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คํานํา
โลกใบใหม ...พลังสรางสรรคหญิงชายกับงานพัฒนาในพ้ืนที่ความ

ขดัแยง มุงนาํเสนอบทเรียนจากประสบการณการทํางานพัฒนาสวนหน่ึงของชาวบาน
ในชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต ผานมุมมองบทบาทหญิงชาย ซ่ึงเปนมุมมองความ
คิดที่ไดรับความสําคัญอยางมากในระดับสากล และมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง
ทัง้ในเชิงกรอบทฤษฎีหรอืแนวความคิด และในฐานะขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม
แบบหน่ึง ท่ีมุ งสงเสริมและพัฒนาสตรี ลดขอจํากัดทางดานโอกาสและความ
เทาเทยีม เปนธรรม  การรือ้ถอนอคตทิีก่อใหเกดิการเลือกปฏบิตั ิความไมเสมอภาค 
บนฐานของความเปนหญิงเปนชาย ท่ีกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาอยางเปน
ลูกโซ กระท่ังเรื่องการเพิ่มอํานาจ (empowerment) ของผูหญิง 

บทเรียนจากชาวบานในชุมชนท่ีเปนกรณศีกึษา สวนหน่ึงสะทอนใหเหน็ถงึ 
มุมมอง ความรูสึกนึกคิดที่เปลี่ยนไป การใหคุณคาความหมายของกลุมผูหญิง
จาํนวนหน่ึงทีไ่ดเรยีนรูผานประสบการณตรงในการเขารวมกระบวนการพัฒนาชมุชน
ของตน  อันแสดงถึงอํานาจภายในท่ีเปนพลังของผูหญิง พวกเธอกําลังนําเสนอโลก
ใบใหมของตัวเอง ที่เกิดจากการรับรู เรียนรู นําไปสูแปรเปลี่ยนตนเองในหนทาง
ที่เปดเผยใหเห็นศักยภาพ และเร่ิมกาวเขามาสูพื้นที่สาธารณะ กาวเขามาในฐานะ
ตัวตนของสวนรวมที่มีบทบาทมากขึ้น กลายเปนสวนของพลังสรางสรรคพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นจากทั้งหญิงและชายที่มีดุลยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การชี้
แนวทางท่ีทาํใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานพัฒนาดานตางๆ ไดอยาง
เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในดานที่เปนการปรับเปล่ียน มุมมองความคิด
ที่เปนสาเหตุเชิงโครงสรางของความเหล่ือมล้ํา การเลือกปฏิบัติ ความไมยุติธรรม 
ใหเกิดการยอมรับ และเคารพซ่ึงกันและกันในความแตกตาง

โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา
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 มนุษยเรามีความแตกตางหลากหลาย แตก็มีความเหมือนกันอยูอยาง
หนึง่คอื การเปนสัตวสงัคมทีต่องอยูรวมกัน และทีพ่เิศษตางออกไปจากสตัวอืน่กคื็อ 
มนุษยมีการเรียนรู พัฒนาตนเองได การอยูรวมกันกอใหเกิดวัฒนธรรมที่คอยกํากับ 
วิธีคิด การกระทําตางๆ ซ่ึงกลายเปนโครงสรางทางสังคม หากสังคมถูกครอบงํา
ดวยวิธีคิดท่ีสรางความเหลื่อมลํ้า ขาดความยุติธรรม ยอมทําใหเกิดปญหาในการอยู
รวมกัน ทุกวันน้ีปญหาหลายอยางเกิดข้ึนและดํารงอยู ไมอาจทําใหหมดไป ก็เพราะ
มีรากเหงามาจากทัศนคติหรือวิธีคิดทางสังคมวัฒนธรรมนี่เอง 

เชนเดียวกับ เรื่องความเปนหญิงชายหรือบทบาทหญิงชาย (gender) 
นั้นเปนสิ่งประกอบสรางขึ้นมา ถูกกําหนดขึ้นโดยสังคมและวัฒนธรรม เชน ชาย
เปนผูนํา หญิงเปนผูตาม ไมใชเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมาตั้งแตกําเนิดเหมือนกับสภาพ
รางกาย ซ่ึงการกําหนดโดยสังคมและวัฒนธรรมนี้ มีอิทธิพลตอสภาพชีวิตของหญิง
ชายมากกวาการกําหนดโดยธรรมชาติเสียอีก ในอดีตบทบาทของหญิงชายกําหนด
ขึ้นโดยอาศัยความแตกตางโดยธรรมชาติของรางกาย ชายซึ่งมีสรีระแข็งแรงกวา
หญิงจึงตองรับผิดชอบงานหนักนอกบาน เชน ออกปา ลาสัตว หญิงอยูบานทํางาน
บานและเลี้ยงลูก หญิงจึงไดรับการปกปองคุมครองจากชาย ตอมาพัฒนาการของ
สังคมไดกอรูปทัศนคติ วิธีคิด ที่ใหความสําคัญกับชายมากกวาหญิง อยางที่เรียกวา 
สงัคมวฒันธรรมแบบชายเปนใหญ ความคิดความเช่ือนีย้งัคงดาํรงอยูในสงัคมเรือ่ยมา 
ทาํใหเกดิการปฏิบตัติอชายหญิงทีแ่ตกตางกนั แมปจจบุนัแบบแผนชีวติของหญิงชาย
จะเปล่ียนแปลงไปมากแลวกต็าม แตสงัคมสวนหน่ึงยงัคาดหวังใหหญงิรกัษาบทบาท
เดิม ซ่ึงสงผลในหลายแงมุม เชน ทําใหหญิงตองรับภาระหนักยิ่งขึ้นทั้งในบานและ
นอกบาน ถกูจาํกดัโอกาสท่ีจะไดรบับทบาทในสังคม กอใหเกดิปญหาซบัซอนตามมา 
เปนตน
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เมื่อพิจารณาถึงรากเหงาของวิธีคิดทางสังคมวัฒนธรรม พัฒนาการของ
สงัคมท่ีมกีารนําเสนอและผลักดันใหเกิดความเสมอภาค ความเปนธรรมระหวางหญิง
ชาย ตลอดจนภาพของบทบาทหญิงชายในปจจุบัน ทําใหเห็นความจําเปนของการ
บูรณาการมิติหญิงชายในการพัฒนา เพื่อสรางดุลยภาพในสังคม ใหเกิดโอกาสและ
การปฏิบัติตอทั้งหญิงและชายอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงความแตกตางในเรื่อง
บทบาท ความตองการ และประโยชนของหญิงและชาย 

ประสบการณของชาวบานในโครงการสนับสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟู
ชายแดนภาคใต (ชชต.) หลายพ้ืนท่ี ไดสะทอนบทเรียนจากการทํางานรวมกันผาน
มมุมองบทบาทหญงิชาย ทีช่วยชีใ้หเหน็วา ชาวบานในชมุชนเกดิการเรยีนรู และยอมรับ
ในบทบาท ศกัยภาพของกนัและกนัระหวางหญงิชายมากขึน้ เหน็พืน้ทีท่ีก่ลุมผูหญงิ
ไดแสดงศักยภาพ กลายเปนอีกสวนของพลังชุมชนท่ีกําลังขึ้นมาสรางดุลยภาพและ
ชวยขับเคล่ือนการพัฒนาสังคม อนัเกิดจากพลังสรางสรรครวมกัน (shared power) 
ของทั้งหญิงและชาย

วันนี้ ผูหญิงสวนหน่ึงไดนําเสนอโลกอีกใบ อันเปนโลกแหงความคิด
ความเชื่อ และมุมมองที่ตางไปจากเดิม เปนโลกที่แตละคนสรางขึ้นผานการรับรู 
การไดเรียนรูที่อาจประทับลงเปนความทรงจําไปตลอด ไดสะทอนความตองการ 
ความปรารถนา ความรูสึกนึกคิดตางๆ เมื่อพวกเธอมีโอกาสกาวเขามาสูพื้นท่ีแหง
ประสบการณในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมรับรูปญหา ลงมอืกระทํา
การจนเหน็ผลเปนรปูธรรม สนใจทีจ่ะรบัรูคนอืน่ รบัรูเรือ่งสวนรวม และแปรเปลีย่น
ตัวเองใหชีวิตมีความหมาย ซ่ึงพวกเธอ แสดงออกดวยทาที มุมมอง การใหคุณคา 
ที่แสดงถึงอํานาจภายใน ไมวาจะเปนเรื่องความมุงมั่น ความอดทน ความกลาหาญ 
ความปรารถนาดี ความซ่ือสัตย ความไววางใจ ความเช่ือมั่นในตนเอง เปนตน พลัง
อํานาจเหลานี้ทั้งที่แฝงอยูเดิมและท่ีงอกงามข้ึน จะชวยใหเผชิญกับความทาทาย
และความยุงยากหลายอยางในชวีติ และเชือ่ไดวาจะเปนสวนทีช่วยสรางสนัตสุิขสวน
บุคคลและสันติภาพในสังคมได 
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บทบาทหญิงชาย และการพัฒนา

“ความเสมอภาคระหวางหญิงชายเปนมากกวาเปาหมาย
ในตัวเอง มันคือเง่ือนไขเบื้องตนที่ตองคํานึงถึงเมื่อเผชิญ

ความทาทายในการแกปญหาความยากจน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และการเสริมสรางธรรมาภิบาล”

Kofi Annan, อดีตเลขาธิการองคการสหประชาชาติ

ในหองประชมุท่ีมผีูคนรวมกนัอยูเกอืบรอย หญงิมสุลมิทานหนึง่ยนือยูดาน
หนากลาวทักทายผูรวมงาน เธอกลาวแนะนําวิทยากร กิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้น
ตอไปทามกลางหญิงมุสลิมอีกจํานวนมาก ส่ิงท่ีนาประทับใจคือการพูดจาท่ีฉะฉาน 
ทาทางที่คลองแคลว และความม่ันใจในการปฏิสัมพันธกับผูคนตรงหนา ทาทายตอ
ภาพลักษณของหญิงมสุลมิท่ีมกัมองกันวา ตองเปนผูตามท่ีเชือ่ฟง เกบ็ตวั สาํรวมตน
และสงบเสงี่ยมอยูภายใตผาคลุมท่ีเปนดั่งมานบังตาสําหรับคนทั่วไป

นี่คือภาพตัวแทนท่ีเผยใหเห็นศักยภาพของผูหญิงสวนหน่ึง อันเปนพลัง
สําคัญในการสรางสันติภาพภายใตสถานการณความขัดแยงในพื้นที่ชายแดนใต 
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1 หมายถึง มิติเชิงโครงสรางทางชีวภาพ สังคม วัฒนธรรมที่แวดลอมหรือเปนบริบท เงื่อนไข ใหคน กลุมคน 
ไดรับผลกระทบทางลบหรือเปนปญหา  มิติของความเปราะบาง เชน ชีวภาพ - สภาพรางกาย/ วัฒนธรรม 
- ความเช่ือ บรรทัดฐาน คานิยม ประเพณี/ สังคม - กลุม ชุมชน เครือขาย ความเปนชายขอบ/ เศรษฐกิจ 
– ความยากจน ชองวางทางรายได/ การเมือง - การเขาถึงทรัพยากร อํานาจการตัดสินใจ 

โครงการสนับสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.) ซึ่ง
ใชแนวคิดและกระบวนการพัฒนาโดยใหชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน (Community 
Driven Development : CDD) ไดใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาในพื้นที่ที่ได
รับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ซึ่งดานหนึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูหญิง
เขาไปมีบทบาทและมีสวนรวมอยางแข็งขันในงานพัฒนาชุมชนของตนเอง และยัง
ทาํใหเหน็การเชือ่มโยงถกัทอกนัเปนเครอืขายอกีดวย การดาํเนนิโครงการฯ ดงักลาว 
เปนโจทยและเงือ่นไขทีท่าํใหพืน้ท่ีชวิีตของผูหญงิจํานวนหนึง่ไดรบัประสบการณการ
พัฒนา ชวยเปดมุมมอง สรางความรู ความเขาใจ มองเห็นศักยภาพของตนเอง โดย
เม่ือมองผานมิติหญิงชาย (gender approach) ซ่ึงเปนมโนทัศนหรือกรอบคิดหนึ่ง
ของการพัฒนา ที่ชวยใหเห็นความสัมพันธเชิงอํานาจ ภาวะความเปราะบาง รวมท้ัง
บริบทตางๆ ดานสังคมวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ทีส่งผลตอประเด็นปญหา
ตางๆ ในสังคม เชน ปญหาความยากจน ปญหาความรุนแรงหรือความไมเปนธรรม 
เปนตน ตลอดจนชองวางในเชงินโยบาย การจดัสรรทรพัยากรตางๆ ในการดาํเนนิงาน
พัฒนา ซ่ึงสําหรับในพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการ ชชต. แลว ทําใหเห็นวา แมผูหญิง
ยงัถกูจาํกดัดวยเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรม แตเม่ือไดรบัโอกาสและมีพืน้ทีใ่หแสดง
บทบาท พวกเธอก็มุงมั่นและพยายามแสวงหาหนทางท่ีจะทําใหงานบรรลุผล ซ่ึงใน
แงนี้ กลุมผูชายเองก็ไดช่ือวาเปนผูสนับสนุนในทางออม

การถอดบทเรียนจากการดําเนินงานในมุมมองบทบาทหญิงชายน้ี ศึกษา
ผานกรณีหรือชุมชนเปาหมาย ประกอบดวย โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนนํารอง (Block Grant) จํานวน 5 พ้ืนท่ี ไดแก 1) หมูบานทุงเค็จ ต.ปะเสยาวอ 
อ.สายบุร ีจ.ปตตานี 2) หมูบานตรือปา-บานแบหอ ต.หวยกระทิง อ.กรงปนงั จ.ยะลา 
3) หมูบานกอืเมง็ ต.อาซอง อ.รามนั จ.ยะลา 4) หมูบานเกาะสะทอน ต.เกาะสะทอน 
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 5) หมูบานปาตาบาระ ต.ปะเสยาวอ อ.สายบุร ีจ.ปตตานี และ
โครงการกองทนุสงเสรมิความรวมมอืฟนฟแูละพฒันาประชาสงัคม (PPF) จาํนวน 1 
เครือขาย ไดแก เครือขายสตรีชายแดนใต 
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1. หมูบานทุงเค็จ ต.ปะเสยาวอ อ.สายบุรี จ.ปตตานี
 
ตั้งอยูในลุมแมนํ้าสายบุรี มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ อุดมสมบูรณดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพดินเหมาะแกการเพาะปลูก สรางรายไดและอาชีพ
ที่หลากหลาย อาชีพหลักคือการกรีดยาง และทําอาชีพเสริม ไดแก การคาขาย 
การเล้ียงปลา และรับจางทั่วไป ประชากรท้ังหมดนับถือศาสนาอิสลาม ในปแรก
ไดรับการสนับสนุนใหดําเนินโครงการพัฒนากลุมอาชีพ และโครงการฟนฟูคลอง 
สวนในปที่ 2 เปนการพัฒนาตอยอดโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนในปแรก

2. หมูบานตรือปา-บานแบหอ ต.หวยกระทิง อ.กรงปนัง จ.ยะลา
 
ประชากรท้ังหมดนับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักคือ ทําสวนยาง และสวนผลไม 
สวนอาชีพอ่ืนๆ ไดแก รับจาง คนที่มีสวนยางและผลไมมักมีรายไดตลอดทั้งป 
แตตองเผชิญกับปญหาราคาผลผลิตตกตํ่า ปญหาตนทุนจากราคาปุย ยาฆาแมลง
 คาจาง และคาขนสงที่คอนขางสูง ไมคุมกับราคาท่ีขายได นอกจากน้ียังมีปญหา
เยาวชนวางงาน และแมบานตองการทําอาชีพเสริม ทางชุมชนไดรับการสนับสนุน
ใหดําเนินโครงการกลุมอิฐบล็อกของเยาวชน และโครงการผลิตภัณฑกลวยฉาบ 
ทุเรียนทอด และทุเรียนกวน เพื่อสรางรายไดสําหรับกลุมแมบานและจะไดใช
เวลาวางใหเปนประโยชน เปนการสงเสริมคณุภาพชีวติของคนในชุมชนไดอกีทางหน่ึง 
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3. หมูบานกือเม็ง ต.อาซอง อ.รามัน จ.ยะลา 

ประกอบดวย 2 กลุมบาน ไดแก กลุมบานกือเม็ง และบานตะโละสดาร สภาพ
แวดลอมสวนใหญเปนท่ีราบลุม ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ประกอบ
อาชพีเกษตรกรรมเปนหลกั  ทางชมุชนไดรบัการสนับสนนุใหดาํเนินโครงการ ไดแก 
1) โครงการสงเสริมอาชีพกลุมแมบานทาํขนม เพือ่เปนชองทางเพ่ิมรายได สรางความ
เขมแข็ง กอใหเกิดความสามัคคี ยกระดับความสัมพันธ  และ 2) โครงการกอสราง
อาคารสถานที่ประชุม เพื่อใหมีท่ีทํากิจกรรมถาวร เนื่องจากเดิมตองไปขอใชพื้นที่
สวนราชการ ซ่ึงไมสะดวก หรอืตองไปใชทีม่สัยดิ เปนการรบกวนการปฏิบัตศิาสนกิจ
ของชาวบาน 3) โครงการกลุมกะทิ และ 4) โครงการรานคาชุมชน ในโซนบาน
ตะโละสดาร ซ่ึงอยูคอนขางลึกและหางจากชุมชนอ่ืนๆ

