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การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ 
             การพัฒนาชุมชน (2034801) กรณีศึกษา: ชุมชนบานดาวเรือง หมู 10  

   ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี
ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐวุฒิ  ทรัพยอุปถัมภ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนบานดาวเรือง หมู 10 ตําบลพลับพลา 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การวิจัยใชวิธีการเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารชั้นตนและเอกสาร
ชั้นรอง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง กลุมอยางในการวิจัย คือผูนําชุมชน จํานวน 10 คน การ
วิเคราะหขอมูลอาศัยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบวา ทุนทางสังคมของชุมชนหมูบานดาวเรือง หมูที่ 10 ตําบล
พลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ประกอบไปดวย 5 ดาน คือ 1) ทุนดานทัศนียภาพและสิ่งดีๆ ในชุมชน มี 3 
ประเภท คือ ทุนดานสถานที่ ดานวัฒนธรรม และดานภูมิปญญา 2) ทุนบุคคล มี 2 ประเภท คือ ผูนําชุมชน และ
ปราชญชาวบาน 3) ทุนดานความไวเนื้อเชื่อใจ/ความรวมมือ 4) ทุนดานเศรษฐกิจมี 2 ประเภท คือ กลุม/องคกรดาน
การเงิน และกลุมการผลิต 5) ทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน มี 2 ประเภท คือสิ่งแวดลอมที่
ธรรมชาติสรางข้ึนและสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน  
คําสําคัญ : ทุนทางสังคม  ชุมชนบานดาวเรือง 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were to study social capital at Dow-ruang Community 
Moo 10th plab-pla Tambon, Muang District, Chanthaburi Province. The research used a qualitative 
method. The documentary research included primary and secondary document. The tool applied 
for the research was structured interviews. Sample group in the research consisted of community 
leader 10 person, data analysis, descriptive statistics.  
 Findings from the research revealed that: Social capital community of Dow-ruang 
communities Moo 10th plab-pla Tambon, Muang District, Chanthaburi Province. There are five 
aspects: 1) overlooking the capital good things in the community there are three types of place 
capital, cultural capital and wisdom capital. 2) Person capital there are two types of community 
leader and village philosophers. 3) Trust and Collaboration capital 4) Economic capital there are 
two types of finance organization and group of production 5) Capital resources and the 
environment are two types of nature generated and the man-made resources. 
Keyword: Social capital   Dow-ruang Community 
 
 

บทนํา 
 
 ระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคมและมนุษยกับธรรมชาตินั้น กลาวไดวาเปนวิถี
ชีวิตที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาหนทางเอาตัวรอดและเปนการตอบสนองความตองการของตนเอง การที่มนุษยไดสั่ง
สมองคความรูและประสบการณมาเปนระยะเวลายาวนาน โดยการอาศัยศักยภาพ การปรับตัวและการแกปญหาใน
การดํารงชีวิตนั้น กลาวไดวาเปนภูมิปญญาที่กอใหเกิดความเจริญ และเปนพื้นฐานในการปรับตัวของมนุษยอยาง
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ตอเนื่อง ซึ่งนอกจากภูมิปญญา  ที่คนไทยปรับตัวใหเขากับความตองการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่ประกอบดวย 
อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหมและยารักษาโรคแลวนั้น ยังมีภูมิปญญาในดานการประดิษฐคิดคนเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับแตละทองถิ่นอีกดวย ซึ่งลวนแลวแตเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสมกับสภาพสภาพ
สิ่งแวดลอม สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เปนการุมงเนนคุณคา คุณประโยชนและความเหมาะสมในเชิง
ปฏิบัติกับสถานท่ี เวลาและบริบทอันมีลักษณะเฉพาะในแตละทองถ่ินอีกดวย 
 ตนทุนของชุมชนไมวาจะเปนทุนทางสังคม อาทิเชน คุณภาพของคน การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทาง
สังคม กลุมและองคกรตางๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีตางๆ เปนตน ทุนทางเศรษฐกิจ ไดแก 
อาชีพ ผลิตภัณฑ รายได แหลงทุนของชุมชน ทุนสิ่งแวดลอม ไดแก ปาชุมชน ภูเขา แมน้ํา ลําคลอง ทุนเหลานี้เปน
สวนสําคัญที่สนับสนุนใหการพัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จ ซึ่งทุนทางสังคมเหลานี้เปนผลรวมของสิ่งดีงามตางๆ ที่
มีอยูในชุมชนทั้งในสวนที่ไดจากการสั่งสมและการตอยอด และรวมถึงการรวมตัวกันของคนที่มีคุณภาพเพื่อสราง
ประโยชนตอสวนรวม บนพ้ืนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ สายใยแหงรักความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงาม ตลอดจน
การมีองคความรูและภูมิปญญา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี ไดจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับดานการพัฒนาชุมชนเพื่อผลิตบัณฑิตทางดานการพัฒนาชุมชน 
สังคมและทองถิ่นใหมีความรู ความคิดริเริ่ม มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีความสามารถเชิงวิชาการและ
ทํางานรวมกันกับรัฐและประชาชนในชุมชนทองถ่ินได ซึ่งนักศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจะตองทําการศึกษา
ตามหลักสูตรจํานวนทั้งสิ้น 123 หนวยกิต ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 87 
หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต ซึ่งในหมวดวิชาเฉพาะไดกําหนดใหนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเพื่อศึกษา
ในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพดวย  
 รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน (2034801) เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองออก
ปฏิบัติการในชุมชนและองคกรทั้งหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 450 ชั่วโมง (60 วัน) 
เพื่อใหนักศึกษาไดเขาไปใชชีวิตอยูรวมกับชาวบานในชุมชนเปนการศึกษาเรียนรูกับองคกรและชุมชน ซึ่งชุมชนบาน
ดาวเรือง หมู 10 ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เปนชุมชนหนึ่งที่มีลักษณะเปนชุมชนชานเมืองและมี
องคประกอบที่เหมาะสมกับการใชเปนพื้นท่ีสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชนของนักศึกษา ดังนั้น
จึงมีความสนใจที่วิจัยในเรื่องทุนทางสังคมของชุมชนบานดาวเรือง หมูที่ 10 ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี เพื่อสําหรับใชเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนและใชเปนพื้นท่ีสําหรับการฝกปฏิบัติการภาคสนามของ
นักศึกษาในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนบานดาวเรือง หมู 10 ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูนําในชุมชน ประกอบดวย ผูแทนฝายปกครองทองที่ คือผูใหญบาน
หมู 10 ผูแทนฝายปกครองทองถ่ิน คือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหมู 10 ปราชญชาวบาน  1 คน ผูแทนกลุม/องคกร
