แทนในระดับท้ องถิ่ น ยังถื อเป็ นช่อ งทางหนึ่งในการเพิ่ม ฐานทรั พยากรของ
ตัวแทนเหล่านันให้
้ มากขึ ้นอีกด้ วย โดยเฉพาะจากทรัพยากรต่างๆ ที่ได้ มาตามตําแหน่งที่ได้ รับ และ
จะเป็ นพื ้นฐานที่สําคัญของการสร้ างและรักษาเครื อข่ายส่วนตัวได้ อีกทางหนึ่ง ทังนี
้ ้การพยายาม
สร้ างและรักษาเครื อข่ายส่วนตัวเพื่อรักษาและพัฒนาตําแหน่งของผู้นําแต่ละคนจะส่งผลต่อการ
ผลิตซํ ้าเชิงอํานาจ โดยสะท้ อนให้ เห็นอย่างเด่นชัดในลักษณะที่เป็ นการสร้ างความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ ของตนและไม่ใช่กลุม่ ของตนอีกด้ วย
ความสัมพัน ธ์ เชิ ง อํ านาจของกลุ่มตัวแทนเหล่า นี ย้ ังมี ความสัมพัน ธ์ กับผู้มีอิทธิ พลหรื อ
นายทุนในท้ องถิ่นหรื อข้ าราชการท้ องถิ่น รวมถึงนักการเมือง เช่น นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลมี
ความสัมพันธ์ อนั ดีกบั สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื ้นที่คือ นางวไลพร อัจฉริ ยะประสิทธิ์ มี
การพบปะ ไปมาหาสู่ ในงานเลี ้ยงปี ใหม่ที่บ้านนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาร่ วมงาน สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบลบางคนก็เป็ นหัวคะแนนให้ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมีการให้ ความช่วยเหลือกันมาอย่างต่อเนื่อง แม้ แต่ในส่วนของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านบางคน ก็มี
เครื อข่ายเป็ นนักการเมืองระดับประเทศอีกด้ วย ซึ่งการมีเครื อข่ายดังกล่าวช่วยให้ เขามีศกั ยภาพ
หรื อแนวโน้ มที่จะดึงเอาทรัพยากรภายนอกเข้ ามาสนับสนุนกิจกรรมของท้ องถิ่นได้ อีกทางหนึง่
จากที่กล่าวมาในข้ างต้ น ถึงลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้นําทังระหว่
้
างกับคนในพื ้นที่และ
นอกพื ้นที่ ที่มีทงความสั
ั้
มพันธ์ ในแนวราบและแนวดิ่งหรื อระบบอุปถัมภ์ พบว่า ลักษณะดังกล่าว
สามารถสังเกตเห็นได้ อย่างเด่นชัดในกรณีของ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลคนปั จจุบนั ซึง่ เคย
28

ดารารัตน์ เมตตาริ กานนท์, “ผู้นําท้ องถิ่นอีสานกับเครื อข่ายความสัมพันธ์: กรณีศกึ ษาสมาชิกสภา
เทศบาล,” ใน การประชุมวิชาการประจําปี 2536 ปั ญหาท้ าทายของสังคมไทย: ใครจะได้ อะไร? อย่างไร?, 10-11
ธันวาคม 2536.
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เป็ นกํานันมาก่อน เป็ นผู้มีเครื อข่ายกว้ างขวาง ทังในส่
้ วนที่เป็ นญาติ และเครื อข่ายที่มีการจัดตังขึ
้ ้น
ซึง่ สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลบางคนในพื ้นที่เองตังข้
้ อสังเกตไว้ ว่า การจัดตังเครื
้ อข่าย
เกิดขึ ้นมานานตังแต่
้ สมัยเป็ นกํานันจนมาเป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลซึง่ ดํารงตําแหน่งนี ้มา
้ เป็ นกํานันและก็มา
ตังแต่
้ ในปี พ.ศ.2544-ปั จจุบนั ความนิยมชมชอบของชาวบ้ านในผลงานตังแต่
เป็ นนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลทําให้ มีบารมีมาก โดยในการเลือกตังนายกองค์
้
การบริหารส่วน
ตําบลครัง้ แรกไม่มีค่แู ข่งและในสมัยต่อๆ มาแม้ จะมีค่แู ข่งแต่ก็ส้ ไู ม่ได้ ปั จจุบนั เครื อข่ายของนายก
องค์การบริ หารส่วนตําบลมีทงลู
ั ้ กทีมที่เป็ นสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล และผู้ใหญ่บ้าน
ซึง่ ต่างก็คอยช่วยเป็ นฐานเสียงให้ เขาได้ รับเลือกเป็ นนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล โดยจะมีการ
้ อนคนละ 10,000 บาท เพื่อนํามาทํา
ให้ เงินสนับสนุนแก่เครื อข่ายของตนเพื่อลงรับสมัครเลือกตังก่
เสื ้อทีม ป้ายหาเสียง ถ้ าไม่ได้ ก็ไม่ต้องคืนแต่ถ้าได้ ก็ต้องผ่อนคืนโดยหักจากเงินเดือนของการเป็ น
สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบล นอกจากนี ้ในช่วงปี ใหม่ก็จะมีการจัดงานเลี ้ยงโดยจะเชิญเฉพาะ
ผู้ที่อยูใ่ นเครื อข่ายของตนทังคนกลาง
้
(หรื อหัวคะแนน) ที่เป็ นผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตลอดจนชาวบ้ านมาเข้ าร่วมงานอีกด้ วย เป็ นต้ น ดังสะท้ อนได้ จากคํากล่าวของสมาชิก
ในเครื อข่ายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี ้
“ส่วนใหญ่นายกเขามี อะไรเขาก็จะมาบอก อย่างเช่นปี ใหม่นายกเขาก็จะจัด
งานก็จะบอกลุงให้ไปเชิ ญคนมากิ นเลี ย้ งกิ นฟรี ลงุ ก็จะไปบอกชาวบ้านทีร่ ู้จกั มักคุน้ กัน
เพราะนายกเขาก็ไม่ได้เชิ ญทุกคนบางส่วนเขาก็บอกมาเลยนะให้ชวนใคร หรื ออย่าง
ลูกของลุงกับภรรยาของมันป่ วยเป็ นโรคเอดส์ทางอบต.เขาก็จะให้เงิ นทําเรื ่องไปก็นาน
ไม่ได้ซกั ที นายกเขารู้ เขาก็จดั การให้แล้วก็มาบอกให้ไปเอาเงิ นเดื อนละ 500 บาท ทัง้
สองคน พอถึงเลื อกตัง้ นายกเขาก็จะออกเงิ นให้ก่อนคนละ 10,000 บาท เอามาทําเสือ้
ที ม ป้ ายหาเสี ยง ถ้าไม่ได้นายกเขาก็ ให้เราเลย แต่ถ้าได้ก็ต้องผ่อนคื นเขาเดื อนนึ งก็
2,000 บาท หักจากเงิ นเดือนอบต.นัน่ แหละ”29

ดังนี ้

และสะท้ อนได้ จากคํากล่าวของสมาชิกในขัวตรงข้
้
ามของนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล

“นายกเขาก็ จะมี กลุ่มซึ่ งเป็ นลู กที ม มี ทงั้ ที ่เป็ นสมาชิ กองค์ การบริ หารส่วน
ตําบลและผูใ้ หญ่บ้านซึ่ งก็คอยช่วยเป็ นฐานเสียง เขาสร้างเครื อข่ายมานานตัง้ แต่สมัย

29
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เป็ นกํ านันจนมาเป็ นนายก อย่างมี งานปี ใหม่เขาก็จะจัดงานใหญ่เลยเชิ ญคนในตําบล
บางสีทองไปกิ นเลี ย้ งเป็ นร้อยโต๊ะ แต่เขาไม่ได้เชิ ญทุกคนนะเขาเชิ ญแค่คนในกลุ่มของ
เขา ใครไม่ใช่เขาก็ไม่เชิ ญให้ไป พอถึ งเลื อกตัง้ เขาก็แจกเงิ นให้คนของเขาลงเลื อกตัง้
แข่งกับคนอื น่ ๆ อย่างพวกเราต้องลงเงิ นกันเองคนละ 5,000 บาท ตอนนีจ้ ึ งยังไม่มีใคร
ทีพ่ อจะมี บารมี สูก้ บั เขาได้ไปดูเถอะเวลามี อะไรเขาก็ช่วยเหลื อคนของเขาที ส่ นิ ทๆ กัน
ก่ อ น คนที ่ ห่ า งมัน ก็ ไ ม่ ค่ อ ยได้ อย่ า งเรามัน คนอื ่ น เขายิ่ ง ไม่ ค่ อ ยให้ ค่ อ ยให้ ค วาม
ช่วยเหลื อเท่าไรหรอก”30
นอกจากนี ้ ก็ยงั เป็ นที่น่าสังเกตอีกว่า ลักษณะของการรวมกลุ่มในโครงการต่างๆ ซึ่งมีอยู่
เป็ นจํ า นวนมากตามนโยบายของภาครั ฐ หน่ ว ยงานต่ า งๆ โดยเฉพาะที่ ไ ด้ รั บ การสนับ สนุ น
งบประมาณและทรัพยากร เช่น คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน กลุม่ พัฒนาสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กองทุนหมู่บ้าน กองทุน SML สภาองค์กรชุมชน กลุม่ อาสาพัฒนาชุมชน กลุม่ ชมรมผู้สงู อายุ กลุม่
เยาวชน ฯลฯ สมาชิ กและผู้นําในกลุ่มลักษณะนีม้ ักจะอยู่ในแวดวงของผู้นําที่ เป็ นทางการดังที่
กล่าวถึงในข้ างต้ นทังในระดั
้
บหมู่บ้านและตําบล เช่น ภรรยาของนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล
เป็ นประธานกลุม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระดับตําบล ลูกสาวเป็ นประธานกลุม่ เยาวชนระดับ
ตําบล และมารดาเป็ นประธานชมรมผู้สูงอายุระดับตําบล เช่นเดียวกับโครงสร้ างของกลุ่มระดับ
หมู่บ้าน ซึ่งมักอยู่ในแวดวงของผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบลในหมู่บ้านนันๆ
้
เป็ นต้ น ดังอาจจะสะท้ อนได้ จากคํากล่าวนี ้
“การรวมกลุ่มในตํ าบลก็รู้ว่ามี การรวมกลุ่ม แต่ส่วนใหญ่มนั ก็มกั จะอยู่แต่ใน
กลุ่ม ผู้นํ า ซึ่ ง มัน เลยมองได้หลายแบบถ้า ทํ า ดี ม ัน ก็ ได้ประโยชน์ ถ้า ทํ าไม่ ดีม ัน ก็ ไร้
ประโยชน์”31
อย่ า งไรก็ ดี ภายใต้ ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ ดัง ที่ ก ล่า วในข้ า งต้ น ทัง้ ระหว่า งตัว แทนกับ
เครื อข่าย และตัวแทนกับคนกลาง (หรื อหัวคะแนน) นัน้ แม้ ในบางครั ง้ จะแสดงให้ เ ห็น ถึง การ
ครอบงํา จากลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างกันเพื่อสร้ างความสัมพันธ์
ในระยะยาว ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ที่เกิดขึ ้นจากการที่สมาชิกในสังคมเข้ าถึงทรัพยากร
และอื่นๆ ได้ ไม่เท่าเทียมกัน คนที่เข้ าถึงได้ ยากกว่าซึ่งก็คือตัวแทนและสมาชิกในเครื อข่าย จึงต้ อง

30
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สร้ างความสัมพันธ์ เชิ งอุปถัมภ์ ขึน้ กับคนที่เข้ าถึงได้ ง่ายกว่าซึ่งก็คือผู้นํา เพื่ อให้ สามารถเข้ าถึง
ทรัพยากรและอื่นๆ ขณะเดียวกันผู้นําก็ต้องการให้ ตวั แทนและสมาชิกในเครื อข่ายสนับสนุนตน
นัน่ เอง ดังนันความสั
้
มพันธ์ นี ้จึงเป็ นการแลกเปลี่ยนกันที่ส่วนใหญ่ผ้ นู ําจะเป็ นผู้ได้ เปรี ยบตัวแทน
และสมาชิกในเครื อข่าย แต่ในบางครั ง้ ก็ จะพบว่าตัวแทนและสมาชิกในเครื อข่ายก็ มีการสร้ าง
เงื่อนไขการต่อรองในลักษณะต่างๆ ระหว่างกันอีกด้ วย ซึ่งช่วยให้ ในบางครัง้ สามารถปรับเปลี่ยน
ความสัม พัน ธ์ ใ นเชิ ง อุป ถัม ภ์ ไ ด้ บ้ า งเช่ น กัน ในลัก ษณะที่ ผ้ ูนํ า จะไม่ไ ด้ เ ป็ นผู้ที่ มี ส่ว นได้ เ ปรี ย บ
เนื่องจากมีฐานของการต่อรองสูงกว่าสมาชิกในเครื อข่ายและคนกลาง (หรื อหัวคะแนน) เสมอไป
เท่านัน้
นิธิ เอียวศรี วงศ์ ได้ เคยให้ ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์แบบนี ้ไว้ ว่า
“เมื่อพูดถึง "ระบบอุปถัมภ์" เรามักคิดกันว่ามีใครบางคนที่ใหญ่ ที่รวยและอีกบางคนที่ทําอะไรไม่ได้
ต้ อ งพึ่ ง พาเขาร้ อยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ต้ อ งรอความช่ ว ยเหลื อ จากคนที่ ใ หญ่ ที่ ร วย แต่ ว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว
"ความสัมพันธ์ เชิงอุปถัมภ์" ในทางวิชาการมันก็คือ "ความสัมพันธ์ เชิงแลกเปลี่ยน" คนรวยกว่าต้ อง
ให้ คนจนที่อยูใ่ นอุปถัมภ์ของตนเองได้ ใช้ ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นตัว ในขณะเดียวกันก็แลกโดยการให้ คน
นัน้ มาเป็ นลูกน้ อง มาเป็ นแรงงาน หรื อเอาทรั พย์ สินเงินทองมาบําเรอตัวก็ตาม แต่สรุ ปมันเป็ น
"ความสัมพันธ์ เชิงแลกเปลี่ยน" ซึ่งมันเปิ ดโอกาสที่สําคัญให้ มีการต่อรองในการใช้ ทรั พยากรได้
เพราะมันอยูใ่ นความจําเป็ นที่ต้องร่วมมือกัน คนที่รวยมีที่นาใหญ่ปลูกข้ าวมากจะบังคับให้ ได้ ใช้ นํ ้า
คนเดียวไม่ได้ เพราะต้ องการกําลังในการเก็บเกี่ยวให้ หมด ต้ องให้ คนอื่นมาเป็ นกําลังช่วยในการ
เกี่ ย วข้ า ว แปลว่า คนรวยต้ อ งพึ่ง พาอาศัย คนจน ดัง นัน้ คนจนก็ มี โ อกาสต่อ รองในการจัด สรร
ทรัพยากรด้ วย”32
ลักษณะดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นอย่างชัดเจนในกรณี ที่ชาวบ้ านเมื่อได้ ตดั สินใจเลือกผู้นําที่
เป็ นคนรู้ จัก มัก คุ้น กัน โดยตัง้ อยู่บ นความคาดหวัง ว่า จะสามารถเจรจาต่อ รองเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ง
ผลประโยชน์ที่จบั ต้ องได้ หรื อความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ แต่เมื่อไม่ได้ รับความช่วยเหลือก็พร้ อมที่
จะหันไปสนับสนุนคูแ่ ข่งของผู้นําคนดังกล่าวหรื อไม่ให้ ความร่วมมือกับผู้ที่ตนเคยเลือก ดังคํากล่าว
ของผู้ใหญ่บ้านในพื ้นที่หมูท่ ี่ 4 ที่ได้ กล่าวถึงเรื่ องนี ้ไว้ ดงั นี ้
“ชาวบ้านที ่เขาเลื อกเรา เขาก็คาดหวังว่าเราจะช่วยเหลื อได้เมื ่อเขาลํ าบาก
หรื อต้องการความช่วยเหลื อ แต่พอเราทําไม่ได้เขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไร แม้ว่าเมื อ่ ก่อน

32

นิธิ เอียวศรี วงศ์, "คนไทยที่ไม่เคยอยูก่ บั ระบอบประชาธิปไตยเลยคือ ชนชันกลาง"
้
[ออนไลน์], 2550.
แหล่งที่มา http://prachatai.com/journal/2007/11/14772
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จะได้เคยให้ความช่ วยเหลื อมาตลอด ตอนนี ้ทําให้จะขอความร่ วมมื ออะไรมันก็ จะ
ลําบาก เหมื อนเขาไม่สนับสนุนเราแล้ว แต่เขาสนับสนุนคนอืน่ ทีอ่ ยู่ตรงข้ามเรา”33
และคํากล่าวของชาวบ้ านในพื ้นที่หมูท่ ี่ 4 ที่ได้ กล่าวถึงเรื่ องนี ้ไว้ ดงั นี ้
“เราเลื อ กเขาก็ เ พราะรู้ จัก กัน และก็ ค าดหวัง ว่ า เขาจะช่ ว ยเหลื อเราได้เ มื ่อ
ลําบากหรื อต้องการความช่วยเหลือ แต่ผใู้ หญ่เขาไม่ช่วยเรา กลับไปช่วยคนใกล้ชิดคน
อืน่ และกลับเป็ นคนอืน่ ทีม่ าช่วยเรา คราวหน้าก็คงจะไม่เลื อกเขาแล้วก็ได้”34
สําหรับในประเด็นเรื่ องความความขัดแย้ งนันพบว่
้
า ในปั จจุบนั นักการเมืองในท้ องถิ่นของ
ตําบลแห่งนีจ้ ะรวมตัวเป็ นกลุ่มใหญ่ภายใต้ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล (ซึ่งมีนายกองค์การ
บริ หารส่วนตําบลเป็ นหัวหน้ ากลุ่ม) และกลุ่มที่ไม่ได้ สงั กัดซึ่งเป็ นขัวตรงข้
้
าม (ซึ่งเป็ นการรวมของ
หลายๆ กลุม่ ) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 5 แสดงการแบ่งกลุม่ นักการเมืองท้ องถิ่นในตําบลแห่งนี ้
หมู่

กลุ่มนายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ขัว้ ตรงข้ าม

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลคนที่ 1
และ 2
กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลคนที่ 1 และ 2
สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบลคน
ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ 1
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลคนที่ 2
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลคน
ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ 1 และ 2
ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกองค์การบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลคนที่ 2
ส่วนตําบลคนที่ 1
ผู้ใหญ่บ้าน

1
2
3
4
5

หมายเหตุ: ขัวตรงข้
้
ามในที่นี ้ ผู้วิจยั รวบรวมมาจากผู้ที่อยู่นอกเครื อข่ายของนายก อบต.เท่านัน้
แต่มิได้ หมายความว่ากลุม่ นี ้จะเป็ นหนึง่ เดียวกัน
33

สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ ี่ 4, 16 กรกฎาคม 2555
34
สัมภาษณ์ ชาวบ้ านหมูท่ ี่ 4, 20 กรกฎาคม 2555.
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โดยประเด็นความขัดแย้ งเริ่ มต้ นมาจากความไม่พอใจต่อตัวของนายกองค์การบริ หารส่วน
ตําบลที่ฝ่ายตรงข้ ามมีการกล่าวหาว่า “มีการดําเนินงานโดยทุจริ ตจากการที่มีเงินงบประมาณของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลหายไปเป็ นจํานวนหลายสิบล้ านบาท”35 ในขณะที่สมาชิกในเครื อข่าย
ของนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลก็ออกมาตอบโต้ ว่า “เป็ นการทุจริ ตของพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคนหนึ่งที่ปลอมแปลงลายมือชื่อของนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล ซึง่ ไม่ใช่การ
36
นอกจากประเด็น
ทุจริ ตของนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลและตอนนี ้เรื่ องกําลังอยู่ในชันศาล”
้
ขัดแย้ ง ดังกล่าวแล้ วก็ ยัง มีประเด็น ความไม่พอใจในเรื่ องของการเล่นพรรคเล่นพวกของนายก
องค์การบริ หารส่วนตําบลอีกบางส่วน อย่างไรก็ดีแม้ จะมีประเด็นขัดแย้ งจนนําไปสู่การแบ่งกลุ่ม
ออกเป็ นกลุ่มของนายกองค์การบริ หารส่วนตําบลและขัว้ ตรงข้ าม แต่ก็จะพบว่าความขัดแย้ งที่
เกิดขึ ้นยังมีระดับที่ไม่สงู มากนัก โดยจะสังเกตได้ ว่าแต่ละฝ่ ายยังคงมีการติดต่อและประสานงาน
ระหว่างกันอยูบ่ ้ างในบางครัง้ โดยยังสามารถพูดคุยกันได้ แต่อาจไม่สนิทใจเท่าใดนัก
ดังนัน้ สําหรับลักษณะของโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงอํานาจของตําบลแห่งนี ้ โดยอาศัย
การอธิ บายจากลักษณะของโครงสร้ างทางการเมืองในระดับท้ องถิ่น พบว่า ผู้นําส่วนใหญ่จะมี
กระบวนการก้ าวขึ ้นสู่ความเป็ นตัวแทน โดยอาศัยเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคม และทุนต่างๆ
โดยเฉพาะทัง้ ทุนทางเศรษฐกิ จ ในการสร้ างฐานเสียงหรื อฐานอํานาจของตน ซึ่งเมื่ อพิจารณา
เครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมของผู้นําให้ ลกึ ลงไปก็จะเห็นได้ ว่า เครื อข่ายของผู้นําแต่ละคนจะ
มาจากเครื อข่ายทัง้ ในแนวราบและแนวดิ่งซึ่งซ้ อนทับกันอยู่ ซึ่งก็คือ เครื อข่ายที่ ตนมีที่เป็ นเครื อ
ญาติ พรรคพวกเพื่อนฝูง และที่ต้องอาศัยคนกลาง (หรื อหัวคะแนน) มักมีความเชื่อมโยงกับระบบ
เครื อ ญาติ พรรคพวกเพื่ อ นฝูง และคนในชุม ชนเดี ย วกัน ที่ เ ป็ นลัก ษณะของความสัม พัน ธ์ ใ น
แนวราบที่ยดึ โยงชาวบ้ านในแต่ละชุมชนเข้ าไว้ ด้วยกันนัน่ เอง
อย่างไรก็ดี ภายใต้ ลกั ษณะความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นําและสมาชิกในเครื อข่ายซึ่งก็จะมี
บรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนตอบแทนระหว่างกันทังในลั
้ กษณะของความสัมพันธ์ ในแนวราบ
และในเชิงอุปถัมภ์ ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ ในแนวดิ่ง และกระบวนการสร้ าง รักษาเครื อข่ายจะเป็ น
กระบวนการที่ต้องมีแสดงออกอย่างสมํ่าเสมอและมีคา่ ใช้ จ่าย ดังนัน้ ผู้นําแต่ละคนจึงต้ องอาศัยทุน
ต่างๆ โดยเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจ เพื่อนํามาใช้ ในกระบวนการดังกล่าว อย่างไรก็ดีเป็ นที่น่าสังเกต
ว่านอกจากทรัพย์สินส่วนตัวแล้ ว ทรัพย์สินส่วนรวมที่ได้ มาตามตําแหน่งที่ได้ รับ ก็จะเป็ นสิ่งสําคัญ
ของการสร้ างและรักษาเครื อข่ายส่วนตัวได้ อีกทางหนึ่ง ทังนี
้ ้ การพยายามสร้ างและรักษาเครื อข่าย

