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สถาบันพระปกเกลา  :  การศึกษาทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืนฯ 

คํานํา 
 

โครงการ “การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณ
โรงไฟฟากระบ่ีในเขตตําบลคลองขนาน  ปกาสัย  และตล่ิงชัน  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี”   
 จัดทําโดยสถาบันพระปกเกลา  ภายใตการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย (กฟผ.)  โครงการนี้มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อศึกษาและรวบรวมทุนทางสังคมของชุมชน 
และเปนการเพ่ิมศักยภาพและเสริมสรางพลังชุมชนที่จะเปนแนวทางในการสรางฐานขอมูลชุมชน   
อันจะเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวมตอไป 

รายงานฉบับนี้เปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 18 เดือน
ของโครงการ คือ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2552  จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553  คณะผูวิจัยขอขอบคุณ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยท่ีสนับสนุนการสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  ขอขอบคุณ 
สําหรับความเสียสละ น้ําใจ และไมตรีของนวัตกรสังคมและผูชวยนวัตกรสังคมทุกคนท่ีมีใหกันในการ
ทํางานครั้งนี้   ขอขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัดและทานรองผูวาราชการจังหวัดกระบ่ี  นายอําเภอและ
ปลัดอาวุโสของอําเภอเหนือคลอง   นายกและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี  นายกองคการ
บริหารสวนตําบลคลองขนาน   นายกองคการบริหารสวนตําบลปกาสัย และนายกองคการบริหารสวน
ตําบลตล่ิงชัน  ท่ีกรุณาใหการสนับสนุนการทํางานเปนอยางดี    ขอขอบคุณคุณประเสริฐพงศ  ศรนุวัตน     
คุณอภิชาติ  จิตรพาณิชย   คุณชัยวุฒิ  ครุฑมาศ   คุณวิรุจเทพ  รัฐการวงศ   คุณอริยะ  สุดโต  และเจาหนาท่ี
จากสํานักงานสถิติจังหวัดกระบ่ีทุกทานสําหรับความรวมมือสรางสรรคงานวิจัยชิ้นนี้  รวมถึงประชาชน
ทุกคนท่ีมีสวนรวมใหขอมูลสําหรับการสํารวจความคิดเห็น   รวมทั้งบุคคลอ่ืนๆ อีกมากท่ีมิไดเอยนาม  
แตใหขอมูลที่เปนประโยชนหรือใหความชวยเหลืออยางดียิ่งในการศึกษาคร้ังนี้ 

คณะผูวิจัยหวังวาผลงานช้ินนี้จะจุดประกายการมีสวนรวมในชุมชน  ใหสมาชิกในชุมชนได
ตระหนักถึงคุณคาของทุนทางสังคมท่ีมีอยูและนําไปใชเพื่อประโยชนของสวนรวมตอไป  อันจะนําไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

  คณะผูวิจัย 
           30 มิถุนายน 2553 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

เนื่องจากชุมชนตางๆ มีลักษณะเฉพาะของทองถ่ินท่ีมีคุณคาท่ีแตกตางกันออกไป  ประชาชน 
ผูท่ีเกิด  อาศัย  และประกอบอาชีพอยูในชุมชนน้ันๆ ยอมมีความรูสึกรัก  ผูกพัน  หวงแหนในทองถ่ิน 
ท่ีตนเองอาศัยอยู   หากจะตองมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ผูคนเหลานั้นยอมมีความรูสึกท่ีวิตกกังวล 
ตอผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนมา   ผูท่ีอยูภายนอกไมวาจะเปน รัฐ หรือองคกรตางๆ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
ในการพัฒนาจะตองมีความรูและเขาใจตอสภาพชีวิตความเปนอยู   โดยเฉพาะทุนทางสังคมไมวาจะเปน
ทางดานรูปธรรม   เชน  ทรัพยากรธรรมชาติ   ทรัพยากรบุคคล   ลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  หรือ
นามธรรม  เชน  วัฒนธรรม   ภาษาทองถ่ิน   ทรัพยสินทางปญญา   คานิยม   การแตงกาย  เปนตน   
เปนคุณคาท่ีมีความสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในชุมชน   

นอกจากนี้  การพิจารณาวามนุษยทุกคนตางมีสติปญญา  ความสามารถ  และพรสวรรค ดวยกัน
ท้ังส้ิน  ไมทางใดก็ทางหนึ่ง   การมีชีวิตอยูอยางมีคุณภาพ  ข้ึนอยูกับวาความสามารถเหลานั้นจะมีโอกาส
ไดถูกนํามาใชหรือไดแสดงออก  และพรสวรรคไดถูกนํามาแบงปนแกผูอื่นบางหรือไม  หากเปนเชนนั้น
จริง เขาก็จะเปนผูท่ีมีคุณคา   รูสึกตัวเองวามีพลังอยูรวมสังคมไดอยางมีเกียรติและเปนสุข และชุมชน 
ท่ีเขาอาศัยอยูจะมีพลังยิ่งข้ึน   เนื่องจากอานิสงสท่ีเขาไดกระทํา และเม่ือใดก็ตามท่ีเขามีโอกาสไดใช
ความสามารถของตัวเอง   ชุมชนก็เขมแข็งยิ่งข้ึนไปอีกและสงผลมาถึงตัวเขาดวย  นั่นคือ  คําตอบท่ีวา 
ทําไมชุมชนท่ีเขมแข็ง  จึงเปนแหลงท่ีทําใหผูคนในทองถ่ินไดมีตัวตน และไดแสดงตนเปนประจักษวา 
มีคุณคา   ในขณะท่ีชุมชนออนแอ กลับประสพแตความลมเหลวในการทําใหผูคนในชุมชนแสดงออก 
ซ่ึงความความสามารถ  ทักษะ และพรสวรรคเหลานั้นไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม  

ในขณะท่ีวัตถุดิบท่ีใชในการกอรางสรางชุมชน  คือ  ความสามารถของสมาชิกในชุมชนนั้นเอง  
บางชุมชนกลับลมเหลวท่ีจะทําความเขาใจกับเร่ืองดังกลาว   หนึ่งในเหตุผลท่ีขุมพลังเหลานี้ไมไดถูกนํา 
มา ใชในชุมชนท่ีออนแอ  ก็คือ  ผูคนในชุมชนเองกลับมองชุมชนของตนวาขาดแคลน   แทนท่ีจะมองเห็น
ถึงความสามารถของสมาชิกในชุมชน   การมองความขาดแคลนเปนท่ีตั้งนี้เปนการอธิบายถึงความจําเปน
ของชุมชนซ่ึงในทายท่ีสุดก็แปลงมาเปนปญหาของชุมชนท่ีจะตองมีการเยียวยา และแกไข 

ดังนั้น  การพัฒนาใดๆ หากเร่ิมจากความคิด  ความตองการของชุมชนนาจะกอใหเกิดผลดี 
ตอสังคมนั้นและความสันติสุขสถาพร ท้ังนี้เพราะ ‘มนุษยทุกคนมีพรสวรรคอยูในตัวไมอยางใดก็อยาง
หนึ่ง และมีคุณคาตอผูอ่ืนดวย   ในชุมชนที่เขมแข็งมีความตระหนักถึงคุณคาเหลานั้น และสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนตอสังคม ในขณะท่ีชุมชนออนแอไมตระหนักวาคนในชุมชนมีคุณคาจึงสูญเสีย
โอกาสอยางมหาศาล 
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ประกอบกับปจจุบันนี้ไดมีการใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและสิทธิชุมชน
มากข้ึน  โดยมีการบัญญัติไวชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540  ตอเนื่อง
มาถึงฉบับ 2550 ดวย   ดังนั้นการวางแผนดําเนินการใดๆ ท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนจะตอง
ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินของตนจึงเปนการสรางการมีสวนรวมอยางแทจริง 

ท้ังนี้ การเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนานั้นขอมูลพื้นฐานเพื่อการพิจารณาวางแผน 
จึงมีความจําเปน  ขอมูลเหลานั้นหากมาจากการบูรณาการกันระหวางขอมูลทางวิชาการและขอมูลของ
ชุมชนจะทําใหการวางแผนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทุนทางสังคม คือ ส่ิงดีๆ ท่ีมีอยูในชุมชน  ประกอบดวย  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรบุคคล
หรือปราชญชาวบาน  เครือขายของการรวมตัวกันในรูปแบบตางๆ ภายในประชาคม  บรรทัดฐานและ
ความไววางใจ  ซ่ึงสงเสริมใหผูมีสวนรวมทางการเมืองสามารถกระทําการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ในการบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน  โดยความรวมมือจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือไดมีการเช่ือมตอถึงกัน
และไววางใจซ่ึงกันและกัน  ทุนทางสังคมมีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ เปนผลพลอยไดท่ีเกิดจาก
กิจกรรมทางสังคม  ประชาชนในทองถ่ินตางๆ สามารถคนหาทุนทางสังคมของตนเองได 

ดังนั้น  การศึกษาถึงทุนทางสังคมในทองถ่ินเพื่อใหเขาใจถึงศักยภาพ  แนวโนมในการพัฒนา 
และปญหาของทองถ่ิน จะทําใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาโครงการใดๆ ท่ีจะเกิดข้ึน   การทราบถึง 
ทุนทางสังคมจะทําใหมีประโยชนตอการวางแนวทางในการพัฒนาอีกดวย 

สถาบันพระปกเกลาซ่ึงเปนสถาบันวิชาการภายใตกํากับของประธานรัฐสภา  มีภารกิจสําคัญ 
ในการพัฒนาประชาธิปไตย เห็นความสําคัญของการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมโดยการ 
ใชตัวแบบของการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยทุนทางสังคม  จึงไดขอการสนับสนุนจาก 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในการดําเนินโครงการทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  