ที่อยูในองคกรจํานวน 2 คน ชาวบานท่ีอาศัยอยูในชุมชน จํานวน 5 คน 
  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คอื แบบสัมภาษณเกี่ยวกบัทุนทางสงัคมในชุมชน หมู 10 บานดาวเรือง 
ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี  
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
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 1. ผูวิจัยดําเนินการติดตอ ประสานงานไปยังผูนําชุมชน (ผูใหญบาน หมู 10) เพื่อแนะนําตัวและชี้แจง
วัตถุประสงคของการวิจัย จากนั้นทําการนัดหมายวัน เวลา กับกลุมผูใหสัมภาษณเพื่อขอเขาสัมภาษณเกี่ยวกับทุน
ทางสังคมในชุมชนบานดาวเรือง 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสํารวจขอมูลเอกสารราชการและ
อื่นๆ 

3. การสัมภาษณกับกลุมผูใหขอมูลตามแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ตามวัน เวลาที่กําหนดนัด 
4. การสํารวจชุมชนดวยตนเองและการสอบถามจากชาวบานอยางไมเปนทางการ 
5. การจัดระเบียบขอมูล โดยจําแนกขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณตามประเด็นตางๆ พิจารณา

ความคิดเห็นที่เปนจุดเดน จุดแข็ง และจุดออนในแตละประเด็นเพื่อสะดวกตอการนําไปใชและดําเนินการขั้นตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดจากการเขาไปศึกษาในชุมชนนํามาจัดระบบขอมูล แยกประเภทขอมูลเปน
หมวดหมูตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่ศึกษา จากนั้นจึงทําการประมวลขอมูลทุกประเภทเขาดวยกันเพื่อจักลุม
ขอมูลทุนทางสังคมในชุมชนบานดาวเรือง โดยผูวิจัยจะใชการวิเคราะหขอมูลการจําแนกชนิดขอมูลมาชวยอธิบาย
เพื่อใหเขาใจถึงความหมาย ความสัมพันธของปรากฏการณที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะหบุคคลและสภาพสังคม 
พฤติกรรม แบบแผนพฤติกรรม ความสัมพันธ การมีสวนรวมและความหมาย (สุภางค จันทวนิช, 2539) ซึ่งในการ
ตีความหมายและสังเคราะหขอมูลจะเปนลักษณะภาพรวมของชุมชนนํามาอธิบายสิ่งที่ตามลําดับ โดยผูวิจัยอาศัย
สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแลวนํามาวิเคราะหบรรยายแบบพรรณาความ 

 
 
 
 
ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องทุนทางสังคมของชุมชนบานดาวเรือง หมู 10 ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณกลุมเปาหมายซึ่ง
เปนผูใหขอมูลตามประเด็นหัวขอของการสัมภาษณ ผลการสัมภาษณพบวาขอมูลทุนของชุมชนบานดาวเรือง
ประกอบดวยทุนดานตางๆ ดังนี ้
 1. ทุนดานทัศนียภาพและสิ่งดีๆ ในชุมชน พบวา  
  1) ดานสถานท่ี ประกอบดวย  
   1.1) ปาชุมชน   
   1.2) วัดเทพถาวร (วัดดาวเรือง)  
   1.3) ลานประเพณีสงทุง  
   1.4) ลานกวางประจําหมูบาน  
   1.5) สระตักบาตร  
   1.6) กองทุนหมูบาน  
   1.7) ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
   1.8) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2) ดานวัฒนธรรม ประเพณี  
   2.1) ประกอบดวย  
   2.2) ประเพณีการทําบุญสงทุง  
   2.3) ประเพณีสงกรานต  
   2.4) ประเพณีสรงน้ําพระ  
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   2.5) รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  
   2.6) ประเพณีถวายเทียนและผาอาบน้ําฝนในวันเขาพรรษา  
   2.7) ประเพณีเผาขาวหลาม  
   2.8) ประเพณีลอยกระทง  
   2.9) การแขงขันอูดวาวดุยดุย  
  3) ดานภูมิปญญา ประกอบดวย  
   3.1) ภูมิปญญาดานการทําสวน  
   3.2) การทําสวนเกษตรสามฤดู  
   3.3) การทําขนมหวาน  
   3.4) การแปรรูปผลไมตามฤดูกาล  
   3.5) การผลิตสบูจากฟกขาว  
   3.6) การเผาขาวหลาม  
   3.7) การทําวาว  
   3.8) การเพาะเลี้ยงกบ  