35

สัมภาษณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 1, 5 มิถนุ ายน 2555
36
สัมภาษณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที่ 4, 9 สิงหาคม 2555
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ส่วนตัวของผู้นําแต่ละคน เพื่อรักษาและพัฒนาตําแหน่งตนก็จะส่งผลต่อการผลิตซํ ้าเชิงอํานาจ ใน
ลักษณะที่เป็ นการสร้ างความแตกต่างระหว่างกลุม่ ของตนและไม่ใช่กลุม่ ของตนอีกด้ วย
อย่างไรก็ ดีเป็ นที่ น่าสังเกตว่า ภายใต้ ลักษณะความสัมพันธ์ ของทัง้ ระหว่างตัวแทนกับ
เครื อข่าย แม้ ในบางครัง้ จะได้ แสดงให้ เห็นถึงลักษณะของการครอบงํา แต่ก็จะพบว่ามีการสร้ าง
เงื่อนไขการต่อรองในลักษณะต่างๆ ระหว่างกันในการเกื ้อหนุนซึง่ กันและกัน เพื่อสร้ างความผูกพัน
ในสายสัมพันธ์ ที่ยาวนาน ซึง่ ลักษณะดังกล่าวช่วยให้ สามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ
้ ้เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ วตัวแทน
ในลักษณะของการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างกันได้ เช่นกัน ทังนี
เหล่ า นี จ้ ะต้ อ งเป็ นคนที่ ช าวบ้ า นคุ้น เคย ไว้ ใจ และมั่น ใจที่ จ ะเจรจาต่ อ รองเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง
ผลประโยชน์ที่จบั ต้ องได้ นนั่ เอง
4.4 สรุ ป: การก่ อเกิด/สั่งสมทุนทางสังคม และความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ
จากข้ อมูลในหัวข้ อ 4.1, 4.2 และ 4.3 ได้ สะท้ อนให้ เห็นลักษณะของการก่อเกิด/สัง่ สมทุน
ทางสังคม ซึง่ เป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์ ทางสังคมของชาวบ้ านในตําบลแห่งนี ้ ภายใต้ บรรทัดฐาน
ที่มีร่วมกัน รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างทุนทางสังคมความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ จากโครงสร้ าง
การเมืองในระดับท้ องถิ่นอีกด้ วย ดังนี ้
4.4.1 การก่ อเกิด/สั่งสมทุนทางสังคม
สําหรับการก่อเกิ ดและสัง่ สมทุนทางสังคมของชาวบ้ าน ภายใต้ บริ บทเชิงพืน้ ที่และการ
เปลี่ยนแปลงพบว่า จะเกิ ดขึน้ ใน 2 รู ปแบบ โดยแต่ละแบบก็ จะมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงต่อกัน
กล่าวคือ
(1) มาจากปั จจัยภายใน ด้ วยลักษณะความสัมพันธ์ ภายในชุมชนต่างๆ ของตําบลแห่งนี ้
ที่มกั จํากัดอยูเ่ ฉพาะชุมชนของตนเอง และการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ ปัจจุบนั ประชากรของตําบลแห่ง
้ มและชุมชนจัดสรร ที่แม้ ว่าการก่อรู ปและ
นี ้ เป็ นการผสมผสานกันระหว่างประชากรในชุมชนดังเดิ
สัง่ สมทุนทางสังคมจะมาจากลักษณะของความสัมพันธ์ ภายในชุมชน จากฐานของความสัมพันธ์
เชิงซ้ อนระหว่างกันของ กลุม่ ครอบครัวและเครื อญาติ เพื่อนบ้ าน และชุมชนเดียวกันเหมือนกัน แต่
้ มการยึดโยงระหว่างกันในกลุ่มความสัมพันธ์
ก็จะมีความแตกต่างกันไป กล่าวคือ ในชุมชนดังเดิ
ของความเป็ นกลุ่มของครอบครั วและเครื อญาติจะเป็ นลักษณะที่สําคัญและโดดเด่น ในขณะที่
ชุมชนจัดสรรการยึดโยงระหว่างกันของความสัมพันธ์ ในกลุ่มชุมชนเดียวกันที่มีการจัดตังในรู
้ ป
แบบอย่างเป็ นทางการจะเป็ นลักษณะที่สําคัญและโดดเด่น
(2) มาจากปั จจัยภายนอก การก่อรู ปและสัง่ สมทุนทางสังคมจะเกิดจากการได้ รับการ
สนับสนุนมาจากภาคส่วนต่างๆ ภายนอกพื ้นที่ โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐผ่านการรวมกลุ่มใน
โครงการต่างๆ แต่อย่างไรก็ดีกลับพบว่าไม่ได้ มีบทบาทเท่าใดนัก ทังนี
้ ้เนื่องจากการที่ชาวบ้ านส่วน
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ใหญ่ไม่ได้ มีความสนใจต่อการรวมกลุ่มอย่างแท้ จริ ง แต่ขึ ้นอยู่กับผลประโยชน์ เป็ นสําคัญ ทําให้
ไม่ได้ เกิดความตระหนักถึงภาระหน้ าที่ที่แต่ละคนพึงมีต่อกลุ่ม ในการที่ม่งุ มัน่ ที่จะเข้ าไปช่วย/ร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ เกิดการเอื ้อประโยชน์ และความไว้ วางใจต่อกัน ซึง่ อาจจะช่วยทําให้ เกิดการ
ยึดโยงระหว่างสมาชิกในเครื อข่ายอีกรูปแบบหนึง่ ได้
นอกจากนีย้ งั เป็ นที่น่าสังเกตอีกว่า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวบ้ านจะมี
ลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะระหว่างชาวบ้ านที่เป็ นคนดังเดิ
้ มและที่เข้ ามา
อาศัยใหม่ในชุมชนจัดสรร ซึ่งเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่จะส่งผลต่อศักยภาพของทุนทางสังคมที่จะเป็ น
พลังในการกระทําต่างๆ อย่างไร ดังที่ ปิ แอร์ บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) ได้ กล่าวไว้ ว่า “เรื่ องทุน
ทางสังคมที่เป็ นความสัมพันธ์เชิงเครื อข่ายของคนในสังคม ที่จะเป็ นพลังในการกระทําต่างๆ ระดับ
ทุนทางสังคมจะมากหรื อน้ อยนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ขนาดของเครื อข่ายที่คนแต่ละกลุม่ สามารถเชื่อมโยงให้
เกิดการขับเคลื่อนได้ และขึ ้นอยู่กบั ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม และทุนทางสัญลักษณ์ที่คนคน
นันจะได้
้
มาด้ วยความชอบธรรมจากคนที่ติดต่อด้ วย37 โดยในเบื ้องต้ นสามารถจําแนกลักษณะของ
ทุนทางสังคมในชุมชนต่างๆ ของตําบลแห่งนี ้ออกได้ ดังนี ้
(1) กลุ่มชุมชนดังเดิ
้ ม ที่มีฐานะ และอํานาจ กลุ่มนี ้เป็ นกลุ่มที่เป็ นมีฐานเครื อญาติขนาด
ใหญ่ในพื ้นที่ ที่สร้ างความยึดโยงความสัมพันธ์ ระหว่างญาติในสกุลเดียวกันและที่ใกล้ ชิด และมี
ความเชื่ อ มโยงกั บ ชุ ม ชนอื่ น ในฐานะผู้ นํ า หรื อ ปั จ เจกบุ ค คล ทํ า ให้ สามารถสร้ างเครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ ที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ กันทังในแนวราบและแนวดิ
้
่ง เช่น กลุ่มสกุลโตตาบ ฉิมคล้ าย แห้ ว
สกุล และสุขมาก และกลุ่มสกุลแสงรื่ น บัวม่วง และวงค์สวุ รรณ ที่มีสมาชิกกลุ่มเป็ นผู้นําชุมชนซึ่ง
สามารถสร้ างความสัมพันธ์เชิงซ้ อนได้ ทงแนวราบและแนวดิ
ั้
ง่ เป็ นต้ น
(2) กลุม่ ชุมชนดังเดิ
้ ม ที่ยากจน และพึ่งพิง เป็ นกลุม่ ที่พบว่า มีฐานเครื อข่ายความสัมพันธ์
ที่แคบ ไม่มีเครื อญาติที่ยดึ โยงมากเท่ากลุม่ แรก และไม่มีฐานเครื อข่ายเชื่อมโยงกับกลุม่ อื่นในฐานะ
ผู้นําหรื อตัวแทน และเป็ นกลุ่มที่เป็ นฐานความสัมพันธ์ ในความสัมพันธ์ เชิงอํานาจที่ด้อยกว่าอีก
ฝ่ าย ทังในแนวราบและแนวดิ
้
ง่
(3) กลุม่ ชุมชนใหม่ ที่มีฐานะ และมีอํานาจ ทังในแบบทางการและบุ
้
คลิกภาพเฉพาะตัว ใน
กลุ่มนี ้เป็ นชุมชนจัดสรรใหม่ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคมอยู่ในระดับสูง โดยส่วนใหญ่เครื อข่าย
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็ นทางการ คือ กลุม่ ครอบครัวและเครื อญาติ รวมถึงเพื่อนบ้ าน มักจํากัดเป็ น

37

ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการสร้ างแนวคิดและปฏิบตั ิการในบริ บทการ
พัฒนาของไทย (พ.ศ.2540-2546), (ปริ ญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา ภาคสังคมวิทยาและ
มนุษย์วิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547). หน้ า 32.
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วงแคบ แต่เครื อข่ายของความเป็ น ชุมชนเดียวกันจะมีขนาดใหญ่ แต่เป็ นแบบทางการ สมาชิก
ติดต่อกันตามบทบาทและหน้ าที่ การเชื่อมโยงกับภายนอกจะอาศัยผู้นํากับชุมชน
(4) กลุม่ ชุมชนใหม่ ที่ยากจน แต่มีอํานาจ กลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่ตงชุ
ั ้ มชนจัดสรรเช่นเดียวกับใน
กลุ่มที่ 3 ที่อพยพเข้ ามาอาศัยอยู่ใหม่ แต่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคมที่ไม่สูงมากนัก แต่มี
เครื อข่ายทังภายในและภายนอกทั
้
งในแนวราบและแนวดิ
้
่งที่เข้ มแข็ง ทําให้ มีอํานาจในการต่อรอง
ต่างๆ เช่น ในกรณีการเลือกตังผู
้ ้ ใหญ่บ้าน เป็ นต้ น
ซึง่ ลักษณะดังกล่าวน่าจะสามารถสะท้ อนให้ เห็นได้ อย่างเด่นในการจัดการตนเองและการ
ให้ ความช่วยเหลือระหว่างกันของชาวบ้ านในช่วงที่ต้องประสบอุทกภัยในปี 2554 ดังที่กล่าวถึง
ต่อไป
4.4.2 ความเชื่อมโยงระหว่ างทุนทางสังคมกับความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ
จะเห็นได้ ว่า ภายใต้ โครงสร้ างความสัมพันธ์ ทางการเมืองในระดับท้ องถิ่น การก้ าวขึ ้นสู่
อํานาจของผู้นําจะต้ องอาศัยเครื อข่ายที่กว้ างขวางทังในกลุ
้
่มของครอบครัวและเครื อญาติ พรรค
พวกเพื่ อ นฝู ง และคนในชุ ม ชนเดี ย วกัน ซึ่ ง เป็ นความสัม พัน ธ์ แ นวราบ และคนกลาง (หรื อ
หัว คะแนน) ซึ่ง เป็ นความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง อุป ถัม ภ์ ห รื อ แนวดิ่ง โดยจะมี ก ลไกของการแลกเปลี่ ย น
ผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างกันของตัวแทนกับสมาชิกในเครื อข่าย ซึง่ จะเป็ นกระบวนการในการ
สร้ างและรักษาเครื อข่าย ที่เป็ นสิ่งที่มีค่าใช้ จ่าย ดังนันทุ
้ นต่างๆ จะเป็ นปั จจัยที่สําคัญประการหนึ่ง
โดยทุนนันอาจมาจากทรั
้
พย์ สินส่วนตัวและส่วนรวม ที่มาจากการก้ าวเข้ ามาสู่การเป็ นตัวแทนที่
ช่วยเพิ่มฐานทรัพยากรของตัวแทนให้ มากขึ ้นก็เป็ นได้ ทังนี
้ ้ การพยายามรักษาและพัฒนาตําแหน่ง
ของผู้นําก็จะส่งผลให้ การผลิตซํ ้าเชิงอํานาจ โดยเฉพาะในการสร้ างความแตกต่างระหว่างกลุม่ ของ
ตนและไม่ใช่กลุ่มของตน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่เป็ นการตอกยํ ้าหรื อผลิตซํ ้าโครงสร้ าง
อํานาจที่มีอยูเ่ ดิมเท่านัน้ แต่ยงั มีแนวโน้ มที่สร้ างเงื่อนไขซํ ้าเติมความเหลื่อมลํ ้าทางสังคม-เศรษฐกิจ
และส่งผลกระทบต่อผู้คนอยูน่ อกเครื อข่ายมากกว่า ซึง่ อาจนําสูค่ วามขัดแย้ งได้ ในอนาคตอีกด้ วย
อย่างไรก็ดี ภายใต้ กระบวนการสร้ างและรักษาผลิตซํ ้าเชิงอํานาจของผู้นํา แม้ จะมีลกั ษณะ
ของการครอบงํ า แต่การเข้ าเป็ นพรรคพวกของผู้นําไม่ใช่การบีบบังคับโดยสิน้ เชิงไม่ใช่ผลของ
ทางเลือกที่มีจํากัดเสมอไปเท่านัน้ แต่ในบางครัง้ ก็จะพบว่าตัวแทนและสมาชิกในเครื อข่ายก็มีการ
สร้ างเงื่ อ นไขการต่อ รองในลัก ษณะต่า งๆ ระหว่ า งกัน อี ก ด้ ว ย ซึ่ง ช่ ว ยให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย น
ความสัม พัน ธ์ ใ นเชิ ง อุป ถัม ภ์ ไ ด้ บ้ า งเช่ น กัน ในลัก ษณะที่ ผ้ ูนํ า จะไม่ไ ด้ เ ป็ นผู้ที่ มี ส่ว นได้ เ ปรี ย บ
เนื่องจากมีฐานของการต่อรองสูงกว่าสมาชิกในเครื อข่ายและคนกลาง (หรื อหัวคะแนน) เสมอไป
เท่านัน้
ดังนัน้ ในด้ านหนึ่งแม้ ว่าความสัมพันธ์ แบบเครื อญาติ พรรคพวกเพื่อนฝูง และความเป็ น
คนชุมชนเดียวกัน จะมีพลังในการช่วยเหลือต่างตอบแทนกัน โดยเฉพาะในการเลือกตังตั
้ วแทน
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ระดับ ท้ องถิ่ น ดัง กล่ า วแล้ ว แต่ ข้ อมูล จากพื น้ ที่ ก็ ยัง ชี ใ้ ห้ เห็ น ด้ า นลบและความเชื่ อ มโยงกั บ
ความสัมพันธ์ เชิงอํ านาจ โดยเฉพาะในเรื่ องความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดในเครื อญาติ หรื อในชุมชน
ภายใต้ ลกั ษณะของต่างคนต่างอยู่ โดยจะไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ ข้ามกลุ่ม ถ้ าปราศจากตัวกลาง
ั ้ ่บนความสัมพันธ์ เฉพาะกลุ่ม
อย่างผู้นําชุมชนในท้ องถิ่ น นอกจากนีก้ ารเมืองบนท้ องถิ่นที่ตงอยู
เช่นนี ้ ก็มีแนวโน้ มในการผลิตซํ ้าโครงสร้ างความสัมพันธ์ ทางอํานาจแบบเดิม (ไม่ว่าจะดีหรื อไม่ก็
ตาม) ซึ่งอาจส่ง ผลในด้ านลบกระทบต่อคนอี กกลุ่มหนึ่งได้ เช่น กัน โดยเฉพาะในแง่ของการใช้
ความสัมพันธ์ ที่มีการยึดโยงที่แน่นแฟ้นในการกี ดกันผู้อื่น และจากการศึกษาบริ บทเชิงพื ้นที่และ
ความสัมพันธ์ เชิงอํานาจของตําบลแห่งนี ้ในบทนี ้จะช่วยให้ เห็นลักษณะของการจัดการตนเองของ
ชาวบ้ านและภาครัฐในระดับท้ องถิ่นในภาวะอุทกภัยในบทต่อไปได้ อย่างชัดเจน
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บทที่ 5
ปฏิบตั กิ ารของทุนทางสังคมในภาวะอุทกภัย
เนื้ อ หาบทนี้จ ะแสดงให เ ห็ น ปฏิ บั ติการของการใช ทุ น ทางสั งคมในภาวะอุ ท กภั ยของ
ประชาชนในตําบลแหงหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งในดานหนึ่งการบริหารจัดการในภาวะอุทกภัยจะ
อยูภายใตการจัดการของภาครัฐในระดับทองถิ่น โดยจะชี้ใหเห็นถึงการใชประโยชนจ ากทุนทาง
สังคมของผูคนที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนผลจากการใชทุนทางสังคมทั้งในดานบวก-ลบ รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงกับความสัมพันธเชิงอํานาจในระดับตําบลดวย
และเพื่ อ ทํ า ความเขา ใจถึง ปฏิ บั ติการของทุ น ทางสัง คมในสภาวะดัง กล า ว ผู วิ จั ยจะ
นําเสนอโดยเริ่ มตนจากการจัด การของภาครัฐ ในระดับ ทองถิ่น ซึ่ งจะเปน การปูพื้นฐานให เห็ น
เงื่อ นไขทั้งที่ เปน เงื่ อนไขสนั บสนุ น หรือ เปนขอ จํา กัดในปฏิบัติการของทุนทางสังคมในเบื้อ งตน
กอ นที่จะชี้ใหเห็นถึงปฏิบัติการการใชทุนทางสังคมของชาวบา นที่ประสบอุทกภัย โดยใชขอ มูล
ลักษณะของทุนทางสังคม (ในบทที่ 4) เปนพื้นฐาน ทั้งในเรื่องรูปแบบ/ขนาด ประสิทธิผลที่แตกตาง
กันของทุนทางสังคม และในสวนสุดทาย จะเปนการวิเคราะหใหเห็นทั้งผลบวกและผลลบของการ
ใชทุนทางสังคมในระดับชุมชน ตลอดจนผลตอความสัมพันธเชิงอํานาจในระดับตําบล ซึ่งจะแสดง
ใหเห็นจาก แนวโนมอิทธิพลของผูนําในตําบลภายหลังภาวะอุทกภัย
5.1 การจัดการภาครัฐในระดับทองถิ่น
ในป 2554 ประเทศไทยตองประสบกับมหาอุทกภัยครั้งรุน แรง โดยเริ่มตั้งแตในชวงเดือน
มิถุนายน 2554 จนถึงเดือนมกราคม 2555 สถานการณจึงไดคลี่คลายเขาสูสภาวะปกติ รวมพื้นที่ที่
มีการประกาศเปนพื้นทีป่ ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ทั้งสิ้น กวา 65 จังหวัด 684 อําเภอ
4,920 ตําบล 43,636 หมูบาน มีผูเสียชีวิต 815 ราย (44 จังหวัด) สูญหาย 3 คน 1 โดยมีสาเหตุที่
สําคัญมาจากสภาวะฝนที่ตกหนาแนนตอเนื่องในฤดูฝน
สภาวะฝนที่ตกอยางตอเนื่อง ประกอบกับมวลน้ําที่เกิดจากฝนที่ตกในคูคลองและลําหวย
สาขาตางๆ ที่ไหลลงแมน้ําสงผลใหเกิดน้ําทวมรุนแรงยาวนาน โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณสองฝงริม
แมน้ําในภาคเหนือตอนลางและบริเวณที่ราบลุมเจาพระยาในภาคกลางของประเทศ2 เชนเดียวกับ
1

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, สรุปสถานการณสาธารณภัยประจําเดือน
มกราคม 2555[ออนไลน], 15 มีนาคม 2556 แหลงทีม่ า:
http://61.19.100.58/public/group4/news/news55/01_55/report7.1.pdf
2
ศูน ยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิท ยา, “ปริมาณฝนและอุท กภัย 2554”, วารสารกรมอุตุน ิยมวิทยา ปที่
11 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2554): 1
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พืน้ ที่กรณีศึกษาตําบลแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ก็เปนพื้นที่หนึ่งที่ตองประสบปญหาน้ําทวมสูง
และครอบคลุมทุกพื้นของตําบล เริ่มตั้งแตในชวงปลายเดือนตุลาคมมาจนถึงตนเดือนธันวาคม
อันเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศที่เปนพื้นที่ลุมอางกะทะ รวมถึงการมีพื้น ที่อยูติดกับคูคลอง
หลายสายที่เชื่อมติดตอกับแมน้ําเจาพระยา เชน คลองบางกอกนอย คลองบางกรวย คลองบางสี
ทอง เปนตน ทําใหเมื่อฝนตกหนัก น้ําในแมน้ําเจาพระยาก็จะไหลเขาสูคูคลอง เขาทวมพื้น ที่เปน
ประจําทุกปในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม3 ประกอบกับในป 2554 น้ํามีปริมาณมากกวาใน
ทุกๆ ป จึงทําใหภาวะอุทกภัยครั้งนี้ ดูจะเปนครั้งที่รุนแรงที่สุดของพื้นที่แหงนี้
สําหรับการบริหารจัดการเพื่อปองกัน/แกไขปญหาอุทกภัยนั้น ในเบื้องตนเปนหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยสามารถจําแนกการดําเนินงานออกเปน 2 ระยะ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) ระยะของการปองกันเละเตรียมความพรอม เริ่มตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคมเปน
ตนมา เปนการดําเนินงานตามแผนงานปองกันปญหาอุทกภัยตามปกติที่เกิดขึ้นทุกป โดยองคการ
บริ ห ารส ว นตํา บลจะมีการจั ดทํ า แผนเฉพาะกิ จ การจั ดเตรี ยมบุ คลากร สถานที่ งบประมาณ
เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ การติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ และการสํารวจพื้นที่จุด
เสี่ยงตางๆ เพื่อวางแนวปอ งกัน/เครื่อ งสูบน้ํา ตลอดจนการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ
ข า วสาร ฯลฯ นอกจากนี้ ท างองคก ารบริ ห ารส ว นตํ าบลยั งไดมี การแตง ตั้ง “เจ าหน า ที่ แ ละ
คณะกรรมการประจําศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือน” ขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 25544 และ
ดวยฐานะที่เปนนิติบุคคล มีงบประมาณของตนเอง การดําเนินงานจึงเนนการอาศัยทรัพยากรของ
ตนเปนหลัก โดยมีการประสานขอความรวมมือไปยังอําเภอและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของบางใน
บางสวน5
ตอ มาในชวงตนเดือนกันยายน เมื่อสถานการณมีแนวโนมของความรุนแรงมากกวาใน
ทุกๆ ป ทางอําเภอไดเชิญกํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล เขารวมประชุมเพื่อเตรียมรับ เหตุอุท กภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยขอความรวมมือให
สํารวจพื้นที่ เพื่อ จัดตั้งเปนศูนยอ พยพ/พักพิง ในกรณีที่น้ําทวมสูงและตองอพยพประชาชน แต
ในขณะนั้น ผูนําชุมชนในตําบลแหงนี้ ไมวาจะเปนกํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวน

3

สัมภาษณ นายกองคการบริหารสวนตําบล, 21 พฤษภาคม 2555
คําสั่งองคการบริห ารสวนตําบลที่ 107/2554 “เรื่องการแตงตั้งเจาหนาที่และคณะกรรมการประจํา
ศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนตําบล” วัน ที่ 1 สิงหาคม 2554
5
สัมภาษณ นายกองคการบริหารสวนตําบล, 21 พฤษภาคม 2555
4
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ตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล สวนใหญไมมีใครเชื่อ วาน้ําจะทวมสูงจนตองมี
การจัดตั้งศูนยพักพิง6
และในชวงกลางเดือนกันยายน เมื่อน้ําไดเริ่มเขาทวมพื้น ที่ในบางสวนในหมูที่ 1 หมูที่ 2
หมูที่ 3 หมูที่ 4 และหมูที่ 5 ทางจังหวัดนนทบุรีจึงไดอ อกการประกาศใหตําบลแหงนี้เปนพื้นที่
ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน7 ซึ่งมีนัยสําคัญที่ทําใหหนวยงานภาครัฐ บาลจะไดรับงบประมาณใน
การบริหารจัดการภาวะอุทกภัยเพิ่มขึ้นจากงบฉุกเฉินนั่นเอง ในขณะเดียวกันองคการบริหารสวน
ตําบลก็ไดมีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําศูนยอํานวยการปองกัน
อุทกภัย 2554 (เพิ่มเติม) ขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณอุทกภัยที่มี
แนวโนมรุนแรงขึ้น8 โดยกิจกรรมหลักๆ ในชวงนี้ ไดแก เปนการเตรียมการปองกันพื้นที่เปนหลัก ทั้ง
ในการจัดเตรียมกระสอบบรรจุทรายและกรอกทราย การวางแนวกระสอบทรายปองกันน้ําทวม
ตามจุดเสี่ยงตางๆ สรางทํานบปองกันน้ําทวมชั่วคราว และปดประตูระบายน้ํา ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ตามจุด สู บน้ํ าตางๆ และควบคุม ดูแลเครื่ อ งสู บ น้ํ าขององคการบริ ห ารส วนตํา บล ควบคุมการ
เบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ําของกรมชลประทาน ฯลฯ
โดยเปนที่นาสังเกตวา การดําเนินงานการตางๆ ในชวงนี้ โดยเฉพาะการวางแนวกระสอบ
ทราย การสรางทํานบ การเปด-ปดประตูระบายน้ํา และการติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามจุดสูบ น้ําตางๆ
ตองมีการประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ใกลเคียงเปนระยะๆ ทั้งนี้เนื่อ งจากแต
ละฝายก็มัก จะเนน การดูแ ลพื้น ที่ข องตนเปน สํ าคัญ ดัง นั้น จึงมีความจํา เป นที่ ต องมีการติด ตอ
ระหวา งกันทั้ งโดยการติดตอ แบบเปน ทางการและแบบใชความสัมพันธสวนตัวที่มีแ ตเดิม เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ตลอดจนความชวยเหลือระหวางกัน9
(2) ระยะประสบอุทกภัย เริ่มตั้งแตตนเดือนตุล าคมถึงตนเดือ นธัน วาคม โดยในระยะนี้
เมื่อรัฐบาลจัดตั้งศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัย (ศปภ.) ขึ้น และมีคําสั่งใหผูวาราชการ
จังหวัดตั้งศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.) ในลักษณะเดียวกับสวนกลางเพื่อ
ประสานงานทั่วประเทศ จึงมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยจังหวัดนนทบุรีที่

6

สัมภาษณ ปลัดอําเภอ, 11 พฤษภาคม 2555 และขอสังเกตนี้ก็ไดรับการยืนยันจากการสัมภาษณผูนํา
คนอื่นๆ เชน นายก อบต. กํานัน ผูใหญบานเกือบทั้งหมด
7
ประกาศจังหวัดนนทบุรี “เรื่อง ประกาศพื้นที่ป ระสบภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่กรณีศึกษา ฉบับ ที่ 1 และ
2”
8
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลที่ 163/2554 “เรื่องการแตงตั้งเจาหนาที่ปองกัน และบรรเทาสาธารณ
ภัย ประจําศูนยอํานวยการปองกันอุทกภัย 2554” วันที่ 3 ตุลาคม 2554
9
สัมภาษณ นายกองคการบริหารสวนตําบล, 21 พฤษภาคม 2555
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ศาลากลางจังหวัด และจัดตั้งศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอขึ้น ณ ที่วา
การอําเภอตามลําดับ
เมื่อจัดตั้งศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอขึ้นแลว ทําใหอ งคการ
บริหารสวนตําบลแหงนี้กับอําเภอ มีการรวมงานกันอยางใกลชิดมากขึ้น เพราะองคการบริหารสวน
ตําบลทุกแหงถือเปนสวนหนึ่งของศูนยปฏิบัติการชวยเหลือ ผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอ ซึ่งมี
นายอําเภอเปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย และมีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลเปนรองผูอํานวยการ โดยมีกํานันและผูใหญบานทุกหมูบานอยูในฝายปฏิบัติการและ
ฝายอํานวยการรวม10
ในแงการบริหารจัดการ การตั้งศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอ มี
นัยสําคัญที่ทําใหหนวยราชการสวนภูมิภาค โดยเฉพาะอําเภอมีบทบาทในการประสานงาน/สัง่ การ
องคก ารปกครองสว นท อ งถิ่ น มากขึ้ น จากเดิ ม ที่ มีเ พีย งบทบาทในการกํา กั บ ดู แ ล และยั ง มี
งบประมาณ/ทรัพยากร บุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ เขามาสนับสนุนการจัดการในทองถิ่นดวย
ไดแก มีกําลังทหาร/ตํารวจสนับสนุนการปองกันพื้นที่ ตลอดจนการอพยพประชาชน และไดรับการ
สนับสนุนดานอาหารและสวัสดิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน11
แผนภาพที่ 5 โครงสรางศูนยปฏิบัตกิ ารชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในอําเภอแหงหนึง่ ของจังหวัด
นนทบุรี
ผอ.ศปภ.อําเภอ
ที่ปรึกษา ศปภ.อําเภอ

ที่มา: คําสั่งอําเภอที่ 187/2554 เรื่องการจัดตัง้ ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัยประจํา
อําเภอ
10

สัมภาษณ ปลัดอําเภอ, 11 พฤษภาคม 2555; สัมภาษณ นายกองคการบริหารสวนตําบล, 21
พฤษภาคม 2555
11
คําสั่งอําเภอที่ 187/2554 เรื่อง “การจัดตั้งศูนยป ฏิบ ัติการชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัยประจําอําเภอ
21 ตุลาคม 2554
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ตอมาในชวงปลายเดือนตุลาคม เมื่อน้ําไดเขาทวมเต็มพื้นที่มีระดับสูง เสนทางคมนาคม
สายหลักเขาสูที่วาการอําเภอ น้ําทวมเกือ บตลอดสาย การเดิน ทางเปนไปดวยความยากลําบาก
มากขึ้น จึงไดมีการยายศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอมายังที่ทําการของ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชสอ.) ซึ่งตั้งอยูบนที่สูงบริเวณแยกบางสีทอง และเปน
บริเวณเดียวที่น้ําไมทวม พรอมๆ กับมีการจัดตั้งศูนยพักพิงประจําตําบลขึ้นจํานวน 7 แหง เพื่อให
ความชวยเหลือประชาชนในตําบลและพื้นที่ใกลเคียง ไดแก ศูนยพักพิงศาลาการเปรียญวัดไทร
ศูนยพักพิงวัดบางออยชาง ศูน ยพักพิงชุมนุมสหกรณออมทรัพย ศูนยพักพิงโรงเรียนรัตนบัณฑิต
ศูนยพักพิงวัดแดง ศูนยพักพิงวัดรวก และศูนยพักพิงศาลาการเปรียญวัดโคนอน12
อยางไรก็ดี แมวาการบริหารงานภาครัฐจะมีแ บบแผน โครงสรางการดําเนินงานที่มีการ
กําหนดบทบาทและหนาที่ของหนวยงานตางๆ อยางชัดเจน แตในสถานการณจริง ที่สภาพพื้นที่มี
ความสลับซับซอนและอุทกภัยที่มีความรุนแรง ไดสงผลใหภาครัฐ โดยเฉพาะหนวยงานในระดับ
ทองถิ่นในพื้นที่ ไมสามารถปฏิบัติตามแผนงานหรือ สายการบังคับบัญชาที่กําหนดไวไดทั้งหมด
โดยตองปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัตไิ ปบางประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขา ราชการและเจา หนา ที่จากอํา เภอ ทํ า หน า ที่ ป ระสานระหว า งพื้น ที่ ทั้ ง ระหว า ง
องคการปกครองสวนทองถิ่นในทองถิ่นดวยกันเอง และการประสานงานกับหนวยงานระดับจังหวัด
โดยระยะแรก จะมีการสํารวจความตองการของผูประสบภัย เพื่อประสานขอความชวยเหลือไปยัง
จัง หวั ดและหน วยงานอื่ นๆ และเมื่ อไดทรั พยากรและสิ่ง ของบริจ าคมาแล ว ก็กระจายไปยัง 3
ชองทางหลัก ไดแก องคการปกครองสวนทองถิ่น ศูนยพักพิง และผูนําในพื้นที่ซึ่งจะเปนผูท นี่ าํ ไปให
ผูประสบอุทกภัยตอไป (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 6)

12

สัมภาษณ ปลัดอําเภอ, 11 พฤษภาคม 2555
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แผนภาพที่ 6 กลไกในการใหความชวยเหลือในพื้นทีก่ รณีศึกษา
ศปภ.ประจําอําเภอ
นายก อบต.