• ศึกษาและรวบรวมทุนทางสังคมของชุมชนท่ีมีอยูแตเดิมของพื้นท่ีเปาหมายโดยใช
รูปแบบกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน (Public participation) และใชขุมทรัพยชุมชนเปนฐาน 

• เพิ่มศักยภาพและเสริมสรางพลังชุมชน 

• ไดแนวทางที่เหมาะสมตอการพัฒนาในทองถ่ินอันเกิดจากกระบวนการมีสวนรวม 
ของประชาชน 
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การศึกษานี้มีท้ังการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ดังนี้ 

 เชิงปริมาณ   ประกอบดวย  การศึกษาท่ีใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม 
(questionnaire)  และใชการวิเคราะหทางสถิติ 

เชิงคุณภาพ   งานวิจัยช้ินนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยใชทุนทางสังคม
เปนฐาน   ซ่ึงมีวิธีการศึกษาหลากหลายวิธี  ประกอบดวย  การสํารวจวรรณกรรม  ขอมูลพื้นฐานตางๆ  
ท่ีเกี่ยวของ   นอกจากนี้  จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ  การจัดการใหความรูและการศึกษา
โดยประชาชนเองรวมกับภาคสวนตางๆ วิธีการ คือ การจัดการประชุมแบบสุนทรียสนทนา (Appreciative 
Inquiries) ประชาเสวนา (Citizen Dialogue)  การสนทนากลุม (Focus Group)  การคนหาสินทรัพยชุมชน  
การเสริมสรางพลังชุมชน   

การศึกษานี้ เปนการศึกษารวมกันของนักวิจัยและประชาชนเพ่ือคนหาขุมพลังชุมชน 
โดยประชาชน โดยการจัดการอบรมเพื่อใหความรูแกประชาชนท่ีรวมกิจกรรม และสรางนักวิจัยชุมชน  
ท่ีทําหนาท่ีเปนนวัตกรสังคม เพื่อชวยทําหนาท่ีเปนผูท่ีชวยเสริมสรางพลังทางสังคม  

การศึกษานี้ศึกษาทุนทางสังคม ตามแนวคิดของ Bourdieu และ Coleman (Bullen and Onyx, 
2002)   Putnam (2002)   Portes (1998)   ถวิลวดี บุรีกุล (2551)  และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)   โดยทําการศึกษาในพื้นท่ีใน 3 ตําบล  ไดแก   ตําบลคลองขนาน   
ตําบลปกาสัย  และตําบลตล่ิงชัน  ในอําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบ่ี  
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ภาพ 1  กระบวนการศึกษาสามารถแสดงไดดังนี ้

 

 

  

  

ศึกษาวรรณกรรม จัดทําหลักสูตรนวัตกรสังคม 

ประสานงานในพ้ืนที่ 

รับสมัครอาสาสมัคร 
นวัตกรสังคม 

อบรมนวัตกรสังคม สํารวจขอมูลภาคสนาม 

-  การสัมภาษณ 
-  การประชุมกลุม 
-  เคร่ืองมือ GPS 
-  ภาพถายจากพารามอเตอร 

นวัตกรสังคม 
เก็บขอมูลทุนทางสังคม 

โดยการแนะนําของนักวิจัย 

บูรณาการขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

นําเสนอขอมูล 
โดยนักวิจัย 

วางแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
โดยใชทุนทางสังคมเปนฐานแบบมีสวนรวมและย่ังยืน 

จัดทําเปนโครงการนําเสนอผูเก่ียวของ 

เขียนรายงานการศึกษา 

จัดทําแบบสัมภาษณ 

ทดสอบและปรับปรุง
แบบสอบถาม 

ประมวลขอมูลทุนทางสังคม 

นําเสนอขอมูลทุนทางสังคม 
โดยนวัตกรสังคม 
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การศึกษานี้ มีกรอบแนวคิดของการศึกษาท่ีวา  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ประวัติศาสตร  
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ภูมิปญญา ผูรู ผูเช่ียวชาญ ความเชื่อ ความไววางใจ บรรทัด
ฐาน และ การรวมกลุม คือส่ิงท่ีเปนทุนทางสังคม อันจะนําไปสูการเอ้ือตอการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังภาพ 2 

ภาพ 2  ทุนทางสังคม อันจะนําไปสูการเอ้ือตอการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 
 

ตลอดระยะเวลา  18  เดือน (ระหวางเดือน 1 มกราคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553)  ท่ีดําเนิน
โครงการนี้   ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการก็คือ ไดฐานขอมูลเร่ืองสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  
และทุนทางสังคมของชุมชนท่ีมาจากการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  นอกจากน้ีทําใหทราบ
ความตองการของชุมชน  ท่ีสามารถ ใชเปนแนวทางในการวางแผนในพื้นท่ีท่ีศึกษาในอนาคต ไดมี 
นวัตกรสังคมท่ีเปนผูแทนจากชุมชน  คัดเลือกจากชุมชนที่สามารถชวยในการประสานงานและชวยใน
การสรางการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนตอไป  ท้ังนี้ นวัตกรสังคมตองเขารับการอบรม
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ รวมกับคณะนักวิจัยเพื่อคนหาทุนทางสังคมประมาณ 3 เดือน  จากน้ันจะจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลจากทุกหมูบานของแตละตําบล  นําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผลรวมกัน  พรอมท้ัง
นําเสนอในรูปแบบรายงานตอท่ีประชุมสาธารณะ 

นอกจากนี้ ยังไดตัวแบบในการศึกษาขอมูลทุนทางสังคม และการพัฒนานวัตกรสังคมท่ีสามารถ
ทํางานเช่ือมประสานกับชุมชนตอไปได และท่ีสําคัญคือ ไดแนวทางในการทํางานเพื่อประโยชนรวมกัน
ระหวางภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีและชุมชน  

เศรษฐกิจ  สังคม 
ประวัติศาสตรและโบราณคดี 

 

ทรัพยากร  สิ่งแวดลอม 
ทัศนียภาพ  การทองเที่ยว 

 

วัฒนธรรม  ภูมิปญญา 
ผูรู   ปราชญชาวบาน 

 

ความเช่ือ  บรรทัดฐาน 
ความไววางใจ 

ทุนทางสังคม 
การพัฒนา
อยางยั่งยืน 
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ผลการศึกษา 

การศึกษานี้ไดมีประชาชนอาสาสมัครเปนนวัตกรสังคมจํานวน 51 คน และผูชวยนวัตกรสังคม  
25 คน รวม  76 คน โดยแบงเปน  นวัตกรสังคม ต.คลองขนาน 18 คน  ผูชวย 12 คน   ตําบลปกาสัยมี 
นวัตกรสังคม 18 คน  ผูชวย 4 คน  และตําบลตล่ิงชัน  มีนวัตกรสังคม 15 คน  ผูชวย 9 คน  โดยอายุของ 
นวัตกรสังคมและผูชวยนวัตกรสังคม  มีตั้งแตต่ํากวา 15 ป ไปจนกระท่ังอายุกวา 70 ป  ท้ังนี้ นวัตกรสังคม
ไดผานกระบวนการอบรม และฝกปฏิบัติจริง เพื่อคนหาทุนทางสังคม และเรียนรูขอมูลจากการศึกษา 
ของคณะนวัตกรสังคมและทีมวิจัยเพื่อนําไปใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนรวมกัน  สวนผูชวยนวัตกร
สังคมน้ันเปนผูท่ีสมัครใจเขามาทํางานชวยนวัตกรสังคมภายใตการดูแลของนวัตกรสังคมทําใหเครือขาย
ของนวัตกรสังคมขยายไปไดกวางขวางมากข้ึน 

จากการศึกษาพบวาในชุมชน 3 ตําบลน้ันมีทุนทางสังคมอยูพอสมควร โดยเฉพาะทรัพยากร
บุคคลท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีอยูมากและสวยงาม   
แตบางสวนกําลังจะถูกทําลาย  ส่ิงเหลานี้ไดถูกนําเสนอสูประชาชนท้ัง 3 ตําบล นําเสนอโดยชาวบานเอง 
เพราะเปนขอมูลท่ีพวกเขาคนพบ  อาทิ  ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน  บุคคลท่ีเปนศิลปน  เปนผูรู ผูท่ีมี
ความสามารถในหลายๆ ดาน  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ทรัพยากร  

ส่ิงท่ีขาดหายไปจากความทรงจําของชาวบานไดถูกคนพบ  อาทิ  ศิลปะพื้นบาน  มโนราห  
การแสดงท่ีมีศิลปนพื้นบานอาวุโสสามารถใหขอมูลและถายทอด  นอกจากนี้ วิถีชีวิตภูมิปญญาไดถูก
นํามาเผยแพร  เชน  การปลูกขาวแบบเกษตรอินทรีย  การทําบานดิน  การทําอาหารตางๆ  ตลอดจนการ 
ตอเรือหัวโทง  

ทรัพยากรธรรมชาติ  อาทิ  ชายฝงทะเล  ปาไม  อางเก็บน้ําลิกไนต  กลายเปนส่ิงท่ีชาวบานมองกัน
วาเปนทุนของพวกเขา  เชนเดียวกับการมีพระพุทธรูปเกาแกควรคาแกการเคารพบูชา หรือการ 
มีพิพิธภัณฑในพื้นท่ี   นอกจากนี้ การมีปราชญชาวบาน  ผูนําศาสนา  ผู รู  หมอพื้นบาน  หมอยา   
นักดนตรี  ลวนเปนส่ิงท่ีชาวบานพบวานาภาคภูมิใจยิ่ง  

ในสวนของทุนทางสังคมดานการไววางใจและเช่ือม่ันสถาบันตางๆ นั้นอยูในระดับท่ีคอนขางสูง 
และยังไววางใจคนในหมูบานกันไดอยู   แตการรวมกลุมนั้นมักเปนเร่ืองของการทํากิจกรรมกองทุนกูยืม 
สหกรณ และเปนสมาชิกเครือขายอาสาสมัครตางๆ 