   3.9) การเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน  
   3.10) การทําไขเค็ม  
   3.11) การทําขนมจีน-น้ํายา  
   3.12) การทําอาหารพื้นบาน เชน หมูชะมวง เสนจันทผัดปู  
   3.13) การทําขาวหมาก  
   3.14) การประกอบสมุนไพร เชน การอบสมุนไพร การพนถอนพิษงูสวัด การกวาดยา
เด็ก  
   3.15) การจัดการกองทุนหมูบาน เชน การจัดสวัสดิการใหแกชุมชนบานดาวเรือง
สําหรับสมาชิกกองทุน การใหบริการเงินทุนจากกองทุนดวยการกูยืม   
 2. ทุนบุคคล พบวา  
  1) ดานผูนําชุมชน ประกอบดวย  
   1.1) พระอธิการทองหลอ อติพโล (เจาอาวาสวัดดาวเรือง)  
   1.2) นายธงชัย อตัญที  (ผูใหญบาน หมู 10) 
   1.3) นายวิสิทธิ์ โกฏิปภา  (ผูชวยผูใหญบาน หมู 10) 
   1.4) นางพิมพใจ สาทรกิจ  (ผูชวยผูใหญบาน หมู 10) 
   1.5) นายไพศาล พยัคโฆ  (ผูชวยผูใหญบาน หมู 10) 
   1.6) นายสุภากร กะรัตน  (สมาชิกสภเทศบาลตําบลพลับพลา) 
   1.7) นางสุดเฉลี่ย เตโช  (ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี) 
  2) ดานปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาชาวบาน ประกอบดวย  
   2.1) นายหาญ ชางเรือน (ดานการทําวาวดุยดุย)  
   2.2) นายวินัย อตัญที (ดานสมุนไพร)  
   2.3) นายสมเดช วาโน (กวาดยาเด็ก)  
   2.4) นายกําจัด วิเสโส (ดานการเกษตร)  
   2.5) นางฉวีวรรณ วาโน (ดานทําขาวหมาก)  
   2.6) พระอธิการทองหลอ อติพโล (ดานการอบสมุนไพร)  
   2.7) นางแปน วาโน (ดานอาหารพื้นบาน)  
   2.8) นายสังวาล อินทรคุมวงศ (ดานการทําไขเค็ม)  
   2.9) นางวิมลลักษณ สาทรกิจ (ดานการทําขนมหวาน)  
   2.10) นายพงษพัฒน ถนอมจิตร (ดานการทําขนมจีน)  
   2.11) นายธงชัย อตัญที (ดานการทําเห็ดนางฟาภูฐาน)  
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   2.12) นายจุมพล กะวิ (ดานการเพาะเลี้ยงกบ) 
 3. ทุนดานความไวเนื้อเชื่อใจและความรวมมือ พบวา 
  1) โดยทั่วไปแลวสามารถไววางใจคนสวนใหญได 
  2) เพื่อนบานหรือคนในชุมชน/หมูบานโดยทั่วไปสามารถไววางใจที่จะหยิบยืม ขาวของเครื่องใช 
เงินทอง สามารถไวใจไดบาง 
  3) โดยสวนใหญใหความรวมมือกับผูนําทองถิ่น 
  4) มีความรวมมือกันดีสําหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น เชน กิจกรรมประเพณี กิจกรรมทางพุทธศาสนา 
  5) ใหการมีสวนรวมกับการพัฒนาบาง สวนใหญติดภารกิจหนาที่ในการทํามาหากิน 
  6) การเปนสมาชิกกลุม องคกรชุมชนจะมีความรับผิดชอบดี มีการเขารวมประชุมและทํา
กิจกรรมรวมกันเปนประจํา 
  7) ชาวบานโดยสวนใหญมีความรับผิดชอบตอกิจกรรมของตนเองในชุมชน    

8) มีการจัดประชุมกันในหมูบานและมีการแจงขอมูลขาวสารเสมอ  
 4. ทุนดานเศรษฐกจิของชุมชน พบวา 
  1) กลุม/องคกรดานการเงิน ประกอบดวย  
   1.1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  
   1.2) กลุมสัจจะออมทรัพย  
   1.3) กองทุนพัฒนาหมูบาน  
   1.4) กองทุนโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)      
   1.5) กองทุน SML กองทุนแมของแผนดิน 
  2) กลุมการผลิต ประกอบดวย  
   2.1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  
   2.2) กลุมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน  
   2.3) กลุมทําขนมจีน  
   2.4) กลุมทําขนมหวาน  
   2.5) กลุมเพาะเห็ด  
   2.6) กลุมทําขาวหมาก  
   2.7) กลุมทําไขเค็ม  
   2.8) กลุมเพาะเลี้ยงกบ  
   2.9) กลุมเลี้ยงปลา  
   3.10 กลุมทําหมากแหง  
   3.11) กลุมผลไมตามฤดูกาล (สวนสามฤดู)  
   3.12) กลุมผลิตภัณฑไมหอมกฤษณา  
   3.13) กลุมทําน้ํายาลางจาน  
   3.14) กลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
 5. ทุนทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
