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บทคัดย่อ
นโยบายภาครัฐมี ผลโดยตรงต่อรูปแบบการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของไทย ความเหลื่อมล้าของ
การพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เป็นสาเหตุส้าคัญของช่องว่างท างรายได้ ปัญหาความ
ยากจน หนีสินครัวเรือน ที่ส่งผลเป็นลูกโซ่ต่อปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคม ความขัดแย้ง ทางการเมืองและ
ความรุนแรง ในสังคม แต่ ทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือที่ต้องท้างานควบคู่ไปกับระบบสถาบันในสังคมในการ
แก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนาทุนทางสังคมอาจท้าโดย ภาครัฐหรือชุมชน โดยผ่านระบบสถาบันที่มี
อยู่ในสังคม เช่น นโยบายการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ความเชื่อทาง
ศาสนาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน หรือเป็นการลงทุนโดยตรงของผู้เป็นเจ้าของทุนทางสังคมเอง การใช้ทุนทาง
สังคมเป็นเครื่องมือของการพัฒนาประเทศ จ้า เป็นต้องทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสะสมทุนทางสังคมทัง
ในระดับปัจเจกชน และชุมชน งานศึกษาที่ผ่านมาพบ ว่า สถาบันครอบครัว ระดับการศึกษา สื่อสารมวลชนทัง
โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ บทบาทขององค์กรทางสังคม ความหลากหลายของเชือชาติและวัฒนธรรมใน
ชุมชน การออกแบบผังเมือง และระบบคมนาคมขนส่ง ความเหลื่อมล้าทางรายได้ และความเหลื่อมล้าของการ
พัฒนาเมืองและช นบท เหล่านีล้วนเป็นปัจจัยที่ มีผลต่อการพัฒนาทุนทางสังคมทังในระดับบุคคล และระดับ
ชุมชน บทบาทของภาครัฐต่อการพัฒนาทุนทางสังคม จึงสามารถด้าเนินการผ่าน ระบบสถาบันในสังคม โด ย
ก้าหนดมาตรการและนโยบายการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทีค่ ้านึงถึงมิติของการพัฒนาทุนทางสังคมด้วย
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1. บทนา
นโยบายภาครัฐมีผลโดยตร งต่อรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนา
ประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินับตังแต่แผนฯชาติฉบับแรกในปี 2504 จนถึงปัจจุ บัน
มุ่งส่งเสริม ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มากกว่า ภาคเกษตรกรรม และเน้นการพัฒนาเมืองมากกว่าชนบท เป็น
สาเหตุส้าคัญของช่องว่างทางรายได้ระหว่างแรงงานในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ก่อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายแรงงานจาก ชนบทสู่เมือง แต่แรงงานชนบทส่วนใหญ่ ขาดทักษะวิชาชีพเนื่ องจากมีการศึกษา
น้อย จึงกลายเป็นแรงงานด้อยฝีมือที่ได้รับค่าจ้างต่้ากว่าแรงงาน ฝีมือที่มีการศึกษาสูงกว่า จากการส้ารวจภาระ
การมีงานท้าในปี 2553 โดยส้านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ร้อยละ 62.37 ของก้าลังแรงงานไทยทังหมด หรือ
จ้านวน 24.13 ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบประกันสังคม ที่ไม่หลักประกันรายได้ในยามเจ็บป่วย ทุพพลภาพ
ชราภาพ หรือเสียชีวิตแต่ประการใด นอกจากนี การอพยพเข้าเมืองของแรงงานไร้ฝีมือ ยัง ก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจในเขต เมือง โดยเฉพาะในพืนที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เป็นที่ตังของโรงงาน
อุตสาหกรรม และธุรกิจ บริการ ก่อให้เกิดปัญหา ชุมชนแออัด ความยากจน ในเขตเมือง หนีสิน อาชญากรรม
และปัญหาสังคมอื่นๆ
สมสุข บุญญะบัญชา และพรรณทิพย์ เพชรมาก (2548) ได้แจกแจงลักษณะความเหลื่อมล้าในสังคม
เมืองว่า ประกอบด้วยปัญหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้า ในด้านสภาพ
ทางกฎหมาย และโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ และปัญหาในระบบการบริหารจัดการ ซึ่งปัญหาเหล่านี
นับวันยิ่งท้าให้คนจนในเมืองมีความอ่อนแอ และขาดโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาพปัจจุบันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจากภายในและภายนอกประเทศ อัน
จะท้าให้ความเหลื่อมล้าทางสังคมทวีความรุนแรงขึน
นอกจากนี การพัฒนาในอดีตของไทย ยังมีลักษณะรวมศูนย์การตัดสินใจไว้ที่รัฐบาลกลางในกรุงเทพฯ
ขาดการกระจายอ้านาจ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและแรงงานส่วนใหญ่ที่อยู่
ในภาคการเกษตร ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนในชนบท เนื่องจากการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพาณิชย์โดย
การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อส่งออก ท้าให้รายได้ของเกษตรกรขึนอยู่กับราคาพืชผลในตลาดโล กและการ
ขยายพืนที่เพาะปลูก มากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Krongkaew, 2003) นโยบายภาครัฐ ตังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันจึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเข้มแข็งของชุมชน
การศึกษาในเชิงประจักษ์ จ้านวนมากนับตังแต่ทศวรรษที่ 20 เป็นต้นมา สะท้อนถึงความส้าเร็จของ
การใช้ทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการ ส่งเสริม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น การแก้ปัญหาสังคม
และการพัฒนาประเทศ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม (participatory development) ตัวอย่างเช่น บทบาทของทุน
ทางสังคมต่อ การแก้ปัญหาความยากจน (Moser, 1996; Narayan, 1997) การหางานท้า (Saporta and
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Seidel, 2000, Peterson et al., 2000) การแก้ปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้งทางสังคม (Schafft and