4. หมูบานเกาะสะทอน ต.เกาะสะทอน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

บานเกาะสะทอนมีประชากรทั้งที่นับถือพุทธและอิสลามอยูรวมกัน ประชากร
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะคอนขางยากจน การเสนอโครงการ
พัฒนาในพ้ืนที่จึงใหความสําคัญกับการฟนฟูและสรางความเขมแข็งของชุมชน 
รวมกับเปาหมายเพือ่การพฒันาและยกระดบัคณุภาพชีวติ ในปแรก ดาํเนนิโครงการ
ผลิตปุยชีวภาพ และการทําขนม ในปท่ี 2 ทําโครงการอาคารอเนกประสงค และ
ตอยอดงานกลุมปุยและกลุมทําขนม และปที่ 3 เปนการพัฒนาตอยอดกลุมทําขนม 
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5. หมูบานปาตาบาระ ต.ปะเสยาวอ อ.สายบุรี จ.ปตตานี 

เปนหมูบานประมงตั้งอยูที่ราบริมฝงทะเล พื้นที่สวนใหญใชเปนที่อยูอาศัยและ
มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน มีสัดสวนประชากรหญิง-ชายใกลเคียงกัน 
ประชากรนบัถอืศาสนาอสิลามเปนสวนใหญ อาชีพหลกั คอื  การทาํประมง  ซึง่มทีัง้
การทําประมงพื้นบาน และการเล้ียงปลาในกระชัง โดยอาชีพที่สรางรายไดหลักคือ 
การเล้ียงปลาในกระชัง อาชีพเสริม คือ  แปรรูปผลิตภัณฑสัตวนํ้า ปญหาสําคัญของ
ชุมชน ไดแก สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมสงผลกระทบใหสัตวนํ้านอยลง ขณะที่การเล้ียง
ปลาในกระชังตองเจอกับปญหาตนทุนทีส่งูขึน้ การอยูอาศัยหนาแนน และโครงสราง
พื้นฐานไมเพียงพอที่จะรองรับ ทางชุมชนไดรับการสนับสนุนใหดําเนินโครงการ
ศนูยพฒันาเดก็เลก็ชุมชนปาตาบาระ เพือ่ลดภาระแกผูปกครอง สงเสรมิคณุภาพชีวติ
ของเด็กเล็ก สรางการมีสวนรวมของประชาชน และโครงการผลิตนํ้าบูดู

6. เครือขายสตรีชายแดนใต 

การรวมตัวเปนเครือขาย มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
สตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พัฒนาศักยภาพของเครือขายสตรี และเตรียม
ความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยขับเคล่ือนงานผาน 5 ยทุธศาสตร ไดแก 
(1) การพัฒนาศักยภาพแกนนําสตรี (2) การพัฒนากลไกการทํางานของเครือขาย
ใหมคีวามเขมแขง็ (3) การสงเสรมิอาชพีและการตลาดทีม่ัน่คง (4) การสนบัสนนุวทิยุ
ทองถิ่น ส่ือกระแสหลัก เพื่อสรางความรูความเขาใจในวิถีชีวิต และ (5) การพัฒนา
ระบบการจัดการผลกระทบของกฎหมายพิเศษและการบังคับใชกฎหมาย
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แนวคิดบทบาทหญิงชายกับการพัฒนา (Gender and Development 
Approach)

คําวา “บทบาทหญิงชาย” ท่ีแปลจาก Gender ในคําภาษาอังกฤษ พบมี
การแปลไวหลากหลาย เชน เพศสถานะ เพื่อสื่อนัยยะมิติทางสังคม หรือ เพศภาวะ 
เพื่อสื่อภาวะทางเพศที่เกี่ยวของกับทัศนคติ พฤติกรรม บทบาทที่สังคมคาดหวัง 
และอื่นๆ อาทิ เพศสภาพ บทบาทหญิงชาย ความเปนหญิงความเปนชาย ความ
เปนเพศ เปนตน

ในที่นี้ใชคําวา “บทบาทหญิงชาย” เปนสําคัญ และบางแหงอาจใชคําวา 
มุมมอง/มิติหญิงชาย หรือเพศภาวะ ปะปนบาง โดยนัยเดียวกันที่ชี้ใหเห็นวามีจุด
เนนไมเพียงแตที่ผูหญิงเทาน้ัน แตยังเนนที่ความสัมพันธทางเพศภาวะหรือความ
สัมพันธระหวางหญิงชาย (Gender Relations) ในฐานะท่ีผูชายสามารถเขามามี
สวนสนับสนุนผูหญิงได 

บทบาทหญงิชาย (Gender) หรอืเพศภาวะ เปนวธิคิีดหรือการมองอันเปน
ผลผลติทีถ่ายทอดผานกระบวนการเรยีนรูและกลอมเกลาทางสงัคม (Socialization) 
ซึง่ไดประกอบสราง ความหมาย คณุคา และกาํหนดวถิปีฏบิตัทิีแ่ตกตางกนัขึน้มา ใน
ดานบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ สถานภาพ ภาพลักษณ ความคาดหวัง ความ
คิดความเช่ือเกี่ยวกับการเปนหญิงและการเปนชาย ท่ีแตกตางกันไปตามบริบทของ
แตละสังคม ทําใหปจจัยทางธรรมชาติหรือความแตกตางทางชีวภาพถูกดัดแปลง
ออกมาในรูปของวัฒนธรรมหรือคานิยมตางๆ และถูกผลิตซ้ํา สอนส่ังกันมา เชน 
สงัคมเกษตรกรรมทีใ่หความสาํคญักบัแรงงาน ยอมใหคาแกเพศทีม่สีรรีะแขง็แรงกวา 
อดทนกวา และมีความคลองตัวกวา ซ่ึงเปนคุณสมบัติของเพศชาย ทําใหผูชายมี
อาํนาจในสงัคมมากกวาผูหญงิ หรอืในสงัคมทีช่ายเปนใหญ สงผลใหผูหญงิถกูกดีกนั 
ถูกเลือกปฏิบัติ และตกอยูในภาวะดอยโอกาสในมิติตางๆ ไมวาจะเปน การเมือง 
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เปนตน
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บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา 