  1) ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาต ิ
   1.1) ปาชุมชน (ติดกับเทือกเขาสระบาป) 
   1.2) สระตักบาตร (สระน้ําสาธารณะกลางหมูบาน) 
   1.3) คลองพลับพลา 
   1.4) คลองน้ําฉู 
   1.5) ฝายเฉลิมพระเกียรติ (ฝายแมว)  
   1.6) บอน้ําโยกสําหรับชุมชน  
   1.7) ลานกวางชุมชน (พื้นท่ีสาธารณะในหมูบาน) 
  2) ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน 
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   2.1) ศาลาประชาคม (ที่ประชุมผูใหญบาน) 
   2.2) ศาลาประชุมที่ทําการกองทุนหมูบาน 
   2.3) วัดเทพถาวร (วัดดาวเรือง) 
   2.4) ที่ทําการกองทุนหมูบานดาวเรือง 
   2.5) ศูนยการเรียนรูบานดาวเรือง 
   2.6) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.7) วัสดุ/อุปกรณ/เครื่องใชที่เปนของสวนกลางหมูบาน 
   2.8) เสียงตามสาย/กลองวงจรปด 
  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
   การวิจัยทุนทางสังคมเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน (2034801) 
กรณีศึกษา: ชุมชนบานดาวเรือง หมู 10 ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยได
ดังนี ้
 สภาพโดยทั่วไปของชุมชนบานดาวเรือง หมู 10 เปนชุมชนที่มีประวัติศาสตรความเปนมากวา 50 ป มี
ลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทายาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท หรือกลาวไดวาเปนชุมชนชานเมือง
ที่มีระยะทางการเดินทางไมไกลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมากนัก เหมาะสําหรับเปนสถานที่สําหรับการฝก
ประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เนื่องจากมีองคประกอบของภาคสวน
การฝกปฏิบัติงาน คือ 1) การศึกษาองคกร มีหนวยงานที่เปนองคกรสําหรับใชศึกษาและฝกปฏิบัติงานในองคกร คือ
เทศบาลตําบลพลับพลา และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง (โปงแรด) และ 2) การฝกปฏิบัติงานในชุมชนชุมชน
บานดาวเรืองมีกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรมประเพณี ดาน
การเมืองการปกครอง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานผูนําชุมชน 
ดานการมีสวนรวมของประชาชน ดานความเปนชุมชนเขมแข็ง เปนตน  
 สวนดานทุนทางสังคมของชุมชนหมูบานดาวเรือง หมูที่ 10 ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
จากการวิจัยพบวาทุนทางสังคมของชุมชนบานดาวเรือง ประกอบไปดวย 5 ดานคือ 
 1. ทุนดานทัศนยภาพและสิ่งดีๆ ในชุมชน คือ ปาชุมชน วัดเทพถาวร (วัดดาวเรือง) ลานประเพณีสงทุง 
ลานกวางประจําหมูบาน สระตักบาตร กองทุนหมูบาน ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเพณีการทําบุญสงทุง ประเพณีสงกรานต ประเพณีสรงน้ําพระ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ประเพณีถวาย
เทียนและผาอาบน้ําฝนในวันเขาพรรษา ประเพณีเผาขาวหลาม ประเพณีลอยกระทง การแขงขันอูดวาวดุยดุย ภูมิ
ปญญาดานการทําสวน การทําสวนเกษตรสามฤดู การทําขนมหวาน การแปรรูปผลไมตามฤดูกาล การผลิตสบูจาก
ฟกขาว การเผาขาวหลาม การทําวาว การเพาะเลี้ยงกบ การเพาะเห็ดนางฟาภูฏาน การทําไขเค็ม การทําขนมจีน-
น้ํายา การทําอาหารพื้นบาน เชน หมูชะมวง เสนจันทผัดปู การทําขาวหมาก การประกอบสมุนไพร เชน การอบ
สมุนไพร การพนถอนพิษงูสวัด การกวาดยาเด็ก การจัดการกองทุนหมูบาน เชน การจัดสวัสดิการใหแกชุมชน บาน
ดาวเรืองสําหรับสมาชิกกองทุน การใหบริการเงินทุนจากกองทุนดวยการกูยืม   
 2. ทุนบุคคล คือ พระอธิการทองหลอ อติพโล, นายธงชัย อตัญที, นายวิสิทธิ์ โกฏิปภา, นางพิมพใจ สาทร
กิจ, นายไพศาล พยัคโฆ, นายสุภากร กะรัตน, นางสุดเฉลี่ย เตโช, นายวินัย อตัญท,ี นายหาญ ชางเรือน, นายสมเดช 