Brown, 2000; Varshney, 2000) การบริหารความเสี่ยง และการสร้างหลักประกันสังคม (Coate and
Ravallion, 1993; Townsend,1994; Woolcock, 2000) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือ
ทางสังคมที่ ต้องท้างาน ควบคู่กั บระบบสถาบันที่มีอยู่ในสังคม ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบอบการเมืองการ
ปกครอง ระบบกฏหมาย ระ เบียบปฏิบัติในการด้าเนิน ธุรกิจ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลอย่าง
มากต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
2. ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม กับระบบสถาบันในสังคม
ทุนทางสังคม หมายถึง วิถีชีวิตทางสังคมอันประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส้าคัญสามประการคือ (1)
เครือข่ายทางสังคม (2) บรรทัดฐานของสังคม และ (3) ความไว้เนือเชื่อใจซึ่งกันและกันที่ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายของส่วนรวม “…Feature of social life - networks, norms,
and trust - that enable participants to act together more effectively to pursue shared
objectives… Social capital, in short, refers to social connections and the attendant norms
and trust” (Putnam, 1995, pp.664-5) โดยเครือข่ายทางสังคม (social network) ยังอาจแยกย่อยลงไป
อีก 3 ระดับคือ
(1.1) เครือข่ายในหมู่เครือญาติและเพื่อนสนิท (Bonding Networks) เป็นความสัมพันธ์กับบุคคลที่
มีความใกล้ชิดและคล้ายคลึงกัน (homogeneous groups) ที่ให้การสนับสนุนทางด้าน
กายภาพและอารมณ์แก่เจ้าของทุนในยามจ้าเป็น ช่วยให้ บุคคลสามารถด้าเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข
(1.2) เครือข่ายในองค์กรอย่างเป็นทางการ (Bridging Networks) หมายถึงการเป็นสมาชิก เป็น
กรรมการ หรือคณะท้างานในองค์กรต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายในทางวิชาชีพ หรือ
เครือข่ายทางธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยขน์ต่ อหน้าที่การงาน หรือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
(1.3) เครือข่ายข้ามกลุ่มฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Linking Networks) เป็นเครือข่ายที่เกิด
จากการรวมกลุ่มของคนในสังคมที่มีความแตกต่างกันในอ้านาจหน้าที่ ฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เพื่อเข้าถึงข่าวสารข้อมูล และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ โดยที่ธนาคารโลก (2000)
พิจารณาว่า เครือข่ายข้ามกลุ่มฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ระหว่างชุมชนกับองค์กร
ภายนอก เป็นเครือข่ายทางสังคมที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจน และความขัดแย้งทางสังคม
ได้ เพราะเครือข่าย ประเภทนี จะช่ว ยให้ชุมชนได้รับข้อมูลและแนวความ คิดใหม่ๆ ตลอดจน
การเข้าถึงทรัพยากรที่จ้าเป็นต่อการแก้ปัญหาของชุมชน
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมประเภท linking network กับระบบสถาบันใน
สังคมที่มีผลต่อการก้าหนดรูปแบบ ของสังคม โดย Halpern (2011) อธิบายว่าสังคมที่ คนส่วนใหญ่มี เครือข่าย
ข้ามกลุ่มฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ในระดับต่้า (low linking network) และระบบสถาบัน ในสังคม
โดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครอง และการบังคับใช้กฏหมาย ขาดประสิทธิภาพ (low organizational
coherence) จะก่อให้เกิดสังคม Anarchy ที่ไร้กฏระเบียบ ยุ่งเหยิง เช่นประเทศโซมาเลีย ในขณะที่สังคม ที่คน
ส่วนใหญ่ มีเครือข่า ยข้ามกลุ่มฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ต่า้ (low linking network) แต่ระบบสถาบัน ใน
สังคมมีประสิทธิภาพสูง (high organizational coherence) ในการบริหารจัดการและการ บังคับใช้กฏหมาย
ผู้ปกครองในสังคมดังกล่าว อาจเอารัดเอาเปรียบผู้ อยู่ใต้ปกครอง มีการใช้อ้านาจเพื่อประโยชน์ตนเอ งโดยขาด
ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ก ารปกครองในระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ ในประเทศอิรัก ในทางตรงข้ามสังคมที่
คนส่วนใหญ่ มีเครือข่ายข้ามกลุ่มฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ในระดับ สูง (high linking network) แต่ระบบ
สถาบัน ในสังคมอ่อนแอ (low organizational coherence) จะเป็นสังคมที่ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ติดยึดกับกฏระเบียบราชการ เกิดปัญหาคอร์รัปชั่น และการใช้ ระบบพรรคพวก การใช้ เส้นสายในการ
ติดต่อเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรเศรษฐกิจ Halpern (2011) มองว่า ประเทศก้าลังพัฒนาใน ทวีปเอเซีย ส่วนใหญ่
มีลักษณะดังกล่าว ในขณะที่ สังคมที่ คนส่วนใหญ่มีการสร้างเครือข่ายข้ามกลุ่มฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ สูง
(high linking network) และระบบสถาบัน ในสังคม มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง (high
organizational coherence) ด้วย ย่อมก่อให้ เกิดการร่วมมือประสานงาน กันระหว่างภาครัฐและเอกชน มี
ความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน อันน้าไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเช่นในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง Linking Network และระบบสถาบันในสังคมต่อการพัฒนาประเทศ
Low Organizational
Coherence
Low Linking
Anarchy: collapsed states,
e.g., Somalia
High Linking
Inefficiency and
ineffectiveness: weak state
and much bureaucracy
dominated by ‘who you
know’ most developing
countries in Asia.