แนวคิดหรือทฤษฎีการพัฒนาในแวดวงสตรีนิยมท่ีเกิดขึ้นเปนกระแส
สําคัญหนึ่ง นอกเหนือ จาก Women in Development (WID) หรือผูหญิงในการ
พัฒนา และ Women and Development (WAD) หรือผูหญิงกับการพัฒนา นั่น
คือ บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา (Gender and Development) เรียกยอๆ วา 
GAD ที่เริ่มขึ้นในทศวรรษ 1980 อันเกิดจากการรวมเอามิติมุมมองดานสตรีนิยม
ที่หลากหลาย รวมท้ังไดนําเอาบทเรียนและขอจํากัดตางๆ ของ WID ของ WAD 
มารวมกัน ทําใหไดกรอบการวิเคราะหที่เนนถึง “ความสัมพันธทางเพศภาวะ” 
(gender relations) มากกวาจะใช “ผูหญิง” (women) ในฐานะท่ีเปนประเภทใน
การวิเคราะห (category of analysis) พรอมกันนั้น ทัศนะในการวิเคราะหยังมอง
วา ผูชายเปนผูท่ีสามารถเขามาเปนผูสนบัสนนุผูหญงิได นอกจากน้ันยงัมีจดุเนนทีท่ี่
ทํางาน (workplace) และพ้ืนท่ี (settings) อ่ืนๆ ดวย 

gender หรือ เพศภาวะ เปนสิ่งประกอบสรางทางสังคม วัฒนธรรม ท่ีขึ้น
อยูกับบริบทดานเวลาและสถานท่ี ไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และไมใชมีเพียง
สองภาวะ แตมีหลากหลายภาวะ กับท้ังเลื่อนไหลหรือแปรผันไปตามกาลเวลาและ
เงื่อนไขของแตละสังคม 

ตวัแบบการพฒันาในแนว GAD น้ี กลาวกนัวา ไดนาํเอาการมองแบบองครวม 
(holistic approach) เขามาใช และถือวาการพัฒนาเปนกระบวนการที่ซับซอน
ที่ไดรับอิทธิพลจากพลังทางการเมืองและสังคม-เศรษฐกิจ การจะแปรวัตถุประสงค
ของการพฒันาในแนว GAD ใหเปนกิจกรรม เปนปฏบัิตกิารทีเ่ปนรูปธรรม จงึสามารถ
ทําไดอยางกวางขวาง หลากหลาย
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นอกจากนี้ วิธีคิดแบบ GAD ไดเปดทางในดานยุทธวิธีใหมๆ ใหกับการ
แทรกแซงหรือการเขาไปมีบทบาทของนักสตรีนิยม ดวยวิธีคิด วิธีทํางานหลาย
แนวทางของ GAD ทาํใหสามารถระบขุอบกพรองหรอืจดุออนในนโยบายตางๆ ของรฐั 
เพ่ือจะไดเขาไปแทรกแซงเชิงยุทธศาสตรยุทธวิธีในการผลักดันวาระของนักสตรี
นิยมใหสามารถตอบสนองตอความจําเปนตางๆ ของผูหญิงได

ชวงเวลาท่ีมีการนําเสนอและผลักดันทฤษฎีการพัฒนา GAD ออกมาน้ัน 
เกิดขึ้นพรอมๆ กับการนําเอามโนทัศนเรื่อง gender เขามาใช ซ่ึงกําลังเติบโตข้ึน
ในสายงานการพัฒนา โดยมองวา มโนทัศนนี้ทําใหสามารถมองเห็นฐานทางขอมูล
ทีร่อบดานในการทําความเขาใจความสัมพนัธและปฏสิมัพนัธตางๆ ระหวางหญิง-ชาย 
โดยนักวางแผนการพฒันาและนักพฒันาเปนผูนาํในการสรางกรอบคดิในการทาํงาน 
เพ่ือการวิเคราะหบทบาทหญิงชายในหลายๆ เร่ือง เชน เกษตรกรรม ส่ิงแวดลอม
และการใชทีด่นิ การมสีวนรวมในชมุชน เปนตน ทาํใหความรูเกีย่วกับประเดน็ผูหญงิ
ในเงื่อนไขหรือในสภาวะตางๆ เชน ในฟารมหรือในไรนา ในครัวเรือนและชุมชน 
มีความแหลมคมและขยายตัวกวางมากขึ้น 

GAD เปนแนวการพัฒนาที่ไปไกลกวาเรื่องการอยูดีกินดีทางเศรษฐกิจ 
แตกาวเขาไปถึงการยกเรื่องความจําเปนทางสังคมและทางจิตใจของปจเจกบุคคล
เขามาเปนประเด็นดวย ย่ิงไปกวาน้ัน GAD ยังตอกย้ําการเพ่ิมอํานาจใหกับผูหญิง 
(women’s empowerment) และความรับผิดชอบของผูชายดวย กบัทัง้ยังเนนรวม
ไปถงึ บทบาททีชั่ดเจนของรัฐในการพัฒนาเรือ่งตางๆ ทีจ่ะตองทาํใหเกดิความเปนธรรม
ระหวางหญิงชายดวย

 
ที่มา : ฉลาดชาย มิตานนท “ผูหญิง เพศภาวะและการพัฒนา” 
แหลงที่มา : http:// wsc.soc.cmu.ac.th, สืบคนวันที่ 10 มีนาคม 2556 
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2 อริยา เศวตามร. แมคา: ปากปลาราหรือเทพธดาของบาน: รายงานวิจัย. เชียงใหม: ศูนยสตรีศึกษา 
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544.