อยางไรก็ดีจากการศึกษาทางกายภาพดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา สภาพการใชท่ีดินของ
พื้นที่ 3 ตําบล โดยรวมมีสัดสวนการใชท่ีดินอยูในระดับท่ีเหมาะสม แตมีแนวโนมการเปล่ียนแปลงการใช
ท่ีดินเพิ่มมากข้ึนในบางพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีตําบลตล่ิงชัน บริเวณชายฝงทะเล ตามแนวชายฝงของพื้นท่ี
หาดยาว ท่ีกําลังเปล่ียนสภาพจากสวนมะพราว และนาขาวเปนพื้นท่ีสรางรีสอรท/โรงแรม  สวนในพื้นท่ี
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อ่ืนๆ มีการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินอยูในระดับตํ่า  คือการเปล่ียนแปลงการใชพื้นท่ีเปนการปรับเปลี่ยน
จากยางพาราท่ีหมดอายุเก็บเกี่ยวแลวเปนพื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามัน หรือจากพื้นท่ีนาขาวเปนพื้นท่ีปลูกปาลม
น้ํามัน และยางพารา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินในลักษณะท่ีบุกรุกพื้นท่ีปาชายเลน หรือใชพื้นท่ี 
ไมเหมาะสมกับสภาพพื้นตามกฎหมาย โดยขาดมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม  อาจสงผลตอการพัฒนา
พื้นท่ีท้ัง 3 ตําบลในอนาคตได ดังนั้นควรมีการมีการศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ีแบบเชิงลึกเพื่อใหทราบ
ศักยภาพและขอจํากัดของพ้ืนท่ีการพัฒนาดานใดดานหน่ึง และทําการวางแผนการจัดการการใชพื้นท่ีตาม
ความเหมาะสมของลักษณะทางกายภาพ และสังคม(LandUse Planning) ของพ้ืนท่ีนั้นๆ เพ่ือเปนกรอบ
การใชประโยชนท่ีดิน ใหสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและรักษาไวซ่ึงระบบนิเวศที่
สมบูรณและส่ิงแวดลอมท่ีดี 

ขอมูลตางๆ เหลานี้ไดถูกถายทอดใหประชาชนทราบและพบวาประชาชนยังชวยกันสืบสาน 
สายสัมพันธท่ีดีเพื่อการอนุรักษส่ิงดีเหลานั้นรวมกัน  เม่ือนําส่ิงท่ีมีมาเปนฐานในการคิดถึงอนาคต  
นวัตกรสังคมและประชาชนหลายคน  สามารถออกแบบอนาคตของตนไดบนพื้นฐานของการวางแผน
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมท่ีสามารถนําไปสูการเปนโครงการท่ีปฏิบัติไดจริงหากมีการสนับสนุน   
ซ่ึงทางองคการบริหารสวนทองถ่ินก็รับท่ีจะใหการสนับสนุน และบางโครงการชาวบานสามารถ
ดําเนินการไดเอง 

อยางไรก็ดีผลการคนพบจากการศึกษาวิจัยนี้ไดเห็นวาแนวคิดการใชทุนทางสังคมท่ีรวมสินทรัพย
ชุมชนเปนฐานคิดเพื่ออนาคต  สามารถเกิดข้ึนไดดวยกระบวนการเรียนรูรวมกัน การมีมุมมองเชิงบวก 
 ใชสุนทรียปรัศนีในการดําเนินการและออกแบบกระบวนการแบบมีสวนรวมคิด  มีการตัดสินใจ 
ทําดวยกัน ตลอดจนประเมินผลรวมกันต้ังแตแรก 

โครงการน้ีจึงมีการประเมินผลเปนระยะจนส้ินสุดโครงการ และพบวาประชาชนท่ีรวมโครงการ 
มีความรูสึกวาไดใชความรูเพื่อการพัฒนาชุมชนจริง  มีความสามัคคีมากข้ึน และแนวคิดนี้ไดรับการ
ยอมรับท่ีจะสืบทอดตอไป เพราะทุกคนท่ีรวมโครงการเปนผูท่ีสมัครใจมารวม  รูสึกเปนเจาของ และ 
เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืนจนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเปนรูปธรรม 

จากการศึกษาแนวคิดของนวัตกรสังคม พบวา โครงการนี้กอใหเกิดส่ิงดีๆ หลายประการ คือ  

1) กอใหเกิดความสามัคคี   ความรวมมือรวมใจของคนในหมูบาน จากสภาพท่ีตางคนตางอยู 
ตางคิด  เวลานี้ทุกคนยอมเสียสละเวลาหันหนาปรึกษาพูดคุยและประชุมยอยบอยคร้ังข้ึน โดยมีเปาหมาย
เดียวกันคือเพื่อพัฒนาสรางความเจริญอยางยั่งยืนใหเกิดแกชุมชน  ซ่ึงส่ิงท่ีตามมา คือ รูสึกสนุกสนานกับ
การลงพื้นท่ี ซ่ึงเปนผลจากการเยี่ยมเยือน คุยกัน ทําใหเขาใจกันมากข้ึน  



 

 X  
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โครงการนี้กอใหเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันมากข้ึน จากเดิมประชาชนบางคนยังไมเขาใจ 
คําวาประชาคม  ขณะน้ีเร่ิมเขาใจการทําแผนประชาคมวาตองมีสวนรวม มิฉะนั้น จะเสียโอกาส ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนคือประชาชนเร่ิมเขาใจและพรอมใหความรวมมือ  กอใหเกิดความสามัคคี ความใฝฝน และอยาก
เขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาหมูบาน ทําใหไดนวัตกรสังคมท่ีพรอมจะประสานความ
รวมมือและเสียสละเวลาสวนตนเพื่อทํางานสวนรวม  

2) ทําใหไดเรียนรูและคนพบทุนทางสังคมของทองถ่ิน   ซ่ึงถือเปนขุมพลังในพื้นท่ี คนพบ 
ภูมิปญญาอันโดดเดนของทองถ่ิน  เชน  ชางตอเรือหัวโทง  หมอตําแย  หมอพ้ืนบาน  หมอสมุนไพร 
หลายพื้นท่ีตองการใหมีการฟนฟูอาชีพดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นบานในระยะ
ยาว ประการสําคัญคือทําใหคนวางงานหันมาใหความสนใจอาชีพพื้นบานมากข้ึน  

3) ทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจและหวงแหนพ้ืนท่ี เกิดแนวคิดท่ีจะรวมกันอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติท่ีเร่ิมหดหายไป มีการบุกรุกเปลี่ยน
สภาพจากปาชายเลนไปเปนพื้นท่ีสรางโรงแรม รีสอรท  เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  เชน  ปาลม  ยางพารา 
และทําบอเล้ียงกุงเพิ่มมากข้ึน  โดยขอเสนอของชุมชน คือ ควรกําหนดพื้นท่ีหรือจัดโซนใหเหมาะสม 
รักษาและฟนฟูปาชายเลนท่ียังอุดมสมบูรณใหคงอยูยาวนาน  ดูแลแหลงโบราณคดี  แหลงทองเท่ียว 
รวมท้ังวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ียังคงหลงเหลืออยู ดวยการจัดอบรมใหความรู ภายใตแนวคิดรณรงค ฟนฟูและ
จัดการทรัพยากรใหมีความยั่งยืน  

4) ขอมูลท่ีไดมาใชกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนในอนาคต   ท้ังปญหาในระดับเบ้ืองตน  เชน 
การแกไขปญหายาเสพติด  มีแผนท่ีจะจัดใหมีการเฝาระวังและเพ่ิมกติกาทางสังคมเขามาใชใหมากข้ึน  
จัดอบรมคุณธรรมแกเด็กท่ีเปนกลุมเส่ียง  เชิดชูครอบครัวดีเดนเพื่อใหเปนแบบอยาง  ปญหาการศึกษา 
ขาดคุณภาพ วิธีการคือรวมกลุมเพื่อสะทอนใหฝายบริหารเขามาแกไขปรับปรุง เพื่อใหลูกหลาน 
มีการศึกษาที่ดีข้ึน มีศักยภาพที่จะแขงขันกับภายนอกชุมชน ขณะเดียวกันเห็นวาควรเสริมหลักสูตร
ทองถ่ินเพื่อรักษาภูมิปญญาดั้งเดิมใหคงไว และสอนวิชาชีพแกชุมชนเพื่อเสริมรายไดของครัวเรือน ทําให
เศรษฐกิจระดับชุมชนดีข้ึน และคนในชุมชนรูสึกม่ันคงมากข้ึน ขณะท่ีโครงการดานเศรษฐกิจและสังคม 
ท่ีมีขนาดใหญข้ึน ถือเปนการเสนอจากภาคประชาชนซ่ึงเปนความตองการของคนในระดับรากหญา 
อยางแทจริง  

นอกจากนี้การสงเสริมเรียนรูของนวัตกรสังคมในชุมชน โดยการศึกษาวิจัยรวมกัน เปนการปลูก
แนวคิดเพื่อสรางตนแบบในอันท่ีจะนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพภายในใหเกิดแกชุมชนใหมีความ
เขมแข็งในระยะยาว สามารถนําขอมูลดังกลาวมาประยุกตใชในรูปของแผนพัฒนาทองถ่ินโดยอาศัยคน 
ในชุมชน  เชน  การนําทุนทางสังคมท่ีคนพบเพื่อใชปองกันการบุกรุกและวางแผนอนุรักษปาไมและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ คนหาปญญาและความสามารถพิเศษของบุคคลในชุมชน เพื่อนําไปใชอยาง 
มีคุณคาและฝาฟนอุปสรรครวมกันตอไป ซ่ึงแนวทางนี้กอใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เปนการ
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ตระหนักใน
ความสามารถ 
ที่จะนาํไปสูการ
เปลี่ยนแปลง การกําหนด