วาโน, นายกําจัด วิเสโส, นางฉวีวรรณ วาโน, นางแปน วาโน, นายสังวาล อินทรคุมวงศ, นางวิมลลักษณ สาทรกิจ, 
นายพงษพัฒน ถนอมจิตร, นายธงชัย อตัญที, นายจุมพล กะวิ   
 3. ทุนดานความไวเนื้อเชื่อใจ/ความรวมมือ คือสามารถไววางใจคนสวนใหญได,เพื่อนบานหรือคนใน
ชุมชน/หมูบานโดยทั่วไปสามารถไววางใจท่ีจะหยิบยืม ขาวของเครื่องใช เงินทอง สามารถไวใจไดบาง, โดยสวนใหญ
ใหความรวมมือกับผูนําทองถิ่น, ความรวมมือกันดีสําหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น เชน กิจกรรมประเพณี กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา, การมีสวนรวมกับการพัฒนาบาง สวนใหญติดภารกิจหนาที่ในการทํามาหากิน, การเปนสมาชิกกลุม องคกร
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ชุมชนจะมีความรับผิดชอบดี มีการเขารวมประชุมและทํากิจกรรมรวมกันเปนประจํา, ชาวบานโดยสวนใหญมีความ
รับผิดชอบตอกิจกรรมของตนเองในชุมชน, มีการจัดประชุมกันในหมูบานและมีการแจงขอมูลขาวสารเสมอ  
 4. ทุนดานเศรษฐกิจของชุมชน คือ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต, กลุมสัจจะออมทรัพย, กองทุนพัฒนา
หมูบาน, กองทุนโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.), กองทุน SML, กองทุนแมของแผนดิน กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต, กลุมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน, กลุมทําขนมจีน, กลุมทําขนมหวาน, กลุมเพาะเห็ด, กลุมทําขาวหมาก, 
กลุมทําไขเค็ม, กลุมเพาะเลี้ยงกบ, กลุมเลี้ยงปลา, กลุมทําหมากแหง, กลุมผลไมตามฤดูกาล (สวนสามฤดู), กลุม
ผลิตภัณฑไมหอมกฤษณา, กลุมทําน้ํายาลางจาน, กลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
 5. ทุนทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน คือ ปาชุมชน, สระตักบาตร, คลองพลับพลา, 
คลองน้ําฉู, ฝายเฉลิมพระเกียรติ (ฝายแมว), บอน้ําโยกสําหรับชุมชน, ลานกวางชุมชน (พื้นที่สาธารณะในหมูบาน) 
ศาลาประชาคม, ศาลาประชุมที่ทําการกองทุนหมูบาน, วัดเทพถาวร, ที่ทําการกองทุนหมูบานดาวเรือง, ศูนยการ
เรียนรูบานดาวเรือง, ศูนยถายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ, วัสดุ/อุปกรณ/เครื่องใชที่เปนของสวนกลางหมูบาน, เสียง
ตามสาย/กลองวงจรปด 
 ขอคนพบจากการวิจัยทุนทางสังคมของชุมชนบานดาวเรืองดังกลาวมีความสอดคลองกับการวิจัยของ 
สถาบันพระปกเกลา (2552) ที่ไดศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน :กรณีศึกษาชุมชนบริเวณ
โรงไฟฟากระบี่ในเขตตําบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ที่พบวาในชุมชน 3 
ตํ าบลนั้นมีทุนทางสั งคมอยูพอสมควร โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลที่ เ ปนกํ าลั งสํ าคัญในการพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูมากและสวยงามแตบางสวนกําลังจะถูกทําลาย สิ่งเหลานี้ไดถูกนําเสนอสู
ประชาชนทั้ง 3 ตําบล นําเสนอโดยชาวบานเองเพราะเปนขอมูลที่พวกเขาคนพบ อาทิ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 
บุคคลที่เปนศิลปน เปนผูรู ผูที่มีความสามารถในหลาย ๆ ดาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทรัพยากร และสิ่งที่ขาด
หายไปจากความทรงจําของชาวบาน อาทิ ศิลปะพื้นบาน มโนราห การแสดงที่มีศิลปนพื้นบานอาวุโสสามารถให
ขอมูลและถายทอด นอกจากนี้ วิถีชีวิตภูมิปญญาไดถูกนํามาเผยแพร เชน การปลูกขาวแบบเกษตรอินทรีย การทํา
บานดิน การทําอาหารตางๆ ตลอดจนการตอเรือหัวโทง ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ชายฝงทะเล ปาไม อางเก็บน้ํา