กํานันและผูใหญบาน

สมาชิก อบต.

หมูที่ 1

หมูท ี่ 2

หมูท ี่ 3

หมูท ี่ 4

หมูที่ 5

ศูนยพักพิงผูประสบภัย

ที่มา: ประมวลมาจากการศึกษา
สําหรับทรัพยากรที่หนวยราชการจัดสรรใหสําหรับทั้งอําเภอบางกรวย ไดแก อาหารกลอ ง
น้ําดื่ม ถุงยังชีพซึ่งประกอบดวยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปน เต็นท เครื่องนอน รองเทายาง เรือ
ประเภทตางๆ เครือ่ งสูบน้ํา สวมกระดาษ เครื่องกรองน้ํา เปนตน โดยในระยะแรกอาหารกลองและ
น้ําดื่ม และเครื่องนอน ซึ่งมีจํานวนเฉพาะสําหรับ ผูพักพิงที่อ ยูในศูนยพักพิงเทานั้น* (ดังตัวอยาง
จากบัญชีการจัดสรรอาหารกลองและน้ําดื่มในพื้นที่กรณีศึกษา ตําบลแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
ตารางที่ 6)

*

อยางไรก็ดี จากการสังเกตการณ ผูวิจัยพบวา แมวาอาหารกลองและน้ําดื่มจะมีใหเฉพาะผูพักพิงที่อยู
ในศูนยพักพิงเทานั้น แตในทางปฏิบ ัติ เนื่องจากผูประสบอุทกภัยจํานวนมาก ไมอพยพเขามาอยูในศูนยพักพิงที่
จัดไวให และใชชีวิตอยูดวยความลําบาก ผูนําในพืน้ ที่จําเปนตองจัดสรรใหผูประสบอุทกภัยกลุมนี้ดวย ซึ่งทําใหมี
การปรับเปลี่ยนเกณฑการจัดสรรอาหารกลอง/น้ําดื่มในเวลาตอมา

97

ตารางที่ 6 ตัวอยางบัญชีการแจกอาหารกลองและน้ําดื่มในพื้นที่กรณีศึกษาของศูนยปฏิบตั ิการ
ชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัยประจําอําเภอแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี (วันที่ 28 ตุลาคม 2554)
หมูท ี่
1
2
3
3
3
4
5

ศูนยอพยพ
วัดไทร
วัดบางออยชาง
ชุมนุมสหกรณฯ
โรงเรียนรัตนบัณฑิต
วัดแดง
วัดรวก
วัดโคนอน

จํานวน จํานวน
น้ําดื่ม
ผูรับ
คน อาหาร
35
70
35 ผญบ. ปราโมทย ขันทอง
55
110
55 กํานัน ขวัญยืน โตตาบ
150
300
200
250
500
200 จัดรถไปสง
35
70
35 จัดรถไปสง
25
50
25 ผบญ.สิริพร แกวอยู
75
150
75 ผญบ.สุระ ทรงอยู

ที่มา: ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
สําหรับเครื่องอุปโภค บริโภคและของใชอื่นๆ สําหรับจัดสรรใหกับผูประสบอุทกภัยที่ยังคง
อาศัยอยูในพื้นที่ แมวาอําเภอจะไดรับงบประมาณสําหรับจัดซื้อถุงยังชีพ แตก็ไมเพียงพอสําหรับ
ทุกครัวเรือน โดยในพื้นที่กรณีศึกษา ไดรับการจัดสรร รอยละ 48 ของครัวเรือ นทั้งหมด ในขณะที่
ตําบลอื่นๆ ก็ไดรับในจํานวนแตกตางกันไป (รายละเอียดในตารางที่ 7) สําหรับเกณฑในการจัดสรร
ทรัพยากรในแตละพื้นที่ เจาหนาที่พิจารณาจากจํานวนประชากรและความรุนแรงของอุทกภัยใน
พื้นที่นั้นๆ13

13

สัมภาษณ ปลัดอําเภอ, 11 พฤษภาคม 2555
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนถุงยังชีพตอ จํานวนครัวเรือนในพื้นที่กรณีศึกษาของศูน ยปฏิบัติการ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอแหงหนึ่ง ในจังหวัดนนทบุรี
ตําบล
ทม.บางกรวย
บางขนุน

รอยละของ
จํานวน จํานวนถุง
ครัวเรือน
ถุงยังชีพตอ
คน ยังชีพรวม
ครัวเรือน
16,804 41,500
2,176
4,356
1,461
67

พื้นที่กรณีศึกษา

3,857

9,390

1,854

48

บางขุนกอง
มหาสวัสดิ์ (3 4 5)
มหาสวัสดิ์ (1 2 5 6 7)
ปลายบาง
บางคูเวียง
ศาลากลาง

4,796
1,842
5,577
8,220
3,823
4,245

8,599
3,777
11,766
14,049
7,941
9,746

3,038
1,007
3,409
3,466
2,550
2,241

63
55
61
42
67
53

รวม

51,340

111,124

19,026

37

ที่มา: ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
หนวยงานทองถิ่นของตําบล ขอมูลจากการสัมภาษณกํานัน ผูใหญบาน นายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตลอดจนสมาชิกองคก ารบริหารสวนตําบล พบวา การใหความชวยเหลือ แก
ชาวบ า นในระยะอุ ท กภั ย ทํ า ให กํา นั น ผู ใ หญ บ า น และผู นํ าในองคก ารบริ ห ารส วนตํ า บลมี
ประสานงานกันมากขึ้นกวาเดิม โดยมีการแบงความรับผิดชอบใหกํานัน ผูใหญบานและสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลแตละหมูบาน ดูแลสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ซึ่งพบวามีการ
ทํางาน 2 ลักษณะ ไดแก
1. การแบงเขตความรับผิดชอบผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในแตละ
หมูบา นตา งๆ โดย โดยใหแ ตล ะคนจะรับ ผิ ดชอบในบริเ วณชุ มชนที่ ต นอาศั ยอยูแ ละบริ เ วณ
ใกลเคียง รูปแบบนี้พบไดในพื้นที่หมูที่ 1 หมูที่ 3 หมูที่ 4 และหมูที่ 5
2. การรวมศูนยจัดการไวที่จุดเดียว โดยจะมีศูนยกลางอยูที่ศูนยพักพิงวัดบางออยชาง
และมีกํานัน/ผูใหญบานหมูที่ 2 ทําหนาที่ประสานงานระหวางชาวบานในหมู 2 และภาครัฐ
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ข อ มูล จากการสั มภาษณ ผูนํ า ในชุ ม ชนในเรื่ อ งรู ป แบบการจั ดสรรสิ่ ง ของและความ
ชวยเหลือใหแกผูประสบอุทกภัย พบวา แมวาตนทางของบริจาค โดยเฉพาะจากหนวยราชการ จะ
มีการจัดระบบหรือทําบัญชีอยางชัดเจน แตในการจัดสรรสิ่งของที่ผ ูนําชุมชนนําไปใหผูประสบภัย
หรือปลายทาง กลับไมไดมีการจัดระบบหรือมีรายงานผลที่ชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีพื้นที่หมูที่ 1
หมูที่ 3 หมูที่ 4 และหมูที่ 5 ซึ่งลักษณะของการแบงเขตความรับผิดชอบของผูนําจะอาศัยการแบง
ตามพื้นที่ในบริเวณที่ตนอาศัยอยูและบริเวณใกลเคียงเปนสําคัญ จนทําใหเกิดการตั้งขอ สังเกต
จากชาวบานบางสวนวา ผูนํามักจะจัดสรรของบริจ าคใหเฉพาะคนใกลชิดเทานั้น 14 ซึ่งนอกจาก
ความชวยเหลือภายในชุมชนตางๆ แลว ในระดับหมูบานก็ยังพบวาความชวยเหลือของชาวบานก็
จะแตกตางกันไปอีกดวย ซึ่งสวนหนึ่งมีปจจัยมาจากศักยภาพของผูนําแตล ะคนที่จะสามารถดึง
ทรัพยากรเขามาไดทั้งในแบบทางการและไมทางการ โดยอาจเห็นไดจากความแตกตางของจํานวน
ถุงยังชีพที่ชาวบานไดรับ ซึ่งบางคนไดรับประมาณ 9-15 ครั้ง15 ในขณะที่ชาวบานอีกคนซึ่งอยูใน
พื้นที่ติดกันไดรับประมาณ 5-7 ครั้ง16 และในกรณีของหมูบานสําเร็จวิลลในหมูที่ 5 ซึ่งเปนหมูบาน
ของนายกองคการบริ ห ารส วนตําบลและรองนายกองคการบริ หารสว นตํา บลที่ มีก ารแจกของ
ชว ยเหลื อ ตา งๆ โดยตลอดไมเ คยขาด17 เปรี ยบเที ยบกับ ในพื้นที่ ห มู ที่ 4 ซึ่ งทรั พยากรความ
ชวยเหลือที่ไดรับจัดสรรมีจํานวนไมมาก และโดยสวนใหญมาจากทางอําเภอ18 เปนตน
นอกจากการทําหนาที่จัดสรร/จัดสงสิ่งของใหถึงผูประสบภัยในชุมชนแลว ผูนําชุมชนใน
ตําบลยังตองทําหนาที่ติดตอประสานงานและจัดสงอาหาร/ทรัพยากรใหกับศูนยพักพิงตางๆ ทั้ง 8
แหงดวย โดยเฉพาะผูใหญบานหมู 1 หมู 2 หมู 4 และหมู 5 (รายละเอียดดูในตารางที่ 6)
ศูนยพักพิง 7 แหงในพื้นที่กรณีศึกษา ดังที่ กลาวไปแลววาศูนย พักพิงเกิดจากความ
ริเริ่มของภาคราชการในการเตรียมการรับมือ กับภาวะอุทกภัย และในระหวางที่ฝายราชการขอ
ความรวมมือจากผูนําชุมชนใหสํารวจหาสถานที่จัดตั้งศูนยพักพิง ผูนําในพื้นที่จํานวนมากไมเชือ่ วา
สถานการณน้ําทวมจะรุนแรง จนชาวบานอยูในบานของตนเองไมได จากการสังเกตการณของ
ผูวิจัยพบวา ในการตั้งศูนยพักพิง ฝายราชการมีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ เครื่องนอน แตก็
ไมทันการณกับสถานการณ ในระยะแรก ผูบริหารศูนยพักพิงแตล ะแหงจําเปนตองจัดเตรียมให
อยางเชน ศูนยพักพิงชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งใชอาคารที่ทําการของชุมนุม
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สัมภาษณ ชาวบานหมูท ี่ 1, 10 สิงหาคม 2555
สัมภาษณ ชาวบานหมูท ี่ 2, 6 สิงหาคม 2555
16
สัมภาษณ ชาวบานหมูท ี่ 4, 6 สิงหาคม 2555
17
สัมภาษณ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล, 8 มิถุนายน 2555
18
สัมภาษณ ผูใหญบานหมูท ี่ 4, 16 กรกฎาคม 2555
15
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สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 1 และชั้น 4-6 เปนที่พักพิงสําหรับผูประสบอุทกภัยและ
อาสาสมัครและเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงาน ตองจัดซื้อเครื่องนอนและเครื่องใชทจี่ าํ เปนจํานวนหนึง่ ไว
ลวงหนา เพราะอาคารถูกออกแบบไวเปนสํานักงาน จึงไมมีอุปกรณเหลานี้ และในสวนของศูนยพกั
พิงที่เปนวัด ก็ใชอุปกรณจากวัดสวนหนึ่ง และบางสวนชาวบานตองนํามาเอง ดังนั้น การจัดตัง้ ศูนย
พักพิง จําเปนตองอาศัยเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวมจากองคกรอื่นนอกราชการอยาง
มาก ไมวาจะเปนองคกรภาคเอกชน อยางชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ วัด โรงเรียนเอกชนในพื้นที่
หรือองคกรอื่นที่เขามาบริจาคสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน
หลังจากภาคราชการจัดตั้งศูนยพักพิงแลว มีผูประสบอุทกภัยจํานวนหนึ่งอพยพเขามาอยู
ในศูนย แตก็มีจํานวนนอยกวาที่ศูนยกําหนดไว (รายละเอียดในตารางที่ 8) สาเหตุสวนหนึ่งเปน
เพราะผูประสบอุทกภัยจํานวนมากที่แมประสบความลําบาก แตกเ็ ลือกที่จะอยูด แู ลบานของตนเอง
ดังนั้น แมจะมีศูนยพักพิงที่หางออกไป แตไมสามารถเดินทางกลับไปดูแ ลบาน เดิน ทางไปทํางาน
เปนไปอยางยากลําบาก บางครอบครัวเลือกที่จะสงเฉพาะผูที่เปนภาระพึ่งพิงอยางเด็กเล็ก คนชรา
คนพิการ คนปวยเขามาอยูในศูนยพักพิง และในบางกรณีก็เปนเพราะศูนยพักพิงตั้งอยูในเขตที่น้ํา
ทวมสูงเหมือนกันเปนตน สําหรับชาวบานที่บานน้ําทวมสูงจนตองอพยพมาอยูศูนยพักพิง ก็ยงั ตอง
วนเวียนกลับไปดูแลบานของตนเองเปนระยะๆ ดังนั้น ผูที่อาศัยอยูในศูนยพักพิงก็จะมีเฉพาะเด็ก
เล็ก คนปวย คนชรา คนพิการ ในขณะที่ชาวบานที่อยูในวัยทํางานจะเดินทางออกไปทํางาน และ/
หรือกลับไปดูแลบานของตนเอง
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ตารางที่ 8 จํานวนศูนยพักพิงและจํานวนผูพักพิงที่รับไดตอ จํานวนประชากรในแยกเปนราย
หมูบานในพื้นที่กรณีศึกษา (วันที่ 28 ตุลาคม 2554)
หมูที่
1
2

3

4
5

รายชื่อศูนยพักพิง/
จํานวนผูพกั พิง จํานวนผูพกั พิง
ผูรับผิดชอบ
(ทีร่ องรับได)
(ที่เขาพัก)
ศาลาการเปรียญวัดไทร/
400
35
ผญบ. ปราโมทย ขันทอง
วัดบางออยชาง/
200
55
กํานัน ขวัญยืน โตตาบ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ/
400
240
นายก อบต.
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา/
400
260
อ.อรัญญา อุดมศรี
วัดแดง/
100
ผญบ.สุนีย พัฒนะกุลพงศ
35
วัดรวก/
200
25
ผบญ.สิริพร แกวอยู
ศาลาการเปรียญวัดโคนอน/
600
35
ผญบ.สุระ ทรงอยู
รวม
2,300
685

จํานวน
ประชากร
1,354
1,250

3,759

1,558
1,429
9,350

ที่มา: ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
เมื่อพิจารณาจากจํานวนผูพักพิงในแตละศูนย จะเห็นไดวา ศูนยพักพิงที่ตั้งอยูในชุมชน
ดัง้ เดิม โดยเฉพาะในหมู 2 และ 4 มีจํานวนผูพักพิงเขามาอาศัยอยูนอยมาก เพราะชาวบานดั้งเดิม
จํา นวนมากคุน เคยและเตรี ย มพรอ มกับ ภาวะอุ ท กภัย มากกว า (รายละเอี ย ดดูใ นส ว นตอ ไป)
เชน เดียวกับชาวหมูบา นจั ดสรรขนาดใหญที่ มีฐ านะดี แมจ ะไมคุ นเคยกับ ภาวะน้ําทว ม แตก็มี
ทางเลือกอื่นที่จะไปอาศัยอยู ศูนยพักพิงที่มีผูอพยพมาอาศัยอยูมากที่สุด คือหมู 3 ซึ่งเปนพืน้ ทีข่ อง
ชุมชนหมูบานจัดสรรยุคแรกๆ
กิจกรรมของศูนยพักพิงขนาดเล็กมีจํากัดมาก ศูนยพักพิงจํานวนมากทําหนาที่เปนเพียง
“ที่กิน ที่นอน” ของผูพักพิงเทานั้น กิจกรรมแตละวันมักจะมีเพียงการรับแจกอาหาร และแยกยาย
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กันไปพักผอน ในขณะที่ศูน ยพักพิงขนาดใหญ อยางศูน ยพักพิงชุมนุมสหกรณอ อมทรัพยฯ และ
โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา อาจจะมีลักษณะแตกตางออกไป ดังนี้
ศูนยพักพิงชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
ศูนยพักพิงชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ซึ่งตั้งอยูในพื้นทีก่ รณีศึกษา บริเวณสี่แยกบางสีทอง
ซึ่งเปนจุดตัดระหวางถนนนครอินทรแ ละถนนบางกรวยไทรนอ ย รองรับผูประสบภัยไดประมาณ
400 คน โดยมีผูเขาพักจํานวนทั้งสิ้นกวา 240 คน ผสมผสานกันระหวางชาวบานในพื้นที่และพื้นที่
ใกลเคียง สถานที่ศูนยพักพิงแหงนี้มีความพรอมกวาเมื่อเทียบกับศูนยอื่นๆ อีก 7 แหง เนื่องจากมี
อาคารและสถานที่ที่กวางขวาง และเปนเกาะแหงเดียวที่พนน้ํา ทําใหมีพื้นที่รองรับผูประสบภัยได
จํานวนมาก แตขาดระบบสาธารณูปโภคที่จําเปน โดยเฉพาะหอ งอาบน้ําและเครื่อ งนอน ซึ่งใน
ระยะแรกไดขอยืมเสื่อมาจากวัด กอนที่ทางอําเภอจะไดประสานงานจัดหามาให19 สําหรับอาหาร
การกิน ผูพักพิงจะไดรับอาหารกลองและน้ําจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ซึ่งจะจัดสงใหวันละครั้ง จํานวน 2 มื้อตอคน เปนอาหารในมื้อกลางวันและมื้อเย็น20 สําหรับมื้อเชา
ในระยะแรกเจาหนาที่ของชุมนุมสหกรณเปนผูจัดทําใหผูอพยพ ซึ่งตอ มาเมื่อจํานวนผูอ พยพมาก
ขึ้น จึงมีการจัดทําครัวเฉพาะกิจสําหรับผูอพยพเพิ่มเติม ดังนั้น กิจกรรมที่เพิ่มมาจากศูน ยพักพิงที่
อื่นๆ คือ การประกอบอาหารเชา ซึ่งมีผูพักพิงจํานวนหนึ่งมาเปนอาสาสมัครรวมประกอบอาหาร
เชากับเจาหนาที่
ดังที่กลาวไปแลววา ลักษณะทั่วไปของผูที่อพยพเขามาอยูในศูนยพักพิงมักจะเปนผูที่เปน
ภาระพึ่งพิงอยางเด็ ก สตรี คนป วย คนชรา โดยผูที่แข็ งแรงกวามัก จะอยูดูแ ลบา น หรือ ออกไป
ทํางาน นอกจากนี้ บางคนมีโรคเรื้อรัง เชน อัมพฤกษ หลอดเลือดหัวใจตีบ ทําใหตองอาศัยผูพักพิง
เขามาดูแล บางคนจําเปนตองฟอกไตอาทิตยล ะ 2 ครั้งอีก ทําใหเ จาหนาที่ศูนยพักพิงตองจัดหา
บริการสุขภาพสําหรับคนกลุมนี้เปนพิเศษดวย
อยางไรก็ดี มีขอสังเกตคือ แมศูนยพักพิงชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ จะมีความพรอมในแง
สถานที่และทรัพยากรรองรับผูพักพิง แตก็ยังประสบปญหาสําคัญที่เกิดจากการขาดประสบการณ
ในการบริหารจัดการผูพักพิงที่มาอยูรวมกันจํานวนมาก ในระยะแรก การบริหารจัดการดูเหมือนให
ความสําคัญเฉพาะกับการหา “ที่กิน ที่นอน” ใหผูพักพิงเปนหลัก ตอ มาในระยะหลังๆ เมื่อตอ ง
เผชิญกับปญหารายวันที่เกิดขึ้น ไดแก ความขัดแยงระหวางผูพักพิงกับเจาหนาที่ที่ยังมาปฏิบตั งิ าน
ในสวนที่เปนสํานักงานของชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ (ชั้น 2-3) การดูแ ลรักษาความสะอาดและ
สุขอนามัยในศูนยพักพิง การรับมือกับสุขภาพและความเจ็บปวยของผูพักพิง และความขัดแยง

19
20

สัมภาษณ ผูป ระสานงานศูนยพักพิงชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย, 18 พฤษภาคม 2555
สัมภาษณ นายกองคการบริหารสวนตําบล, 21 พฤษภาคม 2555
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ระหว างผูพักพิง ดวยกันเอง ทํ าให เจาหนาที่ ที่เกี่ยวขอ งกับการบริหารจัดการศู นยพักพิงทั้ งจาก
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ และจากสวนราชการในขณะนั้น จํ าเปนตองกําหนดระเบียบปฏิบั ติ
สําหรับผูพัก พิง รวมถึงตอ งจัดหาบริการเพิ่มเติม อยางเชน บริ การทางการแพทย/สุ ขภาพ และ
กิจกรรมออกกําลังกายในเวลาตอมา
นอกจากบทบาทของการเปนศูนยพักพิงแลว ศูนยพักพิงชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ยังเปน
ที่ตั้งของศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอ ซึ่งเปนศูนยกลางสวนหนาในการ
จัดการปญหาอุทกภัยในระดับอําเภออีกดวย โดยทําหนาที่เปนศูนยกลางการประสานงานระหวาง
หนวยงานและเปนศูนยกลางในการระดมทรัพยากรและกระจายทรัพยากรไปใหผูประสบอุทกภัย
เปนตน ศูนยพักพิงชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ จึงกลายเปนดานหนาที่ตอ งรับผูคนจํานวนมาก ไม
วาจะเปนเจาหนาที่จากหนวยราชการที่เขามาชวยเหลือในอําเภอ การเขาเยี่ยมของหนวยงานตางๆ
การรับบริจาคสิ่งของที่จําเปนจากองคกรภาคราชการ/เอกชนจํานวนมาก (ดังตัวอยางในตารางที่
9) ดังนั้น ศูนยพักพิงแหงนี้จึงมีกิจ กรรมเพิ่มเติมจากศูนยพักพิงอื่นๆ ไดแก การแบกหาม/ขนสง
สิ่งของและอาหารที่ไดรับ บริจ าคที่ มีจํานวนมาก ซึ่ง ตอ งอาศัยแรงงานอาสาสมัครจากผูพักพิง
จํานวนหนึ่ง ในการแบกหามและการจัดเตรียมของบริจาคและคัดแยกเสื้อผาที่ไดรบั บริจาค เปนตน
ทั้งยังมีกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ เพิ่มเติม เชน บริการการแพทย การไดรับ
การเยี่ยมเยียนและรับฟงคําบรรยายจากพระภิกษุ หนวยทหาร เปนตน
ศูนยพักพิงโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
ศูน ย พั กพิงโรงเรี ย นรัต นบั ณฑิ ตวิ ท ยา ตั้ง อยูใ นหมูบ า นเยาวพรรณในพื้ น ที่ ห มู ที่ 3 มี
ศัก ยภาพรองรับ ผูป ระสบภั ยไดป ระมาณ 400 คน มีผูเ ข าพักจํ า นวนทั้ งสิ้ น กว า 260 คน เกือ บ
ทั้งหมดเปนชาวหมูบ านเยาวพรรณ (ซึ่ งมีกวา 700 หลังคาเรือ น) ในจํานวนศูนยพักพิงจํานวน
ทั้งสิ้น 7 แหงในพื้นที่กรณีศึกษา ศูนยพักพิงโรงเรียนรัตนบัณฑิต วิท ยา เปนเพียงแหงเดียวที่ไมได
เกิดจากการจัดตั้งของภาครัฐ ตั้งแตแ รก แตเกิดจากที่ชาวบานในหมูบานเยาวพรรณ ที่ข อเขาไป
อาศัยอยูในโรงเรียนเมื่อน้ําไดเริ่มเขาทวมเต็มพื้นที่ จนกระทั่งไดรับการจัดตั้งเปนศูนยพกั พิงในทีส่ ดุ
จุดเดนที่สําคัญของศูนยพักพิงโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาคือ การมีที่ตั้งอยูภายในชุมชน
ทํา ให ผู พักพิง สามารถกลับ ไปดู แ ลบ า นไดโดยสะดวก ประกอบกับ อาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคของโรงเรียน ทําใหส ามารถรองรับผูพักพิงจํานวนมากได ผูพักพิงในศูนยแหงนี้ เขา
มาอาศัยอยูทั้งครอบครัว โดยทางศูนยพักพิงฯ ก็ไดจัดใหผูพักพิงแตละครอบครัว อาศัยอยูรวมกัน
ในหองเรียน หองละประมาณ 3-4 ครอบครัว โดยผูพักพิงจัดเตรียมของใชสวนตัวมาเอง สําหรับ
อาหารการกิน จะไดรับอาหารกลองและน้ําจากทางอําเภอ วันละ 2 มื้อตอคน มื้อกลางวัน และมื้อ
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เย็น สําหรับมื้อ เชามีการจัดทําครัวเฉพาะกิจ สําหรับ ผูอพยพเพิ่มเติม โดยขอความรวมมือ จากผู
อพยพเขามารวมกันทําเชนเดียวกับศูนยพักพิงชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ21
การใหความชวยเหลือจากภาคเอกชนและหนวยงานอื่นๆ
สถานการณอุทกภัยป 2554 ทีผ่ านมา บทบาทและทรัพยากรของภาคราชการ ที่มีความ
รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการภาวะอุทกภัย ไมสามารถช วยบรรเทาความเดือดรอ นของ
ชาวบานไดอยางทั่วถึง ดังนั้นความชวยเหลือจากภาคเอกชน ภาคประชาชนและอื่นๆ จึงมีบทบาท
สําคัญในการใหความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบ ทั้งในลักษณะของการมอบเงินบริจาค
อาหาร และสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงการเปนจิตอาสาในลักษณะตางๆ ดังตัวอยางในตารางที่
9
ตารางที่ 9 ตัว อยา งรายชื่ อ ผูบ ริ จ าคเครื่อ งอุป โภค บริ โภค และอื่ น ๆ ให กับศูน ยป ฏิ บั ติก าร
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอแหงหนึ่ง ในจังหวัดนนทบุรี ในชวงตนของการเหตุการณ
(ระหวางปลายเดือนตุลาคมตนเดือนพฤศจิกายน)
ชื่อ

รายการของบริจาค

ภาคเอกชน
คุณวงศเดือน คงอุดม คุณชัชวาลย คงอุดมและคณะ
คุณธนกฤต อศิรพจน และคุณวิโรจน อศิรพจน
คุณอนันต เฉลิมรักชาติ
คุณธนวัฒน เทียนแท (จ.แมฮองสอน)

ขาวกลองและถุงยังชีพ
เงินสด 4000 บาท
ขาวกลองและน้ําดื่ม
ขาวสาร อาหารแหง ถุงยังชีพ
และน้ําดืม่ 5 คันรถ
คุณธงชัย คุณนภาพร แซหลิม
อาหารกลองและน้ําดื่ม
หจก.พรประเสริฐการชาง
อาหารกลองและน้ําดื่ม
คุณศุลีมาศ สุธสิ ัมพัทน
อาหารกลอง
ทีมงาน ABAC และคอนโดบาน
โลชัน่ กันยุง กย.15
อาหารกลางวัน/เย็น
เอราวัณ หลักสี่
คาย GMM Grammy โดยเบิรด ธงชัย ตูน บอดีส้ แลม กอย ขาวกลองพรอมถุงยังชีพ
รัชวินและศิลปนในคาย
บริษัททองสวาง จํากัด โดยคุณมณฑาทิพย ทองสวาง
อาหารกลางวัน 150 ชุด
21