ประเด็นสําคัญ 
ในการดําเนินการ 

เกิดการรวมตัว
เพื่อรวมงานกัน/
เกิดเครือขาย 

เสริมสราง
ความสามารถ 

ในการดําเนินการ 

ความเปน 
เจาของ 

ownership 

เพิ่มกิจกรรม 

มีสวนรวมคิด  รับรู  
วางแผน  ตัดสินใจ  
ดําเนินการ  รับผล  

ติดตาม  ขยายกิจกรรม 
ไปยังพื้นที่อืน่ 

การ
เปลี่ยนแปลง 

สรางพลัง 

เรียนรู มีขอมูล 

สงเสริมการมีสวนรวมซ่ึงจะตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง เปล่ียนจากการเมือง
ของนักการเมืองมาเปนการเมืองภาคพลเมือง  

นอกจากนี้ นวัตกรสังคม  ประชาชน  ภาคเอกชน และราชการ  เห็นวาโครงการนี้ใหประโยชน
ตอชุมชน กอใหเกิดกระบวนการเพ่ือพัฒนาในระดับชุมชนรวมกัน ทําใหไดรูวาทุนทางสังคมในทองถ่ิน 
มีความสําคัญ  ขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษาคร้ังนี้ เม่ือนําไปตอยอดทางความคิด จะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาพื้นท่ีในอนาคต  ตัวอยางเชน การจัดเวทีสาธารณะเพื่อกําหนดวิสัยทัศน นําไปสูการรางแผนพัฒนา
ของตนเองและชุมชน  นวัตกรสังคมจึงถือเปนผูริเร่ิมพัฒนา  เสริมสรางความสัมพันธท่ีดีในการทํางาน 
นําไปสูการฝาฟนอุปสรรคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน  

ทุนทางสังคมท่ีนวัตกรสังคมคนพบ นําไปสูแนวคิดท่ีวาทุกคนจะหันหนาเขาหากัน พูดคุยกันมาก
ข้ึน เพื่อสรางชุมชนท่ีนาอยูใหเปนตนแบบของการเรียนรู โดยวางแผนท่ีจะพัฒนาศักยภาพชุมชนดวย
หลักการพึ่งพิงตนเอง 

ดังนั้น  หากสรุปกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนท่ีนํามาสูการเปล่ียนแปลงสามารถอธิบาย
ดวยภาพดังตอไปนี ้

ภาพ 3   กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนท่ีนํามาสูการเปล่ียนแปลง 
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จากภาพ 3 การเรียนรูเปนส่ิงสําคัญมากและขอมูลท้ังจากนักวิจัยและจากการคนหาของชุมชน 
นํามาสูการสรางความตระหนักและนํามาซ่ึงการกําหนดประเด็นสําคัญท่ีจะทํารวมกัน  จนเกิดการ 
รวมตัวกัน  ทํางานรวมกัน  มีสวนรวมดําเนินการ และขยายกิจกรรมไปใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสราง
พลังและเกิดการเปนเจาของและเกิดความตระหนักท่ีจะดําเนินการตอ   ท้ังนี้ ในการเรียนรูนักวิชาการ  
ควรจะเสริมสรางความสามารถใหกับนวัตกรสังคมท่ีจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดวย และเปนผูชวยเอื้ออํานวยกระบวนการอยางตอเนื่อง   ท้ังนี้ กระบวนการเรียนรูสามารถ
อธิบายไดดวยภาพดังตอไปนี ้

ภาพ 4   กระบวนการเรียนรูในชุมชน 

 

 

  

 

 

 

 

 
จากการดําเนินโครงการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน จะเห็นวากอใหเกิด

กระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางสถาบันท่ีใหความรูท่ีไมเปนทางการไดเปนอยางดี  โดยเร่ิมจากการให
ความรูจากทีมวิชาการท่ีใหแนวคิด  วิธีการคนหา  การประมวลผล และชวยเก็บขอมูลท่ีเปนวิชาการเพิ่ม
เพื่อใหเกิดขอมูลบูรณาการที่ทําใหประชาชนในพื้นท่ีไดรับความรู  เขาใจ  ตระหนัก  เกิดปญญา  
ดังแนวคิดของ BLOOM  และยังเกิดการเรียนรูดวยตนเองทําใหเกิดพลังในการทํางานรวมกันและอยากทํา
ตอไป และยังเกิดเครือขายของคนท่ีมีความคิดตรงกัน บนฐานความรูเดียวกันท่ีจะสรางส่ิงดีใหชุมชน
ตอไป   

ท้ังนี้ นํามาสูการเปล่ียนแปลงท่ีดีขององคกรที่เกี่ยวของ  คือ  สถาบันชุมชน  ประชาสังคม  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานตางๆ ของรัฐ ท่ีสามารถเขามาชวยหนุนเสริมกิจกรรมตางๆ
ของประชาชนได   อีกท้ังยังไดเรียนรูรวมไปกับชุมชน  ท้ังนี้จากการท่ีมีสมาชิกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ผูนําชุมชนเขามาเปนนวัตกรสังคมทําใหพวกเขาเห็นคุณคาของทุนทางสังคม และเห็น

 

วงจรการ 
ใหความรู 

โดยทีมงานวิชาการ 
โดยชาวบานเอง 

  ไดรับความรู 
  มีความเขาใจ 
  ตระหนัก 
  มีปญญา 
  เรียนรูดวยตนเอง 
  มีพลัง 
  สรางกลุมบน  

  ฐานความรูเดียวกัน 

ประชาชน 

 การเติบโต 
ของชุมชน 
บนฐานความรู
ในการพัฒนา 
 การสราง
คานิยมรวม 

ผล 

 สถาบัน 
ประชาสังคม  
 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 หนวยงาน 
ของรัฐ 
        ฯลฯ 

องคกร 
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ความสําคัญของการมีสวนรวมอยางแทจริงในการคนหาทุนทางสังคมและใชประโยชนในการวางแผน
พัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนบนคานิยมรวมท่ีมีกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับแนวคิด
ของ TICHY (2002:30)1  ในเร่ืองวงจรความเปนผูนําท่ีตองมีเร่ืองของการใหความรู  พัฒนาเทคนิคใหมๆ 
พัฒนาสินทรัพยท่ีเปนมนุษย  เก็บรวบรวมขอมูล และส่ือสารกันใหเขาใจ  แลกเปล่ียนความคิด  อีกท้ัง 
มีเปาหมายรวมกันอันจะนําไปสูการปรับเปล่ียนไปสูส่ิงท่ีทํายากแตก็ทําสําเร็จ   กระบวนการเปล่ียนแปลง
ท้ังหมดนี้ตองอาศัยทรัพยากรตางๆ ในการดําเนินการ  การคิดและทําโดยคนๆ เดียวไมสามารถบรรลุ
เปาหมายได   ดวยเหตุนี้จึงตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  การเติบโตจึงเปนทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
และการเปล่ียนแปลงจะปรากฏใหเห็นอยางเปนรูปธรรม  

จากการดําเนินโครงการนี้ จะเห็นวาไดตัวแบบการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนโดยใชทุนทางสังคม
เปนฐานและสําเร็จไดชัดเจน ซ่ึงพบวาทุกคนท่ีเกี่ยวของไดใชปญญาและคิดอยางชาญฉลาดข้ึนเพื่อชุมชน
ของเขา (Everyone gets smarter) และสามารถเปนนวัตกรสังคมท่ีเปนผูนําการเปล่ียนแปลงไปในตัว  
จึงมีผูนําตามธรรมชาติเกิดข้ึนอีกหลายสิบคนในชุมชนตําบลคลองขนาน  ตําบลปกาสัย และตําบลตล่ิงชัน 
อําเภอเหนือคลอง ท่ีจะชวยกันผลักดันแนวคิดการมีสวนรวมและการใชทุนทางสังคม  ตลอดจนการ
พัฒนาจากส่ิงท่ีมี  มิใชส่ิงท่ีขาด ใหเกิดข้ึนจริงในท่ีอ่ืนๆ ตอไป  

ดังนั้นตัวแบบของการพัฒนาแบบมีสวนรวมจึงอยูบนพื้นฐานของการใหความรู  เรียนรู และ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  เปนการสรางความรูและเครือขายการเรียนรูจนเปนชุมชนแหงการเรียนรู 

ภาพ 5  ตวัแบบของการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

1  Tichy, Noel M. (2002).The Cycle of Leadership. New York : Harpercollins. 
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ผูใหความรูในเร่ิมแรก คือ นักวิชาการ  ตอมา คือ ตัวชาวบานเอง เพราะพวกเขามีความรูและ
คนหากันไดเอง  จึงนํามาแลกเปล่ียนกับนักวิชาการและแลกเปล่ียนกันเอง  

คานิยมในการคิดและการเรียนรูรวมกัน  ทําดวยกันจะสงผลตอการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบ
มีสวนรวมในอนาคต 

ดวยเหตุนี้ โครงการนี้มีจุดเร่ิมตนจากการ “ใหความรูและปลูกแนวคิด” จึงนําไปสูการสราง 
นวัตกรสังคมใหสืบทอดการเปนผูให “เวลา ความคิด และพลังใจ” แกคนท่ีอยูในชุมชนเพื่อจะได “เกิด
การเรียนรู ประสานความรวมมือ และทํางานรวมกัน” อยางมีคุณภาพ เปนการทอดสะพานการใหอยาง 
ไมมีท่ีส้ินสุด  