ลิกไนต กลายเปนสิ่งที่ชาวบานมองกันวาเปนทุนของพวกเขา เชนเดียวกับการมีพระพุทธรูปเกาแกควรคาแกการ
เคารพบูชา หรือการมีพิพิธภัณฑในพ้ืนที่ นอกจากนี้ การมีปราชญชาวบาน ผูนําศาสนา ผูรู หมอพ้ืนบาน หมอยา นัก
ดนตรี ลวนเปนสิ่งที่ชาวบานพบวานาภาคภูมิใจยิ่ง ในสวนของทุนทางสังคมดานการไววางใจและเชื่อมั่นสถาบันตาง 
ๆ นั้นอยูในระดับที่คอนขางสูงและยังไววางใจคนในหมูบานกันไดอยู แตการรวมกลุมนั้นมักเปนเรื่องของการทํา
กิจกรรมกองทุนกูยืมสหกรณ และเปนสมาชิกเครือขายอาสาสมัครตางๆ และการวิจัยดังกลาวก็เปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับการศึกษาของทวีป ชัยสมภพ และคณะ (2559) ที่ไดทําการศึกษาทุนสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
พื้นที่ศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและรวบรวมทุนทางสังคมของชุมชนที่มีอยูแตเดิมของพื้นที่
เปาหมายโดยใชรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและใชขุมทรัพยชุมชนเปนขอมูลในการวางแผนการ
พัฒนา พ้ืนที่เปาหมายคือจังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางคือ พื้นที่ 4 อําเภอ 13 ตําบล จํานวน 91 หมูบาน การ
วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-methodology) ระหวางวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใชวิจัยเชิงปริมาณ คือแบบสัมภาษณ (Interview questionnaire) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใชเทคนิคการ
ปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR)  ผลการวิจัย พบวา การศึกษาและรวบรวมทุนทางสังคมของชุมชนที่มีอยูแต
เดิมของพื้นที่เปาหมายโดยใชรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและใชขุมทรัพยชุมชนเปนขอมูลในการ
วางแผนการพัฒนา ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ จํานวน 7 ดาน พบวา 1) การเปนสมาชิกองคกร/กลุม 
ตาง ๆ พบวา ผูตอบรอยละ 62.4 มีสถานภาพเปนสมาชิกองคกร โดยสวนใหญเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย/กองทุน
กูยืมเงิน/กองทุนหมูบาน กลุมเกษตรกร/ชาวประมง สหกรณกลุม อสม. และกลุมอื่นๆ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ 2) 
ความเชื่อมั่นตอสถาบันตางๆ พบวา ความเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่นมาก สิบลําดับแรก คือ ความเชื่อมั่นตอสถาบันศาล 
ครู แพทยโรงพยาบาลเอกชน ทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง สถานีอนามัย แพทยโรงพยาบาลของรัฐ ผูนํา
ศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สวนความเชื่อมั่นในสามลําดับสุดทาย คือ ตํารวจ หนังสือพิมพและองคกร
พัฒนาเอกชน 3) ความรวมมือรวมใจในชุมชนความรวมมือรวมใจ 5 ลําดับแรก ประกอบดวย การพัฒนาหมูบาน
และชุมชน การรวมงานวัด งานบุญ การรวมกิจกรรมของชุมชน ประเพณีของชุมชนและการปลูกปา 4) วัฒนธรรม
ประเพณีที่สําคัญ 5 ลําดับแรก ประกอบดวย ลําดับแรก งานสารทเดือน 10 งานชักพระ รอยละ 22.1 งานประเพณี
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ปใหมสงกรานตพิธีรดน้ําดําหัว เทศกาลลอยกระทง และ งานออกบวชฮารีรายอ  5) ความภาคภูมิใจตอเรื่องตางๆ ที่
สําคัญ พบวา กลุมผูตอบแบบสัมภาษณทั้งหมด ภูมิใจมากกับทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะภูมิใจมากที่เปนคนไทย เมื่อแยก
รายอําเภอ พบวา อําเภอเคียนซา มีความภูมิใจมากที่เปนคนไทย รอยละ 99.5 อําเภอบานนาสาร รอยละ 99.3 
อําเภอไชยา รอยละ 99.1 และอําเภอเมือง รอยละ 98.2 6) กลุมบุคคลที่ไมอยากใหเปนเพื่อนบาน พบวา 5 ลําดับ
แรกที่ผูตอบแบบสัมภาษณไมอยากใหเปนเพื่อนบาน คือ ผูติดยาเสพติด คนลักเล็กขโมยนอย/โจร คนที่สอทุจริต เชน 
