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การบูรณาการเรื่องบทบาทหญิงชายในการพัฒนา 
 

จุฑาทิพย ภัทราวาท1 

 
  ประเทศไทยมีประชากรทั้งส้ินจํานวน 64,261,000 คน (ขอมูลป 2548) มีผูหญิงคิดเปน            
รอยละ 50.5 ของประชากรทั้งหมด  หรือจํานวนคร่ึงหนึ่งของประเทศ มีขอมูลเชิงประจักษท่ีช้ีใหเห็นวา ผูหญิง
มีอายุขัยเฉล่ียสูงกวาชาย และยังพบวาบทบาทและหนาท่ีของผูหญิงในปจจุบันมีความสําคัญมากข้ึนกวาใน
อดีต ท้ังดานบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังจะเห็นไดจากขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของสตรี
ในสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ ในป 2552 ซ่ึงระบุวา กรรมการที่เปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 27.12 ของ
กรรมการสหกรณท้ังส้ิน 76,236 คน สมาชิกท่ีเปนผูหญิง 4,104,155 คน จากสมาชิก 10,329,036 คน  
  อยางไรก็ตาม ขอมูลของหนวยงาน/องคกรท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาสตรีของไทย พบวา ยัง
มีปญหา อุปสรรคมากมายท้ังดานการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพ โดยพบวาผูหญิงไทยรอยละ 60 ท่ียังไมรู
หนังสือ (ซ่ึงสวนใหญมีอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป) สวนในดานสุขอนามัย แมวาผูหญิงมีอายุยืนกวาผูชาย แตก็
พบวาสตรีท่ีเสียชีวิตจากการคลอดบุตร การติดเช้ือ โรคหัวใจ มะเร็งเตานมและมดลูก โรคเอดส ท่ีมีเพิ่มมาก
ข้ึน ปญหาการทําแทง และลาสุดกระทรวงสาธารณสุข ช้ีวา การสูบบุหร่ีในวัยรุนสตรีก็เพิ่มมากข้ึนจนนา
ตกใจ อยางไรก็ตามพบวามาตรการคุมครองทางสังคมแกสตรียังมีนอย โดยเฉพาะเร่ืองความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การท่ีส่ือมวลชนใชผูหญิงเปนสัญลักษณทางเพศ และอ่ืนๆ จึงจําเปนตองมีการแกไขในเรื่อง
ตางๆ เหลานี้ในเชิงสรางสรรคมากข้ึน  
  ในดานเศรษฐกิจ พบวา ผูหญิงยังประสบปญหาเกี่ยวกับ ความไมเปนธรรมและความไม
ม่ันคงในรายได การขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะฝมือ การไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
เปนขอจํากัดในการเขาสูตลาดแรงงานที่เปนระบบ ท้ังเหตุปจจัยเร่ืองการขาดความรูทักษะฝมือ และปญหา
ภาระครอบครัว ซ่ึงมักพบวา ขอบเขตการตัดสินใจของสตรี จํากัดอยูเพียงครัวเรือน ขณะท่ีผูชายมีอํานาจการ
ตัดสินใจดานการลงทุน และเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ อันสืบเนื่องมาจาก คานิยมในสังคมไทย “ผูชาย
เปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง” ยังหลอหลอมสําหรับชีวิตครอบครัวไทยไมนอย 
  ในดานบทบาทของผูหญิงในการมีสวนรวมตัดสินใจในระดับชุมชนนั้นพบวา ผูหญิงยังคง
มีบทบาทนอย แมจะไดมีโครงการสงเสริมสตรีในรูปแบบตางๆ แตสวนใหญเปนไปในเร่ืองของการทําอาชีพ
เสริมรายได การทําหัตถกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 
 
 

                                                 
1
 ผูอํานวยการสถาบนัวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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แนวคิดการสงเสริมสตรี: 
 

   ในท่ีนี้จะกลาวถึง แนวคิด/ปรัชญาการสงเสริมสตรี ของหนวยงานท่ีเกีย่วของกับการพัฒนา
สตรีท่ีอยูใกลตัวพวกเรา ซ่ึงมีดังนี้  