จึงเห็นไดวาทองถ่ินท่ีชุมชนมีการรวมตัว พรอมท่ีจะเสียสละเวลาสวนตนเพื่อสวนรวม มักจะมี
ความเขมแข็ง สามารถเสริมสรางความเขาใจ เพิ่มพูนศักยภาพส่ิงดีท่ีมีอยูในชุมชน และพัฒนา
ประชาธิปไตยใหเกิดความยั่งยืนในสังคมอยางแทจริง ซ่ึงการสรางตนแบบของพื้นฐานสังคมท่ีดีจากการ
คนพบปญญาและความสามารถของชุมชน นําไปใชอยางมีคุณคา เปนการเสริมสรางศักยภาพภายใน 
ใหเกิดแกชุมชน เกิดแรงบันดาลใจ เกิดกระบวนการเพ่ือพัฒนาอนาคตรวมกัน การปลูกแนวคิดใหคนใน
สังคมหันมาชวยเหลือ เกื้อกูลและพัฒนารวมกัน ใชงบประมาณไมมาก หากแตตองใชใจอยางมาก  

ความรู ความเขาใจท่ีดีตอกัน ยอมนํามาซ่ึงการพัฒนาท่ียั่งยืน และยังชวยลดขอโตแยงทาง
ความคิดของสังคมในระยะยาว กอใหเกิดสังคมสมานฉันท บนพื้นฐานของการยึดม่ันในวิถีประชาธิปไตย
ท่ีเปยมไปดวยการมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชน สํานึกรับผิดชอบ และการ
มีคุณธรรม 

ส่ิงทาทายท่ีพบจากการศึกษา 

อยางไรก็ดี ในการศึกษาคร้ังนี้พบส่ิงท่ีทาทายการทํางานลักษณะนี้เปนอยางมาก ท่ีควรแกการ
เรียนรูและปรับกระบวนการในการทํางานดานนี้ตอไป 

1)  ประชาชนและเจาหนาท่ีบางสวนท่ีไมตองการใหความรวมมือ เพราะยังไมยอมรับการ
เปล่ียนแปลง 

2)  เม่ือมีการคนพบส่ิงท่ีดีและพยายามนําส่ิงเหลานี้มาใชในการวางแผนแบบมีสวนรวม  
แตในกระบวนการน้ีมีแนวคิดแบบเดิมในการพัฒนาชุมชน เชน ประชาชนแบงเปน 2 ฝาย ฝายแรก
พยายามใชทุนทางสังคมท่ีมีอยู ขณะท่ีอีกฝายท่ีมักเปนนักการเมืองทองถ่ิน เห็นเปนโอกาสท่ีจะนํา
โครงการเขามาเปนเคร่ืองมือในการหาทุนจากหนวยงานภายนอก เชน กฟผ. โดยใชทุนทางสังคมท่ีคนหา
มา จึงเกิดผลใหกลุมประชาชนบางสวนไมประสงคจะดําเนินการตอเพราะอิทธิพลนักการเมืองทองถ่ิน 
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3)  เม่ือพิจารณาในชุมชนและการนําสินทรัพยของชุมชนมาใช  พบวาสมาชิกชุมชนบางสวน
ท่ีไมเขารวมกระบวนการเพราะยังมองไมเห็นคุณคาของส่ิงท่ีมี  แตสมาชิกชุมชนสวนใหญมิไดเปน
เชนนั้น  พวกเขามองเห็นคุณคาของทุนทางสังคมและจะนํามาใชประโยชน  (แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
เปนแนวคิดทางบวกซ่ึงมักสวนทางกับแนวคิดแบบเดิม คือ มุงพัฒนาความตองการพื้นฐาน) 

4)  ความขัดแยงในชุมชนอาจมีอยูและประชาชนบางคนอาจใชประโยชนจากโครงการ  
เขาเปนประโยชนของตนเอง 

5)  ชุมชนหน่ึงๆ อาจไดรับการติดตอจากหนวยงานภายนอกใหทําโครงการและประชาชน
อาจกลายเปนเปาหมายของการทําโครงการ  เกิดผูขับเคลื่อนชุมชน  (community mobilizer)  โดยไดรับ
ทุนจากภายนอกมาดําเนินโครงการตามแนวคิดภายนอก   แตโครงการนี้ เปนโครงการสรางนวัตกรสังคม 
ท่ีเขาจะเปนผูทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงดวยตัวเขาเอง  มาจากความคิดของพวกเขา นวัตกรสังคมจึงเปน
ครูฝกหรือพี่เล้ียง (community coach) เม่ือไดรับการยอมรับสูง จะเปนพี่เล้ียงของชุมชนท่ีไดรับการ
ยอมรับ (Community Mentor = Accepted Community Coach) 

การปรับปรุงเพื่อการทํางานท่ีดีขึ้น 

1)  มีการเสวนาประสานงานมากข้ึนกับฝายตางๆ มีการส่ือสาร 2 ทาง 

2)  จัดรูปแบบการประชุมท่ีเหมาะสม  มีกฎ  กติกาท่ีนําทุนทางสังคมมาใชในการวางแผน 

3)  การเนนย้ําถึงคุณคาของทุนทางสังคมใหประชาชนเขาใจ  

4)  นักวิจัยตองรูบริบทของพ้ืนท่ีและรูเทาทันความคิดของผูรวมกิจกรรมและคอยเนนย้ํา
บทบาทของตนเอง 

5)  ควรทํากระบวนการกลุมสัมพันธ (Group Dynamics) เปนระยะๆ และควรใชเวลาศึกษา
นานๆ เปนการศึกษาตลอดชีวิต  ท่ีชุมชนตองศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู  ดังนั้น ควรทําใหเกิดการ
เรียนรูในการทํางานรวมกัน (Co-learning) ระหวางคณะวิจัยดวยกัน   คณะวิจัยกับประชาชน  และ
ประชาชนกับประชาชน   จึงควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและยกระดับการเรียนรู 

6)  การเร่ิมกระบวนการโดยมีการศึกษาโครงสรางทางสังคม  เชน  บริบทของชุมชนและ
วัฒนธรรม  ความสัมพันธของคนในพ้ืนท่ีท่ีอาจยังไมครอบคลุมพอ  อาจทําใหการดําเนินโครงการ 
ไมบรรลุได  เพราะการศึกษานี้ตองใชเวลานาน 

7)  อธิบายใหนวัตกรสังคมเขาใจบทบาทของตนเองเพราะมีกลไกเดิมท่ีมีอยูและเขาตอง
พยายามเขาไปรวมงานกับกลุมเดิม  กลไกเดิมท่ีมีอยูและหาทางทํางานรวมกันและทํางานใกลชิดกันมาก
ข้ึนโดยไมแยกสวนทํางาน  แตตองตอภาพรวมใหได 
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นักวิจัยไดเรียนรูอะไร 

1)  การทํางาน     

1.1)  การทํางานท่ีตองเรียนรูตลอดเวลาและตองพยายามปรับตัวและยืดหยุน  โดยเฉพาะ
ในกรณีทํางานในส่ิงแวดลอมท่ียากและกดดัน  อาทิ  เรียนรูท่ีจะเขาใจพื้นท่ี  ภาษา  วัฒนธรรม  โดยการ
สรางบรรยากาศท่ีดี    

1.2)  ในกลุมนักวิจัยตองใหเวลาและทําความเขาใจรวมกันในกระบวนการทํางาน 
และพยายามกาวขามอุปสรรค และความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหบรรลุจุดหมาย 

2)  การประสานงานกับคนทุกระดับมีความสําคัญโดยเฉพาะการทํางานกับภาครัฐท่ีตอง
เขาใจระบบการทํางาน  บริบทพื้นท่ี 

3)  การปรับตัวเขากับบริบทพื้นท่ี  เชน  การเรียกช่ือผิดท่ีเกิดการยอมรับไมได   ดังนั้นนักวิจัย
ตองมีการเตรียมตัวและไมมีกิริยาท่ีไมใหคุณคากับชาวบาน  ตองมีความจริงใจในการทํางานกับชุมชน 

ปจจัยท่ีทําใหโครงการประสบความสําเร็จ 

1)  การถอดบทเรียนอยางสมํ่าเสมอเพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานเปนระยะและมีการ 
หาขอมูลเพิ่มเติมใหมๆ ดวยรูปแบบตางๆ ท่ีทันสมัย  เชน  ภาพถายทางอากาศ  เพื่อใหประชาชนเกิดความ
ม่ันใจในการทํางานแมเปนเร่ืองยาก  ทําใหไมมีใครท้ิงงานกลางคัน 

2)  ความสม่ําเสมอในการลงพ้ืนท่ีท่ีทําใหเห็นวามีความตั้งใจจริงและไปใหคําแนะนําถึงท่ี
และพาทํากิจกรรมจนเกิดผลเปนรูปธรรม 

3)  ความรูความเขาใจเร่ืองทุนทางสังคม   แนวทางการดําเนินการ   ตลอดจนวิธีการคนหา
และการนํามาใชประโยชน 

4)  ผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีอยูในวัยท่ีสรางอนาคต  มีพลังในการทํางาน  กระตือรือรน  กลา
คิดกลาทํา 

5)  การเห็นคุณคาของงานท่ีสําเร็จแลวมาเปนตัวต้ัง  แทนการคิดถึงปญหาดังแตกอนโดยไม
หาสาเหตุ  เปนการตอยอดจากความสําเร็จท่ีชุมชนไดทํากันมาในอดีต 

6)  การมีทรัพยากรในการทํางานของนวัตกรทําใหสามารถทํางานได 

7)  การมีชองทางการส่ือสารระหวางนวัตกรสังคมดวยกันและนวัตกรสังคมกับนักวิจัย 
ท่ีสามารถติดตอไดตลอดเวลา  เพื่อแกปญหาไดอยางรวดเร็ว 

8)  การสนับสนุนจากผูนําชุมชนในทุกระดับทําใหสามารถเชิญชวนประชาชนมารวม
กิจกรรมได 
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9)  การสรางความเขาใจตอผูนําชุมชนและประชาชนในเบ้ืองตน   ตลอดจนการทํางาน 
ท่ีจริงใจ  เปดเผย  โปรงใส 