3 Prachuabmoh, Chavivun. The Role of Women in Maintaining Ethnic Identity and Boundaries: A 
Case of Thai-Muslims (the Malay Speaking Group) in Southern Thailand. Doctoral Dissertation, 
Department of Anthropology, University of Hawaii, 1980.

…เมื่อผูหญิงออกนอกบาน 
 ลักษณะความสัมพันธของบทบาทหญิงชาย (Gender Relations) มีอยู
ในรูปแบบตางๆ และอาจเกิดขึ้นพรอมๆ กัน เชน ความรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
หรือขัดแยง ไมเทาเทียม อันแสดงถึงอํานาจที่ตางกัน และเปนตัวกําหนดสถานภาพ
ทางสังคมใหแตกตางกันดวย การวิเคราะหความสัมพันธของบทบาทหญิงชาย 
ชวยใหเห็นความตองการอยางเฉพาะเจาะจงของหญิงชายท่ีไมเหมือนกัน รวมถึง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางกัน 

งานศึกษาวิจัยจํานวนหนึ่งชวยชี้ใหเห็นถึงความซับซอนในลักษณะความ
สัมพันธของบทบาทหญิงชาย ซ่ึงฝายหน่ึงฝายใดโดยเฉพาะผูชาย แทจริงแลวมิได
ผูกขาดอํานาจอยูเหนืออีกฝายอยางเบ็ดเสร็จ 

จากการศึกษาของ Ann Stoler (1977 อางถึงในอริยา เศวตามร, 2544)2 
ชีใ้หเห็นวา ผูหญิงในชนบทเปนผูควบคุมการเงินของครอบครัว และมบีทบาทหลักใน
การตัดสินใจในครัวเรือน โดยการขยายตัวของระบบทุนไมไดทําใหเกิดการแบงงาน
ตามเพศมากขึน้ และไมสงผลตอความไมเทาเทยีมกนัระหวางหญงิชาย แตในครวัเรอืน
ที่ยากจน หากผูหญิงเขาถึงปจจัยการผลิตและสรางรายได จะชวยเพ่ิมความสําคัญ
ของเธอในระบบเศรษฐกิจครัวเรือน สวนผูหญิงในครัวเรือนท่ีมีฐานะ ทําใหเธอ
เขาสูอํานาจสังคมไดมากขึ้น นั่นคือสําหรับในพื้นที่ชนบทแลว ผูชายไมไดเปน
ผูควบคุมทรัพยากร และไมไดเปนผูมีอํานาจในครัวเรือนเสมอไป 

งานศึกษาของ ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (2523) ไดศึกษาบทบาทของ
ผูหญงิมสุลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต3 ช้ีใหเหน็วา ผูหญงิกลุมชาตพินัธุทีถ่กูเรยีกโดย
รัฐไทยวา “ไทยมุสลิม” ซึ่งเรียกตนเองวา “ออแรนายู” (ในภาษามลายูทองถิ่น) มี
บทบาทสําคัญในการธํารงชาติพันธุ (ethnicity) ของตน และพัฒนาอัตลักษณทาง
ชาติพันธุผานสถาบันทางสังคมที่ไมเปนทางการ เชน ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน 
และองคกรทางศาสนา เห็นไดจากการแตงงาน การใชภาษา และการแตงกาย 
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4 จิตตปภัสสร บัตรประโคน. สิเนหาแหงเพศ: ชีวิตและความรักของผูหญิงมุสลิมโสดในจังหวัดปตตานี. 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554.

ซึ่งถือเปนบทบาทที่สําคัญไมนอยไปกวาผูชาย ทั้งน้ีบทบาทของการเปนแมทําให
ผูหญิงเปนแกนกลางในการเรียนรู ปลูกฝงอัตลักษณตางๆ ของปจเจก ครอบครัว 
และชุมชน เชน ในฐานะแมไดชวยเลี้ยงดูและปลูกฝงอัตลักษณ “ความเปนนายู” 
ใหลกู และดวยการไมแตงงานกับคนนอก เปนตน การเรยีนรูอตัลักษณทางชาติพนัธุ 
เริ่มตั้งแตเมื่อแรกเกิด โดยครอบครัว เครือญาติ หรือผูรูทางศาสนา สถาปนาความ
เปนมสุลมิให และไดเรยีนรูอตัลกัษณทางเพศในระหวางการเติบโต ผานกลไกองคกร
ทางสังคม เชน ครอบครัว ญาติ สมาชิกในชุมชน และปฏิบัติการทางวัฒนธรรม 
เชน พิธีกรรมตางๆ ทําให “ความเปนนายู” (รวมความหมายท้ังเปนมลายูและเปน
มุสลมิ) ถกูกาํหนดโดยเพศสภาพอีกดวย ซึง่มีสถานะแสดงการปฏบิตักิารทีแ่ตกตาง
กันไป โดยผูหญิงจะอยูในขอบเขตของบาน ครอบครัวและญาติ สวนผูชายสามารถ
ออกไปขางนอกไดมากกวา และมคีวามรบัผดิชอบตองานบานนอยกวา แตบานและ
ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ก็ทําใหผูหญิงมีสถานภาพที่สมดุลในครอบครัว โดย
ในการศกึษาชีใ้หเหน็วา ลกัษณะการจดัระเบยีบทางเศรษฐกจิเปนกลไกสาํคญัอยาง
หนึ่งในการสรางปฏิสัมพันธกับคนนอกกลุมชาติพันธุ ทําใหคนไทยมุสลิมมีโอกาส
ติดตอปฏิสัมพันธกับคนไทยพุทธและคนจีนท่ีอยูนอกชุมชน โดยเฉพาะคนท่ีทําการ
คาขายและเปนแรงงานรับจาง นอกจากน้ี พบวา พืน้ทีค่รอบครัวถูกครอบครองดวย
วัฒนธรรมมลายูมากกวาศาสนาอิสลาม เห็นไดจาก ในครอบครัวสวนใหญ ภรรยามี
อํานาจในการตัดสินใจรวมกับสามี และในหลายกรณีก็อาจมีอํานาจเหนือสามี โดย
ภรรยามีหนาที่สําคัญคือ การเก็บเงินและบริหารเงินในครอบครัว ทั้งๆ ที่ตามหลัก
ศาสนาอิสลามผูหญิงควรเปนผูดูแลงานหลักในบานใหสมบูรณ แตในสังคมมลายู
มุสลิม ผูหญิงตองออกไปทํางานนอกบานกันมาก โดยเฉพาะการไปคาขายท่ีตลาด
นัดและการกรีดยางพารา 