1. แนวคิดการพฒันาสตรีขององคการสหประชาชาต ิ
แนวคิดเร่ืองการพัฒนาสตรี ขององคการสหประชาชาติอยางเปนทางการเร่ิมมาต้ังแต ป 

2488  ท่ีใหการยอมรับในความเสมอภาคระหวางหญิงกบัชายในแงของสิทธิมนุษยชน 
โดยกระบวนการพัฒนาสตรีในระดับสากล ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง หลายคร้ัง 
1. การประชุมท่ีกรุงเม็กซิโกซิต้ี ประเทศเม็กซิโก ป 2518 ซ่ึงมีเปาหมายหลักเร่ือง

ความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ และไดกําหนดใหป 2518 เปนปสตรีสากล  
2. การประชุมท่ีกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ป 2523 ซ่ึงมุงเนนไปในเร่ือง

ความเสมอภาคของสตรี ท่ีครอบคลุมท้ังการขจัดการเลือกปฏิบัติ สิทธิ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และโอกาส
ในการเขามามีสวนรวมในฐานะผูไดรับประโยชน และผูกอใหเกิดการพัฒนาดวย 

3. การประชุมท่ีกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ป 2528 ไดมีการจัดทํายุทธศาสตร ไนโรบี 
เพื่อความกาวหนาของสตรี 

4. การประชุม ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน ไดมีการรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการ
ปกกิ่ง ซ่ึงมุงในเร่ืองการสรางความเสมอภาคหญิงชาย จนเกิดเปนการสรางกระแสความเสมอภาคของหญิง
ชาย (Gender Mainstreaming) ไปท่ัวโลก 

5. การประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษ ท่ีกรุงนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ป 2543 ท่ีประชุม
รับรองปฏิญญาแหงสหัสวรรษท่ีกําหนดวาระการพัฒนา เพื่อสงเสริมการพัฒนาคน และลดชองวางการ
พัฒนาใหเปนจุดเร่ิมตนศตวรรษใหม 

ปฏิญญาแหงสหัสวรรษ อันเปนท่ีมาของเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDG) 
ซ่ึงไดกําหนดเวลาการบรรลุ สัมฤทธ์ิผลภายใน ป 2558 ดวยเปาหมายหลัก 8 ขอไดแก 

5.1 การขจัดความยากจนและความหิวโหย 
5.2 ใหเดก็ทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
5.3 สงเสริมความเทาเทียมกนัทางเพศและสงเสริมบทบาทสตรี 
5.4 ลดอัตราการตายของเด็ก 
5.5 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ 
5.6 ตอสู โรคเอดส มาลาเรีย และโรคสําคัญอ่ืนๆ  
5.7 รักษาและจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
5.8 สงเสริมการเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาประชาคมโลก 



 3 

โดยจะเห็นไดวา ภายใตเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญใน
สวนของสตรี คือเร่ืองความเทาเทียมกันทางเพศ และการสงเสริมบทบาทสตรีในการเขามามีสวนรวมใน
ระบบเศรษฐกิจและสังคม 

2. แนวคิดการพัฒนาสตรีสหกรณ ภายใตแผนแมบทพฒันาสตรีสหกรณ พ.ศ. 2546-2549 
  ในสวนของประเทศไทยไดเร่ิมมีการดําเนินการพัฒนาสตรีสหกรณ ต้ังแตป 2518 
โดยกรมสงเสริมสหกรณ ไดริเร่ิมโครงการพัฒนาสตรีสหกรณ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แกสตรีและคนใน
ครอบครัวสมาชิกสหกรณ ทางดานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดจัดใหมีโครงการศึกษาอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรูและทักษะการประกอบอาชีพแกสตรีสหกรณ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย 
จํากัด ก็เปนหนวยงานสําคัญอีกแหงท่ีมีนโยบายสนับสนุนใหสตรีไดรวมกลุมกัน เพื่อดําเนินกิจกรรม
ชวยเหลือตนเองและครอบครัว และจัดต้ังศูนยพัฒนาผลิตภัณฑกลุมสตรีสหกรณ และการใหการสนับสนุน
การสงเสริมใหสตรีไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพัฒนางาน 
 ในป 2536 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกของ
สัมพันธภาพระหวางประเทศ (ICA) ไดสงผูแทนประเทศไทยเปนกรรมการสตรีใน ICA และเขารวมประชุม
เพื่อการวางแผนการพัฒนาการมีสวนรวมของสตรีในขบวนการสหกรณ ซ่ึงตอมาไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
องคการแรงงานระหวางประเทศไดดําเนินการวิจัย “แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของสตรีสหกรณใน
ประเทศไทย” 2 ซ่ึงชุดความรูดังกลาวไดนําไปสูการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสตรีสหกรณฉบับแรก เพื่อใช
เปนกรอบทิศทางการพัฒนาสตรีของประเทศไทย3 และตอมาในป 2538 ไดมีการแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาสตรี
สหกรณ ซ่ึงประกอบดวยผูแทนขบวนการสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงในท่ีสุดไดมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนแมบทฯ ข้ึนใหม เปน แผนแมบทพัฒนาสตรีสหกรณ พ.ศ. 2546-2549 เพื่อใหเปน
แผนระดับชาติในการพัฒนาสตรีสหกรณ ท่ีทุกฝายท้ังภาครัฐและขบวนการเขามามีสวนรวมในวิสัยทัศนและ
ภารกิจ ดังนี้ 
 