10)  เง่ือนไขของการสนับสนุนจากภายนอกท่ีไมเขาไปช้ีนําความคิดของประชาชน 

11)  การแสดงความชื่นชมและใหกําลังใจอยางสม่ําเสมอทําใหเกิดพลังในการทํางานอยาง
เต็มท่ี 

12)  การท่ีผูใหทุนใหอิสระในการดําเนินงานโดยไมแทรกแซงทางความคิดและไมแทรกแซง
การทํากิจกรรม  ทําใหนักวิจัยสามารถออกแบบโครงการและดําเนินการไดเต็มท่ี  ตลอดจนการติดตาม
เพื่อรวมเรียนรูโครงการและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยและประชาชน  ทําใหสามารถ 
นําความรูไปใชและประชาชนเกิดความสบายใจวา  ผูใหทุนไมเขามากาวกายงาน 

13)  ความเขาใจของผูใหทุนตอโครงการวา  โครงการนี้ตองใชเวลาคอนขางมาก  เพื่อให 
นวัตกรสังคมไดใชเวลาอยางเต็มท่ีสําหรับการทําความเขาใจกับงาน  ลงมือทํางาน และสรุปงานดวย 

ประเด็น กระบวนการ ตัวช้ีวัด ผล/หลักฐาน ผลลัพธ ผลกระทบ 

1. บรรลุเรื่อง
อะไรบาง 
- รวบรวมทุน
ทางสังคมที่มีอยู
แตเดิม 
 

- หลักสูตร 
- อบรม 
- เก็บขอมูล 
 

- มีฐานขอมูล
ทุนทางสังคม
หลายมิติ 
 

- ทําเนียบทนุทาง
สังคม 
- ขอมูลสารสนเทศ 
- ความรูของ
ประชาชนในชุมชน
เกี่ยวกับทุนทางสังคม 

- ความต่ืนตัวใน
การเรียนรูรวมกัน
ของเจาหนาที่รัฐ
และประชาชน 
- การเปลี่ยนแปลง 
เชิงพฤติกรรมของ 
นวัตกรสังคมและ
ประชาชนที่
เกี่ยวของ  
(กลาแสดงออก 
ทางความคิด   
มีจิตสาธารณะ  
เขาใจถึงคุณคา 
ของทุนทางสังคม 
ที่คนพบ) 
 

- การถายทอด
แนวคิดสูพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ทั้งในชุมชนและ
หนวยงานตางๆ 
- การขยายผล  อาท ิ
ผูใหทุน เห็นความ 
สําคัญของการวิจยั
ลักษณะนี้ และ
ตองการใหขยายผล
และนายกองคการ
บริหารสวนจังหวดั 
(อบจ.) ประสงคให
ดําเนินการในพื้นที่
อื่น  
- ไดทาํแผนการ
พัฒนาแบบมีสวน
รวม 

- ใชรูปแบบ PP   
 

- สรางนวัตกร
สังคม 

- ประชาชนมี
สวนรวมโดย
การเปน
อาสาสมัคร 

- นวัตกร 51 คน  
ผูชวยนวัตกร 25 คน 
- ผลงานของนวัตกร
สังคม 

2. เพ่ิมศักยภาพ
เสริมสรางพลัง
ชุมชน 
 

- ฝกปฏิบตั ิ - มีการเรียนรู 
คูปฏิบัติการ 
- ชุมชนทาํงาน
แบบมีสวนรวม
ได 

- ทําเนียบนวัตกร
สังคม 
- มีหลักสูตร 
- ความรูความสามารถ
ของประชาชน 

3. แนวทางท่ี
เหมาะสมในการ
พัฒนาทองถ่ิน
แบบมีสวนรวม 
 

- ทําแผนปฏิบัติ
การแบบมีสวนรวม
โดยใชขอมูลจาก
ฐานขอมูลทุนทาง
สังคมที่คนพบ 

- ความสามารถ
ใชทุนทางสังคม
เปนฐานในการ
วางแผนพัฒนา
ชุมชน 

- แผนพฒันาตําบล 
- โครงการพัฒนา
ตําบล 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)  จัดทําขอเสนอแนะไปยังรัฐบาลใหมีนโยบายในการสงเสริมการใชทุนทางสังคมเปนฐาน
ในการพัฒนาในทุกระดับ  โดยเฉพาะการทําแผนจังหวัดบูรณาการ และแผนพัฒนากลุมจังหวัด   
ตลอดจนการทําแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2)  รัฐควรมีนโยบายในการสงเสริมใหเกิดนวัตกรสังคมในทุกชุมชนเพ่ือเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลงในสังคมและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการสรางนวัตกรสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ 

3)  ควรมีนโยบายในการนําแนวทาง  ตัวแบบการคนหาทุนทางสังคมและสรางนวัตกรสังคม
เพ่ือใชประโยชนในการสรางความสัมพันธของประชาชนและหนวยงาน/องคกรตางๆ  อาทิ  ประชาชน
รอบโรงไฟฟากับบริษัท/หนวยงานท่ีผลิตไฟฟา 

ขอเสนอแนะดานการบริหารและการดําเนินงาน 

1)  ควรมีคณะทํางานทุนทางสังคมระดับตําบลเพื่อคนหาและนําทุนทางสังคมมาใช
ประโยชนในการวางแผน 

2)  จัดทําฐานขอมูลทุนทางสังคมในหลายมิติและเผยแพร 

3)  ควรมีงบประมาณสนับสนุนชุมชนในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

4)  ควรนําแนวคิดไปใชในการวางแผนพัฒนาโครงการ 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัย 

1)  ควรมีการศึกษาวิจัยตอไปถึงเร่ืองทุนทางสังคมในพื้นท่ีอ่ืน ในประเด็นอ่ืนๆ  เชน  การ
พัฒนาพลังงานอยางยั่งยืน 
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Executive Summary 
Social Capital for Sustainable Community Development 

 

Since all communities are in some way unique, with their own unique values, the 
people who are born, live and work in a community will love,  get involved in and highly 
value that community. If there must be changes in a community, the people there will be 
concerned about the impacts. Outsiders, such as government or other organizations involved 
in development, need to have knowledge and understanding about local living conditions, 
especially social capital, tangible capital such as natural resources, people and geography, 
and intangible resources such as culture, local languages, intellectual property, values, 
traditions and even traditional dress, which are highly valuable in the villagers’ lives.  

In addition, considering that all humans have wisdom, capability and talent, quality 
of life depends on how those capabilities are revealed and utilized, as well as  how talents 
can be shared with others. If this can be achieved, then those assets will be valuable and the 
people will feel that they have power to live peacefully in their communities with dignity. 
The communities they live in will, accordingly, be full of insightful power. When 
communities have the opportunity to use their own capabilities, their people’s actions can 
yield community benefits and make those communities stronger. Thus, communities are 
strong when citizens have the space to share their valuable wisdom, capabilities and talents. 
In weak communities the failure to convince residents to express their capabilities and 
talents can be easily seen. 

The input for community-building is the community members’ capacity. Some 
communities fail to understand this point. One of the reasons that power is not used in weak 
communities is that the people in such communities focus on deficiencies in resources 
instead of seeing the people’s capacity. Deficiency–orientation can explain why the needs of 
communities can eventually become community problems that must be addressed. 
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Any development, if it begins with a community’s own idea, should result in 
advantages and sustainable peace for the community because everybody has talent that is 
valuable to others. In a strong community, the people are aware of the value of local 
people’s capabilities and can utilize them for social benefit and to shape the future. Weak 
communities, where villagers are not aware of the value of citizens, lose tremendous 
opportunity for future development.          

Moreover, at present public participation and community rights as mandated in the 
1997 and 2007 constitutions of the Kingdom of Thailand are receiving more attention.  
Therefore, for any planning that may affect the people, public consultation is required.  

Information is important for public participation in development planning. Planning 
will be more effective if information from academic sources and from communities 
themselves is integrated. 

Social capital is a community asset comprising natural resources, personnel, 
community specialists, networks, civil societies, norms, and trust which enhances effective 
political participation to achieve common goals. Cooperation among various groups can be 
successful when there are relationships and trust among them. Social capital is a public 
good. It is the outcome of social action. Local people are  able to identify their own social 
capital.   

Therefore, the study of social capital in a local area is necessary to understand the 
capacities, development trends and community problems that would affect any potential 
development project in that area. The understanding of social capital is also useful for 
development planning. 

King Prajadhipok’s Institute (KPI), an academic institute under the supervision of 
the President of the National Assembly, sees the importance of participatory democratic 
development and the application of a model for strong community-building through the use 
of social capital. KPI, with financial support from the Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT), has therefore conducted a study on “Social Capital for Sustainable 
Community Development”. The objectives of this project are to: 
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• study and mobilize existing community social capital in target areas by using 
models of public participation processes and Asset-Based Community Development 
methodology; 

• increase community capacity and empowerment; 
• introduce appropriate guidelines for local development that emanate from 

public participation.   

This study used both qualitative and quantitative approaches. Quantitative data were 
collected through questionnaires and a geographic information system. Statistical analysis 
was applied for data analysis. Qualitative data were collected through participatory action 
research. A literature review examined various sources to assemble basic relevant information. 
Moreover, interviews were conducted to gain insight into target communities’ knowledge. 
Knowledge management and participatory action research by the villagers themselves were 
employed. “Appreciative Inquiries”, “Deliberative Dialogue”, and “Focus Groups” were 
employed to search for community assets and applied in community-building.  

This study involved participatory research conducted by researchers from King 
Prajadhipok’s Institute and community residents. There was training for the participants. 
The study established community researchers who were to become “social innovators” for 
strengthening social empowerment. 