งานศึกษาของ จิตตปภัสสร บัตรประโคน4 ชี้ใหเห็นวา ในครอบครัว
มุสลิม แมผูชายถูกคาดหวังใหเปนผูนํา มีอํานาจ และปกครองดูแลครอบครัวใหม 
เปนเจาของประเวณี (sexual rights) หรือมีสิทธิเหนือภรรยา รวมถึงลูกสาวทั้ง
หญิงและชายดวย แตผู ชายก็จะตองรับผิดชอบหาเลี้ยงภรรยาและครอบครัว 
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5 ลมาย มานะการ. บทบาทหญิงชายมุสลิมกับการจัดการดุซงในชุมชนจารังตาดง ตําบลทาเสาธง อ.รามัน 
จ.ยะลา. โครงการรางวิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 
2554. (เอกสารอัดสําเนา)

ดงันัน้อาํนาจของผูชายจะดาํรงอยูและไดรบัการยอมรบั โดยเขาจะตองเปนผูมีจติใจดี 
มีความเมตตา มีความสามารถในการจัดการกับปญหา และมีการกระทําที่ถูกตอง 
ในครอบครัว เขาตองรับผิดชอบตอสมาชิกในบาน เอาใจใสเลี้ยงดูบุตรกับภรรยา 
ทําใหผูหญิงเชื่อฟง เคารพ ยอมรับในอํานาจและการปกครองของผูชาย ลักษณะ
ความสัมพันธระหวางหญิงชายจึงดําเนินไปแบบการแลกเปล่ียนกัน ผูชายมีหนาที่
ปกปองและเลีย้งดผููหญิง แลวผูหญิงจะใหความเคารพเชือ่ฟง หากละเวนหรือละเลย
การทําหนาที่ที่กําหนดไว ผูหญิงสามารถเรียกรองการดูแล การคุมครอง และความ
รบัผดิชอบจากฝายชาย ย่ิงในปจจุบันทีผู่หญงิออกทํางานนอกบาน และมีรายไดเปน
ของตนเอง ความสมัพนัธเชงิแลกเปลีย่นเชนนีย้ิง่มีความสาํคัญตอการดาํรงไวซึง่ความ
สัมพันธในครอบครัว โดยไมใหเกิดความขัดแยงกันขึ้น 

ในสังคมท่ียึดตามหลักการอิสลาม ซ่ึงในอัลกุรอานระบุใหผูชายเปน
ผูปกครองเลี้ยงดูผูหญิง ไดรับการอธิบายวา ผูชายมีความแข็งแรง ผูชายจึงมีความ
รับผิดชอบบํารุงครอบครัว โดยการทํางานเชิงเศรษฐกิจคือการประกอบอาชีพ 
ผูหญิงมีหนาท่ีในการดูแลบานและครอบครัว ทําใหเห็นความสัมพันธที่ฝายชายซ่ึง
เปนหัวหนาครอบครัว จะตองดูแลภรรยาและบุตร การประกอบอาชีพหลักไมใช
ของผูหญิง หากจําเปนก็สามารถทําได แตตองเหมาะสมกับลักษณะทางธรรมชาติ 
เชน การเย็บเสื้อผา โดยการกําหนดหนาที่ที่แตกตางชัดเจนน้ี เพื่อใหเกิดการเก้ือกูล
กันและกันระหวางหญิงชาย (ศิระ นวนมี, 2537 อางถึงในลมาย มานะการ, 2554)5

กลาวโดยสรุป ความสัมพันธของบทบาทหญิงชายในลักษณะนี้มิไดเปน
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ชายอยูเหนือกวาผูหญิง แตเปนความสัมพันธในแนวราบ
ที่สองฝายตางใหความเกื้อกูลกันและกัน สงเสริมและสนับสนุนอีกฝายหนึ่ง ใน
รูปแบบของการแลกเปล่ียนผลประโยชนระหวางกัน เชน การยอมรับอํานาจของ
ผูชายในครอบครัวเพราะการทําหนาที่รับผิดชอบเลี้ยงดูภรรยาและครอบครัว รวม
ถึงการเอาใจใสดูแลดวยความรักความเมตตา นอกจากน้ีความสัมพันธของบทบาท
หญิงชายยังดําเนินไปดวยความยืดหยุน ปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทและเง่ือนไข
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ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงปรากฏชัดในมิติทางเศรษฐกิจ หากฝายชายแบกรับ
ภาระและความรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวไดไมเพียงพอ ผูหญิงมุสลิมสามารถออก
ไปทํางานนอกบานเพ่ือหารายไดเลีย้งครอบครัวเคียงบาเคียงไหลกบัสามีของเธอได 

มุมมองหญิงชาย : ความสําคัญ และปจจัยกําหนดทางสังคม 
ในระบบสังคมของการอยูรวมกัน ทั้งเพื่อใหเกิดสันติสุขสวนบุคคล เกิด