ที่มา: David Halpern (2011), “Social Capital.” pp. 24.

High Organizational
Coherence
Predation: non-accountable
dictatorship, e.g., Iraq.
Co-operation and
accountability: competent
responsive state in
sustained interaction with
society, e.g., Japan.

นอกจากนัน ทุนทางสังคมก็มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ แบบ
ทุนนิยมด้วย เพราะเครือข่ายทางสังคมก่อให้เกิดการไหลเวียนของข่าวสารข้อมูลภายในเครือข่าย จึงช่วยลด
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ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกีย่ วข้องกับราคาสินค้า (transaction cost) ในขณะที่ ความไว้เนือเชื่อใจกันระหว่างคู่ค้าช่วยลด
ความยุ่งยากในการจัดท้าข้อตกลงทางการค้าที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ธุรกิจ การค้าเพชร ของคนอเมริกัน เชือ
สายยิว (Woolcock, 1998) และการค้าขายของคน ไทยเชือสายจีน ในส้าเพ็ง ที่อาศัยความไว้เนือเชื่อใจกันใน
การด้าเนินธุรกิจ โดยไม่มีสัญญาซือขายสินค้าที่เป็นลายลักษณ์แต่ประการใด
จากการศึกษาของ Knack and Keefer (1997) พบว่า ความไว้เนือเชื่อใจกันของคนในสังคม (social
trust) และบรรทัดฐานในสังคม (civic norm) มีความส้าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศยากจน
มากกว่าประเทศร่้ารวย ในขณะที่เครือข่ายทางสังคมอย่างเป็นทางการ (bridging) ไม่มีอิทธิพลต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศยากจนแต่อย่างใด ทังนี เนื่องจากระบบสถาบันในประเทศยากจน มักมีความอ่อนแอ
ความไว้เนือเชื่อใจกันของคนในสังคม (social trust) และบรรทัดฐานของสังคม (civic norm) จึงท้าหน้าที่
แทนระบบสถาบันที่ขาดประสิทธิภาพในประเทศยากจน (Knack and Keefer, 1997; Kentworthy, 1997)
จึงอาจสรุปได้ว่า ทุนทางสังคมทังในรูปแบบของเครือข่ายทางสังคม บรรทัดฐานของสังคม และความไว้เนือเชื่อ
ใจซึ่งกันและกันต่างมีส่วนส่งเสริมให้การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพดีขึน
3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนทางสังคม
หากแบ่งทุนทางสังคมตามลักษณะความเป็นเจ้าของทุนแล้ว อาจจ้าแนกทุนสังคมได้สองประเภทคือ
ทุนทางสังคมที่ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของทุน (Individual-based social capital) และทุนทางสังคมที่ชุมชน
หรือสังคมเป็นเจ้าของร่วมกัน (Community-based social capital) โดยทุนทางสังคมที่บุคคลเป็นเจ้าของจะ
ส่งผลดีต่อความกินดีอยู่ดีของเจ้าของทุน Sobel (2002) ในขณะที่ ทุนทางสังคมในฐานะสินทรัพย์ของชุมชน จะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิด ความร่วมมือกันใน การจัดสรรสินค้าสาธารณะ (Putnam, 2000) ช่วยลดการเอารัดเอา
เปรียบกันในการ จัดสรรสินค้า สาธารณะที่เรียกว่า “free riding problem” จึงเพิ่มประสิทธิภาพให้สินค้า
สาธารณะได้รับการผลิต ณ ระดับที่สังคมพึงประสงค์ (socially desirable level)
ด้วยเหตุนี การพัฒนาทุนทางสังคมจึงอาจกระท้าโดยภาครัฐหรือชุมชน โดยผ่านระบบสถาบันที่มีอยู่ ใน
สังคม ผ่านนโยบายการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชน ความเชื่อทางศาสนา
ของคนส่วนใหญ่ในชุมชน หรือเป็นการลงทุนโดยตรงของผู้เป็นเจ้าของทุน ทางสังคมเอง ตารางที่ 2 แสดงให้
เห็นว่าการพัฒนาทุ นทางสังคมทังโดยภาครัฐ และปัจเจกบุคคลต่างมีอิทธิพลต่อระดับทุนทางสังคมที่ปัจเจก
บุคคลเป็นเจ้าของ และระดับทุนทางสังคมที่ชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน
จากตาราง ที่ 2 จะเห็นว่า ระบบกฏหมาย และการบังคับใช้ ที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการ ยุติธรรม
เสถียรภาพของรัฐบาล การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย และการส่งเสริม ความสามัคคีกลมเกลียว ผ่าน
ศิลปะวัฒนธรรม และภาษา จะช่วยให้การพัฒนาทุนทางสังคม ในระดับชุมชนมีความ คล่องตัว เกิดประสิทธิ ผล
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มากขึน ในขณะที่การส่งเสริมการศึกษาโดยการ อุดหนุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่นการจัดการศึกษาภาค