นําของหลวงมาเปนของตนเอง ผูมีอิทธิพลและคนหลบหนีเขาเมือง 7) กลุมบุคคลหรือองคกรหรือประเด็นที่มี
ความสําคัญตอชีวิต พบวา มี 5 ประเด็นที่สําคัญ คือ ครอบครัว เงิน งาน สิ่งแวดลอมและธรรมชาติและศาสนา 
ตามลําดับ 
 การสํารวจขอมูลพื้นฐานตางๆ โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของจากเอกสารของหนวยงานราชการ
และอื่นๆ รวมถึงการใชนวัตกรสังคมคนหาและรวบรวมขอมูล โดยขอมูลที่เก็บรวบรวม ไดแก ขอมูลพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร โบราณคดี การทองเที่ยว เปนตน ปรากฏ ดังนี้ 1) อําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีแหลง
ทองเที่ยวประวัติศาสตรวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่สําคัญไดแก พระธาตุศรีสุราษฎรธานี 
ศาลหลักเมืองสุราษฎรธานี บึงขุนทะเล ตลาดน้ําวัดสมหวัง เปนตน สวนมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่สําคัญ ไดแก งานประเพณีชักพระ แขงเรือยาวประจําปและประเพณีแหผาหมพระธาตุศรีสุราษฎร 
ทางดานผลิตภัณฑตางๆ ที่สําคัญ อาทิ  ผลิตภัณฑจากตนจาก น้ําพริก น้ําตาล น้ําหวานเมาและเครื่องจักสาน 2) 
อําเภอไชยา มีแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษท่ีสําคัญ ไดแก พระบรมธาตุไช
ยา วัดเวียง สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ําไหล)  หมูบานพุมเรียง  บอน้ําพุรอน และปาไทรงาม เปนตน สวนมรดก
ทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สําคัญ ไดแก มวยไชยา เพลงมาลัย มโนราห หมอทําขวัญนาค หนัง
ตะลุง เปนตน ดานผลิตภัณฑตางๆ ที่สําคัญ เชน ผาไหมพุมเรียง ไขเค็มไชยา อาหารทะเลและเครื่องจักสาน 
เครื่องใชไมสอยที่สามารถผลิตไดดวยวัสดุในทองถิ่น 3) อําเภอบานนาสาร มีแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรวัฒนธรรม
และแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่สําคัญไดแก หนองน้ําหนองไทร โครงการจุฬาภรณพัฒนา 8 คายลูกเสือ บอน้ํา
รอนบานวังหิน ถ้ําขมิ้นอุทยานแหงชาติใตรมเย็น ถ้ําเหม็น น้ําตกเหมืองทวดและน้ําตกดาดฟา เปนตน สวนมรดก
ทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สําคัญ ไดแก ประเพณีวันปใหม สงกรานต แหเทียนพรรษา วันลอย
กระทง ตักบาตรเทโวและเทศกาลวันเงาะโรงเรียน เปนตน ดานผลิตภัณฑตางๆ ที่สําคัญ เชน เฟอรนิเจอร/แปรรูป
ไม รอยลูกปด น้ําผึ้งแท เงาะโรงเรียน สละ น้ําพริกตะไคร แกงไตปลาและวิสาหกิจแปรรูปปลา 4) อําเภอเคียนซา มี
แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่สําคัญ ไดแก ศูนยเรียนรูและทองเที่ยวเชิง
อนุรักษประวัติศาสตร คาย 514 หนองไทร สวนน้ําจันทนกะพอ ลองแมน้ําตาป อางเก็บน้ําหนองทุงทอง อุทยานนก
น้ําหนองทุงทอง บอถานหิน บอน้ํารอนเขาตอก หนองหารดําและบอน้ํารอนรูปหัวใจ เปนตน สวนมรดกทาง
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีที่สําคัญ ไดแก งานวันสารทเดือนสิบ งานวันออกพรรษา นอกนั้นก็จะเปน
กิจกรรมตามประเพณีทั้ง 12 เดือน ไดแก วันขึ้นปใหม วันสงกรานต งานลอยกระทง เปนตน     ดานผลิตภัณฑ
ตางๆ ที่สําคัญ เชน ปุยหมักชีวภาพ ปาลม น้ํายาง แปรรูปยางพารา สหกรณสองพี่นอง สหกรณพวงพรมคร แปรรูป
ปลาน้ําจืด (ปลาดุกแดดเดียว ปลายางรมควัน) ขาวเหนียวแดง น้ําผึ้งโพรง ชา“อินทะนิน” กลวยฉาบ เปนตน   

ขอเสนอแนะสําหรบัการวิจัยครั้งตอไป 
 

ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาตอยอดทุนทางสังคมที่มีอยูในชุมชนบานดาวเรือง หมู 10 
เชน การใชประโยชนจากทุนทางสังคมในชุมชนอยูเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน เปนตน 
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