This study applied the social capital concept according to Bourdieu and Coleman 
(Bullen and Onyx, 2002), Putnam (2002), Portes (1998), and Bureekul (2008) as well as the 
National Economic and Social Development Board. The study area comprised three sub-
districts—Klong Kanan, Pakasai and Taling Chan—of Nueklong District, Krabi province. 
These areas are rich with natural resources (such as coastal ecology and mangrove 
conservation area) and mixed culture (Buddhist and Muslim). There were some 
development projects including a pier, resource and hotel development, and rubber and oil 
palm plantations that required careful and meaningful public participatory planning.  

The study process is diagrammed in Figure1, on the next page.  
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Figure 1. The study process 
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-  Face to face interviews 
-  Focus group conversations 
-  GPS/GIS data collection  
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for planning workshop 

Present data by social 
innovators/seminar and exhibition 

Participatory planning workshop 
by using Asset-Based Community Development methodology   

Propose projects from participatory planning to relevant organizations 

Write report and disseminate the result to the public 

Prepare questionnaires for  interviews 

Pretest and revise questionnaires  

Compile and analyze data  

Literature survey 

Contact various groups in target area 

Invite volunteers to become social 
innovators 

Train social innovators 

Data collection by social innovators 
under the supervision 
of the research team  

Compile and analyze data 

Present data by social 
innovators/seminar and exhibition 
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The conceptual framework of this study, presented in Figure 2, is that socioeconomic 
conditions, social and historical issues, natural resources, culture, community wisdom, 
community gurus or experts, norms, trust, and networks are social capital, which is a 
community asset valuable for sustainable community development.  
 

Figure 2. Social capital that can affect sustainable community development 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

The duration of the study was 16 months (January 1, 2009 – April 30, 2010).  
One expected outcome of this study is a database, compiled through qualitative and 
quantitative approaches,  on the study communities’ socioeconomic situations and social 
capital. The database can be used in the communities by the community residents. 
Moreover, community demand can be used as a guideline for future planning. Most 
communities have many potential volunteer social innovators who could be coordinators 
and advocates for participatory sustainable community development. However, social 
innovators must be trained in techniques and methodologies for social capital-seeking  
and should practice in their own communities. They should also be able to analyze data  
and present it to the public, for instance as input in participatory planning workshops.  

Another expected outcome of the study is a model that will be useful for further 
studies of social capital and the development of social innovators who can continue to work 
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and coordinate with other people in the communities. This study also presents 1) the 
successful coalition between the community residents and the researchers, 2) community-
building initiatives in Thailand by introducing models for community empowerment and 3) 
collaborative action among various sectors to achieve the collective goals.   

 

Results of the Study 

The training course for social innovators consisted of an introduction to the concepts 
of participatory democracy, social capital and asset-based community development, as well 
as practical instruction in searching for social capital, community mapping,  positive 
approaches for community development, participatory action planning and participatory 
evaluation. In addition, introduction to the data collection forms and compilation and 
analysis techniques were included. 

There were 51 and 25 community residents who volunteered to be social innovators 
and assistants to social innovators, respectively—18 social innovators and 12 assistants in 
Klong Kanan, 18 social innovators and four assistants in Pakasai and 15 social innovators 
and nine assistants in Taling Chan. Social innovators ranged in age from under 15 to over 
70. These social innovators successfully completed the training process and did practical 
exercises in real situations to search for social capital. They also learned from other social 
innovators and the research team and received information to be used in community 
participatory planning.  The social innovators’ assistants were volunteers willing to help the 
social innovators collect data from the communities and to work under the supervision of 
the social innovators. This created an extensive network in the area. 

From the study, it was found that there is much social capital in the three sub-
districts,  especially people who are very important for development. The natural resources 
and environment are very fertile and beautiful but some natural areas have been destroyed. 
Social innovators in each of the three sub-districts reached these conclusions and presented 
them to their fellow citizens. The social innovators also identified social capital in the 
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communities, for instance local traditions and culture, local artists, local experts, historical 
sites and artifacts as well as natural resources. 

Things that have largely disappeared from community residents’ memories were 
unintentionally found, such as a local art called nora dance (a performance that senior local 
artists should teach to youngsters). Moreover, practices that are part of the community way 
of life and local wisdom were reviewed and disseminated to the public, such as traditional 
organic rice cultivation, clay house building, traditional cooking, and hua tong boat 
building. 

Natural resources such as coastal areas, forests and lignite deposits are viewed by the 
villagers as assets.  A venerated old Buddha image and the EGAT museum are also 
community assets. Moreover, the community gurus, religious leaders, traditional doctors 
and musicians are also a source of community pride. 

The amount of social capital in the form of social and institutional trust is quite 
large. Associations in the communities are mostly related to community funds, cooperatives 
and volunteer groups. 

In assessing physical resources, the research team used information technology to 
interpret the land use in the three sub-districts. The results show that the land is being used 
appropriately, but changes in land use are increasing in some areas, especially the coastal 
area in Taling Chan.  Along the coast of Had Yao, coconut plantations have been converted 
to be recreation resorts and hotels. In other areas, there has been little change in land use, 
though some old para rubber plantations and rice fields have been changed to be oil palm 
plantations or new para rubber plantations.  There is some illegal or inappropriate land use 
such as the destruction of mangrove areas. Lack of effective law enforcement leads 
significantly to inefficient land use planning in the three sub-districts.  Therefore, there 
should be a detailed study of the potential and the limitations of land utilization. There 
should also be planning for physically and socially appropriate land use in order that natural 
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resources, the environment and the fertile ecology can be conserved and utilized 
sustainably.   

All this information was distributed to the villagers and they were willing to help 
conserve their community assets. Such revelation and recognition of community assets 
produced this information that can be used for future planning. The social innovators and 
many community residents can design their own future based on participatory action 
planning by developing many projects. Some projects require the agreement and support of 
local government, while some can be implemented by the villagers themselves. 

From this finding, the concept of social capital, which includes community assets, is 
the foundation for future thinking. The concept of social capital can be developed through a 
collective learning process and positive thinking. Appreciative inquiries and process design 
for participation, collective decision-making as well as participatory evaluation are vehicles 
for the citizens to shape their future.  

This study used regular evaluation throughout the duration of the project. The result 
shows that the participants think that they can use their knowledge for their own community 
development. Community ties and cohesiveness grow.  This concept was accepted and 
seemed likely to be continued because participants in the project were volunteers and have a 
feeling of ownership. Participants also see the value of themselves and other people. This 
value, then, can eventually be changed to be tangible. 

In the social innovators’ opinion, this project achieved many good things. 
 

1. Created cohesiveness 

The project helped build ties in the communities. In the past, the villagers lived 
independently, but now everybody devotes time to talk with each other. There are more 
small meetings with the objective of developing and building sustainable prosperity in the 
communities. This leads to a happy feeling when people go into the fields to work, visit and 
talk with other people. There is more understanding of others than before. 
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This project caused more community cohesiveness. In the past, some people did not 
understand the word “civil society” but they now begin to understand it and are ready to 
collaborate with each other.  They have dreams and would like to participate in determining 
their community development. Therefore, there are social innovators who are willing to 
coordinate and devote themselves for the common good. 

  

2. Established learning communities and discovered local social capital 

Social capital is considered to be a community asset. Local wisdom such as ship-
building and  traditional medicine is unique and popular in many areas. The villagers would 
like to restore traditional occupations in order to conserve local wisdom and their customs in 
the long run. Importantly, this makes some unemployed villagers interested in practicing a 
local-based occupation. 

 

3. Created pride and conservation  

The concept of conservation of local natural resources and the environment is 
established, especially concerning disappearing natural resources. There is deforestation of 
mangrove areas that are being changed to be resorts, hotels, shrimp farms or plantations for 
cash crops such as para rubber or oil palm. 

Communities in the study applied social capital information to develop proposals to 
use zoning for sustainable conservation and restoration of the versatile mangroves, 
conservation of historical sites and enhancement of tourism  and existing customs by 
organizing sustainable natural resource conservation training.  

 

4. Generated information for future community development 

Surveillance plans and social sanctions are strengthened to help solve basic 
problems such as drug use.  The activities are, for instance, ethics training for at-risk youths 
and honoring some good families as role models.  
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The problem of education quality will be solved by organizing group meetings to 
express problems and solutions so that relevant authorities can address them. The goals are a 
quality education system and enhancement of children’s capability to compete with children 
of other communities.  

 Moreover, the villagers also see the importance of a curriculum that addresses 
conservation of local wisdom and career training to increase the incomes of community 
residents.  The community economy is expected to improve. The community residents will 
feel more secure. This implies that the grass roots have opportunity to express their needs 
and propose what they want.   

In addition, social innovators’ learning process is encouraged by conducting 
participatory research and the concept of building a model for strengthening community 
capacity in the long run is established.    

The information from this can be applied in community plan development. 
Examples include the utilization of social capital to prevent deforestation and destruction of 
natural resources and the discovery of local people’s personal talents that can be used to 
help overcome obstructions together.   

This model creates sustainable development and encourages public participation 
responsive to public needs. It changes politicians’ politics to people’s politics. 

The social innovators, ordinary people, and the private and government sectors 
recognize the usefulness of this project in helping communities bring about mutual 
sustainable community development. This shows that social capital in the community is 
important. Therefore, the information from this study can be applied for future development. 

For example, the public forums for vision-building lead to the development of 
personal and community plans. Social innovators are considered to be the initiators of 
development and facilitators for establishment of good working relationships as well as 
advocates for progress towards achievement. 
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The social capital found by the social innovators brings about the collaborative 
work. There are more community dialogues to build up healthy communities. Healthy 
communities are a model for learning.  Planning for building community capacity by 
sustainable development can be applied. 

The civic engagement process that leads to changes is explained in the following 
figure. 