สัมภาษณ ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาและผูป ระสานงานศูนยพักพิงโรงเรียนรัตนบัณฑิต
วิทยา, 21 พฤษภาคม 2555
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ชื่อ
นพ.กริชชัย
บ.เหรียญประพันธจํากัด
คุณกาญจนา ศิริพจนภัทร
หางหุนสวนรัตนทวี จํากัด
คุณรัชดา นานา
วัดบางแพรกเหนือ
ภาครัฐ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

รายการของบริจาค
เงินสด 1000 บาท
ไขเค็ม 150 ลูก/ไขเปด 24
เงินสด 600 บาท
น้ําแข็งยูนิต
นมเด็ก
ขาวกลอง/น้ําดื่ม
น้ําดื่ม
อาหารกลางวัน 320 กลอง

สถานีรถไฟฟา BTS รวมกับกองทัพบก กองทัพอากาศและ ขาวกลองวันละ 1,000 กลอง
หนวยแพทยเคลื่อนที่ รพ.กรุงเทพฯ
และหนวยแพทยเคลื่อนที่
น้ําดื่ม 300 ขวด ที่นอน 100 ชุด
คณาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
สํานักงานพาณิชยจังหวัดนนทบุรี กระทรวงพาณิชย

ขาวสารถุงละ 4 กก 2400 ถุง

ภาคการเมือง
รัฐสภา โดย นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (ประธานรัฐสภา), อาหารสด 4,000 ชุด
นายประภัตร โพธสุธน, สว.ประสิทธิ์ โพธสุธน, สว.
พรอมน้ําดืม่
นิลวรรณ เพชรบุรนิล, ส.ส.วไลพร (สส.นนทบุร)ี
ที่มา: ปรับมาจากศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอแหงหนึ่ง ในจังหวัด
นนทบุรี
จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา องคกรที่ใหความชวยเหลือมีหลายแบบ แตสวนที่มาก
ที่สุด จะเป นความช วยเหลือ จากภาคเอกชน และขอ มูล จากการสังเกตในช วงอุท กภั ยและการ
สัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในศูนยพักพิงชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย พบวา การ
เขามาใหความชวยเหลือของภาคเอกชน ภาคประชาชนและอื่นๆ มี 2 แบบ คือ
1. การบริ จ าคผ า นศูน ยก ลางโดยบริ จ าคที่ ศูน ยพักพิง ชุ มนุ ม สหกรณ อ อมทรั พยแ หง
ประเทศไทยซึ่งเปนศูนยสวนกลางของพื้นที่กรณีศึกษาและอําเภอ ทั้งที่มาจากการติดตอโดยตรง
และผานเครือขายความสัมพันธของเจาหนาที่22
22

สัมภาษณ ผูป ระสานงานศูนยพักพิงชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย, 18 พฤษภาคม 2555
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2. การบริจาคผานผูนําทั้งที่เปนกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
โดยตรง แเละผ า นเครื อ ข า ยความสั ม พั น ธ ข องผู นํ า แต ล ะคน ก อ นจะมี ก ารกระจายไปยั ง
ผูประสบภัยในสวนอื่นๆ ตอไป23
ในแงนี้ เครือขายความสัมพันธ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนที่มาของทรัพยากร
จํานวนมากที่นํามาชวยเหลือชาวบานในภาวะอุท กภัย แตในอีกดานหนึ่ง การบริหารทรัพยากร
ที่ มาจากฐานเครื อ ข า ยความสั ม พัน ธ เ ช น นี้ ยัง กลายเป น จุ ด อ อ นที่ ทํ า ให ไม ส ามารถกระจาย
ทรัพยากรไปถึงผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว จากการสังเกตพบวา ในชวงกลางเดือ นพฤศจิกายน
เปนตนมา แมวาจะมีสิ่งของจะมีอยูเปนจํานวนมาก แตก็ไมส ามารถสงเครื่องอุปโภคและบริโภค
ให กั บ ผูป ระสบภั ยได หรื อ บางครั้ ง สิ่ ง ที่ ส ง ออกไปให ไ มต รงกั บ ความตอ งการของชุ มชนหรื อ
ผูประสบภัย อันเนื่องมาจากปญหา “ความเปนเจาของ” หรือที่มาของสิ่งของบริจาคเหลานั้นแตละ
ฝายตางรูสึกวาของบริจาคเหลานั้นเปนของตนเพราะมาจากเครือ ขายของตนเอง หรือตนเองเปน
คนรับบริจาค ดังนั้น กอนจะจัดสรร/กระจายสิ่งของ จะตองมีการตกลงและความยินยอมจากหลาย
ฝายเพราะเกรงจะทําใหผิดใจหรือเกิดความขัดแยงระหวางกัน และเมื่อผูนําในพื้นที่บางคน เห็นวา
มีของบริจาคกองอยูจํานวนมาก แตไมเห็นวามีการสงของบริจาคใหผูประสบภัย จึงตั้งขอสังเกตถึง
ปญหาการกระจายของหรือทรัพยากรทีไ่ มเปนธรรม ซึ่งไมสามารถสงใหถึงมือชาวบานที่เดือ ดรอน
จริงๆ24
กลาวโดยสรุป จะเห็น ไดวา แมภาครัฐ จะมีการวางแผนรับ มือ และเตรียมทรัพยากรไว
รองรับสถานการณลวงหนา มีการกําหนดโครงสรางการบังคับบัญชาที่มีการกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของหนวยงานตางๆ แตในสถานการณจ ริงที่มีความสลับซับซอนทั้งในดานพื้นที่และความ
รุ น แรงของสถานการณ แม จ ะทํา ให ก ารปฏิ บั ติง านของหน วยงานภาครั ฐ ไมไ ดเ ป น ไปตาม
โครงสรางการบังคับบัญชาเสียทั้งหมด แตทําใหเกิดความรวมมือและการประสานงานระหวา ง
องคกรมากกวาเดิม โดยเฉพาะหนวยงานและเจาหนาที่ที่อยูภายใตการบริหารราชการสวนภูมภิ าค
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ ในสภาวะอุท กภัยที่ทรัพยากรบางสวนหายากและมี
จํา นวนจํ า กัด จะอาศัยเฉพาะทรั พยากรที่ร าชการจัดให ก็ไมเพียงพอและไมทั น การณ การใช
เครือขายความสัมพันธระดับบุคคลของเจาหนาที่ และผูนําในชุมชน ก็เปนแหลงที่มาที่สําคัญของ
ทรัพยากรที่ใชในการบรรเทาความเดือดรอนในภาวะอุทกภัยของชาวบานในตําบลดวย
ในส ว นของการกระจายทรั พ ยากร/สิ่ ง ของที่ ได รับ บริ จ าคให ถึ ง มื อ ผู ป ระสบอุ ท กภั ย
เครื อขายความสัมพันธ ข องผูนํ ากับ ชาวบา นในชุมชน กลายเปนเปนกลไกที่สํ าคัญที่ถูกใช เป น
23
24

สัมภาษณ นายกองคการบริหารสวนตําบล, 21 พฤษภาคม 2555
สัมภาษณ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหมูท ี่ 1, 5 มิถุนายน 2555
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ชองทางหลักในการสงตอของบริจาค ซึ่งแมวาภาคราชการจะมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการแจกจาย
ทรัพยากรที่ชั ดเจนมากเพีย งใด แตในทางปฏิบัติ เมื่อ ผูนํ ามิไดให ความสํา คัญทั้ง กับ การชี้ แจง
หลักเกณฑเหลานี้กับผูประสบอุทกภัย และ/หรือการรายงานผลการแจกจายสิ่งของทั้งในกลุมผูน าํ
และการรายงานตอผูประสบอุทกภัย ทําใหถูกตั้งขอสังเกตถึงการกระจายของบริจาคอยางไมเปน
ธรรมแมกระทั่งจากคนในกลุมผูนําดวยกันเอง
ประเด็นที่จําเปนตองพิจารณาเพิ่มเติมในสวนนี้คือ การใชเครือขายความสัมพันธทั้งในแง
ที่เปน ที่มา และกลไกในการแจกจายของบริจาคหรือจัดสรรทรัพยากรของภาคราชการในภาวะ
อุทกภัยเชนนี้ สงผลอยางไรตอความสัมพันธเชิงอํานาจในระดับ ทองถิ่น ทั้งความสัมพันธภายใน
ตําบล และความสัมพันธระหวางอํานาจในตําบลกับอํานาจจากภายนอก ซึ่งจะวิเคราะหใหเห็นใน
สวนตอๆ ไป
5.2 ปฏิบัติการของทุนทางสังคมในภาวะอุทกภัย
ภายใตสภาพพื้นทีก่ รณีศึกษา ที่แบงออกเปน 5 หมูบาน โดยในแตล ะหมูบาน ก็ประกอบ
ไปดวยชุมชนยอยๆ อีกหลายชุมชน ทีเ่ ปนการผสมผสานกันระหวางชาวชุมชนดั้งเดิมกับชุมชนเพิ่ง
ที่อ พยพเข า มาอาศัย อยูใ หมห รื อ ชุม ชนหมูบา นจั ด สรร (ดัง รายละเอีย ดในบทที่ 4) และดว ย
ลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นที่ทตี่ ิดกับแมน้ําเจาพระยา มีคูคลองเชื่อมติดตอกับแมน้ําเจาพระยา
เมื่อฝนตกหนัก น้ําในแมน้ําเจาพระยาและคูคลอง ก็จะไหลเขาสูคูคลองทวมบานเรือนประชาชน
พื้นที่ส วน และทรั พยสิน ตางๆ เสี ยหายเปน ประจํา โดยเฉพาะในพื้น ที่ติดคลองตางๆ ลักษณะ
ดังกลาวสงผลใหชุมชนดั้งเดิมที่มักกอตั้งชุมชนในบริเวณริมคลองสายหลักอยางคลองบางกรวย
คลองบางกอกนอย และคลองบางสีทอง ตองประสบปญหาน้ําทวมในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ตุลาคมเปนประจําทุกป ดังนั้น เมื่อกลาวถึงเหตุการณอุทกภัยของพื้นที่กรณีศึกษากอนป 2554 กับ
ชาวชุ มชนดั้งเดิม สวนใหญ จึ งมีความรูสึกเคยชิ นกับป ญหา และมีการเตรียมพรอมในป องกัน
ตนเองอยูแลว ทั้งดวย การปลูกบานพักอาศัยแบบยกพื้นสูง การทําคันกั้นน้ําทั้งแบบถาวรที่เปนปูน
และแบบชั่วคราวที่เปนคันดินหรือกระสอบทรายในบริเวณพื้นที่อยูอ าศัยและพื้นที่ส วน ในขณะที่
ชาวชุมชนจัดสรรตางๆ ที่ตั้งเรียงรายอยูบริเวณริมถนนสายหลักโดยเฉพาะถนนบางกรวย-ไทรนอย
นั้น สวนใหญมักจะตั้งอยูในที่สูงหรือไมก็จะมีการปรับสภาพพื้นที่ใหส ูง จึงไมคอยจะประสบปญหา
หรือไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัยในชวงกอนป 2554 เทาใดนักเมื่อเทียบกับชาวบานดั้งเดิม
ดังนั้นกอนป 2554 โดยทั่วไป ชาวบานจึงมีการเตรียมตัวปองกันและปรับ ตัวกับปญหา
อุทกภัยอยูแลวในระดับ หนึ่ง สําหรับเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นในป 2554 ทั้งผูนําและชาวบาน
สวนใหญตางมีความเห็นรวมกันวาแตกตางไปจากทุกๆ ปที่ผานมา และรุนแรงที่สุดที่ตอ งประสบ
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ซึ่งสามารถนําเสนอปฏิบั ติการของทุนทางสังคมในภาวะอุทกภัยได 2 ระยะ คือ ระยะของการ
ปองกัน และระยะของการประสบอุทกภัย โดยแตสวนมีรายละเอียดดังนี้
(1) ระยะของการปองกัน ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นที่กรณีศึกษา ที่ตองประสบ
ปญหาอุทกภัยซ้ําซาก ทําใหชาวบานตองเตรียมการรับมือตั้งแตชวงเดือนสิงหาคมเปนตนไป แต
สําหรับในคราวนี้ แมวาอุท กภัยจะรุนแรงที่สุดทั้งในดานปริมาณน้ําและพื้นที่ประสบภัย ในชวง
เดือนสิงหาคมถึงตนเดือนกันยายน ชาวบานสวนใหญกม็ ีเตรียมตัวไมแตกตางกับในทุกปที่ผานมา
โดยเฉพาะชาวบานในชุมชนดั้งเดิมที่ปกติจ ะเปน ผูไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาวมากกวา
ชาวบานในชุมชนจัดสรร โดยมีการเสริมหรือปรับปรุงคันกั้นน้ําใหพรอมใชงาน การเก็บของขึน้ ทีส่ งู
เตรียมป มน้ํา ฯลฯ โดยอาศัยระดับน้ํา ที่เคยท วมสูงสุ ดในป 2538 เปนเกณฑ25 อยางไรก็ดี การ
เตรียมการป อ งกัน ในชว งนี้ ส วนใหญเกิดขึ้นในระดับครัวเรื อ น ไมไดข ยายตัวไปในระดับชุมชน
แมวาแตละคนก็จะคอยรับฟงขาวสารจากโทรทัศน วิทยุ หนังสือ พิมพ และการแจงเตือนของทาง
ราชการจากผูนําของตน ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับเพื่อนและเพื่อนบานใน
ชุมชนเปน ระยะๆ แตก็ไมมีใครคาดการณวาสถานการณจะมีความรุนแรงกวาในทุ กปที่ผานมา
นั่นเอง อุทกภัยครั้งนี้จึงนํามาซึ่งความเสียหายทั้งตอขาวของและทรัพยสินอยางมาก
ตอมาในชวงปลายเดือนกันยายนจนถึงตนเดือนตุลาคม เมื่อสถานการณมีแนวโนมรุนแรง
มากขึ้น โดยน้ําไดเริ่มเขาทวมพื้นที่บางสวนของพื้นที่กรณีศึกษา ชาวบานในชุมชนจัดสรรจึงไดเริ่ม
เตรียมการปองกันบานพักอาศัย โดยการนําอิฐบล็อกหรือกระสอบทรายมาทําเปนคันกั้นน้าํ การยก
ของขึ้น ที่ สู ง การเตรี ยมเครื่ อ งสู บ น้ํ า ตลอดจนการจั ด เตรี ยมเครื่ อ งอุ ป โภค บริ โ ภคที่ จํา เป น
เชนเดียวกับชาวบานในชุมชนดั้งเดิมก็เริ่มเตรียมพรอ มมากขึ้น ในขณะที่ทางองคการบริหารสวน
ตําบลก็เริ่มมีการใหความชวยเหลือแกประชาชนที่ไดรับความเดือ ดรอนมากขึ้น เชน การนําทราย
มาลงตามจุดตางๆ เพื่อใหชาวบานที่ขาดแคลน สามารถนํากระสอบมากรอกและนําไปกั้นพื้นที่อยู
อาศัย การทําสะพานไมเพื่อใชสัญจร เปน ตน ในระยะนี้ การเตรียมการดูจะขยายตัวไปสูระดับ
ชุ ม ชนมากขึ้ น ชาวบ า นต อ งให ค วามช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น โดยอาศั ย เครื อ ข า ย
ความสั ม พั น ธ ท างสั ง คมจากทั้ง ภายในและภายนอกชุ มชน โดยชาวบ า นดั้ง เดิ มจะมี การใช
เครือขายครอบครัวและเครือญาติที่มีความผูกพันใกลชิดในการใหความชวยเหลือซึง่ กันและกัน
เชน การแบงปนหรือการชวยจัดหาทรายและกระสอบทราย การชวยกัน เตรียมคั้นกันน้ํา เปนตน
สําหรับเครือขายเพื่อนบานและสมาชิกชุมชนเดียวกัน สวนใหญจะเปนการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุอุทกภัย ตลอดจนความเปนอยูในดานตางๆ ทั้งนี้ เนื่อ งจากสวนใหญมี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่คลายคลึงกันนั่นเอง
25
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นอกจากนี้ การใชเครือขายความสัมพันธภายในชุมชนแลว ยังพบอีกวา แตชาวบานละคน
ก็ยังมีการใชเครื อ ขายของตนในการระดมทรัพยากรจากภายนอกชุ มชนอีกดวย โดยมีลักษณะ
แตกตางกันไป เชน ในกรณีของชาวบานคนหนึ่ง ทีม่ ีญาติเปนรองนายก อบต.ในพื้นทีต่ ิดกัน ไดรับ
ทรายเพิ่มเติมจากองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว มาใชทําเปน กระสอบทรายทําคันกั้นน้ําใน
บานและสวนของตนเอง ทั้งในฝงที่อยูในพื้นที่กรณีศึกษาและพื้นที่ที่อยูในเขตรับผิดชอบของอีก
ตําบลหนึ่ง26 และในกรณีชาวบานคนหนึ่งซึ่งมีเพื่อนทํางานเปนผูรับเหมากอสรางในจังหวัดชลบุรที ี่
ไดเปนธุระจัดหาทรายซึ่งเปนชวงเวลาที่ทรายหาซื้อไดยากมาให27 เปนตน
เชนเดียวกับชาวชุมชนจัดสรรการเตรียมปอ งกันเพื่อรับมือ เหตุอุทกภัย ก็จะเกิดในระดับ
เฉพาะปจเจกบุคคลเปนสวนใหญ โดยมีพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับเพื่อนบานและคนรูจัก
ในชุมชนเปนระยะ รวมถึงการใชเครือขายความสัมพันธข องตนทั้งภายในและภายนอกชุมชนใน
การจัดหาทรัพยากรที่ตอ งใชในการเตรียมรับมือกับเหตุอุท กภัย อยางไรก็ดี เมื่อ เปรียบเทียบกับ
สภาวะปกติ ซึ่งชาวชุมชนจัดสรรมิไดมีความสัมพันธส นิทชิดเชื้อ กันมากนัก มีเพียงการติดตอวง
แคบระหวางเพื่อ นบานหลังติดๆ กัน หรือ ไมมีการติดตอระหวางกัน เลย การเตรียมการรับมือ กับ
ภาวะอุทกภัย 2554 กลายเปนเงื่อนไขที่ทําใหสมาชิกในชุมชนจัดสรรชวยเหลือพึ่งพาติดตอระหวาง
สมาชิกในชุมชนเดียวกันมากกวาเดิม
นอกจากการจัดการตนเองและการใหความชวยเหลือระหวางของชาวบานในระดับปจเจก
บุคคล ภายใตความสั มพัน ธข องครอบครัว เครือ ญาติ เพื่อ นบ าน และชุ มชนเดีย วกัน ซึ่ง ตางมี
ความสัมพันธเชิ งซอ นตอกันแลว ชาวบ านในชุ มชนตางๆ โดยสวนใหญยังมีรวมกลุมเพื่อ ระดม
ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก มาใชในการปองกันและการใหความชวยเหลือระหวางกัน อีก
ดวย ซึ่งสวนใหญเปนการมอบใหกับผูนําของชุมชนหรือนําไปใชรวมกับผูนําของชุมชน โดยจะมี
ลักษณะแตกตางกันไประหวางชุมชนดั้งเดิมและชุมชนจัดสรร กลาวคือ ในสวนของชุมชนดั้งเดิม
แมจะมีการรวมกลุม และการอาศัยเครือขายของสมาชิกแตละคน เพื่อระดมทรัพยากรตางๆ ไมวา
จะเปนการลงแรง ใหเงิน และใหวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปน เพื่อนําไปใชในการบริห ารจัดการใน
การปองกันพื้นทีท่ ี่เปนจุดเสี่ยงและสถานที่สําคัญของชุมชน แตก็จะมีขอจํากัดอันเกิดจากการที่
สมาชิกสวนใหญ มีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไมไดสูงมาก การระดมทรัพยากรจึงเปนไป
ดว ยความยากลํ าบาก ในขณะที่ ในชุม ชนจัด สรร ซึ่ งมีส มาชิกชุ มชนที่ มีฐ านะทางสั งคมและ
เศรษฐกิจในระดับสูงกวา โดยอาจสังเกตไดจ ากระดับราคาของที่พักอาศัยที่สวนใหญมักมีราคา
หลายลานบาท และการที่สมาชิกบางคนเปนขาราชการระดับสูง เชน รองผูวาราชการจังหวัด เปน
26
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รองผูวาการไฟฟาฝายผลิต (ดังที่กลาวถึงในบทที่ 4) ทําใหมีศักยภาพในการระดมทรัพยากรตางๆ
โดยอาศัยเครื อขายของสมาชิกไดมากกวา กลาวอีกนั ยหนึ่งคือ ศักยภาพที่แตกตางกันระหวา ง
สมาชิกชุมชนดั้งเดิมและชุมชนจัดสรร แสดงใหเห็นวา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมกลายเปน
เงื่อนไขหนึ่งที่กําหนดศักยภาพของทุนทางสังคมในสภาวะดังกลาว จากขอเท็จ จริงที่ดูเหมือนวา
ชาวบา นในชุม ชนจัด สรรที่ มีฐ านะทางเศรษฐกิจ -สั ง คมที่สู งกว า ดูจ ะมีศักยภาพในการระดม
ทรัพยากรและ/หรือใชประโยชนจากเครือขายความสัมพันธท างสังคมที่พวกเขามีอยูมากกวาชาว
ชุมชนดั้งเดิม
แตอยางไรก็ดี ก็ยังเปน ที่นา สังเกตวาในหมูบานมั่นคง ซึ่งเปน ผูอพยพเขามาอยูใหมใ น
ลักษณะของหมูบานจัดสรรเชนกัน แตมลี ักษณะพิเศษที่ตางไปจากหมูบานจัดสรรอื่นๆ ในแงของ
การกอตั้งเพราะเปนชุมชนของผูมีรายไดนอย ไมไดมีฐ านะทางเศรษฐกิจ และสังคมสูงมากนัก ที่
เคยอาศัยอยูบริเวณริมทางรถไฟในตําบลบางกรวยและมีการรวมตัวกันขึ้นเพื่อแกปญหาจากการ
ไลที่ข องการรถไฟแหงประเทศไทยมาเกือ บ 10 ป ตั้งแตในป 2547 และดวยชาวชุมชนโครงการ
บานมั่นคงมีประวัติศาสตรการตอสูรวมกันมานาน ทําใหเครือขายภายในชุมชนมีความเข็มแข็ง คือ
สมาชิกรูจักกันทั้งชุมชน มีการติดตอกันแบบตัวถึงตัว มีความเห็นอกเห็นใจและไววางใจตอ กันสูง
แลว และยังมีเครือขายภายนอกที่ไดเคยใหการสนับสนุน ชวยเหลือ เกื้อกูลกันมาตัง้ แตในระยะแรก
ของการตอสูอีกดวย เชน กลุมหมูบานมั่นคงแหงอื่นๆ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) สหพันธ
พัฒนาองคกรชุมชนคนจนเมืองแหงชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคม เปนตน
ซึ่งแมวาสมาชิกในชุมชนจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไมสูง แตการที่ชุมชนมี
เครือขายภายในที่เขมแข็ง และยังมีเครือขายกับภายนอกที่กวางขวาง ก็สงผลใหชาวหมูบา นมัน่ คง
สามารถอาศัยทุนทางสังคมทั้งภายในและภายนอกในการระดมทรัพยากรตางๆ ทั้งในลักษณะของ
การรองขอและการเขามาใหความชวยเหลือเองของเครือขาย ลักษณะดังกลาวเห็นไดอยางชัดเจน
ในการเข ามาใหความช วยเหลือ ของเครือ ขายกลุมหมูบา นมั่น คงแห งอื่ นๆ และสถาบั นพัฒนา
องคกรชุมชน (พอช.)28 เปนตน
นอกจากนี้ ในชุมชนจัดสรร ยังนาสนใจวาภาวะอุทกภัย 2554 กลายเปนเงื่อนไขหนึ่งที่ทํา
ใหกลไกคณะกรรมการหมูบ าน มีบ ทบาทในการเชื่ อมโยงสมาชิกชุมชนเข าหากัน มากกวา เดิม
รวมทั้งกระตุนใหสมาชิกตระหนักถึงสํานึกถึงความเปนคนชุมชนเดียวกัน ซึ่งมีภาระหนาที่ในการมี
สวนรวมกับกิจกรรมปองกันชุมชนมากขึ้น เพราะหากไมสามารถปองกันชุมชนได ก็มีความเสี่ยงที่
น้ํา จะเข าทว มที่ พักอาศั ยของแต ล ะคน ดัง ตัวอยางที่ ส ะท อ นจากคํ ากล าวของคณะกรรมการ
หมูบานจัดสรรแหงหนึ่ง ดังนี้
28
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“ชวงกอนน้ําทวม คณะกรรมการหมูบานก็เรียกมาคุยกัน ตกลงกัน วาจะทําคัน
กั้นน้ําหนาหมูบาน เอากระสอบทรายมากั้น เอาเครื่องปมน้ํามาลงไว 2 เครื่อ งเตรียม
ไวสูบน้ํา ออก สวนคาใชจ ายตางๆ สมาชิ กแตละบ านก็จะจายบานละ 1,000 บาท
สมาชิกบางคน ก็ชวยหาวัสดุอุปกรณที่ขาดหายากๆ อยางกระสอบทรายตอนนั้นหา
ซื้อยาก เขาเปนพนักงานการไฟฟาก็ไปขอที่การไฟฟา...”29
ที่สําคัญ สํานึกถึงความเปนชุมชนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ ยังขยายตัวออกไปนอกรั้วหมูบาน
จัดสรรมากขึ้น ดังที่รองนายกองคการบริหารสวนตําบลไดกลาวถึงกรณีที่หมูบานจัดสรรที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีแหงหนึ่ง ขอไมรับความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบล และเสนอใหไป
ชวยเหลือชุมชนอื่น ดังนี้
“คนหมู บ า นยั ว เฮ า ส เขาไม ค อ ยตอ งการความช ว ยเหลื อ เท า ไร เพราะ
ประธานหมูบานเปนนายพล และก็มีรองผูวาการไฟฟาฯ อยูดวย ดังนั้นตอนกอนที่น้ํา
จะทวมเขาก็เ อาคนที่การไฟฟามาชวยกันปองกัน หมูบาน ตอนนั้นเราจะชวย เขาก็
บอกไมเปนไรเอาไปชวยคนอื่นเถอะ...”30
สถานการณขางตน แสดงใหเห็นวา ขนาดของเครือขายเชนในกรณีของชุมชนดั้งเดิมและ
หมูบานมั่นคง และพืน้ ฐานของฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคมเชนในกรณีหมูบานจัดสรรตางๆ สงผล
ตอพลังในการขับเคลื่อนของทุนทางสังคมมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป ผูที่มีมากกวาไดเปรียบผู
ที่มีนอยกวา แตสํานึกของความเปนชุมชนที่ขยายตัวไปในระหวางนี้ ก็อาจจะเปน เงื่อ นไขที่ทําให
ความเหลื่อมล้ําระวางคนสองกลุมนี้ไมรุนแรงมากนัก
(2) ระยะประสบอุทกภั ย ตั้ง แตใ นช ว งปลายเดือ นตุ ล าคมเป น ตน มา น้ํ า เข าท ว ม
ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งตําบล ชาวบานบางสวนเริ่มอพยพขึ้นไปอยูบ นชั้นสองของบาน บางสวนก็
เริ่มอพยพไปพักอาศัยนอกพื้นที่โดยเฉพาะชาวบานในชุมชนจัดสรร และบางสวนก็เริม่ อพยพเขาไป
พักอาศัยในศูนยพักพิงทีท่ างอําเภอและองคการบริหารสวนตําบลจัดตั้งขึ้น แตก็เปนที่นาสังเกตวา
ผูประสบอุทกภัยจํานวนมากเลือกที่จะเขามาขอรับแคเครื่อ งอุปโภคบริโภคและกลับไปอยูที่บาน
เหมือนเดิม โดยเฉพาะชาวบานดั้งเดิม ที่สวนใหญมีบานเรือนที่ยกพื้นสูง ยังสามารถอาศัยอยูบน