  วิสัยทัศนการพัฒนาสตรีสหกรณ 
  เพิ่มศักยภาพและความพรอมใหสตรีมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในสหกรณและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 

  ภารกิจการพฒันาสตรีสหกรณ 
  ประกอบดวยภารกิจสําคัญ 6 ประการ ไดแก 
  ภารกิจท่ี 1 พัฒนาศักยภาพและความพรอมของสตรีสหกรณ 

                                                 
2 โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติม จุฑาทิพย ภัทราวาท 2537 รายงานวิจัยแนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของสตรีในขบวนการสหกรณ เสนอตอ

องคกรแรงงานระหวางประเทศ 
3 ดูประกอบรายละเอียดเพิ่มเติม สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 2546 “แผนแมบทพัฒนาสตรีสหกรณ พ.ศ. 2546-2549” 
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  ภารกิจท่ี 2 สงเสริมกิจกรรมดานเศรษฐกิจแกสตรีสหกรณ 
  ภารกิจท่ี 3 สงเสริมใหสตรีเขามามีสวนรวมในสหกรณ 
  ภารกิจท่ี 4 สรางความเขาใจเร่ืองบทบาทชายหญิงและการพัฒนาสตรีสหกรณ 
  ภารกิจท่ี 5 จัดต้ังและบริหารกองทุนเพื่อพฒันาสตรีสหกรณ 

ภารกิจท่ี 6 ดําเนินการวิจัย/ติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบสารสนเทศสตรี
สหกรณ 

 

การบูรณาการบทบาทหญิงชายในการพฒันา 
 กอนอ่ืนจะขอหยิบยกเอาขอมูลเชิงประจักษท่ีไดจากการวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของมานําเสนอซ่ึง
จะเปนส่ิงสําคัญท่ีจะเช่ือมโยงไปสูกรอบคิด สําหรับการบูรณาการบทบาทหญิงชายในการพัฒนา 

• ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการทํากจิกรรมเสริมรายไดของสตรีสหกรณ 
ผลงานวิจัยภายใตโครงการ “การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคม และการมีสวนรวม

ของสมาชิกกลุมสตรีสหกรณ: กรณีศึกษากลุมสตรีสหกรณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย รศ.จุฑาทิพย 
ภัทราวาท (2539) ภายใตการสนับสนุนของมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท ช้ีใหเห็นวา ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวน
รวมในกิจกรรมเสริมรายไดของสตรีสหกรณ มีอยู 2 ดาน คือ ปจจัยภายในตัวสตรีเอง ไดแก ความตองการ
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม และจิตสํานึกเร่ืองบทบาทชายหญิง สวนปจจัยภายนอก ไดแก การไดรับการ
สนับสนุนจากครอบครัว  และการมีปญหาการครองชีพ 