บังคับ การอุดหนุนค่าหน่วยกิตของนักศึกษา และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตลอดจนมาตรการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองจะช่วยเพิ่มพูนระดับทุนทางสังคมของปัจเจกบุคคล ในขณะ เดียวกัน การลงทุนเพื่อ
พัฒนาทุนทางสังคมโดยปัจเจกบุคคล โดยผ่าน การนับถือศาสนา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา การ
ลงทุนในการศึกษา การใช้สิทธิเลือกตัง การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ เพื่อนบ้าน และความน่าเชื่อถือของบุคคล นอกจาก จะช่วยเพิ่มระดับทุนทางสังคม ส่วน
บุคคลแล้ว ก็จะช่วยให้ระดับทุนทางสังคมของชุมชนที่บุ คคลนันอาศัยอยู่ เพิ่ม ขึนด้วย โดยผ่าน เครือข่ายทาง
ศาสนาของชุมชน คุณภาพของ ก้าลัง คนในชุมชน ที่มีความรู้ความสามารถ ความมี สเถียรภาพของชุมชน อัน
เนื่องจาก สมาชิกส่วนใหญ่ รู้จัก คุ้น เคย กันมากขึน การ อาศัยในชุมชนเป็นเวลานาน ของสมาชิกส่วนใหญ่
เครือข่ายทางสังคมในชุมชน และระดับความไว้ใจซึ่งกันของคนในชุมชนก็เพิ่มขึนตามล้าดับ
ตารางที่ 2 การพัฒนาทุนทางสังคม
ทุนทางสังคมในระดับชุมชน
การพัฒนาทุนทางสังคมโดยภาครัฐ - ระบบกฏหมาย
หรือชุมชน
- กระบวนการยุติธรรม
- เสถียรภาพของรัฐบาล
- ระบอบประชาธิปไตย
- การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
และภาษา ฯลฯ

การพัฒนาทุนทางสังคมโดยปัจเจก - เครือข่ายทางศาสนาของชุมชน
บุคคล
- คุณภาพของคนในชุมชน
- สเถียรภาพของชุมชน
- เครือข่ายทางสังคมในชุมชน
- ระดับความไว้ใจซึ่งกันในชุมชน
ที่มา: สรุปโดยผู้เขียน

ทุนทางสังคมในระดับปัจเจกบุคคล
- การอุดหนุนด้านการศึกษา เช่น
นโยบายเรียนฟรี กยศ. เป็นต้น
- การศึกษาภาคบังคับ
- การสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น
 มาตรการลดหย่อนภาษีการ
บริจาคแก่พรรคการเมือง
 สิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง
 ส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิ
เลือกตัง
- การนับถือศาสนา
- การลงทุนในการศึกษา
- การใช้สิทธิเลือกตัง
- การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
- ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน
- ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน
- ความน่าเชื่อถือของบุคคล
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ด้วยเหตุนี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนทางสังคมจึงอาจเป็นปัจจัยที่เป็นลักษณะส่วนบุคคล
(individual characteristics) เช่น อายุ ระดั บการศึกษา รายได้ครัวเรือน หรือปัจจัยที่เป็นลักษณะส่วนรวม
(community characteristics) เช่น การออกแบบชุมชนและ ลักษณะผังเมือง บทบาทขององค์กร อิสระใน
ชุมชน ความเหลื่อมล้าทางรายได้ ฯลฯ เป็นต้น การใช้ทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ประเทศร่วมกับ
ระบบสถาบันในสังคม จึงจ้าเป็น ต้องเข้าใจถึง ปัจจัยที่ส่งเสริม และปัจจัย ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทุนทาง
สังคมก่อน แล้ว จึงก้าหนดนโยบาย หรือมาตรการภาครัฐเพื่อการพัฒนาทุนทางสังคมที่เหมาะสมต่อไป จาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการสะสมทุนทางสังคม พบปัจจัยส้าคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทุนทางสัง คม
ดังต่อไปนี
1) อายุ เนื่องจากบุคคลในช่วงอายุที่ต่างกันจะมีเครือข่ายทางสังคมที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ใน
ประเทศอังกฤษพบว่า ผู้ที่มีอายุตังแต่ 50 ปีขึนไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน ในขณะที่ผู้ที่มีอายุในช่วง
16-29 ปีจะสนิทสนมกับเพื่อนในวัยไล่เลี่ยกัน (Halpern, 2011)
2) การเลียงดูในวัยเด็ก และความอบอุ่นในครอบครัว จากงานศึกษาพบว่า เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่
อบอุ่นจะมีความมั่นคงทางอารมณ์ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายนอกเมื่อ โตขึนได้ดีกว่าเด็ก
ที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร การหย่าร้ างของพ่อแม่จะมีผลต่อการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมของเด็ก
เพราะการหย่าร้างน้าไปสู่การแยกครอบครัว การย้ายถิ่น โดยทั่วไปแล้ว แม่หรือพ่อ ที่ต้องท้าหน้าที่เลียงลูกคน