29
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ชั้นสองไดโดยไมลําบากมากนัก ประกอบกับการที่ครอบครัวและเครือญาติ รวมถึงเพื่อนบาน ที่ยัง
ไมอพยพไปที่อื่น สามารถขอความชวยเหลือกัน ไดในกรณีที่เ กิดเหตุฉุกเฉิน สําหรับชาวบานใน
ชุมชนจัดสรร มีผูคนอพยพไปอยูนอกชุมชนเกือบครึ่งชุมชน โดยไปอาศัยอยูบานญาติ/เพื่อนใน
พื้นที่ที่น้ําไมทวม สําหรับผูที่มีฐ านะทางเศรษฐกิจ ก็ส ามารถไปเชาที่พักอาศัยในบริเวณที่น้ําไม
ท ว มได สํ า หรั บ ชาวบ า นที่ ยัง อาศั ยอยูบ นชั้ น สองไมว าจะเป น ในหมูบา นจัด สรรที่ มีฐ านะทาง
เศรษฐกิจดีกวา หรือในหมูบานที่มีฐานะเศรษฐกิจ ต่ํากวาอยางในบ านมั่นคง นอกจากเหตุผ ล
สําคัญเรื่องเศรษฐกิจ ก็แสดงใหเห็นวา นอกจากความชวยเหลือจากภาครัฐแลว เงื่อนไขหนึ่งที่ทํา
ใหพวกเขายังคงสามารถดํารงชีวิต อยูใ นภาวะยากลําบากเชน นี้ได คือ ความชวยเหลื อเกื้อ กูล
ระหวางสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะความชวยเหลือในการเดินทางจากเพื่อ นบานที่มีรถยกสูง ที่
ยอมใหเพื่อนบานคนอื่นๆ อาศัยเดินทางไปตอรถในพื้นที่ที่น้ําไมทวม การขอหยิบยืมเครื่องอุปโภค
และบริโภคจากญาติหรือเพื่อนบาน รวมทั้งความชวยเหลืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางนั้น เชนในกรณี
ของชาวบานคนหนึ่งที่มีเรือ ดังนั้นเวลามีการประกาศใหไปรับของชวยเหลือตางๆ เขาก็จะรับเพื่อน
บา นไปดว ย หรื อไปเอามาให31 และในกรณีช าวบ านอี กคนหนึ่ งที่มีรถยกสูง ทุกๆ เช าที่เ ขาจะ
ออกไปทํางาน เขาก็จะรับชาวบานคนอื่นๆ ทั้งที่เขารูจักและไมรูจักออกไปดวยกัน32 เปนตน
อยางไรก็ดี การใหความชวยเหลือระหวางกัน ก็มรี ะดับแตกตางกัน โดยพบวาในกลุมคนที่
มีความสัมพันธที่มีความใกลชิดกัน นั้น มีการชวยเหลือเกื้อกูล ที่เขมแข็งในทุกเรื่อ ง ทั้งเรื่อ งเล็กๆ
นอยๆ เชน การแบงปนอาหาร การบอกตอ ขาวสาร การใหคําปรึกษา และการฝากบาน เปนตน
จนถึงเรื่องที่สําคัญที่เปนการเฉพาะเจาะจงและจํากัด เชน การเดินทางที่อาศัยรถยนตสวนตัวที่มีที่
นั่งจํากัดจะใชกันเฉพาะในหมูญาติที่มีความสนิทกัน เปนพิเศษเทานั้น33 เปน ตน โดยจะลดลงไป
เรื่อยๆ ตามลักษณะของความใกลชิด โดยพบวา ในชุมชนดั้งเดิม กลุมครอบครัวและเครือญาติ จะ
เปนมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนพิเศษ ถัดมา เปนกลุมเพื่อนบานที่อยูไมไกลกัน และกลุมชุมชน
เดียวกันตามลําดับ ในขณะที่ชาวในชุมชนจัดสรรนั้น การใหความชวยเหลือเกื้อ กูลระหวางกันมี
ขอบเขตกวางขวางมากกวาในภาวะปกติ ซึ่งมักจะจํากัดอยูกับเพื่อนบานที่อยูติดกันหรืออยูใ นซอย
เดียวกันเปนสวนใหญ
สํา หรั บสถานการณ ใ นศูนย พักพิง แมว าผู อพยพสวนใหญมักจะเป น คนชรา เด็ก และ
ผูป ว ยโรคเรื้ อ รั ง แตน า สนใจวา ในศูน ยพัก พิงขนาดใหญ อยางชุ มนุม สหกรณ อ อมทรั พยแ ห ง
ประเทศไทยซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยประจําอําเภอ ที่โดยเงื่อนไข

31

สัมภาษณ ชาวบานหมูท ี่ 3, 25 กรกฎาคม 2555
สัมภาษณ ชาวบานหมูท ี่ 1, 15 สิงหาคม 2555
33
สัมภาษณ ชาวบานหมูท ี่ 4, 10 มิถนุ ายน 2555
32

113

ของอาคารสถานที่ ดูเหมือนจะทําใหผ ูคนที่ไมเคยรูจัก ตองทําความรูจักและชวยเหลือเกือ้ กูลตอกัน
รวมถึงเป นอาสาสมัครในการทํางานเพื่อสว นกลางหรื อผูคนอื่นๆ ดวยเชน ผูอ พยพบางคน นํ า
อาหารไปใหผูปวย/ผูสูงอายุที่อ าศัยอยูรวมกัน ที่ไมสามารถลงมารับอาหารดวยตนเอง แมคาไก
ทอดในพื้น ที่ น้ํ า ท วม ยกไกส ดทั้ งหมดให ศูน ยพักพิงในวั น ที่ ยา ยเข า มาอยู และยัง เป น แมครั ว
อาสาสมัครในเวลาตอมา กลุมวัยรุนชายกลุมใหญที่กลายเปนแรงงานอาสาสมัครชวยแบกหาม
เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โภค และช ว ยจั ดการสิ่ ง ของบริ จ าคจํ า นวนมากในศู น ย พัก พิง ข อ มู ล การ
สังเกตการณของผูวิจัยจากศูนยพักพิง ทําใหอาจสรุปไดวา ความสัมพันธในภาวะยากลําบากใน
ศูนยพักพิง สงผลใหมีลักษณะการชวยเหลือเกื้อกูล ระหวางกันทั้งคนที่เคยและไมเคยรูจักกันมา
กอ นทั้งภายในพื้น ที่และภายนอกพื้น ที่ ทั้ งที่เ ปนเจาหนาที่ ประจําศูน ยอ พยพ ผูเ ขามาให ความ
ชวยเหลือ ตลอดจนผูประสบภัย
นอกจากนี้ ชาวบานบางสวนก็มีการรวมกลุมเพื่อการระดมทรัพยากรตางๆ ทั้งการลงแรง
การใหเงิน และการใหวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปน ตลอดจนการอาศัยเครือขายของสมาชิกแตล ะ
คนทั้งภายในและภายนอก เพื่อนํามาใชในการใหความชวยเหลือระหวางกันเชน เดียวกับชวงของ
การปองกันดวย ประเด็นที่สําคัญที่ตองกลาวถึงไวในที่นี้คือ ดูเหมือ นการรวมกลุมในสถานการณ
แทบจะไมมีความเชื่อมโยงกับกลุมจัดตั้งที่มีมาตั้งแตกอนน้ําทวมเลย แตกลับยึดโยงอยูกับตัวผูนํา
ในแตละชุมชนอยางเขมขน ดังนั้น ปริมาณความชวยเหลือ จึงขึ้นอยูกับศักยภาพและการจัดสรร
ของตัวผูนําเปนสําคัญ ทั้งนี้ อาจสังเกตไดจากจํานวนครั้งที่ชาวบานไดรับความชวยเหลือไมเทากัน
ดังที่ไดกลาวถึงไวกอนแลว เชน ในกรณีช าวบานหมู 2 ไดรับประมาณ 9-15 ครั้ง34 ในขณะที่พื้นที่
ติดกันไดรับ 5-7 ครั้ง35 และในกรณีของหมูบานซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบล และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลอาศัยอยู ก็ไดรับที่มีการแจกของชวยเหลือตางๆ โดยตลอดไมเคยขาด36
เปรียบเที ยบกับในพื้น ที่ หมูที่ 4 ซึ่ง ไดรั บความช วยเหลื อไมมากนัก และส ว นใหญ ก็เป น ความ
ชวยเหลือจากทางราชการ37 นั่นเอง และจากกรณีที่ผูนําที่อ ยูนอกกลุมนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งขอสังเกตวา การจัดสรรทรัพยากรของนายกองคการบริหารสวนตําบล ดูเหมือนจะกระจุก
อยูในกลุมของคนใกลชิด จึงออกมาตั้งโตะบริจาคทรัพยากรเพื่อนํามาชวยเหลือชาวบานอื่นๆ ทีอ่ ยู
นอกกลุม เปนตน38 หรือ ความขัดแยงในกรณีของถุงพระราชทานที่เกิดขึ้น เมื่อทางราชการไดแจง
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ยังผูใหญบานหมูที่ 4 และ 5 วาทางราชการจะเขามาแจกที่วัดโคนอนในพื้นที่หมูที่ 5 เพื่อใหแจงไป
ยังชาวตําบลบางสีทองในเขตที่ตนรับผิดชอบใหมารับถุงพระราชทาน แตผูใหญบานหมูที่ 5 ยืนยัน
กับผูใหญบานหมูที่ 4 วาผูใหญบานหมูที่ 5 และรองเจาอาวาสวัดโคนอนเปนคนทําเรื่อ งขอไป ถุง
พระราชทานเหลานั้นจึงสําหรับชาวบานในหมูที่ 5 เทานั้น และเมื่อนายกองคการบริหารสวนตําบล
ตัดสินวาใหถุงพระราชทานกับหมูบานที่ 5 ซึ่งเปนคนจัดการ ทําใหมีเพียงชาวบานในหมู 5 เทานั้น
ที่ไดรับถุงพระราชทานชุดนี39้ เปนตน การตั้งกลุมและการกระจายทรัพยากรที่มีความเหลื่อมล้ําใน
ภาวะเชนนี้ จึงดูเหมือนตอกย้ําโครงสรางอํานาจ-ฐานเสียงของผูนําที่มอี ยูเดิมใหชัดเจนมากขึ้น
กลาวโดยสรุ ป จะเห็นว าปฏิบั ติการของทุ นทางสังคมในภาวะอุทกภัยชาวบานในพื้น ที่
กรณีศึกษานั้น มีประเด็น ที่นาสังเกตอยู 3 ประเด็น กลาวคือ ประเด็น ที่ 1 ภายใตลักษณะของ
ความสัมพันธเชิงซอนของสมาชิกแตละคนในชุมชนตางๆ ของกลุมครอบครัวและเครือญาติ เพื่อน
บาน และชุมชนเดียวกัน โดยสมาชิกหนึ่งคนอาจเปนสมาชิกไดหลายกลุม ดังนั้น ลักษณะของการ
ใหความชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกันของสมาชิกจะมากหรือนอย จะขึ้นอยูกับความผูกพันใกลชิด
ระหวางสมาชิกในกลุมความสัมพันธนั้นๆ ประเด็นที่ 2 การรวมกลุมเพื่อการระดมทรัพยากรตางๆ
จะขึ้นอยูกับ ขนาดของเครือขายและพื้นฐานของฐานะทางเศรษฐกิจ -สังคมของสมาชิก ในกลุม
ความสัมพันธตางๆ ซึ่งจะสงผลตอพลังในการขับเคลื่อนของทุนทางสังคมมีลักษณะที่มากนอย
แตกตางกันออกไป และนอกจากนี้ยั งยึดโยงอยูกับตัวผูนํ าในแตละชุ มชนอยา งเขมข น ดังนั้ น
ปริมาณความชวยเหลืออีกสวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับศักยภาพและการจัดสรรของตัวผูนําอีกดวย และ
สุดทายประเด็นที่ 3 ลักษณะของการใหความชวยเหลือเกื้อกูลของผูคนทีไ่ มเคยรูจักกัน แตภายใต
เงื่อนไขตางๆ ในชวงอุทกภัย จึงตองทําความรูจักและชวยเหลือเกื้อกูล ตอกัน ในลักษณะตางๆ ทั้ง
ในศูนยพักพิงและในชุมชนตางๆ
สําหรับประเด็นที่จําเปนตองพิจารณาเพิ่มเติมในสวนนี้คือ การใชเครือขายความสัมพันธที่
อาจจํากัดอยูแคเฉพาะกลุม และในแงของความสัมพันธกับบทบาทของผูนาํ ระดับทองถิน่ ทีม่ หี นาที่
ในการแจกจายของบริจาคหรือจัดสรรทรัพยากรของภาคราชการในภาวะอุทกภัย วาสงผลอยางไร
ตอความสัมพันธเชิงอํานาจในระดับทองถิ่น ซึ่งจะวิเคราะหใหเห็นในสวนตอไป
5.3 สรุป: ผลของการใชทุนทางสังคมในภาวะอุทกภัย
จากเนื้อหาของบทที่ 4 ทั้งหมดที่แสดงใหเห็นวา ทุนทางสังคมในพื้นที่กรณีศึกษาตําบล
แหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรไี มไดดํารงอยูลอยๆ แตมีความสัมพันธเชิงซอนกับโครงสรางอํานาจทาง
การเมืองในระดับชุมชน ที่มีการแขงขันระหวางผูนําฝายตางๆ ประกอบกับเนื้อหาในหัวขอ 5.1 และ
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5.2 ที่แสดงใหเห็นปฏิบัติการของทุนทางสังคมที่สอดแทรกอยูเกือ บในทุกขั้นตอน สามารถทําให
เห็นถึงผลบวก-ผลลบของทุนทางสังคมในภาวะดังกลาว รวมทั้งความเชื่อมโยงของทุนทางสังคม
กับความสัมพันธเชิงอํานาจในชุมชนไดดังนี้
5.3.1 ผลบวก-ผลลบของปฏิบัติการของทุนทางสังคมในภาวะอุทกภัย
ดวยลักษณะความรุนแรงของอุทกภัยใน 2554 ซึ่งสงผลใหโครงสรางการบังคับบัญชาและ
กลไกของราชการไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเชนในภาวะปกติ ทางออกหนึ่งคือ การ
ใชเครือขายความสัมพันธหรือทุนทางสังคมในระดับชุมชนในการรับมือกับภาวะเชนนี้ ในหัวขอ 5.1
และ 5.2 ผูวิจัยไดชี้ใหเ ห็นถึงภาวะที่ทุนทางสังคมถูกนํามาใชใน การเปนชอ งทางในการระดม/
จัดสรรทรัพยากรทั้งของฝายรัฐและฝายชุมชน เปนที่มาของขอมูลขาวสาร ตลอดจนใชเปนตาขาย
ทางสังคม (social safety net) รองรับความทุกขยากที่ผูประสบภัยเผชิญความยากลําบากรวมกัน
ดังจะเห็นไดในกรณีของชาวบานก็ใ ชเครือ ขายความสัมพัน ธทั้งภายในและภายนอก ในการให
ความชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกัน ซึ่งมากนอยไปตามลักษณะความใกลชิดในกลุมความสัมพันธ
ครอบครัวและเครือ ญาติ เพื่อ นบาน และชุมชนเดียวกันตามลําดับ สําหรับกลุมความสัมพัน ธ ที่
ไดรับการสนับสนุนมาจากภายนอก พบวาไมไดมีบทบาทเทาใดนัก ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ชาวบาน
โดยสวนใหญไมไดมีความสนใจตอการรวมกลุมดังกลาวอยางแทจริง แตการเลือกวาจะเขาหรือไม
เขารวมเปน สมาชิกนั้นขึ้น อยูกับผลประโยชนเ ป นสําคัญ ทําใหส มาชิกที่ เขารวมไมไดเกิดความ
ตระหนักถึงภาระหนาที่ที่แตละคนพึงมีตอกลุมของตน ในการที่มุงมั่นที่จะเขาไปชวย/รวมกิจกรรม
ตางๆ ของกลุม ที่จะทําใหเกิดการเอื้อประโยชน และความไววางใจตอกัน ซึ่งอาจจะชวยทําใหเกิด
การยึดโยงระหวางสมาชิกในเครือขายอีกรูปแบบหนึ่งได
ในขณะที่ผูนําในระดับทองถิ่น ก็มีการใชความสัมพันธทั้งในแบบทางการและสวนตัวใน
การติดตอ กับ หน วยงานในภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงกับ ผู มีอิ ท ธิ พลหรื อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่ ในการจัดหาทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนตอ การดําเนิน การ
ใหความชวยเหลือเชนกัน ดังนั้นปฏิบัติการของทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นในชวงนี้ ในดานหนึ่ง จึงเปน
อีกช องทางหนึ่ งที่สําคัญที่ สามารถช วยบรรเทาความทุกขย ากของผูคนได นอกจากนี้ยังพบว า
ภายใตเงื่อนไขตางๆ ในชวงอุทกภัย ยังชวยทําใหความสัมพันธของผูคนที่รูจักกันมากอนแนบแนน
ขึ้น และยังทําใหผ ูคนที่ไมเคยรูจักกันมากอนไดเขามามีปฏิสัมพัน ธและใหความชวยเหลือเกื้อ กูล
ระหวางกัน ซึ่งนําไปสูการสั่งสมทุนทางสังคมในรูปแบบใหมอีกก็เปนได ซึ่งลักษณะดังกลาวจะเห็น
ไดในศูนยพักพิงและในชุมชนตางๆ นั่นเอง
อยางไรก็ดี การมี/การใชทุนทางสังคมของชาวบานก็ไมไดมีผลบวกเสียทั้งหมด โดยเฉพาะ
เมื่อลักษณะความสัมพันธภายในพื้นที่กรณีศึกษา มักจะจํากัดอยูเฉพาะชุมชนเทานั้น และเมื่อทุน
ทางสังคมของแตละคน/ชุมชนมีไมเทากัน เนื่องจากขนาดของเครือขายและพื้นฐานของฐานะทาง
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เศรษฐกิจ-สังคมของสมาชิกในชุมชนตางๆ แตกตางกัน จึงสงผลตอพลังในการขับเคลื่อนของทุน
ทางสังคมมีลักษณะที่มากนอยแตกตางกัน ในการระดมทรัพยากรความชวยเหลือ ตางๆ รวมถึง
ความเชื่อมโยงกับผูนําที่มักจะนําทรัพยากรมาจัดสรรใหผูคนในเครือขายของตนเองเปนสําคัญ ทั้ง
ที่เปนทรัพยากรที่ไดรับจากราชการและทรัพยากรที่ไดรับบริจาค จึงอาจทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา
ในการชวยเหลือระหวางกลุม เชนในกรณีของถุงยังชีพที่ชาวบานในชุมชนหรือหมูบานตางๆ ใน
ตําบลบางสีทองที่ไดรับไมเทากัน อันนํามาสูปญหาความขัดแยง-การแบงขั้ว อีกทั้งยังแสดงใหเห็น
ถึงการลดลงของความไวเนื้อเชื่อใจระหวางฝาย ดังจะเห็น ไดในกรณีข องกํานัน ผูใหญบาน และ
สมาชิ กองค การบริ หารตํา บลส วนหนึ่ง ไดอ อกมาตั้ง โตะบริ จาคทรั พยากรเพื่อ นํ ามาช วยเหลื อ
ชาวบาน นอกเหนือจากที่เปนการดําเนินงานของนายกองคการบริห ารสวนตําบล ซึ่งเปนอีกมิติที่
สําคัญของทุนทางสังคมและในอีกดานหนึ่งยังสะทอนใหเห็นลักษณะความเชื่อมโยงของทุนทาง
สังคมกับความสัมพันธเชิงอํานาจ ดังที่จะกลาวถึงในหัวขอถัดไป
5.3.2 ความเชื่อมโยงของทุนทางสังคมกับความสัมพันธเชิงอํานาจในชุมชน
ดวยลักษณะความสัมพันธภายในชุมชนที่จํากัดอยูเฉพาะชุมชนของตนเอง ไมคอยการ
ติดตอระหวางชุมชนซึ่งเปนมาตั้งแตในอดีตจนกระทั่งถึงในปจจุบัน ทําใหความรวมมือและการ
ติดตอกันที่เกิดขึ้นเปนเรื่องเฉพาะปจเจกบุคคล กลุมตัวแทนที่เปนผูนําชุมชน จึงกลายเปนกลไก
สําคัญในการประสาน/เชื่อมโยงระหวางชุมชน ซึ่งรวมไปถึงการเปนกลไกในการจัดสรรทรัพยากร
ในภาวะยากลําบากดวย ในสภาวะอุทกภัยซึ่งชาวบานแตละชุมชนมีศักยภาพการระดมทรัพยากร
ไมเทากัน ประกอบกับความชวยเหลือจากผูนําซึ่งมักจํากัดอยูในขอบเขตพื้นที่ข องชุมชนตนเอง
โดยเฉพาะกลุมที่เ ปน ฐานเสี ยงของตนเองมากกวาเปน สํ าคัญ เนื่อ งจากตองตอบสนองความ
คาดหวังของสมาชิกในเครือขายความสัมพันธที่ไดเคยใหความไววางใจ ใหเขามาบริหารทองถิ่น
หรื อเปน ตัวแทน ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนและตอรองผลผลประโยชนระหวางกัน อั นเป น
ตนทุน/ราคาที่ผูนําตองจาย ไมวาจะจายจากทรัพยากรของตน หรือทรัพยากรสาธารณะ เพื่อรักษา
และกระชับความสัมพันธในเครือขายทั้งในแนวราบและแนวดิ่งหรือ ระบบอุป ถัมภ เพื่อการรักษา
ฐานอํานาจในอนาคต ไมเพียงแตตอกย้ําหรือผลิตซ้ําโครงสรางอํานาจที่มีอยูเดิม แตยังมีแนวโนมที่
สร างเงื่ อ นไขซ้ํ าเติมความเหลื่ อ มล้ํ าทางสั ง คม-เศรษฐกิจ และส งผลกระทบตอ ผู คนอยู น อก
เครือขายมากกวา ซึ่งอาจนําสูความขัดแยงไดในอนาคต
อยางไรก็ดี ภายใตกระบวนการสรางและรักษาเครือขายของผูนําแตละคนในชวงภาวะ
อุทกภัย ซึ่งเปนการผลิตซ้ําโครงสรางอํานาจเพื่อรักษาหรือพัฒนาตําแหนง โดยอาศัยทั้งทรัพยากร
ของตน ของราชการ และที่ไดรับบริจาค โดยจะมีจัดสรรความชวยเหลือตางๆ ไปยังฐานเสียงของ
ตนเป น สํ าคั ญ จะสะท อ นให เ ห็ น ลั กษณะของความสั มพันธ ร ะหว า งผูนํ ากับ เครือ ข า ย ซึ่ ง เป น
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ความสัมพันธในเชิงอุปถัมภที่เกิดขึ้น จากการที่สมาชิกในสังคมเขาถึงทรัพยากรและอื่นๆ ไดไมเทา
เทียมกัน คนที่เขาถึงไดยากกวาซึ่งก็คือสมาชิกในเครือขาย จึงตองสรางความสัมพันธเชิงอุป ถัมภ
ขึ้นกับคนที่เขาถึงไดงายกวาซึ่งก็คือผูนํา เพื่อใหสามารถเขาถึงทรัพยากรและอื่นๆ ในขณะเดียวกัน
ผูนําก็ตองการใหตัวแทนและสมาชิกในเครือขายสนับสนุนตนในอนาคตนั้น
เมื่อพิจารณาใหลึกลงไป การที่ผูนําก็ตองการใหตัวแทนและสมาชิกในเครือขายสนับ สนุน
ตน เช น เดี ย วกั บ ที่ ส มาชิ ก ต อ งการให ผู นํ า ช ว ยเหลื อ โดยเฉพาะในช ว งภาวะอุ ท กภั ย บน
ความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนแบบนี้ ในอีกดานหนึ่งก็สะทอนใหเห็นวา หากผูนําไมสามารถใหความ
ช ว ยเหลื อ แก ส มาชิ ก ในเครื อ ข า ยได ต ามที่ ส มาชิ ก คาดหวั ง ดั ง จะเห็ น ได ใ นในกรณีข องถุ ง
พระราชทานระหวางหมู 4 และหมูที่ 5 ซึ่งอาจทําใหผูนําสูญเสียเครือ ขายและตําแหนงของตนใน
การเลือกตั้งครั้งตอไปไดเชนกัน โดยเฉพาะเมื่อในพื้น ที่ไมไดมีผูนําหรือ คนที่ช าวบานจะพึ่งพิงได
ไมไดมีแคเพียงคนเดียวเทานั้น ซึ่งจะมีผลตอ เนื่องและสะทอนใหเห็นไดอ ยางเดนชัดในชวงหลัง
ประสบอุทกภัย
ดังนั้น แมสวนใหญผูนําจะเปนผูไดเ ปรียบสมาชิกในเครือขาย แตก็จ ะพบวาสมาชิกใน
เครื อ ข า ยก็มี ท างเลื อ กในการสร างเงื่ อ นไขการต อ รองในลั ก ษณะต า งๆ ซึ่ ง ช ว ยให ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธในเชิงอุปถัมภไดเชนกัน ในการที่จะเขาไปสังกัดเครือขายของผูน าํ คนใหม
ที่ใหความชวยเหลือกับตนในชวงอุทกภัยนั่นเอง ในลักษณะนี้ผูนําจะไมไดเ ปนผูที่มีสวนไดเปรียบ
เนื่องจากมีฐานของการตอรองสูงกวาเสมอไปเทานั้น
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บทที่ 6
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สําหรับในบทนี้ การนําเสนอเนื้อหาจะอิงตามวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1) ทุนทางสังคม
และการนํ าทุน ทางสังคมมาใชใ นระดับชุ มชน/ระดับท องถิ่น 2) ผลกระทบทั้งในดานดีแ ละลบ
รวมถึ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจในระดั บ ชุ ม ชน/ระดั บ ท อ งถิ่ น และ 3)
ขอเสนอแนะแนวทางการปองกันหรือบรรเทาปญหาที่เ กิดจากผลกระทบ และความเชื่อ มโยงกับ
ความสัมพันธเชิงอํานาจของทุนทางสังคม
โดยจะแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวน คือ สวนที่หนึ่ง จะเปนการสรุป ผลการศึกษาวิจัย
ประเด็นถัดมาในสวนที่สอง จะเปนการอภิปรายผลการศึกษาวิจัย และสวนสุดทาย จะเปน การ
นําเสนอขอเสนอแนะ โดยในแตละสวนจะมีรายละเอียดดังนี้
6.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย
6.1.1 การกอเกิด/สั่งสมทุนทางสังคม
จากการศึกษาการมีและการใชทุนทางสังคม โดยอาศัยกรณีศึกษาในภาวะอุทกภัย พ.ศ.
2554 ของตําบลแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี พบวา การกอ เกิดและสั่งสมทุ นทางสังคมซึ่ งเป น
เครือขายความสัมพันธทางสังคมในแนวราบ ภายใตบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนตอบระหวาง
กัน ของชาวบา นนั้น จะเกิดขึ้นใน 3 รูป แบบ ซึ่งแตล ะแบบก็จ ะมีความสัมพันธเ ชื่อมโยงตอ กัน
กลาวคือ
รูปแบบที่ 1 มาจากปจจัยภายใน ซึ่งจะพบวา ลักษณะของการกอเกิดและสั่งสมทุนทาง
สังคม ที่เป นการยึดโยงและเชื่ อมโยงระหวางกันของชาวบานในพื้นที่แ ห งนี้ ซึ่ง ในปจจุ บัน แบง
ออกเปน 5 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 วัดไทร หมูที่ 2 วัดบางออยชาง หมูที่ 3 วัดแดงประชาราษฎร หมู
ที่ 4 วัดรวกบางสีทอง และหมูที่ 5 บานบางสี ทอง โดยแตล ะหมูบานก็จะประกอบไปดวยชุมชน
ยอยๆ อีกหลายชุมชน จะมีรายละเอียดดังนี้
(1) ระดับชุมชน การยึดโยงระหวางกันของชาวบานภายในชุมชนตางๆ จะมาจากฐาน
ของความสัมพันธเชิงซอนระหวางกันของ กลุมครอบครัวและเครือญาติ กลุมเพื่อนบาน และกลุม
ชุมชนเดียวกัน โดยภายใตพันธะความสัมพันธเชิงซอนในกลุมความสัมพันธตางๆ ของแตละคนทีม่ ี
ความผูกพันใกลชิดที่แตกตางกันออกไปก็จะสงผลตอลักษณะของการชวยเหลือเกื้อกูลที่แตกตาง
กันทั้งการใหความชวยเหลือทางวัตถุ บริการ และการใหคําปรึกษาอีกดวย
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อยางไรก็ดี ในปจจุบันชุมชนยอยในหมูบานตางๆ ประชากรเปนการผสมผสานกันระหวาง
ชาวบานในชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูมาอยางยาวนานกับชุมชนใหมในระยะเวลาไมกี่สิบปมานี้ ซึ่ง
สง ผลต อ ลักษณะของการกอเกิ ดและสั่ ง สมทุ น ทางสั ง คมที่ แ ตกตางกั น โดยพบว าการยึดโยง
ระหวางกันของชาวบานในชุมชนตางๆ ทั้งเกาและใหม แมจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ มาจาก
ฐานของความสัมพันธเชิงซอนระหวางกันของกลุมครอบครัวและเครือญาติ เพื่อนบาน และชุมชน
เดียวกันก็ตาม* แตก็จะมีลักษณะแตกตางกันไป โดยในชุมชนดั้งเดิมลักษณะของความสัมพัน ธที่
สําคัญและโดดเดน ทั้งในแงของขนาดและความผูกพันใกลชิด รวมถึงยังเปนหนวยสังคมพื้นฐานที่
สําคัญของชุมชนดั้งเดิมที่ยึดโยงระหวางกัน จะเปนกลุมของ “ครอบครัวและเครือญาติ” ในขณะที่
ชุมชนใหม ลักษณะของความสัมพันธที่สําคัญและโดดเดน ทั้งในแงของขนาดและความผูกพัน
ใกลชิด รวมถึงยังเปนหนวยสังคมพื้นฐานที่สําคัญของคนในชุมชนจัดสรรตางๆ นั้น จะเปนการยึด
โยงระหวางกัน ของความสั มพัน ธ ใ นกลุ ม “ชุ มชนเดี ยวกัน ” ที่ มีการจั ดตั้ง ในรู ป แบบอย างเป น
ทางการ (รายละเอียดดังตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 แสดงลักษณะการยึดโยงของชาวบานในชุมชนดั้งเดิมและชุมชนจัดสรร
การยึดโยงภายใน