• การศึกษาการพัฒนาสตรีตามคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาทตามทัศนะของแมชีศันสนีย 
เสถียรสุต ซ่ึงไดนําหลักพุทธธรรมผนวกกับการพัฒนามนุษยตามหลักการดําเนินชีวิตมาใช โดยทานให
ความสําคัญกับสตรีในฐานะ “มารดาของโลก” สตรีจึงจําเปนตองเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนและ
ดําเนินชีวิตท่ีเปนประโยชนเกื้อกูลตอสังคมและทําใหโลกน้ีมีธรรมะเปนมารดา ดวยการทําใหธรรมะอยูใน
ใจของทุกคน จะชวยลดปญหาสังคมตางๆ ได 

• ความเช่ือมโยงระหวางกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคมของปจเจกบุคคล 
  ในภาพไดแสดงใหเห็นความเช่ือมโยงระหวางกิจกรรมทางสังคมของปจเจกบุคคล
รวมท้ังสตรีท่ีจําเปนตองเกี่ยวของ การตัดสินใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยอมสงผลกระทบซ่ึงกัน
และกัน ผานกลไกการออมและการสะสมทุนซ่ึงเปนตัวแปรสําคัญๆ ท่ีจะทําใหฐานะเศรษฐกิจ-สังคมของ
ปจเจกบุคคลและครัวเรือนสูงข้ึนหรือตํ่าลง 
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 ในดานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพนั้น จําเปนตองกลาวถึงเงินทุน 
การจัดหาปจจัยการผลิต การใชเทคโนโลยีการผลิต การตลาด ซ่ึงกิจกรรมตางๆ เหลานี้ หากตัดสินใจไมถูกตอง
เหมาะสม ยอมสงผลกระทบตอ รายไดของปจเจกบุคคลและครัวเรือน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติป 
2552 ช้ีวาครัวเรือนในประเทศมีรายไดเฉล่ีย 20,903 บาท ซ่ึงรอยละ 72 มาจากการประกอบอาชีพ สวนท่ีเหลือมา
จากแหลงอ่ืน เชน ทายาท มรดก คาเชา ฯลฯ ในขณะเดียวกันกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงประกอบดวย การอุปโภค 
บริโภค การศึกษา สุขอนามัย สันทนาการ สังคมและศาสนาซ่ึงจะออกมารูปของคาใชจาย ขอมูลในป 2552 
ช้ีใหเห็นวาครัวเรือนไทยมีรายไดเฉล่ีย 16,205 บาท และมีหนี้สินเฉล่ีย 134,699 บาท/ครัวเรือน 
 ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการมีภาระหนี้สินของครัวเรือนอยูท่ีการออมและการสะสมทุน 
กลาวคือ เม่ือครัวเรือนมีรายไดแลวนํามาสะสมเปนทุน เชน จัดหาเคร่ืองจักร อุปกรณการประกอบอาชีพหรือ
เก็บไว เปนเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมอาชีพ ก็จะลดการพึ่งพาเงินกูจากแหลงทุนภายนอก ซ่ึงทําใหตองมีภาระ
ดอกเบ้ีย และทําใหตนทุนการผลิตสูง ซ่ึงจะเปนวงจรอุบาทวท่ีสงผลตอรายได และฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคม
ของครอบครัวตอไปในอนาคต 
 ในขณะเดียวกัน การดําเนินชีวิตของคนท่ัวไปในกิจกรรมทางสังคมหากไมยึดหลักประหยัด
หรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแลว ยอมกอใหเกิดปญหาการใชจายเกินตัว ซ่ึงจะสงผลกระทบโดยตรง คือ 
การสรางภาระหนี้สิน และในท่ีสุดก็จะกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ-สังคมของครอบครัว 
 ปญหาดังกลาวขางตน ยอมช้ีใหเห็น บทบาทความสําคัญของผูหญิง ท้ังในฐานะของการเปน
ทรัพยากรมนุษยคร่ึงหนึ่งของประเทศ สถานภาพมารดาของโลกตามแนวคิดการพัฒนาสตรีของแมชีศันสนีย 
และในฐานะการเปนสวนหนึ่งของขบวนการสหกรณจึงอยากชักชวนใหทุกทานหันมามองตัวทานเอง ซ่ึง
ผูบรรยายม่ันใจวา ทานจะสามารถบูรณาการบทบาทหญิงชายในการพัฒนาไดอยางมีคุณคา โดยจิตตารมณและ
จิตวิญญาณสหกรณ ในตัวของทานเอง 