เดียว (single parent) ต้องท้างานมากขึนเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว จึงมีเวลาดูแลลูก น้อยลง มีผลต่อ
พัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมที่เหมาะสม ของเด็ก การหย่าร้างของพ่อแม่จึง มีผลท้าให้เด็กขาดความไว้เนือ
เชื่อใจคนอื่น (Hall 1999) ในท้านองเดียวกับ คุณแม่วัยทีน ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ครอบครัว จึงมักมีปัญหาความขัดแย้ง และการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (abusive family) จากการส้ารวจ
ในประเทศอังกฤษพบว่า คุณแม่วัยทีนส่วนใหญ่มีเครือข่ายทางสังคมน้อย สมาชิก ในเครือข่ายทางสังคมของคุณ
แม่วัยทีนมักเป็นคนจนเหมือนกัน จึงเป็นเครือข่ายที่ไม่มีประโยชน์ต่อการหางานท้า หรือส่งเสริม พัฒนาการทาง
สังคมของเด็ก (Sampson and Laub, 1993; Moffitt, 2002)
นอกจากนี จากการศึกษาของ Halpern และคณะ (2002) ในประเทศอังกฤษพบว่า วัยรุ่นในช่วงอายุ
15-17 ปีที่ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและสังคมเป็นประจ้า มีแนวโน้มที่จะท้างานจิตอาสาเพื่อ
ชุมชน และมีความไว้เนือเชื่อใจคนในสังคม (social trust) และสนใจข่ าวการเมืองและสังคม มากกว่าเด็กที่
ผู้ปกครองไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและสังคม เลย สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทยเช่นกัน
(อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 2555)
3) ฐานะทางสังคม ความส้าเร็จของการสะสมทุนทางสังคมของ บุคคคลขึนอยู่กับทุนทรัพย์ ทุนมนุษย์
และระดับทุนทางสั งคมของ ผู้ปกครอง จากการ ศึกษาโดย ใช้ ครัวเรือนใน ตัวอย่างซ้าของอังกฤษ (British
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Household Panel Study) Egerton (2000) พบว่าหน้าที่การงานของ พ่อ และระดับการศึกษาของแม่ มี
อิทธิพลต่อ การเข้า ร่วมกิจกรรมทางสังคมของบุคคล และประเภทขององ ค์กรทางสังคมที่บุคคลสนใจเข้าร่วม
โดยผู้ปกครองที่มีหน้าที่การงาน ในระดับ ผู้บริหาร ช่วยให้บุตรได้มีโอกาสออกงานสังคม และเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมบ่อยกว่า และหลากหลายรูปแบบ กว่าผู้ปกครองที่มีต้าแหน่ง หน้าที่การงานที่ ต่้ากว่า ความส้าเร็จใน
การพัฒนาทุนทางสังคม ในระดับปัจเจกบุคคล จึงขึนอยู่กับฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจ ของผู้ปกครอง การส่ง
บุ ตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ที่มีค่าเรียนแพง ของคนที่มีฐานะดี ก็ เพื่อหวัง ให้บุตรหลาน ได้ สร้าง
เครือข่ายทางสังคมกับเพื่อนที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ ทัดเทียมกัน ให้บุตรหลานได้ ซึมซับค่านิยม และ
บรรทัดฐานทางสังคมของชนชันกลาง (Techman et.al., 1996; Furstenberg and Hughes, 1995)
4) ระดับ การศึกษา เป็นปัจจัยส้าคัญ ช่วยให้บุคคลเรียนรู้การเข้าสังคม มรรยาทในที่ชุมชน การสร้าง
มิตรภาพ การท้างานร่วมกับผู้อื่น และได้รับการปลูกฝัง ค่านิยม ทางสังคม งานศึกษาเชิงประจักษ์ ในหลาย
ประเทศให้ผลสอดคล้องกันว่า การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีอิทธิพลอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ ต่อการท้างาน
จิตอาสา ความไว้เนือเชื่อใจผู้อื่น และการมีความอดทนต่อผู้อื่น (Bynner and Egerton, 2002)
งานศึกษาในประเทศ อังกฤษพบว่า การศึกษาของ เพศหญิงมีความส้าคัญต่อ การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม และการใช้สิทธิเลือกตังของผู้หญิง สัดส่วนของผู้หญิงที่ส้าเร็จการศึกษาตังแต่ระดับมัธยมตอนปลายขึน
ไปที่เพิ่มขึนจากร้อยละ 1 ในปี ค.ศ. 1959 เป็นร้อยละ 14 ในปี ค.ศ. 1990 มีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมของผู้หญิงขึนสองเท่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ มีผลให้อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ของหญิงและชายในประเทศอังกฤษมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 7 (Halpern, 2011)
ส้าหรับ การศึกษา ของประเทศไทยก็พบเช่น เดียวกันว่า การศึกษา ในระดับอุดมศึกษา มีส่วนช่วยให้
บุคคลสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมือง ท้าให้ทราบปัญหาและความ เดือดร้อนของคนในสังคม จึงยินดีช่วยเหลือ