ชุมชนดั้งเดิม
ชุมชนจัดสรร

ครอบครัวและ
เครือญาติ

เพื่อนบาน

ชุมชนเดียวกัน

ขนาดเครือขาย

กวาง
สูง
แคบ

แคบ
ปานกลาง
แคบ

ความใกลชิด

สูง

ปานกลาง

กวาง
ต่ํา
กวาง
ตามบทบาท
และหนาที่

ขนาดเครือขาย
ความใกลชิด

ที่มา: ประมวลมาจากการศึกษา
และนอกจากขนาดของเครือขายความสัมพันธทางสังคมของชาวบานทีเ่ กิดจากการยึดโยง
ที่มีความแตกตางกันไปในแตละชุมชนแลว ยังพบวาฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวบาน ยัง
มีความแตกตางกันไปในแตละชุมชน ซึ่งจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอศักยภาพของทุนทางสังคม

*

หมายความวา ชาวบานคนหนึ่งอาจเปนสมาชิกในกลุมความสัมพันธตางๆ ไดมากกวาหนึ่งกลุม
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ที่เ ป น พลั งในการกระทํา ตางๆ ซึ่ ง ลั กษณะดัง กลาวจะสะทอ นใหเ ห็ นไดอ ยางเดน ในเรื่ องของ
ปฏิบัติการของทุนทางสังคม ศักยภาพและพลังในการขับเคลื่อนในหัวขอถัดไป
(2) ระดับตําบลและหมูบาน สําหรับการเชื่อมโยงระหวางชุมชนตางๆ ในตําบลแหงนี้นั้น
ดวยชาวบานในชุมชนตางๆ สวนใหญมักไมคอยมีการติดตอ ระหวางชุมชนตางๆ เทาใดนัก โดย
มักจะอยูกันในลักษณะของชุมชนใครชุมชนเสียมากกวา โดยการติดตอระหวางกันระหวางชุมชน
สวนใหญกจ็ ะดําเนินการผานตัวแทนซึ่งเปนผูนํา เชน กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ประธานหมูบาน และประธานชุมชน เปนตน ซึ่งอาจจะ
พอกลาวไดวาลักษณะของการเชื่อมโยงของชาวบาน ในแตละชุมชน แตล ะหมูบานนั้น จะมีผูนํา
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงชาวบานในชุมชนตางๆ เขาดวยกันนั่นเอง
จากที่กลาวมาในขางตน จะเห็นไดวา ลักษณะของการกอรูปและสั่งสมทุนทางสังคมที่มา
จากป จ จั ยภายในของชาวบ า นในชุ ม ชนตา งๆ ภายใต บ ริ บ ทเชิง พื้น ที่ แ ละการเปลี่ ยนแปลง
โดยเฉพาะจากลักษณะของการกอตั้งชุมชนที่แตกตางกันออกไป จะสงผลการกอรูปและสั่งสมทุน
ทางสังคมของชาวบาน ที่แตกตางกัน ดังจะเห็นไดจาการที่ในปจจุบันที่ชาวบานในพื้นที่กรณีศึกษา
เป น การผสมผสานกัน ระหว า งคนดั้ งเดิ ม และที่ อ พยพเข ามาอาศั ยอยูใ หม แมลั ก ษณะของ
ความสัมพันธภายในชุมชนจะยึดโยงกันมาจากฐานของความสัมพันธเชิงซอนระหวางกันของ กลุม
ครอบครั ว และเครื อ ญาติ กลุ มเพื่อ นบ า น และกลุม ชุ มชนเดียวกั น เหมือ นกัน แต ก็จ ะมีความ
แตกตา งกัน ไป ซึ่ งลั ก ษณะดัง กล าวดู จ ะสอดคล อ งกั บ ความคิ ดของ โรเบิ รต พัท นั ม (Robert
Putnum) ที่เขาไดเนนย้ําไววา “เสนทางประวัติศาสตรที่แตกตางกัน (path dependence) ของแต
ละสังคมจะสงผลถึงการสั่งสมทุนทางสังคมที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ”1
รูปแบบที่ 2 มาจากปจจัยภายนอก ซึ่งพบวา สําหรับการกอรูปและสั่งสมทุนทางสังคม
ในรูปแบบ จะเกิดจากการไดรับอิทธิพลหรือการสนับสนุนมาจากภาคสวนตางๆ ภายนอกพื้น ที่
โดยเฉพาะในสวนของภาครัฐผานการรวมกลุมในโครงการตางๆ เชน คณะกรรมการหมูบาน กลุม
พัฒนาสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมูบาน กองทุน SML กลุมอาสาพัฒนาชุมชน กลุม
ผูส ูงอายุ กลุมเยาวชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กลุมอาสาสมัครดูแล
ผูส ูงอายุ (อผส.) กลุมอนุรักษทุเรียนนนท กลุมประดิษฐ สภาองคกรชุมชน เปนตน ซึ่งพบวาแมจะมี
ความพยายามกระตุนใหเกิดเครือขายความสัมพันธทางสังคมอื่นๆ แตกลับไมไดทําใหสมาชิกทีเ่ ขา
รวมเกิดการตระหนักถึงภาระหนาที่ที่แตละคนพึงมีตอกลุมของตน ในการที่มุงมั่น ที่จะเขาไปชวย/
1

Robert Putnam, 2004 อางถึงใน นิธิ เนื่องจํานงค, “ทุนทางสังคม ณ จุดสิ้นสุดแหงประวัติศาสตร:
บทสํารวจพรมแดนทางทฤษฎี,” วารสารวิจัยสังคม ปที่ 30 ฉบับที่ 1-2/2550: 109
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รวมกิจกรรมตางๆ ของกลุม ที่จะทําใหเกิดการเอื้อประโยชน และความไววางใจตอกัน ซึ่งอาจจะ
ชวยทําใหเกิดการยึดโยงระหวางสมาชิกในเครือขายหรือการเชื่อมโยงอีกรูปแบบหนึ่งได ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการทีช่ าวบาน โดยสวนใหญไมไดมีความสนใจตอการรวมกลุมดังกลาวอยางแทจ ริง
แตการเลือกวาจะเขาหรือไมเขารวมเปนสมาชิกนั้นขึ้นอยูกับผลประโยชนเปนสําคัญก็เปนได
รูปแบบที่ 3 มาจากแรงผลักดันเพื่อความอยูรอด ซึ่งจะพบวา เงื่อนไขของความอยู
รอดในชวงภาวะอุทกภัย ทําใหชาวตําบลบางสีทองตองลุกขึ้นตอสูกับอุปสรรคและภัยคุกคาม โดย
จะเห็นวาชาวบานมีการใหความชวยเหลือเกื้อกูลและติดตอกันมากขึ้นเปนวงกวาง ทัง้ ระหวางผูคน
ที่เคยรูจักและไมเคยรูจักกันมากอ น ดังเชนในกรณีผูประสบภัยในศูนยพักพิงที่ผูคนที่ไมเคยรูจัก
ตองทําความรูจักและชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน รวมถึงเปนอาสาสมัครในการทํางานเพื่อสวนกลาง
หรือผูคน และในกรณีของสมาชิกชุมชนตางๆ มีความตระหนักถึงความเปนคนชุมชนเดียวกัน ซึ่งมี
ภาระหนาที่ในการมีสวนรวมกับกิจกรรมปองกันชุมชนมากขึ้น เพราะหากไมสามารถปองกันชุมชน
ได ก็มีความเสี่ยงที่น้ําจะเขาทวมที่พักอาศัยของแตละคน รวมถึงในงานศึกษาชิ้นอื่น ๆ เชนในงาน
ของงานของ ชยุต อินพรหม (2547) ที่ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน: กรณีศึกษาสภาลานวัดตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และ
พบว า สภาลานวั ด ซึ่ ง เกิด ขึ้ น มาจากจิต สํ า นึ ก รั ก บา นเกิ ดซึ่ ง เป น ทุ น ทางสั ง คมที่ ห ล อ เลี้ ย ง
ความสัมพันธของสมาชิกในชุมชนใหเกิดการรวมพลังตอรองเมื่อไดรับผลกระทบจากโครงการของ
ภาครัฐ เกิดการระดมทรัพยากรตางๆ ทั้งความรู เงินทุน แรงงานเขาดวยกันเพื่อนํามาพัฒนาชุมชน
โดยมีวัดเปนศูนยรวมศรัทธาของชุมชน เปนตน
แตขอจํากัดของการกอเกิดและสั่งสมทุนทางสังคมในรูปแบบนี้คืออาจสูญสลายไดหาก
ไมไดมีการสานตอ เมื่ออุปสรรคหรือภัยคุกคามนั้นผานไป แตถาหากไดรับการสานตอทุนทางสังคม
ในลักษณะนี้ก็จะมีศักยภาพและพลังที่สามารถนํามาใชได เชนในกรณีของหมูบานมั่นคงซึ่งเปน
ชุมชนของผูมีรายไดนอยที่เคยอาศัยอยูบริเวณริมทางรถไฟในตําบลบางกรวยและมีการรวมตัวกัน
ขึ้นเพื่อแกปญหาจากการไลที่ข องการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อ จัดทําหมูบานมั่นคงและจัดหา
ที่ดินเพื่อสรางที่อยูอาศัยใหม ซึ่งในปจจุบันแมวาสมาชิกในชุมชนจะมีฐ านะทางเศรษฐกิจ -สังคม
ต่ํา แตการทีส่ มาชิกยังมีการยึดโยงระหวางกันที่เหนียวแนน โดยจะเห็นไดจ ากสมาชิกรูจักกันทั้ง
ชุมชน มีการติดตอกันแบบตัวถึงตัว มีความเห็นอกเห็นใจและไววางใจตอกันสูง ก็สงผลใหทุนทาง
ของชาวหมูบานมั่นคงมีพลังในการขับเคลื่อนสิ่งตางๆ มากตามไปดวยนั่นเอง
กลาวโดยสรุปแลว จะเห็นวาลักษณะของการกอเกิดและสั่งสมทุนทางสังคมอาจเกิดขึน้ ได
หลายลักษณะ แตปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งของการกอเกิดและสั่งสมทุนทางสังคม คือ ความ

122

ตระหนักถึงภาระหนาที่ ที่ส มาชิกแตละคนพึงมีตอ กลุมของตน ที่จะเขาไปชวยหรือรวมกิจกรรม
ตางๆ ซึ่งจะชวยใหเกิดการยึดโยง การเอื้อประโยชนตอกัน และความไววางใจระหวางกัน ภายใต
บรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนตอบแทนที่ยึดถือรวมกัน
6.1.2 ปฏิบัติการของทุนทางสังคม: ศักยภาพและพลังในการขับเคลื่อน
จากหัวขอที่ 6.1.1 ที่ไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะของการกอเกิดและสั่งสมทุนทางสังคมของ
ชาวบานในพื้นที่กรณีศึกษาไปแลวนั้น สําหรับในหัวขอนี้จะเปนการชี้ใหเห็นปฏิบัติการของทุนทาง
สั ง คม ในเหตุ การณอุ ท กภั ยที่ เ กิดขึ้ น ในป 2554 ซึ่ ง นั บ เป น ครั้ ง รุ น แรงที่สุ ด ที่ ช าวบ า นในพื้น ที่
กรณีศึกษาตองประสบ โดยพบวานอกจากการไดรับความชวยเหลือจากภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะ
ในสวนของภาครัฐที่ถือเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการปองกันและใหความชวยเหลือที่มีอยาง
จํากัดแลว ในสวนของผูประสบภัยแตละคนก็มีการจัดการตนเองในเบื้องตน และในระดับชุมชนก็
จะมีการรวมกลุมเพื่อจัดหาทรัพยากรที่ตองใชในการปองกัน และใหความชวยเหลือ โดยมีการใช
เครือขายความสัมพันธทางสังคมจากทั้งภายในและจากภายนอกชุมชน ทั้งในระดับปจ เจกบุคคล
และชุมชน บนฐานของความสัมพันธเ ชิงซอนของกลุมครอบครัวและเครือญาติ กลุมเพื่อนบาน
และกลุ มชุ มชนเดียวกัน ซึ่ งนั บเปน กลไกที่สํ าคัญที่ช วยให ผูป ระสบอุทกภัยมีชีวิตอยูรอดไดใ น
สภาวะการณเชนนั้น เครือขายความสัมพันธดังกลาวนับเปนทุนที่สําคัญของชุมชนที่เรียกวา “ทุน
ทางสังคม” (social capital) ซึ่งชุมชนสามารถนํามาใชไดทั้งในภาวะปกติ และโดยเฉพาะในชวงที่
ตองประสบภาวะวิกฤติ แตอยางไรก็ดีในอีกดานหนึ่งก็อาจจะพบวามีการใชเครือขายความสัมพันธ
ดังกลาวเปนไปในลักษณะของการเอื้อประโยชนตอกันระหวางคนที่เขาถึงทรัพยากรตางๆ ไดยาก
กวากับคนที่เขาถึงไดงายกวา รวมถึงในการผลิตซ้ําเชิงอํานาจอีกดวยเชนกัน
ดังนั้น เพื่อทําความเขาใจถึงปฏิบัติการของทุนทางสังคมในสภาวะดังกลาว ในเบื้องตน
การนําเสนอจึงจะจําแนกออกเปน 2 สวน คือ สวนที่หนึ่ง การจัดการของภาครัฐในระดับทองถิ่น ซึ่ง
จะเปนการปูพื้นฐานใหเห็นเงื่อนไขทั้งที่เปนเงื่อนไขสนับสนุนหรือเปนขอจํากัดในปฏิบตั กิ ารของทุน
ทางสังคมเปนเบื้องตน และในสวนถัดมาจะเปนการชี้ใหเ ห็นถึงปฏิบัติการการใชทุนทางสังคมใน
สวนที่สองของชาวบานที่ประสบอุทกภัย โดยแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้
การจัดการของภาครัฐ
แมภาครัฐจะมีการวางแผนรับมือ และเตรียมทรัพยากรไวรองรับสถานการณลวงหนา มี
การกําหนดโครงสรางการบังคับบัญชาที่มีการกําหนดบทบาทและหนาที่ของหนวยงานตางๆ แตใน
สถานการณจริงที่มีความสลับซับซอนทั้งในดานพื้นที่และความรุนแรงของสถานการณ แมจะทําให
การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ไมไดเปนไปตามโครงสรางการบังคับ บัญชาเสียทั้งหมด แต
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ทําใหเกิดความรวมมือและการประสานงานระหวางองคกรมากกวาเดิม โดยเฉพาะหนวยงานและ
เจาหนาที่ที่อยูภายใตการบริหารราชการสวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น นอกจากนี้
ในสภาวะอุท กภัยที่ท รัพยากรบางสวนหายากและมีจํ านวนจํากัด จะอาศั ยเฉพาะทรัพยากรที่
ราชการจั ดให ก็ ไมเ พีย งพอและไมทั น การณ การใช เ ครื อ ข า ยความสัม พัน ธ ร ะดับ บุ ค คลของ
เจาหนา ที่ และผูนําในชุมชน ก็ เป นแหลงที่ม าที่สําคัญของทรัพยากรที่ ใ ชใ นการบรรเทาความ
เดือดรอนในภาวะอุทกภัยของชาวบานในตําบลดวย
ดังจะเห็นไดในกรณี การประสานขอความรวมมือ ไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวขอ งทั้งใน
แบบทางการและการใชความสัมพันธสวนตัวของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งเจาหนาที่ของอําเภอ และ
ตําบล กับภาคสวนตางๆ ทั้งในสวนของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และอื่นๆ โดยเฉพาะใน
กลุมผูนําระดับ ทองถิ่นที่มีความสัมพันธที่ดีกับผูมีอิทธิพลหรือ นายทุนในทอ งถิ่นหรือขาราชการ
ทองถิ่น รวมถึงนักการเมืองดังที่กลาวถึงในบทที่ผานมาก็เปนอีกชอ งทางหนึ่งที่สําคัญในการที่จ ะ
ดึงเอาทรัพยากรภายนอกเขามาใชนั่นเอง
ในดานการจัดสรรความชวยเหลือของผูนําในระดับทอ งถิ่น ภายใตฐานทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดที่ภาครัฐไดจัดสรรใหกับผูนําแตละคน โดยมีการจัดระบบหรือทําบัญชีอยางชัดเจน แต
เมื่อจัดสรรไปแลวการนําไปกระจายใหความชวยเหลือผูประสบภัยกลับไมไดมีหลักเกณฑอ ยาง
ชัดเจน และภายใตบ ริบ ทเชิ งพื้นที่ซึ่งจะอยูกันในลัก ษณะชุมชนใครชุ มชนมัน รวมถึงบนความ
คาดหวังของชาวบานในชุมชนตางๆ ตอผูนําที่ตนรูจักมักคุน ไวใจ และเชื่อใจ จนมอบคะแนนเสียง
เพื่อใหเขาเหลานั้นไดมาเปนผูนํา จึงอาจทําใหเกิดการกระจายทรัพยากรความชวยเหลือตางๆ ที่
แตกตางกันระหวางคนที่มีความสัมพันธใกลชิดและไมใกลชิดกับผูนําแตละคน
นอกจากความชวยเหลือของภาครัฐแลว ความชวยเหลือ จากภาคเอกชน ภาคประชาชน
และอื่นๆ ที่ไดเขามาใหความชวยเหลือผูประสบภัยเปนจํานวนมาก ถือไดวามีบทบาทสําคัญเปน
อยางยิ่ง ในการใหความช วยเหลือ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ ทั้งในลักษณะของการมอบเงิ น
บริจาค อาหาร และสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงการเปนจิตอาสาในลักษณะตางๆ แตในอีกดาน
หนึ่ง การบริหารทรัพยากรเหลานี้ ยังกลายเปนจุดออนที่ทําใหไมสามารถกระจายทรัพยากรไปถึง
ผูประสบภัยไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะปญหาที่มาจาก “ความเปน เจาของ” หรือ ที่มาของสิ่งของ
บริจาคเหลานั้น แตละฝายตางรูสึกวาของบริจาคเหลานั้นเปนของตนเพราะมาจากเครือ ขายของ
ตนเอง หรือตนเองเปนคนรับบริจาค ดังนั้น กอนจะจัดสรร/กระจายสิ่งของ จะตองมีการตกลงและ
ความยินยอมจากหลายฝายเพราะเกรงจะทําใหผิดใจหรือเกิดความขัดแยงระหวางกัน และเมื่อ
ผูนําในพื้นที่บางคน เห็นวา มีของบริจ าคกองอยูจํานวนมาก แตไมเห็นวามีการสงของบริจาคให
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ผูประสบภัย จึงตั้งขอสังเกตถึงปญหาการกระจายของหรือทรัพยากรที่ไมเปนธรรม ซึ่งไมสามารถ
สงใหถึงมือชาวบานที่เดือดรอนจริงๆ
ดังนั้น ในการกระจายทรัพยากร/สิ่งของที่ไดรับบริจาคใหถึงมือผูประสบอุทกภัย เครือขาย
ความสัมพันธของผูนํากับชาวบานในชุมชน กลายเปนเปนกลไกที่สําคัญที่ถูกใชเปน ชองทางหลัก
ในการสงตอของบริจาค ซึ่งแมวาภาคราชการจะมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการแจกจายทรัพยากรที่
ชัด เจนมากเพียงใด แตใ นทางปฏิบัติ เมื่อ ผู นํามิได ให ความสํา คัญทั้ งกับ การชี้แ จงหลั กเกณฑ
เหลานี้กับผูประสบอุทกภัย และ/หรือการรายงานผลการแจกจายสิ่งของทั้งในกลุมผูนํา และการ
รายงานตอ ผูประสบอุทกภัย ทําใหถูกตั้งขอสังเกตถึงการกระจายของบริจ าคอยางไมเปนธรรม
แมกระทั่งจากคนในกลุมผูนําดวยกันเอง ซึ่งลักษณะดังกลาวอาจนําไปสูความขัดแยง ดังจะเห็นได
ในกรณีของกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารตําบลสวนหนึ่งไดออกมาตั้งโตะบริจาค
ทรัพยากรเพื่อ นํามาชวยเหลือ ชาวบา น นอกเหนือจากที่ เปน การดําเนิ นงานของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
การจัดการตนเอง
ภายใตลักษณะของความสัมพันธเชิงซอ นของสมาชิกแตละคนในชุมชนตางๆ ของกลุม
ครอบครัวและเครือ ญาติ เพื่อ นบาน และชุมชนเดียวกัน โดยสมาชิกหนึ่งคนอาจเป นสมาชิกได
หลายกลุ ม ดัง นั้ น จึง จะเห็ น ว าปฏิ บั ติ การของทุ น ทางสั งคมซึ่ ง เป น ลั กษณะของการให ความ
ชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกันของสมาชิกจะมากหรือนอย จะขึ้นอยูกับ ความผูกพันใกลชิดระหวาง
สมาชิกในกลุมความสัมพันธนั้นๆ เชน เปนพี่เปนนองโดยสายเลือด เปนญาติที่บานติดกัน เปนตน
ซึ่งจะมีความใกลชิดกันสูงก็จะเปนมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนพิเศษและเขมแข็งในทุกเรื่อง ทั้ง
เรื่องเล็กๆ นอยๆ เชน การแบงปนอาหาร การบอกตอขาวสาร การใหคําปรึกษา และการฝากบาน
เปน ตน ตลอดจนถึงเรื่ อ งที่สําคัญที่เป นการเฉพาะเจาะจงและจํา กัด เช น การเดินทางที่อ าศัย
รถยนตสวนตัวที่มีที่นั่งจํากัดจะใชกันเฉพาะในหมูญาติที่มีความสนิทกันเปนพิเศษเทานั้น เปนตน
สําหรับความสัมพันธของกลุมเพื่อนบานที่อยูไมไกลกัน และกลุมชุมชนเดียวกัน จะมีความใกลชิด
ถัดมาตามลําดับ
นอกจากการชวยระหวางกันในระดับปจเจกบุคคลแลวภายในกลุมความสัมพันธตา งๆแลว
ในระดับชุมชนก็มกี ารรวมกลุมเพื่อการระดมทรัพยากรตางๆ ไมวาจะเปนการลงแรง ใหเงิน และให
วัส ดุอุ ปกรณตางๆ ที่ จํา เป น เพื่อ นํ ามาใชใ นการป อ งกันและใหความชวยเหลื อ ระหว า งกัน ซึ่ง
สะทอนใหเห็นปฏิบัติการของทุนทางสังคมในระดับชุมชน เมื่อตองเผชิญปญหาอุทกภัยรวมกัน แต
ก็เ ปน ที่น า สังเกตว า ปฏิบั ติการของทุ นทางสัง คมของชาวบา นในชุมชนตา งๆ จะมีพลั งในการ
ขับเคลื่อนที่มากนอยแตกตางกันไป ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับขนาดของเครือขายและพื้นฐานของฐานะทาง
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เศรษฐกิจ-สังคมของสมาชิกในกลุมความสัมพัน ธตางๆ เชน ดานฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคมของ
สมาชิกจะเห็นไดอยางชัดเจนในกรณีชาวบานในชุมชนจัดสรรที่มีฐ านะทางเศรษฐกิจ -สังคมที่สูง
กวา ดูจะมีศักยภาพในการระดมทรัพยากรและ/หรือ ใชประโยชนจากเครือ ขายความสัมพันธทาง
สังคมที่พวกเขามีอยูมากกวาชาวชุมชนดั้งเดิม และในดานขนาดเครือขายจะเห็นไดอยางชัดเจนใน
กรณีชาวบานในหมูบานมั่นคง ซึ่งสมาชิกในชุมชนทั้งหมดเปนผูรายไดนอยแตมีขนาดเครือขายทั้ง
ภายในและภายนอกที่กวางขวางและมีคุณภาพ เปนตน และนอกจาก ขนาดของเครือขายและ
พื้น ฐานของฐานะทางเศรษฐกิ จ -สั ง คมของสมาชิ ก ในกลุ ม ความสั ม พัน ธ ต า งๆ แล ว การที่
ความสัมพันธชาวบานในพื้นที่กรณีศึกษา ยึดโยงอยูกับตัวผูนําในแตละชุมชนอยางเขมขน ดังนั้น
ปริมาณความชวยเหลืออีกสวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับศักยภาพและการจัดสรรของตัวผูนําอีกปจจัยหนึ่ง
ดวย
สํ า หรับ ปฏิ บั ติ ก ารของทุ น ทางสั ง คมที่ มี พื้น ฐานมาจากการสนั บ สนุ น จากภายนอก
โดยเฉพาะในลักษณะโครงการตางๆ ของภาครัฐนั้น จะไมคอ ยมีบทบาทเทาใดนัก เนื่อ งจากการ
รวมกลุมดังกลาวไมไดเกิดจากความสนใจอยางแทจริง แตขึ้นอยูกับผลประโยชนที่จ ะไดรับ ทําให
สมาชิกในกลุมไมไดตระหนักถึงภาระหนาที่ที่จะเขารวมกิจกรรมของกลุม อันจะนําไปสูการสั่งสม
และกอเกิดทุนทางสังคมอีกในลักษณะหนึ่งไดนั่นเอง อยางไรก็ดีเปนที่นาสังเกตวา ภายใตสภาวะ
เงื่อนไขตางๆ ในชวงอุทกภัย ผูประสบภัยจะมีลักษณะของการใหความชวยเหลือ เกื้อ กูลของผูคน
ทั้งทีเ่ คยและไมเคยรูจักกันในลักษณะตางๆ ซึ่งอาจนําไปสูการกอเกิดและสั่งสมทุนทางสังคมในอีก
ลักษณะหนึ่งได ดังจะเห็นไดอยางชัดเจนในศูนยพักพิงและในชุมชนตางๆ (ดังที่กลาวถึงในหัวขอที่
ผานมา)
จากที่กลาวมาในขางตนถึงลักษณะของการจัดการของภาครัฐ และการจัดการตนเองของ
ชาวบาน จะเห็นไดวา ในภาวะอุทกภัยปฏิบัติการของทุนทางสังคมซึ่งเปนเครือขายความสัมพันธ
ทางสังคม บนบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนที่มีตอกันของชาวบานในพื้นที่กรณีศึกษา ถือ เปน
ชองทางที่สําคัญที่ถูกนํามาใชในการระดม/จัดสรรทรัพยากร ขอมูล ขาวสาร รวมถึงใชเปนตาขาย
ทางสังคม (social safety net) เชนในกรณีของชาวบานที่ใชเครือขายความสัมพัน ธทั้งภายในและ
ภายนอก ในการใหความชวยเหลือเกื้ อกูลระหวางกัน ซึ่งมากนอยไปตามลักษณะความผูกพัน
ใกลชิดในกลุมความสัมพันธครอบครัวและเครือ ญาติ เพื่อ นบาน และชุมชนเดียวกันตามลําดับ
ในขณะที่ผูนําในระดับทองถิ่นก็มีการใชความสัมพันธทั้งในแบบทางการและสวนตัวในการติดตอ
กับภาคสวนตางๆ รวมถึงกับผูมีอิทธิพลหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อจัดหาทรัพยากร
ตางๆ
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นอกจากนี้ เปนที่ นาสัง เกตว าการระดมทรัพยากรของชุมชนตา งๆ ในภาวะอุทกภัย ได
สะทอนใหเห็นวา ขนาดของเครือขายและพื้นฐานของฐานะทางเศรษฐกิจ -สังคมของสมาชิกใน
ชุมชน จะสงผลตอพลังในการขับเคลื่อนของทุนทางสังคมที่มากนอยแตกตางกันออกไป ดังจะเห็น
ความสัมพันธระหวางฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคมของสมาชิกกับพลังในการขับเคลื่อ นของทุนทาง
สังคมไดในกรณีข องชุมชนดั้งเดิมเปรียบเทียบกับชุมชนจัดสรร ที่สมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน ไดกลายเปนเงื่อนไขหนึ่งที่กําหนดศักยภาพของทุนทางสังคม โดยชาวบานใน
ชุมชนจัดสรรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคมที่สูงกวา ดูจะมีศักยภาพในการระดมทรัพยากรและ/
หรือใชประโยชนจากเครือ ขายความสัมพันธทางสังคมที่พวกเขามีอยูมากกวาชาวชุมชนดั้งเดิม
และจะเห็นความสัมพันธระหวางขนาดเครือขายของสมาชิกกับพลังในการขับเคลื่อ นของทุนทาง
สั ง คมไดใ นกรณี ข องชาวบ านในหมู บา นมั่น คง ที่ แ มว า สมาชิ กในชุ ม ชนจะมี ส ถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ ไมสูง แตการที่ชุมชนมีเ ครื อ ขา ยภายในที่ เข็ มแข็ ง และยัง มีเ ครือ ขายกับ
ภายนอกที่ กว างขวาง ก็ส งผลใหช าวหมูบ านมั่น คงสามารถอาศัยทุ นทางสังคมทั้ งภายในและ
ภายนอกในการระดมทรั พ ยากรตางๆ ทั้ งในลั ก ษณะของการร อ งขอและการเข ามาให ความ
ชวยเหลือเองในภาวะอุทกภัยของเครือขายได เชน การเขามาใหความชวยเหลือของเครือขายกลุม
หมูบานมั่นคงแหงอื่นๆ และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)2 เปนตน
จะเห็นไดวา ทุนทางสังคมซึ่งเปนเครือขายความสัมพันธทางสังคม บนบรรทัดฐานของการ
แลกเปลี่ยนที่มีตอกัน จะเปนชองทางที่สําคัญที่สามารถนํามาใชได โดยเฉพาะในยามวิก ฤติ แต
ศักยภาพและพลังของทุ น ทางสังคมจะมากหรือ นอย ก็จะขึ้ นอยูกับขนาดของเครือ ขายและทุ น
ตางๆ ซึ่งแมเปนที่แ นนอนและเห็นไดอ ยางชัดเจนวาหากสมาชิกในกลุมตางๆ เปน ผูมีฐ านะทาง
เศรษฐกิจ-สังคมสูง ทุนทางสังคมของกลุมนั้นๆ ยอมมีพลังมาก แตสําหรับ กลุมที่สมาชิกเปนผูมี
ฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคมต่ํา ก็ใชวาพลังของทุนทางสังคมของเขาเหลานั้น จะตองนอยตามลงไป
ดวย ถาหากเขาเหลาสามารถสรางหรือมีเครือขายที่ใหญก็จะเปนอีกชองทางหนึ่งทีจ่ ะทําใหทนุ ทาง
สังคมมี พลั งในการขับ เคลื่อ นสิ่ งตางๆ โดยเขาสามารถระดมทุ นของเครือ ขา ยเขา มาใช ได บน
บรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนระหวางกันนั่นเอง ลักษณะดังกลาวดูจะสอดคลองกับสิ่งที่ ปแอร
บูดิเยอร (Pierre Bourdieu) ไดกลาวไววา “เรื่องทุนทางสังคมที่เปนความสัมพันธเชิงเครือขายของ
คนในสังคม ที่จะเปนพลังในการกระทําตางๆ ระดับ ทุนทางสังคมจะมากหรือนอ ยนั้น ขึ้นอยูกับ
ขนาดของเครือขายที่คนแตละกลุมสามารถเชื่อมโยงใหเกิดการขับเคลื่อนไดและขึ้นอยูกับทุนทาง
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สัมภาษณ เลขานุการของหมูบ านมัน่ คง, 11 สิงหาคม 2555
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เศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม และทุนทางสัญลักษณที่คนคนนั้นจะไดมาดวยความชอบธรรมจากคนที่
ติดตอดวย3”
โดยเปนที่นาสังเกตวา เมื่อยอนกลับมาดูงานศึกษาวิจัยในประเทศไทย ซึ่งพบวามีการนํา
แนวคิดนี้ไปประยุกใชอยางกวางขวาง อาทิ วาทกรรมทุนทางสังคมในภาคประชาสังคม วาทกรรม
ทุนทางสังคมในภาควิชาการ และทุนทางสังคมในภาคนโยบาย โดยสวนใหญมักจะอิงอยูกับเรื่อ ง
ของการพัฒนาในระดับชุมชน โดยการอาศัยทุนทางสังคมซึ่งก็คือเครือขายความสัมพันธทางสังคม
และมีรวมเอาทุนตางๆ เชน ทุนมนุษย ทุนวัฒนธรรม ทุนธรรมชาติ และทุนภูมิปญญา เปนตน เขา
มารวมดวยในฐานะองคประกอบหนึ่งของทุนทางสังคม ซึ่งดูเหมือนจะเปนความพยายามในการ
ขยายขอบเขตหรือมุมมองในเรื่องของทุนตางๆ ที่จะสงผลตอศักยภาพหรือพลังของทุนทางสังคมใน
บริบทของสังคมไทย นอกเหนือไปจากแนวความคิดของนักคิดในตางประเทศนั่นเอง เชนในงาน
ของ กวิพัฒน สุขแจม (2547) ที่ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการแกไขปญหายาเสพติด: กรณีศึกษา
บานคลองจรเขน อย ตํา บลเกาะไร อําเภอบ านโพธิ์ จัง หวัดฉะเชิงเทรา และพบวา “ความอุดม
สมบูรณของพื้นที่ทําใหคนอยูรวมกันดวยความเอื้ออาทรและชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนการสั่งสมทุน
ทางสั งคมของชุ มชน” และในงานของ ประไพ ศิวะลี ราวิล าศ (2549) ที่ศึกษาเรื่ องการพัฒนา
รูปแบบการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐานเพือ่ พัฒนาทุนทางสังคม และพบวา “รูปแบบการศึกษาโดย
ใชชุมชนเปนฐานเพื่อพัฒนาทุนทางสังคม ตองใหความสําคัญกับเทคนิควิธีการที่กระตุน ใหเกิดการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาทุนทางสังคมโดยเนนที่การมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของสมาชิกใน
ชุมชน และรวมคนหาระบบคุณคา จิตวิญญาณและภูมิปญญาเดิมในทอ งถิ่นเพื่อ นํามาสืบทอด
และประยุกตกับทุนทางสังคมในบริบทปจจุบัน” และสุดทายในงานของ ภาราดา หอมหวล (2551)
ที่ศึกษาเรื่องภูมิปญญาทอ งถิ่นในฐานะทุนทางสัง คม: กรณีศึ กษาประเพณีผีมอญตําบลพุดซา
อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเขาพยายามชี้ใหเห็นวา “ประเพณีผีมอญเปนภูมิ
ปญญาทองถิ่นในฐานะทุนทางสังคมที่เปนการรวมญาติพี่นองทุกคนในชุมชนมารวมประกอบพิธี
เลี้ยงผีมอญ เปนการแสดงใหเห็นความผูกพัน ความสัมพันธ ความเชื่อมโยงใหเกิดความรัก ความ
สามัคคี ความมีน้ําใจ เอื้อเฟอ เผื่อแผซึ่งกันและกัน จึงนับเปนทุนทางสังคมที่กอใหเกิดจากสถาบัน
ครอบครัวและการมีสวนรวมของชุมชนเปนการสรางเครือขายที่มีศักยภาพในชุมชนเปนพลังชุมชน