Figure 3. The civic engagement process that leads to change 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Figure 3 shows that learning is very significant and the information from the 
researchers and the social innovators brings about awareness. This leads to expression of 
mutual interests and public action. It also empowers the community residents with a feeling 
of ownership. An awareness of the importance of continuing these activities is also created. 
In the learning process, the researchers help build the social innovators’ capacity so that 
they can work effectively and efficiently. Social innovators can accordingly themselves 
become facilitators.   
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This project explains the human learning process that establishes effective informal 
learning institutions.  It begins with the academic team providing training on the concepts, 
methodologies for seeking social capital and data collection and compilation so community 
residents can know, understand, have awareness  and get wisdom according to Bloom’s 
theory. It also helps encourage self learning that empowers the villagers. It also establishes 
networks of those with shared ideas based on shared knowledge. This can be valuable and a 
good asset in communities.   

The learning process is explained in the following figure. 

Figure 4. Learning process in communities 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Positive changes in related organizations such as civil society groups and  local 
government can be seen. These organizations will help support the activities required by the 
villagers. They also learn from working with the villagers. Since there are community 
council members and community leaders among the volunteer social innovators, these 
people can utilize social capital in community planning to have sustainable development 
based on the shared values and learning processes. This follows the concept suggested by 
Tichy (2002:30). 
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exchange of ideas with a common goals to progress toward change is also included. In 
addition, the change process requires many resources for implementation. 

Individual thinking alone may not be able to achieve goals, so there should be public 
participation. The growth can be seen from concrete changes. 

This study shows that sustainable development in a community can be achieved by 
application of social capital. Everybody uses his or her wisdom and thinks smarter for his or 
her community. Everyone gets smarter and can be a social innovator for community change. 
There are many informal leaders in the study areas. They will help promote the concept of 
public participation and utilization of social capital as well as development using local 
resources.  

Therefore, the model developed in this study is civic-engagement-oriented, focused 
on providing learning and exchanging knowledge. It builds networks for learning that 
eventually become a learning society. 

Figure 5. Model of participatory development 
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Firstly, the information providers are initially the academics or researchers in this 
study, but then the villagers themselves also become information providers because they 
collect data. Villagers therefore bring all data they have to exchange with others. 

 The value of collective thought, collective learning and collective action will 
strengthen participatory democracy in the future. 

Accordingly, this project begins with sharing knowledge and building ideas and then 
building social innovators to continue their roles as time, idea and motive providers for 
others in the communities. This results in qualified collective learning, collaboration and 
collective action that will perpetuate the concept of being endless providers.  

We can see that through this process many groups form in the local communities.  
The villagers are more active and willing to devote themselves to serving the public. The 
groups are strong and can establish understanding, community assets and sustainable 
democratic development.  

The pilot model of social foundation from finding wisdom and building community 
capacity can be effectively applied to democratic development.  Inspiration for continuous 
working and collective action for development processes are outcomes of this study.  The 
researchers found that awareness-building for generosity, attentiveness and engagement in 
development is not costly but requires internalization-building. 

Knowledge and mutual understanding lead to sustainable development and reduce 
conflicts in the society in the long run. Social cohesion based on a culture of democratic 
governance including public participation, accountability and ethics is certainly 
strengthened.  
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Challenges revealed by the study 

The study revealed some significant challenges. Considering these challenges is a 
useful part of the learning process and can contribute to the improvement of community 
development work.  

1) Some people and some government officials did not want to corporate with this 
project because of an unwillingness to change.  

2) When community assets are identified and used for participatory planning, an 
asset-based development plan may not be achievable because there is still a conventional 
concept in community development. Community residents are divided into two groups, the 
first one being community social capital–oriented but the other being political-oriented, 
focusing on the opportunity to propose projects to outside donors such as EGAT.  Some 
people do not want to continue working because of local politicians’ influence. 

3) When looking at the community, some people do not value their own community 
assets and are still deficiency-oriented.  The concept of community culture orientation is a 
positive approach quite in contrast to the conventional concept of  “need” orientation. 

4) Conflicts in the community may exist and some people may use a project for their 
own benefit. For example, the community assets may be applied to support personal 
interests. 

5) A community may be contacted by outside organizations to do projects and the 
villagers become the target of the projects. Community mobilizers emerge by receiving 
outside funds to do projects based on the donors’ objectives. This project, however, is meant 
to create social innovators who can be change agents in the community. Changes will come 
from the people themselves. Social innovators are community coaches and when they are 
respected they can be community mentors. 
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For future improvement 

For future improvement of this kind of project, the researchers would like to propose 
the following.  

1) More coordination and dialogue with many sectors are significant. Two-way 
communication is needed. 

2) The appropriate meeting model should be organized; the rules for social capital 
application should be set in planning.  

3) Orientation concerning the value of social capital is needed to enhance people’s 
understanding.  

4) The researchers should learn the community context and the ideas of the 
participants. The individual’s role should be emphasized. 

5) Regular group dynamics should be organized.  Life-long learning is needed. 
Communities should be learning societies. Therefore, co-learning is significant between the 
research team members, the research team and villagers, and among villagers. Knowledge 
exchange and improved learning level are required. 

6) Beginning the process with insufficient study of the social structure, such as 
community context, culture and relationships among the local people, may make a project 
ineffective because a learning process requires time. 

7) Explain to ensure that the social innovators understand their roles because they 
are used to the old style of working, so a strategic plan to work with conventional 
mechanisms is needed. 

Lessons learned by the researchers 

1) Working 

1.1) Working requires continuous learning, improvement and flexibility, 
especially working under pressure and in difficult environments. Researchers had to learn to 
understand community culture and how to create a satisfactory atmosphere. 
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1.2) Researchers need time and understanding among themselves in collective 
action as well as ambition to overcome obstacles and conflicts to achieve goals. 

2) Corporation with everybody is essential, especially in working with the 
government sector. Understanding the government system is also important. 

3) Researchers should prepare themselves and be willing to work with the 
communities. They should be ready to adapt themselves to local context. Awareness of the 
value of community residents is also needed. 

 

Important factors affecting the success of the project 

1) Regular after-action  review to improve the working process and get more 
sophisticated data gives villagers more confidence in working through difficulties. No one 
left before the project ended. 

2) Consistent community visits and provisions for consultation with villagers in the 
communities together with demonstrations of activities help assure the villagers of the 
researchers’ willingness to work with them.  

3) Knowledge and understanding about social capital, project guidelines and 
methodologies contribute to effective project implementation. 

4) The change agents in the communities are of the appropriate age to help build 
their own future. They are enthusiastic and dare to express and act upon their opinions. 

5) A focus on the value of achievements instead of on problems without finding 
their causes builds upon communities’ achievements. 

6) Availability of resources is useful for the social innovators to succeed in their 
work.  

7) The existence of constantly-available communication channels among social 
innovators and between the social innovators and the researchers helps solve problems 
rapidly. 
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8) It is easier to invite villagers to participate in the project with the community 
leaders’ support. 

9) It is important that villagers and the community leaders  understand from the 
outset the good governance style of working, including transparency, open mindedness and 
sincerity.  

10) Outsiders should not interfere with local people’s opinions.   

11) Regular encouragement will increase local people’s willpower.  

12) The researchers can work independently while the project financial supporter 
monitors the project as a co-worker and co-learner so the exchange of ideas among the 
researchers and the villagers can be made. Information from this project can be applied to 
other activities.  

13) The project financial supporter must understand that this project takes time to 
implement.  Social innovators and the researchers can work effectively only if there is no 
time constraint.   

Table 1.   Process and outcome 

issues process indicators output outcomes impacts 
1. What is 
achieved in this 
study?  
- Collection of 
existing social 
capital 

- design 
curriculum for 
social innovators 
- training 
- data collection 
 

- database on  
many 
dimensions of 
social capital 
 

- list of social 
capital 
- information 
technology 
- public knowledge 
about social capital 

- awareness of 
collective 
learning of the 
villagers and the 
government 
officials 

- changes in 
social 
innovators’ 
behavior and 
mindset (more 
expression and  

participation) 

- knowledge 
transferred to 
other 
communities 

- project 
expansion in 
other areas   

- successful 
civic education  

- successful 
democratic 
practices 

- Public 
participation 
approaches 

 

- invitation to 
become social 
innovators 

- civic 
engagement by 
being volunteers 

- numbers of social 
innovators and 
assistants 

- the work of social 
innovators  
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Recommendations 

Recommendations for policy implication   

1)  The government should formulate a policy to encourage the use of social capital 
for community development at every level, especially in formulating integrated provincial 
plans and the national social economic development plan. 

2)  The government should have a policy to encourage community residents to be 
social innovators in every community. They can be the leaders of change in society.  
A budget to train more social innovators effectively should be supported. 

3)  There should be a policy for using the model of identifying social capital and 
recruiting social innovators to help build relationships among the people and other 
organizations, for instance between residents of communities near power plants and power 
generating organizations. 

 

issues process indicators output outcomes impacts 

2. Community 
empowerment 

 

- practice in real 
situations in their 
own communities 

- learning by 
practice 

- community 
participation 

- database of social 
innovators 

- curriculum for 
training social 
innovators 

- knowledge and 
capability of the 
people 

- public 
mindedness  

- understanding 
of the value of 
social capital   

 

- establishment 
of democratic 
culture 

-  peaceful 
communities 
with invaluable 
immunity 

3. Approaches 
for 
participatory 
development  

 

- social capital 
based community 
participatory 
development plan 

- capacity in 
application of 
database on 
social capital in 
development  

- community 
development plan 

- development 
projects 
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Recommendations for management and implementation 

1)  There should be a working committee at sub-district level to search for and use 
social capital in planning processes. 

2)  There should be a database of various dimensions in social capital for community 
planning and dissemination to those who are interested in using it. 

3)  There should be a budget for supporting community residents to implement their 
social capital-based community development plans. 

4)  The concept of social capital-based community development should be applied in 
planning for project development in Thailand nationwide. 

 

Recommendations for future research 

1)  There should be research on social capital-based community development in 
other areas as well as research on the application of this concept for other aims such as the 
sustainable energy development. 

 