ผู้อื่นทังในรูปของการบริจาคเงิน และการท้างานจิตอาสาเพื่อสังคมมากขึน (อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 2555)
5) การมีงานท้า การศึกษาพบว่าคนที่มีงานท้า จะมีเครือข่ายทางสังคม และความเชื่อใจคนในสังคม
มากกว่าคนว่างงาน โดยคนที่มีชั่วโม งการท้างานที่ยืดหยุ่น หรือท้างาน part-time จะมีระดับทุนทางสังคม
มากกว่าคนที่ท้างานเต็มเวลา ซึ่งมีข้อจ้ากัดด้านเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม (Putnam, 2000;
Coulthard, Walker, and Morgan, 2002)
6) การนับถือศาสนา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาช่วยให้บุคคลได้สร้างเครือข่ายทางศาสนากับ
ผู้ ที่มีความเชื่อ เหมือน กัน แนวคิดและหลักค้าสอนทางศาสนาเป็นพืนฐานของการปลูกฝังค่านิยม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีของสังคม ศาสนาจึงมีส่วน ช่วยพัฒนาทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
จากการศึกษาชุมชนอิสลามในประเทศไทยพบว่า ศาสนาอิสลามมีส่วนช่ว ยให้สมาชิกชุมชนยอมรับและเชื่อฟัง
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ผู้น้า ทางศาสนาใน ชุมชน ช่วยให้การระดมก้าลังคนเพื่อการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2555)

(สถาบัน

7) การดูโทรทัศน์ จากการศึกษาของ Putnam (2000) พบว่า จ้านวนชั่วโมงการดู ทีวีที่เพิ่มขึน และ
การอ่านหนังสือพิมพ์ทลี่ ดลงของชาวสหรัฐฯ มีผลในทางลบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และความไว้เนื่อ
เชื่อใจผู้อื่น แต่การศึกษาในท้านองเดียวกันในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สวีเดน อังกฤษ และญี่ปุ่นไม่พบ
ความสัมพันธ์ของจ้านวนชั่วโมงการดูโทรทัศน์กับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม จึงอาจกล่าวได้ ว่า เนือหาของ
รายการทีวีน่าเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการสะสมทุนทางสังคมของบุคคล เพราะการจัดตังสถานีโทรทัศน์ใน
สหรัฐฯ สามารถท้าได้โดยไม่มีการควบคุม จึงมีสถานีจ้านวนมากที่น้าเสนอเนือหาบันเทิง หลากหลายรูปแบบ ให้
เลือกชม ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ในยุโรปถูกควบคุ มโดยรัฐบาล มีจ้านวนสถานีจ้ากัด และ บางส่วนเป็นสถานี
สาธาณะที่ เน้นการน้าเสนอข้อมูลข่าวสาร ทางสังคม ให้คนส่วนใหญ่ได้รับทราบและมีโ อกาสเข้าร่วมกิจกรรม
สังคม
8) บทบาทขององค์กรทางสังคม มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมของคนในชุมชน
โดยเฉพาะเครือข่าย ในองค์ก รที่เป็นทางการ (bonding network) และเครือข่ายข้ามกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจ
(bridging networks) ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ ผู้ปกครอง และการเข้าร่วมกิจกรรมสมาคม
ครูและผู้ปกครองมีผลในทางบวกต่อ การเรียนของเด็ก และพัฒนาการของเด็ก ทังทางกายภาพ อารมณ์ แล ะ
สังคม (Gradstein and Justman, 2000; Micklewright and Stewart,2000) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
และชุมชน และการท้ากิจกรรมร่วมกันช่วยส่งเสริมการพัฒนาทุนทางสังคมของชุมชน ด้วย (Putnam 1993,
2000; ; Hanifan, 1916) นอกจากนี ความสม่้าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังค ม และการร่วมกลุ่ม
กิจกรรมในองค์กรที่มีสมาชิกหลากหลายเชือชาติและวัฒนธรรม จะช่วยให้บุคคลมีความไว้เนือเชื่อใจผู้อื่น และ
การยอมรับความแตกต่างได้ดขี ึน (Cigler and Joslyn, 2002)
9) ความหลากหลายทางเชือชาติ ในชุมชน แม้ว่าการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมในองค์กรที่มีความ
หลากหลายทางเชือชาติและวัฒนธรรม จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาทุนทางสังคมในระดับปัจเจกบุคคล แต่
การศึกษาในระดับชุมชนกลับพบว่า ชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชือชาติมัก จะรวมกลุ่มกันได้ยาก มีอคติต่อ
คนต่างเชือชาติ มีโอกาสเกิดปัญหาการกีดกันและความขัดแย้งในสังคมสูง ความหลาก หลายทางเชือชาติใน
ชุมชนจึงเป็นอุปสรรคประการหนึ่งของการพัฒนาทุนทางสังคมในระดับชุมชน (Halpern and Nazroo, 2000;
Franzini and Spears, 2011)
10) การย้ายถิ่น การศึกษาทังในเชิงทฤษฏีและเชิงประจักษ์ให้ผลที่สอดคล้องกัน ว่า การย้ายถิ่นมีผลให้