3

ปนวดี ศรีสุพรรณ, “วาทกรรมทุนทางสังคม: กระบวนการสรางแนวคิดและปฏิบัติการในบริบ ทการ
พัฒนาของไทย (พ.ศ.2540-2546),” (ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา ภาคสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547). หนา 32.
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ที่สําคัญ” เปนตน แตอยางไรก็ดีในอีกดานหนึ่งก็อาจนําไปสูความสับสนวาอะไรคือทุนทางสังคมก็
เปนได
6.1.3 ข อ จํ า กั ด ของแนวคิ ด : ผลกระทบในด า นลบและความเชื่ อ มโยงกั บ
ความสัมพันธเชิงอํานาจ
ผลกระทบในดานลบ
ขอมูลจากพื้นที่กรณีศึกษา ไดชี้วาทุนทางสังคมซึ่งเปนเครือขายความสัมพันธท างสังคม
บนบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ ย นที่ มีตอ กัน นอกจากจะเป นช องทางที่ สํา คัญช องทางหนึ่ ง ที่
สามารถนํามาใชไดโดยเฉพาะในยามวิกฤติ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล กลุม และเครือขาย กลาวคือ
เป น ช อ งทางในการระดม/จั ดสรรทรั พยากรทั้ งของฝ ายรั ฐ และฝ ายชุ มชน เปน ที่ มาของขอ มูล
ขาวสาร เปนตาขายทางสังคม (social safety net) รองรับความทุกขยากที่ผูประสบภัยเผชิญความ
ยากลํ า บากร ว มกั น ซึ่ ง ช ว ยบรรเทาความทุ ก ข ย ากของผู ค น และเป น การระชั บ เครื อ ข า ย
ความสัมพันธของผูคนในเครือขายแนบแนนขึ้น ซึ่งจะสงผลเชื่อมโยงในการกระชับอํานาจของผูน ํา
กลุมเดิมๆ ที่สามารถระดมทรัพยากรมาจัดสรรใหผูคนในเครือขายของตนเองมากขึ้นแลว
ในอีกดานหนึ่งการมี/การใชทุนทางสังคมก็ไมไดมีแ ตผลบวกเสียทั้ งหมด จากขอ มูลใน
พื้นที่และการประมวลขอสังเกตหรือข อ พิจารณาที่ไดมีนักคิด/ นักวิช าการในตางประเทศไดตั้ ง
ขอสังเกตเกี่ย วกับผลในดานลบของทุนทางสังคมไว ไดสะทอนใหเห็นผลในดานลบของทุนทาง
สังคมที่เกิดขึ้นและสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน คือ
1. การจํากัดเฉพาะกลุม
1.1 เมื่อทุนทางสังคมของแตละคน/ชุมชนมีไมเทากัน การใชทุนทางสังคมในภาวะอุทกภัย
ตอกย้ําถึงโครงสรางความเหลื่อมล้ําที่มีอยูแลวใหชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก ผานการเขาถึงทรัพยากรและ
ความชวยเหลือระหวางกลุมคนที่มีทุนมาก-นอยมีไมเทากัน
1.2 ความเหลื่ อ มล้ํ าที่ เ กิดขึ้น จากการจัดสรร-การเขา ถึง ทรั พยากรในสภาวะอุ ท กภั ย
ระหวางเครือขายของผูนําที่มีทุนมากกวา กับเครือขายที่มีทุนนอยกวาที่ไมสามารถเขาถึงทรัพยากร
ที่หายากในชวงอุทกภัยไดนํามาสูปญหาความขัดแยง-การแบงขั้ว การลดลงของความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
ระหวางฝาย
ซึ่ ง ลั กษณะดั งกล าวดูจ ะสอดคล อ งกั บ ในงานศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิด ทุ น ทางสั ง คมใน
หลายๆ ชิ้นก็ไดพูดถึงไวบางเชนกัน แตไมไดยกมาประเด็นสําคัญ เชนในงานของ กนกรัตน กิตติ
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วิวัฒน4 ที่เสนอวา “แมวาการเพิ่มทุน ทางสังคมหรือ ทําใหชาวบานมีความสัมพันธที่แ นบแนน ขึ้น
แตกอ็ าจเกิดผลกระทบดานลบตอองคกรหรือตอความสัมพันธของสมาชิกไดเชนเดียวกัน ไมวาจะ
เปนการแบงกลุมพวกพอง หรือความหวาดระแวงระหว างสมาชิ กได” และในงานของ บัวพัน ธ
พรหมพักพิง5 ที่ไดกลาวถึงปญหาอันเกิดจากผลในดานลบของทุนทางสังคมไวไดอยางนาสนใจ
ประการหนึ่งวา “การสราง การผลิตซ้ําและการขยายตัวทุนทางสังคมของกลุมที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวของใกลชิดกับรัฐ อยางเชนราชการ พอคาทองถิ่น เจาพอ นายทุน ผูมีอิทธิพล มีข นาดใหญ
กวาการสะสมทุนทางสังคมของกลุมผูดอยโอกาส และมีแนวโนมที่จะครอบเอากลุมผูดอยโอกาส
หรือกลุมคนยากจนในชนบทเขาเปนสวนหนึ่งดวย แมวาทุน ทางสังคมในกลุมเหลานี้ก็กอ ใหเกิด
ความรวมมือและประสิทธิภาพ แตทุนทางสังคมในรูปแบบดังกลาวมิไดมีสวนในการสนับ สนุนให
เกิด การกระจายทรั พยากร ในทางตรงกั น ข ามเครื อ ข ายความสั ม พัน ธ ท างสั ง คมแบบนี้ กลั บ
กอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา การกระจุกตัวของทรัพยากรหรือนําไปสูการผลิตซ้ําความยากจนนั่นเอง”
เปนตน
2. การไหลเวียนของขอมูลขาวสาร
สําหรับลักษณะของการไหลเวีย นของขอมูล ขาวสารในภาวะอุทกภัย ซึ่งนอกจากขอ มูล
ข า วสาร ที่ ช าวบ า นจะได รับ ผ า นจากชอ งทางหลั ก เช น วิ ท ยุ หนั ง สื อ พิ มพ โทรทั ศน เป น ต น
เครือขายความสัมพันธทางสังคมที่ใกลชิดของชาวบานในกลุมครอบครัว เครือ ญาติ พรรคพวก
เพื่อ นฝู ง รวมถึง คนในชุ มชนเดียวกั น ก็เ ป น ช อ งทางหนึ่ ง ที่ สํ า คัญของชาวบ านในการพูด คุ ย
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุอุทกภัย ตลอดจนความเปนอยูในดานตางๆ ซึ่งในบางครั้ง
อาจมีความคลาดเคลื่อน และการเปรียบเทียบความชวยเหลือ ที่ไดรับ ทั้งระหวางกันหรือระหวาง
ชุมชน โดยเฉพาะในการกระจายทรัพยากร/สิ่งของที่ไดรับบริจาค เมื่อ ผูนํามิไดใหความสําคัญทั้ง
กับการชี้แจงหลักเกณฑเหลานี้กับผูประสบอุทกภัย และ/หรือการรายงานผลการแจกจายสิง่ ของทัง้
ในกลุมผูนํา และการรายงานตอผูประสบอุทกภัย ทําใหถูกตั้งขอสังเกตถึงการกระจายของบริจาค
อยางไมเปนธรรม ดังเชน ในชวงกลางเดือนพฤศจิกายนเปน ตนมา แมวาจะมีสิ่งของจะมีอยูเปน
จํานวนมาก แตก็ไมส ามารถสงเครื่อ งอุปโภคและบริโภคใหกับผูประสบภัยได หรือบางครั้งสิ่งที่
4

กนกรัตน กิตติวิวัฒน, การจัดการทุนทางสังคมในชุมชนเมือง: ศึกษากรณีเครือขายกลุมออมทรัพย
บางซื่อพัฒนา, (ปริญญาสังคมวิท ยามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา ภาคสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543).
5
บัวพันธ พรหมพักพิง, ทุนทางสังคม: มรดกเกาจะนําเราไปรอดจริงหรือ, (ขอนแกน : ภาควิชาพัฒนา
สังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2546) หนา 18-19.
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สงออกไปใหไมตรงกับความตองการของชุมชนหรือผูประสบภัย อันเนื่องมาจากปญหา “ความเปน
เจาของ” หรือที่มาของสิ่งของบริจาคเหลานั้นแตละฝายตางรูสึกวาของบริจาคเหลานั้นเปนของตน
เพราะมาจากเครือ ขายของตนเอง หรื อตนเองเปนคนรับ บริจ าค ดังนั้น กอ นจะจัดสรร/กระจาย
สิ่งของ จะตองมีการตกลงและความยินยอมจากหลายฝายเพราะเกรงจะทําใหผิดใจหรือเกิดความ
ขัดแยงระหวางกัน และเมื่อผูนําหรือชาวบานในพื้น ที่บางคน เห็นวา มีของบริจ าคกองอยูจํานวน
มาก แตไมเห็นวามีการสงของบริจาคใหผูประสบภัย จึงตั้งขอสังเกตถึงปญหาการกระจายของหรือ
ทรัพยากรที่ไมเปนธรรม ซึ่งไมสามารถสงใหถึงมือชาวบานที่เดือดรอนจริงๆ เปนตน
ดังนั้น จึงจะเห็นไดวาผลอันเกิดจากปฏิบัติการของทุนทางสังคม นอกจากผลในดานบวกที่
จะพลั งช วยเหลือ ตางตอบแทนระหวา งกันแลว ในอีกดา นหนึ่ง ก็อ าจสง ผลใหเ กิดการกระจาย
ผลประโยชนหรือความชวยเหลือระหวางกันเฉพาะกลุม หรือการไหลเวียนของขอ มูลขาว ซึ่งเปน
ประเด็นสําคัญที่ควรคํานึงถึงสําหรับการนําแนวคิดทุนทางสังคมไปประยุกตใชงานในอนาคต
สําหรับในประเด็นของผลลบในดานอื่น เชน การทําใหบรรทัดฐานของตนเองหรือของกลุม
อยูในระดับต่ําลง โดยเฉพาะในกลุมคนในสังคมหนึ่งอาจทําใหคนอีกกลุมตอ งปฏิบัติตามบรรทัด
ฐานของตัวเอง หรือ การยอมรับเฉพาะแตคนที่เชื่อฟงกฎเกณฑที่เขมงวดและไมยืดหยุนเทานั้น
โดยการพยายามทํ าใหเ กิดการเปลี่ ยนแปลงในกฎเกณฑ ที่ บางครั้ งเป นผลดีตอ สัง คมโดยรวม
อาจจะถูกพิพากษาขับออกจากชุมชนความสัมพันธทันที หรือ การมีเครือขายหรือความสัมพัน ธที่
ใกลชิดและแข็งแรงเกินไปที่ถือเปนทุนทางสังคมที่เข็มแข็งอาจทําใหเกิดความเขมงวดตอเสรีภ าพ
สวนบุคคล รวมถึงทุนทางสังคมในกลุมความสัมพันธบางรูปแบบที่มีองคกรที่มีรปู แบบทีช่ ดั เจนโดย
เฉพาะที่มีเปาประสงคในดานการกออาชญากรรมหรือในเชิงตอตานสังคม แมจะใหผ ลประโยชน
หลายอยาง แตการอยูในกลุมดังกลาว มีทั้งแรงกดดันและวัฒนธรรมหลายๆ อยางที่ฉุดดึงใหลงสู
หวงแหงความเลวราย เปนตน ซึ่งแมลักษณะดังกลาวจะไมป รากฏอยางเดนชัดในงานศึกษาวิจัย
ชิ้นนี้ แตก็ควรนําไปพิจารณาเพิ่มเติมเมื่อมีการนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชดวยเชนกัน
ความเชื่อมโยงกับความสัมพันธเชิงอํานาจ
สําหรับความสัมพันธเชิงอํานาจในการศึกษาครั้งนี้ ที่มุงเนนทําความเขาใจกับความหมาย
ของอํา นาจ จากแง มุ มของความสั ม พัน ธ ท างสั ง คม ซึ่ ง ถือ เป น สภาวะหรื อ เงื่ อ นไขที่ กํา หนด
ความสั ม พัน ธ ท างสั ง คมของการมี อํ า นาจที่ แ ตกต า งกั น ไป รวมถึง การครอบครองทุ น ตา งๆ
โดยเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นลักษณะของความเชื่อมโยงกับทุนทางสังคมซึ่ง
เปนเครือขายความสัมพันธในแนวราบ ภายใตบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนตอบแทนระหวางกัน
ตามแนวทางของแนวคิดทุ น ทางสั ง คมกระแสหลั ก โดยจะอาศั ยการอธิ บ ายจากโครงสร า ง
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ความสัมพันธทางการเมืองในระดับทองถิ่น ของผูนําซึ่งเปนตัวแทนในระดับทองถิ่น ที่ถือเปนผูที่มี
เครือขายที่กวางขวางและเปนจุดรวมของความสัมพันธทั้งในและนอกชุมชน ที่มีสวนสําคัญตอ
ชุมชนและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผูนําแตละคนสามารถผนวกเอาความสัมพันธแบบตางๆ ที่มีอยูอ ยาง
กระจัดกระจายอยูทั่วไปไวได และในปจจุบันอํานาจของรัฐ ก็มีเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะสามารถผนวก
เอาบรรดาความสัมพันธเชิงอํานาจแบบตางๆ ในสังคมเอาไวได จึงทําใหกลายเปนแหลงทีม่ อี าํ นาจ
มากกวาแหลงอื่น แมวาโดยทั่วไปแลวในสังคมจะไมไดมีแหลงอํานาจหลักเพียงแหลงเดียวแตจะมี
กระจั ด กระจายอยู ทั่ ว ไปก็ ต าม รวมถึ ง ภายใต บ ริ บ ทเชิ ง พื้ น ที่ ที่ ช าวบ า นแต ล ะคนแม จ ะมี
ความสัมพันธกับคนอื่นๆ อีกเปนจํานวนมากในหลายรูปแบบ แตก็มักจะจํากัดอยูในชุมชนเดียวกัน
เปนสวนใหญ
ดังนั้น ถาหากมองกระบวนการหรือกลไกของกาวสูความเปนผูนําระดับทองถิ่น โดยอาศัย
การพิจารณาจาก 1) ลักษณะความสัมพันธระหวางผูนําที่เปนผูใหและสมาชิกในเครือขายทีผ่ รู บั 2)
ฐานทรัพยากรของผูนําและเครือขาย และ3) กลไกของการแลกเปลี่ยนตอบแทนระหวางกัน พบวา
(1) ระดับชุมชนและหมูบาน ดวยประชากรมีจํานวนไมมากและพื้นที่มีข นาดไมใหญ
มาก การเลือกตัวแทน จึงเปน การอาศัยความสัมพันธในแนวราบของกลุมครอบครัว เครือญาติ
พรรคพวกเพื่อ นฝู ง โดยถือ เปน เรื่ องของการแสดงความมีน้ําใจ เอื้ อ เฟอ เผื่อ แผ และให ความ
ไววางใจ ระหวางกันของผูนํากับสมาชิกในเครือขายใหเขามาบริหารทองถิ่น โดยมีการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนเล็กนอย เชน การใหสิทธิพิเศษ การบอกขาวสารจากทางราชการ เปนตน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากดวยตัวแทนในระดับหมูบานมีฐ านะทางเศรษฐกิจและสังคมไมแ ตกตางกับสมาชิกคน
อื่นๆ มากนัก
(2) ระดับตําบล ดวยประชากรมีจํานวนมากและพื้นที่มีขนาดใหญ ในการเลือกตัวแทน
นอกจากผู นํ า จะอาศัย ระบบเครื อ ญาติ พรรคพวกเพื่อ นฝูง และคนในชุ มชนเดี ยวกั น ซึ่ ง เป น
ความสัมพันธในแนวราบแลว ผูนํายังตองอาศัยฐานเสียงจากคนกลาง (หรือหัวคะแนน) ซึ่งเปน
ความสัมพันธในแนวดิ่งหรือ ระบบอุปถัมภอีกดวย และสวนใหญคนกลางก็มักเปน ผูนําในระดับ
หมูบ า นและจะเป น ส วนสํ า คัญ ที่ ทํ าให ได รั บ การคั ด เลื อ ก สํ าหรั บ กลไกของการแลกเปลี่ ย น
ผลประโยชนตางตอบแทนระหวางกันนั้น ดวยการคัดเลือกมีการแขงขันกัน สูง ดังนั้น จึงมักพบวา
ตัวแทนจะมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง ซึ่งจะมีการใชอิทธิพลหรือทรัพยากรของตนใน
การชวยปกปองคุมครองหรือใหผลประโยชนแกคนกลางและเครือขาย โดยคนกลางและเครือขายก็
จะตองตอบแทนดวยการใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือ ซึ่งการเลือกตัวแทนในระดับนี้ ยัง
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สงผลใหในปจจุ บัน โครงสรางทางการเมืองของพื้น ที่กรณีศึกษา แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุ ม
นายกองคการบริหารสวนตําบลที่มีนายกองคการบริหารสวนตําบลและขั้วตรงขามอีกดวย
ผูนํา

ชาวบานในกลุมความสัมพันธที่ใกลชิด เชน
เครือญาติ พรรคพวกเพื่อนฝูง ฯลฯ
เครือขายความสัมพันธแนวราบ
เครือขายความสัมพันธแนวดิ่งหรือระบบอุปถัมภ

คนกลาง (หรือหัวคะแนน)

ชาวบานในกลุมความสัมพันธที่ใกลชิด เชน
เครือญาติ พรรคพวกเพื่อนฝูง ฯลฯ

แผนภาพที่ 7 แสดงลักษณะเครือขายความสัมพันธของผูนํากับฐานเสียง
จะเห็น ไดวา การเปน ตัวแทนจํ าเป นตอ งอาศัยเครือขายทั้ง ความสัมพันธ แนวราบและ
แนวดิ่ง หรือ เชิงอุป ถัมภ (ดัง แผนภาพที่ 8) ซึ่ งจะมีจ ะมีการแลกเปลี่ ยนผลประโยชน ตอบแทน
ระหวางกันของตัวแทนกับเครือขาย ซึ่งเปนกระบวนการสรางและรักษาเครือขาย ที่ตองแสดงออก
อยางสม่ําเสมอและมีคาใชจาย ดังนั้นทุนตางๆ โดยเฉพาะทุน ทางเศรษฐกิจ จึงเปนอีกปจจัยที่
สํา คัญประการหนึ่ง ที่ตั วแทนตอ งใช ทั้ง จากทรัพยสิ น ส วนตัว หรื อ แม กระทั่ งของส ว นรวม (ดัง
แผนภาพที่ 9)
ทุนสวนรวม
ผูนํา

เครือขาย

ทุนสวนตัว

แผนภาพที่ 8 แสดงกลไกการสรางหรือรักษาเครือขายความสัมพันธของผูน ํา
นอกจากนี้ การกาวเขามาสูการเปนตัวแทนในระดับทองถิ่นก็จ ะเปนชองทางหนึ่งในการ
เพิ่มฐานทรัพยากรของตัวแทนเหลานั้นใหมากขึ้นอีกดวย โดยเฉพาะจากทรัพยากรตางๆ ที่ไดมา
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ตามตําแหนงที่ไดรับ ซึ่งจะถูกนํามาใชในการพยายามรักษาและพัฒนาตําแหนงของตนจะสงผล
ตอการผลิตซ้ําเชิงอํานาจ โดยการสรางความแตกตางระหวางกลุมของตนและไมใชกลุมของตนอีก
ดวย
แตอยางไรก็ดี ภายใตลักษณะความสัมพันธดังกลาว ระหวางตัวแทนกับเครือ ขายนั้น แม
ในบางครั้ ง จะแสดงให เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะของการครอบงํ า จากลั ก ษณะของการแลกเปลี่ ย น
ผลประโยชนตอบแทนระหวางกันเพื่อสรางความสัมพันธในระยะยาว ซึ่งเปนความสัมพัน ธในเชิง
อุปถัมภที่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในสังคมเขาถึงทรัพยากรและอื่นๆ ไดไมเทาเทียมกัน คนที่เขาถึง
ไดยากกวาซึ่งก็คือสมาชิกในเครือขาย จึงตองสรางความสัมพัน ธเชิงอุปถัมภขึ้นกับคนที่เขาถึงได
งายกวาซึ่งก็คือผูนํา เพื่อใหสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ และในขณะเดียวกันผูนําก็ตองการให
ตัวแทนและสมาชิกในเครือขายสนับสนุนตน แมวาความสัมพันธนี้จึงเปนการแลกเปลี่ยนกันทีส่ ว น
ใหญผูนําจะเปนผูไดเปรียบตัวแทนและสมาชิกในเครือ ขาย แตในบางครั้งก็จ ะพบวาตัวแทนและ
สมาชิ กในเครือ ขา ยก็มีก ารสรางเงื่ อนไขการตอ รองในลั กษณะตางๆ ระหวา งกัน ซึ่งชวยให ใ น
บางครั้งสามารถปรับเปลี่ยนความสัมพันธในเชิงอุปถัมภไดบางเชนกัน ในลักษณะที่ผูนําจะไมได
เปนผูที่มีสวนไดเปรียบเนื่องจากมีฐานของการตอรองสูงกวาสมาชิกในเครือขายเสมอไปเทานั้น
ดังจะเห็นไดในภาวะอุทกภัย การที่ผูนําใหความชวยเหลือแกสมาชิกในเครือขาย ก็ดวย
หวังวาสมาชิกในเครือขายสนับสนุนตนในอนาคต เชนเดียวกับที่สมาชิกตองการใหผูนําชวยเหลือ
และถาหากผูนําไมสามารถใหความชวยเหลือแกสมาชิกในเครือ ขายไดตามที่ส มาชิกคาดหวัง ก็
อาจทํ า ให ผู นํ า สู ญเสีย เครื อ ข า ยและตํา แหน ง ของตนในการเลื อ กตั้ งครั้ ง ตอ ไปไดดว ยเช น กัน
โดยเฉพาะเมื่อในพื้นที่ไมไดมีผูนําหรือคนที่ชาวบานจะพึ่งพิงไดไมไดมีแคเพียงคนเดียว ซึง่ ชาวบาน
อาจจะเขาไปสังกัดเครือขายของผูนําคนใหม ที่ใหความชวยเหลือกับตนในชวงอุท กภัยนั่นเอง ซึ่ง
จะมีผลตอเนื่องและสะทอนใหเห็นไดอยางเดนชัดในชวงหลังประสบอุทกภัย ในลักษณะนี้ผูนําจะ
ไมไดเปนผูที่มีสวนไดเปรียบเนื่องจากมีฐานของการตอรองสูงกวาเสมอไปเทานั้น
ดังนั้น ภายใตกระบวนการสรางและรักษาผลิตซ้ําเชิงอํานาจของผูนําแตละคนทั้งในชวง
ปกติและในชวงภาวะอุทกภัยนั้น แมจะมีลักษณะของการครอบงํา แตการเขาเปนพรรคพวกของผู
อุปถัมภไมใชการบีบบังคับโดยสิ้นเชิงไมใชผลของทางเลือ กที่มีจํากัดการที่ระบบความสัมพันธคู
แบบผูอุปถัมภและผูรับอุปถัมภจะตกอยู ณ จุดใดจุดหนึ่งของความตอเนื่อง (continuum) เชน ถา
ผูรับอุปถัมภมีสินคาหรือ การบริการที่มีคายิ่งที่จ ะตอบแทน หรือถาเขาสามารถเลือกผูอุปถัมภที่
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แขงขันกัน อยูได หรือ ถาเขามีอํานาจ หรือเขาสามารถจัดการเรื่องราวตางๆ ไดโดยไมตองเพิ่ง ผู
อุปถัมภ กรณีเหลานี้สภาพสมดุลจะเกิดขึ้นเกือบเทากัน6
กลาวโดยสรุปแลวจะเห็นวา ในการเลือกตั้งตัวแทนระดับทอ งถิ่นนั้น ทุนทางสังคมที่เปน
เครือขายความสัมพันธทางสังคมในกลุมเครือญาติ พรรคพวกเพื่อนฝูง และความเปน คนชุมชน
เดียวกัน ซึ่งเปนความสัมพันธในแนวราบตามแนวคิดทุนทางสังคมกระแสหลัก ที่ยึดโยงชาวบานใน
ชุมชนตางๆ เขาไวดวยกัน และความสัมพันธในแนวดิ่งหรือระบบอุปถัมภระหวางผูนํากับคนกลาง
หรือหัวคะแนน ที่สวนใหญมักเปนผูนําเชนกันนั้น จะมีความเชื่อมโยงและซอนทับระหวางกัน โดย
ไมสามารถแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด จะเปนพลังที่จะชวยใหตัวแทนไดรับการคัดเลือก โดย
จะมีกลไกการแลกเปลี่ยนผลประโยชนตางตอบแทนซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนกระบวนการสรางและ
รักษาเครือขายของผูนําแตละคน อยางไรก็ดีกระบวนการดังกลาวจําเปนตองมีการแสดงออกอยาง
สม่ําเสมอ ผูนําจึงตองใชทุนตางๆ ทั้งที่เปนของตนและของสวนรวม ที่ไดมาจากตําแหนงที่ไดรับ
เพื่อใหสามารถรักษาหรือพัฒนาตําแหนงของตน ซึ่งการผลิตซ้ําโครงสรางความสัมพันธทางอํานาจ
แบบเดิม โดยเฉพาะการสรางความแตกตางระหวางคนที่เปนสมาชิกในกลุมและไมใชสมาชิกของ
กลุม ซึ่งเมื่อ พิจารณาใหลึกลงไป อาจเนื่อ งมาจากความคาดหวังของสมาชิกในเครื อขายทั้งใน
แนวราบและแนวดิ่งหรือระบบอุปถัมภ ที่ไดเคยใหความไววางใจ ใหเขามาบริห ารทองถิ่น หรือ เปน
ตัวแทน ซึ่งเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนและตอรองผลผลประโยชนระหวางกัน อันเปนตนทุน/ราคา
ที่ผูนําตองจาย ไมวาจะเปนทรัพยากรของตนหรือสาธารณะ เพื่อ รักษาและกระชับความสัมพันธ
เพื่อการรักษาฐานอํานาจในอนาคตนั่นเอง ลักษณะดังกลาวจึงไมเพียงแตเปนการตอกย้าํ หรือผลิต
ซ้ําโครงสรางอํานาจที่มีอยูเดิมเทานั้น แตยังมีแ นวโนมที่สรางเงื่อนไขซ้ําเติมความเหลื่อ มล้ําทาง
สังคม-เศรษฐกิจ และสงผลกระทบตอผูคนอยูนอกเครือขายมากกวา ซึ่งอาจนําสูค วามขัดแยงไดใน
อนาคตอีกดวย
ลักษณะดังกลาวถือเปนขอจํากัดในการศึกษาวิเคราะหแ นวคิดทุนทางสังคมกระแสหลัก
โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ละเลยที่จะพูดมิติข องความสัมพันธเชิงอํานาจ ของการใชประโยชน
จากทุน ทางสั งคมในการพัฒนาตําแหนงและสถานะของตนและกลุมตนที่สร างความแตกตาง
ระหวางคนที่เปนสมาชิกในกลุมและไมใชสมาชิกของกลุม ที่ดจู ะสอดคลองกับมุมมองของ ปแอร
บูดิเยอร (Pierre Bourdieu) ที่ไดชี้ใหเห็นทุนทางสังคมในอีกดานหนึ่งคือในฐานะที่เปน เครื่องมือ
6

เจมส ซี สกอตต, “การเมืองในระบบผูอุปถัมภกบั ผูรบั อุป ถัมภและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต,”ใน ระบบอุป ถัมภ, แปลโดย ปรีชา คุวินทรพันธุ.(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย, 2545), หนา 50.
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ของอํานาจ ซึ่งในมุมมองของเขาตอแนวคิดทุนทางสังคมเขาไมไดมองแคความไววางใจ เครือขาย
ทางสังคม และบรรทั ดฐานทางสังคมดังเชน ในแนวคิดทุน ทางสั งคมกระแสหลัก แตไดชี้ใหเห็ น
ขอจํากัดของการละเลยที่จะพูดมิติของความสัมพันธเชิงอํานาจ โดยเชื่อมโยงกับเรื่องของการจัด
ชวงชั้นทางสังคม ตําแหนงทางสังคม และเรื่องของการใชประโยชนจากทุนทางสังคมในการพัฒนา
ตําแหนงและสถานะของตนและกลุมตนที่สรางความแตกตางระหวางคนที่เปนสมาชิกในกลุมและ
ไมใชสมาชิกของกลุม รวมถึงในมุมมองของ อมรา พงศาพิชญ ที่กลาวไววา “การมองทุนทางสังคม
ในสังคมไทยควรทําความเขาใจกับระบบอุปถัม ภ เนื่อ งจากในสังคมไทยมีความสัมพัน ธในเชิง
อุปถัมภซึ่งมีลักษณะของการเอื้อประโยชนตอกันระหวางคนที่เขาถึงทรัพยากรตางๆ ไดยากกวากับ
คนที่เขาถึงไดงายกวา7” นั่นเอง
6.2 อภิปรายผลการศึกษา
สําหรับการนําเสนอในสวนนี้ จะแบงการนําเสนอออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ทุนทางสังคมในชุมชนเกิดจากการซอ นทับระหวางการยึดโยง (bonding)
และความเกี่ ย วพั น (linking) การศึ ก ษาทุ น ทางสั งคมกระแสหลั ก ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญเฉพาะ
ความสัมพันธในแนวราบ จึงไมเพียงพอที่จะใหภาพทุนทางสังคมที่แทจริงที่อ ยูบนความสัมพัน ธที่
ซอนทับกันระหวางความสัมพันธระหวางแนวดิ่งกับแนวราบ
จากผลการศึกษาที่ แ สดงให เ ห็ น การกอ เกิดและทุ น ทางสั ง คม บนพื้น ฐานการยึดโยง
(Bonding) บนฐานของความสั ม พั น ธ เ ชิ ง เครื อ ญาติ เพื่ อ นบ า น เพื่ อ นฝู ง รวมไปถึ ง การมี
ประวัติศาสตรการตอสูรวมกันอยางกรณีชุมชนบานมั่นคง บนพื้นฐานของทุนอื่นๆ ที่มีอยูแตกตาง
กัน ทั้งที่เปนทุนทางเศรษฐกิจ หรือทุนเชิงสัญลักษณ ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ความสัมพันธที่เปน
จริ ง ระหว างผูคนในชุ มชนหนึ่ง ๆ มิไดมีรูป แบบเดี ยว หากแตมีการซ อ นทับ อยูห ลายชั้ น ทั้ ง กับ
ความสัมพัน ธในแนวราบดวยกัน เอง และกับ ความสั มพัน ธ ใ นแนวดิ่ง ที่มีใ นชุ มชนซึ่ ง แสดงถึง
ลั ก ษณะของการเกี่ ย วพั น (linking) ของผู ค นที่ มี ฐ านทุ น แตกต า งกั น การศึ ก ษาเครื อ ข า ย
ความสัมพันธและบรรทัดฐานการแลกเปลี่ยนตางตอบแทน ที่ใหความสําคัญเฉพาะความสัมพันธ
ในแนวราบระหวางสมาชิกในเครือขาย ซึ่งเปนกระแสหลักของการศึกษาทุนทางสังคม จึงไมเพียง
พอที่จะใหภาพที่แทจริงของทุนทางสังคมได หากแตจําเปนตองใหความสนใจกับความสัมพันธใน
แนวดิ่ง อันเปนทีม่ าของทรัพยากรในเครือขายนั้นๆ ดวย
7

อมรา พงศาพิชญ, ทุนทางสังคมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในสังคมไทย, เอกสารประกอบการประชุม
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย, 2543.
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ประเด็นที่ 2 การศึกษาทุน ทางสังคมบนความสัมพันธเชิงซอ น ทําใหวาทุนทางสังคมที่
เกิดจากความสัมพันธเชิงซอนระหวางความสัมพันธในแนวดิ่งกับความสัมพัน ธแนวราบ ไมอาจ
หลีกเลี่ยงความเกี่ยวของกับอํานาจได เนื่องเพราะปฏิบัติการของทุนทางสังคมทัง้ ในภาวะปกติและ
ภาวะยากลําบาก ลวนแลวแตอยูภายใตโครงสรางระบบอุปถัมภที่มีอยูในพื้นที่
นอกจากนี้ กลไกเชื่อมโยง (bridging) ทุนทางสั งคมในระดับ ตําบล ทั้งในรู ปแบบของ
กิจกรรม กลุมอาสาสมัคร ไมมีประสิท ธิภาพเพียงพอที่จะเชื่อมโยงผูคนใหเกิดความไววางใจได
โดยเฉพาะความพยายามของรัฐผานการอุดหนุนทรัพยากรใหจัดตั้งกลุมกิจกรรมรูปแบบตางๆ ซึ่ง
นอกจากไมสามารถจะเชื่อ มโยงให ผู คนที่ แตกตางกัน เข าหากันแล ว ดูจะส งผลในการกระชั บ
ความสัมพันธในหมูผูนําและเครือขายของผูนําที่มีทรัพยากรมากกวา หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง แทนที่
การสงเสริมกิจกรรมภาครัฐจะสงเสริมใหเกิดการขยายความสัมพันธในหมูประชาชนในพื้นที่ กลับ
มีผลในการผลิตซ้ําและกระชับอํานาจของกลุมผูนําใหแนบแนนมากกวาเดิม รวมไปถึงปฏิบัติการ
การใชทุนทางสังคมในภาวะอุทกภัย ซึ่งดูจะสงผลในทํานองเดียวกันดวย
ประเด็นที่ 3 เครือขายความสัมพันธทางสังคมแตละแบบ/ขนาด มีศักยภาพไมเหมือนกัน
และยังขึ้นอยูกับฐานทุนแบบอื่นๆ (ทุนทางเศรษฐกิจ/ทุน เชิงสัญลักษณ) อีกดวย ดังจะเห็นไดใน
กรณีข องชุ มชนดั้ งเดิ มเปรี ยบเที ยบกั บ ชุ มชนจั ดสรร ที่ ส มาชิ กมีฐ านะทางเศรษฐกิจ -สั ง คมที่
แตกตางกัน ไดกลายเปนเงื่อนไขหนึ่งที่กําหนดศักยภาพของทุนทางสังคม โดยชาวบานในชุมชน
จัดสรรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคมที่สูงกวา ดูจ ะมีศักยภาพในการระดมทรัพยากรและ/หรือใช
ประโยชนจากเครือขายความสัมพันธทางสังคมไดมากกวาชาวชุมชนดั้งเดิม เปนตน และในดาน
ขนาดเครือขายของสมาชิกจะเห็นไดในกรณีของชาวบานในหมูบานมั่นคง ที่แมวาสมาชิกในชุมชน
จะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไมสูง แตการที่ชุมชนมีเครือขายภายในที่เข็มแข็ง และยัง
มีเครือขายกับภายนอกที่กวางขวาง ก็สงผลใหชาวหมูบานมั่นคงสามารถอาศัยทุน ทางสังคมทั้ง
ภายในและภายนอกในการระดมทรัพยากรตางๆ ทั้งในลักษณะของการรองขอและการเขามาให
ความชวยเหลือเองในภาวะอุทกภัยของเครือขายได เปนตน
ประเด็นที่ 4 การจัดแบงประเภทของทุนทางสังคม ซึ่งที่ผานมาแบงกวางๆ ได 3 แบบ คือ
ทุนทางสังคมที่เกิดจากการยึดโยง (Bonding) เชื่อมโยง (Bridging) และความเกี่ยวพัน (Linking)
เชนสวนหนึ่งในงานของ Robert Putnam เรื่อง “Making Democracy Work: Civic Traditions in
Modern Italy” ที่ เ ขาไดจั ด ประเภทของทุ น ทางสัง คม โดยนํ า ศัพ ท คํา ว า Bonding (ยึดโยง)
Bridging (เชื่อมโยง) มาใช พัทนัมอธิบายวาภายในกลุมหนึ่งๆ นั้นมีสิ่งที่ยึดโยงระหวางสมาชิกใน
กลุมอยูซึ่งถือเปนความสัมพันธที่กอใหเกิดทุนทางสังคมภายในกลุมนั้นๆ ในกลุมเหลานั้นก็จ ะมี
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การติดตอสัมพันธกับกลุมอื่นเปนการสรางความสัมพัน ธระหวางกลุมใหเกิดขึ้น ซึ่งก็คือ ลักษณะ
ของการสรางเครือขายนั่นเอง ซึ่งเราสามารถใชทุน ทางสังคมในกลุมและเครือ ขายนี้แ ลกเปลี่ยน
ขอ มูล ข า วสาร และประสบการณ ต างๆ เพื่อ สรา งสรรคป ระชาสั งคมอั น จะนํ าไปสู การพัฒนา
ประชาธิปไตยใหดีขึ้น8 และในงานของ Wendy Stone เรื่อง “Bonding bridging and linking with
social capital” ที่เขาไดกลาวถึงแนวคิดทุนทางสังคมวาเปนแนวคิดที่อธิบายขอบเขตและลักษณะ
ของคนที่มีความสัมพันธกับคนอื่นๆ ทั้งความสัมพันธของผูคนกับชุมชน และความสัมพันธระหวาง
คนและสถาบัน ตางๆ รวมถึงเครือ ข าย ซึ่ง การกระจายตัวของทุ นทางสังคม จะแตกตางกัน ไป
ระหวางระบบความสัมพันธแบบ Bonding, Bridging และLinking9 เปนตน
แตอยา งไรก็ดี ก็อ าจจะไมเพียงพอที่ จะเข าใจศักยภาพของทุ นทางสังคมแตละแบบได
อยางชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อความสัมพันธแตละแบบไมไดดํารงอยูอยางลอยๆ แตตางก็เชือ่ มโยงถึง
กัน ดังจะเห็นไดในพื้นที่กรณีศึกษาที่สามารถจําแนกลักษณะของความสัมพันธตางๆ ในพืน้ ที่อ อก
ไดเปน
กรณีที่ 1 สายสั ม พัน ธ ที่ ยึ ด โยง (Bonding) ระหว า งชาวบ า นในชุ ม ชนต า ง ซึ่ ง เป น
ความสัมพันธเชิงซอนของกลุมครอบครัวและเครือญาติ เพื่อน และคนในชุมชนเดียวกัน
กรณีที่ 2 สายสัมพัน ธที่เชื่อมโยง (Bridging) ระหวางชาวบานในชุมชนตางๆ หรือ สาย
สัมพันธที่เกิดจากการรวมกลุมที่ไดรับการสนับสนุนมาจากภายนอก
กรณีที่ 3 สายสัมพันธที่เปนความสัมพันธเชิงซอนระหวางความสัมพันธในแนวราบและ
แนวดิ่งที่ยึดโยง (Bonding) และความเกี่ยวพัน (Linking) ระหวางผูนํากับสมาชิกในเครือขาย
ภายในชุมชนตางๆ
กรณีที่ 4 สายสัมพันธที่เปนความสัมพันธเชิงซอนระหวางความสัมพันธในแนวราบและ
แนวดิ่งที่เชื่อมโยง (Bridging) และความเกี่ยวพัน (Linking) ระหวางผูนํากับเครือขายของคนกลาง
หรือหัวคะแนน
ดังนั้ น การศึกษาหรื อพิจ ารณาลักษณะของความสัมพันธท างสัง คมในแนวคิดทุน ทาง
สัง คม จึ งอาจจะตอ งมีก ารจํ า แนกแนวทางในมุมมองอื่ น ๆ เพิ่มเติม เช น ในงานของ Thomas

8

ปน วดี ศรีสุพรรณ, เรื่องเดียวกัน, หนา 38.
Wendy Stone, Bonding, bridging and linking with social capital[online], 23 Dec 2011.
Available from : http://www.aifs.gov.au/sf/pubs/bull4/ws.html
9
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Dufhues, Gertrud Buchenrieder and Nuchanata Munkung10 ที่ ไดจําแนก ลั กษณะของ
ความสัมพันธทางสังคมออกเปน 4 รูปแบบ คือ 1) การยึดโยง (bonding) ซึ่งเปน สายสัมพันธที่
เหนี่ยวแนนของบุคคลที่มีส ถานะคลายคลึงกัน 2) เชื่อมโยง (Bridging) ซึ่งเปนสายสัมพันธของ
บุคคลที่เหนี่ยวแนนรองลงมาจากสายสัมพันธในระดับแรก ที่มีสถานะคลายคลึงกัน 3) การยึดโยง
(bonding) และความเกี่ยวพัน (Linking) ซึ่งเปนสายสัมพัน ธที่เหนี่ยวแนนของบุคคล ที่มีส ถานะ
แตกตางกัน และ 4) เชื่อมโยง (Bridging) และความเกี่ยวพัน (Linking) ซึ่งเปนสายสัมพันธของ
บุคคลที่เหนี่ยวแนนรองลงมาจากสายสัมพันธในระดับแรก ที่มีสถานะแตกตางกัน (รายละเอียดดัง
แผนภาพที่ 10)
แผนภาพที่ 9 แสดงรูปแบบทีแ่ ตกตางกันของทุนทางสังคม
Strong

Linking(neg.)
Bonding

Linking(pos.)
Bonding

+Bonding(Link)

Tie strength

-Bonding(Link)

-Bridging(Link)
Lower

Bridging
Social
distance

Bridging
Weak Same

+Bridging(Link)
Social
distance

Higher

ที่มา: Thomas Dufhues, Gertrud Buchenrieder and Nuchanata Munkung. “Social
Social capital and market imperfections: accessing formal credit in Thailand.” 2013.
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Thomas Dufhues, Gertrud Buchenrieder and Nuchanata Munkung, “Social Social capital
and market imperfections: accessing formal credit in Thailand” [online], 15 Jan 2013. Available from
: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13600818.2012.753999 [9 October 2013]
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จากที่กลาวมาในขางตน จะเห็นไดวา แมในดานหนึ่งของแนวคิดทุนทางสังคมจะมีหรือ
สรางคุณูปการที่เปนประโยชนอยางมากมาย แตในอีกดานหนึ่งก็จําเปนตองทําความเขาใจแนวคิด
ดังกลาวในดานลบ รวมถึงในความเชื่อมโยงระหวางทุนทางสังคมกับความสัมพันธเชิงอํานาจดวย
เช น กั น เพื่ อ ให ก ารนํ า ทุ น ทางสั ง คมไปใช ใ นสั ง คมไทยนั้ น เกิ ด ประโยชน อ ย า งรอบด า นและ
ครอบคลุมในทุกมิติหรือในประเด็นตางๆ และปองกันหรือบรรเทาปญหาที่อาจเกิดจากผลกระทบ
และความเชื่ อ มโยงกับ ความสั มพั น ธ เ ชิ งอํ า นาจของทุ น ทางสั งคม ในกระบวนการสร างหรื อ
สนับสนุนใหเกิด/สั่งสมทุนทางสังคมในระดับชุมชน/ระดับทองถิ่นนั่นเอง
6.3 ขอเสนอแนะ
1. เนื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาความเชื่ อ มโยงของทุ น ทางสั ง คมกั บ
ความสัมพันธเชิงอํานาจ โดยอาศัยกรณีศึกษา ในภาวะอุทกภัย พ.ศ.2554 ของตําบลแหงหนึ่งใน
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนการขยายขอบเขตการศึกษาจากแตเดิม ที่มักจะจํากัดอยูแตในระดับชุมชน
แมวาจะใหภาพของการกอเกิด สั่งสม และปฏิบัติการของทุนทางสังคม รวมถึงผลในดานลบและ
ความเชื่อมโยงกับความสัมพันธเชิงอํานาจ แตก็อาจไมล ะเอียดรอบดานพอ ดังนั้น ในการศึกษา
ครั้ ง ตอ ไป จึง น า จะมี การศึกษาในระดับ ชุม ชน เพื่อ ให ส ามารถเจาะลึ กลงไปถึ ง ในโครงสร า ง
ความสัมพันธในชุมชนแตละประเภท เชน กลุมครอบครัวและเครือญาติ เพื่อน และชุมชนเดียวกัน
เปนตน
2. ในภาวะวิกฤติ ดังเชนในภาวะอุทกภัยป 2554 พบวาทุน ทางสังคมจะเปนกลไกสําคัญ
ที่ชาวบานสามารถนํามาใชในการเปนชอ งทางในการระดม/จัดสรรทรัพยากรทั้งของฝายรัฐและ
ฝายชุมชน เปน ที่มาของขอมูลข าวสาร ตลอดจนใชเปน ตาขายทางสังคม (social safety net)
รองรับความทุกขยากที่ผูประสบภัยเผชิญความยากลําบากรวมกันได ภายใตขอจํากัดของภาครัฐ
ที่ถือเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง การสรางหรือ สนับสนุนใหกอ เกิด/สั่งสมทุน
ทางสังคมที่เข็มแข็ง จะเปนสวนสําคัญที่ทําใหชาวบานสามารถจัดการตนเองในภาวะวิกฤติไดใน
ระยะยาวอยางยั่งยืน มากกวาการรอคอยความชวยเหลือจากภาครัฐเพียงอยางเดียว
3. การนําทุนทางสังคมไปประยุกตใชในแวดวงตางๆ ทั้งในภาควิชาการ ประชาสังคม และ
นโยบาย ควรคํ านึ งถึง มิติเ ชิ งอํ านาจ และผลลั พธ ใ นดา นลบ (ดัง ที่ ไดกล าวถึง ในข างตน ) ใน
กระบวนการสรางหรือสนับสนุนใหเกิด/สั่งสมทุนทางสังคม
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