ระดับทุนทางสังคม ทังในระดับ ปัจเจกบุคคลและระดับ ชุมชนลดลง (Glaeser, Laibson, and, Sacerdote,
2000; Crutchfield et. al., 1982; Teachman, 1996; Kang and Kwak, 2003) การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
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ไม่ทัดเทียมกันระหว่างชุมชนเมือง และชุมชนชนบท ในประเทศไทย ที่ท้าให้คนชนบท ต้องอพพยเข้าเมืองเพื่อ
หางานท้า จึงมีผลต่อความผูกพันของคนชนบทกับท้องถิ่น การพัฒนา เครือข่ายในหมู่เครือญาติและเพื่อนสนิท
(Bonding Networks) และการพัฒนาทุนทางสังคมในระดับชุมชน
11) เวลาที่ใช้ในการเดินทาง (commuting) เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ที่เพิ่มขึน ท้าให้บุคคลมี
เวลาเพื่อ ครอบครั วและชุมชนน้อยลง การศึกษาพบว่า ทุก 10 นาทีที่หมดไปกับการเดินทาง ลดความน่าจะ
เป็นของการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลงร้อยละ 10 (Putnam, 2000; Saguro Seminar, 2000)
ประสิทธิภาพของระบบคมนาคมจึงมีผลโดยอ้อมต่อการพัฒนาทุนทางสังคมของบุคคลและชุมชน
ใน
ขณะเดียวกันการขยายตัวของชุมชนเมืองสู่เขตปริมณฑล มีผลให้ เวลาในการเดินทาง ระหว่างบ้านและที่ท้างาน
เพิ่มขึน การพัฒนาตัวเมือง และการออกแบบผังเมืองจึงมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน และ การ
พัฒนาทุนทางสังคมในระดับ ชุมชนด้วย ชุมชนที่ขาดพืนที่ส่วนกลาง หรือไม่มีพืนที่สาธารณะ หรื อไม่มีทางเดิน
เท้าเท่าที่ควร ท้าให้คนในชุมชนมีโอกาสพบปะพูดคุยกันได้น้อย โอกาสในการสร้าง ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน
และคนในชุมชนเดียวกันก็จะลดลงด้วย (Festinger et. al., 1950)
12) ความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ เป็นอุปสรรคส้าคัญต่อการสะสมทุนทางสังคม ท้าให้คนในชุมชน
เหินห่างกัน โอกาสในการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมร่วมกันลดลง ท้าให้ การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาทุน
ทางสังคมเกิดขึนได้ยาก เพราะ รายได้ที่ต่างกันท้าให้บุคคลมีความสนใจ และมีความต้องการสินค้าสาธารณะที่
แตกต่างกันทังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ จึงเป็นการยากที่จะก้าหนด เป้าหมายในกา รผลิตสินค้าสาธารณะ
ร่วมกัน (Bourdieu, 1986; Kawachi et. al., 1997; Knack and Keefer, 1997)
13) ระดับสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดสรรให้ มักมีการถกเถียงว่า การจัดส รรสวัสดิการทางสังคมโดย
ภาครัฐ มีผลให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนลดลง ความจ้าเป็นของ การพัฒนาทุนทางสั งคมในระดับ
ชุมชนก็จะลดลงด้วย แต่ผล การศึกษา ในประเทศที่ เป็นระบบ รัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบ เช่น นอร์เวย์ สวีเดน
และเนเธอร์แลนด์พบว่า ระดับสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดสรรให้มีผลช่วยเพิ่มระดับการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน การ
ท้างานจิตอาสา และการสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนในชุม ชนมากขึน จึงกล่าวได้ว่าระดับสวัสดิการทาง
สังคมที่รัฐจัดสรร ให้มีผลช่วยเพิ่ม (crowding in) การพัฒนาทุน ทางสังคมในระดับชุมชนให้มากขึน (OECD,
2001)
จึงสรุปได้ว่า สถาบันครอบครัว การศึกษา สื่อ มวลชนทังสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ บทบาท
ขององค์กรทางสังคม คว ามหลากหลายของเชือชาติและวัฒนธรรมในชุมชน การออกแบบผังเมือง และระบบ
คมนาคมขนส่ง ความเหลื่อมล้าทางรายได้ และความเหลื่อมล้าของการพัฒนาเมืองและชนบท เหล่านีล้วนเป็น
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการพั ฒนาทุนทางสังคมทังในระดับบุคคล และระดับชุมชน บทบาท ของภาครัฐต่อการ
พัฒนาทุนทางสังคมจึงสามารถด้าเนินการผ่าน ระบบสถาบันทางสังคมที่มีอยู่ โดยการก้าหนด มาตรการ และ
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นโยบายการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ ที่ค้านึงการพัฒนาทุนทางสังคมของประเทศด้วย ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 นโยบายที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทุนทางสังคม
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
แนวทางการด้าเนินมาตรการ หรือนโยบายภาครัฐ
พัฒนาทุนทางสังคม
1. การศึกษา
เพราะ ระบบการศึกษาสามารถปลูกฝังค่านิย
มทางสังคม แก่ผู้เรียนที่เรียกว่า
กระบวนการ socialization โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีผลให้
ผู้ส้าเร็จการศึกษาเข้าใจ และสนใจติดตามข่าว สารบ้านเมืองมากขึน จึงควรมี การ
ปลูกฝังค่านิยมการท้างานจิตอาสาเพื่อสังคม ตังแต่วัยเรียน โดยให้ชั่วโมงการท้างานจิต
อาสาของนักเรียน-นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่นับหน่วยกิต
2. การท้างาน

แม้ว่าคนที่ท้างานจะมีระดับทุนทางสังคมมากกว่าคนว่างงาน แต่จ้านวนชั่วโมงการ
ท้างานที่เพิ่มขึน ย่อมท้าให้บุคคลมีเวลาเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และ
การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนลดลง จึงควร ก้าหนดกฏหมายแรงงานให้ชั่วโมงการท้างาน
ของลูกจ้างมีความยืดหยุ่น ให้ลูกจ้างสามารถลางานเพื่อการท้างานจิตอาสาเพื่อสังคม

3. การออกแบบผัง
เมือง และการขยาย
ตัวของปริมณฑล

ควรมีการควบคุมการเติบโตของปริมณฑล โดยพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่จะช่วยลด
เวลาในการเดินทางระหว่างบ้านและที่ท้างานของคนเมือง ก้าหนดทางเดินเท้าที่สะอาด
ร่มรื่น และปลอดภัย ในการสัญจร ตลอดจนก้าหนดให้มีพืนที่สาธารณะในทุกชุ มชน
เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะ และท้ากิจกรรมร่วมกันมากขึน

4. ศาสนา

ศาสนามีบทบาท ในการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน เป็น
ศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชุมชน องค์กรทางศาสนาจึงมีบทบาทต่อการพัฒนาทุน
ทางสังคม และการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เป็นองค์กรกลางในการสร้างเครือข่าย
ระหว่างชุมชน และ เครือข่ายข้ามกลุ่มฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
(linking
network) ตลอดจนเป็นหน่วยงานกลางใน การประสานความร่วมมือ ระหว่างชุมชน
และภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารข้อมูลขอ งชุมชน ให้สมาชิกชุมชน

5. เทคโนโลยี
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สารสนเทศ

ได้เข้าถึงและ รั บรู้สถานการณ์ ความต้องการ และปัญหาที่เกิดขึนในชุมชน เป็ น
ศูนย์กลางของการระดมความร่วมมือ และการพัฒนาทุนทางสังคมในท้องถิ่น จึง ควร
ก้าหนดมาตรการดูแลรายการโทรทัศน์ทมี่ ีผลให้คนเข้าร่วมกิจกรรมสังคมน้อยลง
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ตารางที่ 3 นโยบายที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทุนทางสังคม (ต่อ)
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
แนวทางการด้าเนินมาตรการ หรือนโยบายภาครัฐ
พัฒนาทุนทางสังคม
6. การส่งเสริม
เพื่อให้คนในชุมชนมีโอกาสพบปะ แล ะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมากขึนโดยผ่านงาน
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีต่างๆ และเพื่อ ประโยชน์ แก่ ชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชือชาติ และ
วัฒนธรรม ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสามัคคี และการยอมรับซึ่งกัน
และกัน
7. สนับสนุนการมี
 การมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของคนทั่วไป
ส่วนร่วมทางการ
 การท้าหน้าที่ของสื่อมวลชนในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนไม่บิดเบือน
เมืองในรูปแบบต่างๆ
เช่น
 การส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิเลือกตัง เช่น ให้ลูกจ้างมีสิทธิลางานกลับบ้านเพื่อไป
เลือกตัง หรือจัดให้มีเลือกตังนอกพืนที่ส้าหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถเดินทางกลับ
บ้าน
 ในขณะเดียวกัน มาตรการลดหย่อนภาษีการบริจาค เงิน แก่พรรคการเมือง ควร
ได้รับการดูแลว่าเป็นการบริจาคเพื่อสนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมือง และไม่ถูกใช้
เป็นวิธีการ lobby หรือหาเสียงทางการเมือง
ที่มา: สรุปจาก David Halpern (2011), “Social Capital.” pp. 294
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