สนัตภิาพตอสวนรวมนัน้ สิง่สาํคญัก็คอืการมองเหน็ความเชือ่มโยงระหวางกนั อยาง
นอยก็ในระดับพื้นฐานระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกัน ซึ่งในแงนี้ทําใหเห็นความ
สําคัญของความเสมอภาค ความเปนธรรม แมวาในโลกของความเปนจริง คนเรา
ไมไดเทาเทยีมกนัไปเสยีทุกอยาง แตความรูสกึในเรือ่งความเสมอภาค กมี็ความสาํคัญยิง่ 
เพราะโดยธรรมชาติคนเราไมมีใครชอบความเหล่ือมลํ้า หรือรูสึกวาเสียเปรียบ 

มมุมองหญงิชาย (Gender) ชวยใหสงัคมมนุษยมทีางเลือกมากขึน้ ไมทาํให
เกิดความเหล่ือมล้ํามากเกินไป โดยคํานึงถึงความแตกตาง ไมวาในเร่ืองปญหา ความ
ตองการ โอกาส ศักยภาพ ของทั้งหญิงและชาย ซึ่งขอเสนอตอแนวทางการพัฒนาที่
คํานึงถึงบทบาทหญิงชาย ลวนแตมีเปาหมายที่การปรับดุลยภาพของความสัมพันธ
ของบทบาทหญิงชาย ขจัดความเหล่ือมลํ้าไมเทาเทียมกัน ชวยใหอยูรวมกันอยาง
ปกติสุข ไดรับประโยชนอยางสมดุลกัน โดยเฉพาะในสังคมของการอยูรวมกันของ
มนษุย คงไมมอีะไรเลวรายไปกวาการปดก้ันโอกาส ปดก้ันทางเลอืก ปดกัน้การเรยีนรู
ที่จะพัฒนา ไมใหมีโอกาสไปถึงศักยภาพท่ีแตละคนจะไปถึงได ซึ่งเทากับเปนการ
ปดกัน้ความเปนมนษุย ดวยการเอาวธิคีดิทางสงัคมวฒันธรรม มาครอบงาํ เบยีดเบยีน 
แบงแยกมนุษยออกจากกัน ดังนั้นการเขาใจท่ีมา จะทําใหเห็นวา แบบแผนการ
ดําเนินชีวิตของหญิงและชายถูกสรางขึ้นมาภายใตบริบททางสงัคม จึงสามารถปรับ
เปล่ียนใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปได เพ่ือไมใหฝายใดฝายหน่ึงตองแบก
รบัภาระมากเกนิไป ความเขาใจดงักลาว จะชวยใหปรบัตวักบัเงือ่นไขทีเ่ปล่ียนแปลง
ไปไดงายข้ึน เปดโอกาสใหความสัมพนัธระหวางหญิงชายดีขึน้ รวมทัง้การเขาใจและ
ตระหนกัวา ปญหาสงัคมตางๆ ในปจจบุนัทีเ่กิดขึน้ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วของกบัเดก็และ
สตรี ลวนแตมทีีม่าจากความไมเคารพในความเปนมนุษยของกันและกัน และการไม
ใหความสําคัญตอความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 

กรอบวิธีคิดและเครื่องมือในการพิจารณามิติหญิงชายไดรับการพัฒนา
ขึ้นมาหลากหลายแนวทาง และไมมีแนวทางใดแนวทางหน่ึงเพียงอยางเดียวท่ีจะ
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6 World Health Organization. (2002) Gender Analysis in Health : A review of selected tools. 
Switzerland : Department of Gender and Women’s Health, p. 18

เหมาะสมกับประเด็นการพัฒนาตางๆ แตละวิธีการหรือเครื่องมือมักจะ
สะทอนชุดของสมมติฐานที่นําเอามิติหญิงชายไปใชโดยนัยยะและวิถีทางที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ต องการในเรื่องน้ันๆ เครื่องมือ
ในการวิเคราะหมิติหญิงชาย (Gender tools) มักทําใหเห็นถึงปจจัยตางๆ ท่ี
ทําใหหญิงและชายมีรูปแบบชีวิตที่แตกตางกัน และเครื่องมือที่ต างกันก็มัก
จะใหความสําคัญตอปจจัยเหลานั้นมากนอยตางกันไป อยางไรก็ตาม โดย
ทั่วไป ความแตกตางของหญิงชาย มักไดรับการอธิบายในประเด็นหลักๆ ไดแก 
 

! บทบาทหรือการแบงงานกันทํา (division of labour) 
! อํานาจหรือความสัมพันธระหวางหญิงชายตอทรัพยากร ทั้งการเขาถึง 

การควบคุม และการไดรับประโยชนจากทรัพยากรตางๆ ที่หมายความรวมถึง
ขอมูลขาวสาร การตัดสินใจ อํานาจตอรอง โอกาสทางการศึกษา เวลา รายได และ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอื่นๆ ตลอดจนอํานาจภายใน เชน ความเชื่อม่ัน ความมั่นใจ
ในตัวเอง เปนตน

! บรรทัดฐานทางสังคม (social norms) ท่ีทําใหหญิงชายใหคุณคาตอ
สิ่งตางๆ รวมท้ังความคาดหวังตอความประพฤติของหญิงชายที่ตางกัน 

ในหลายกรณ ีความแตกตางของหญงิชาย ไมวาในเรือ่งบทบาท การแบงงาน 
หรอืในเร่ืองอาํนาจ หรอืความแตกตางทางสงัคมอืน่ๆ กต็าม ไดกลายเปนปจจยัหลกั
ที่ผลักใหชาวบานตองรับความเสี่ยงจากการพัฒนา 

สําหรับการถอดบทเรียนผลการดําเนินงานโครงการ ชชต. ในที่นี้ มุง
พิจารณาใน 3 ประเด็นหลักท่ีอธิบายความแตกตางของหญิงชายดังกลาว ไดแก 1) 
บรรทัดฐานทางสังคมและความคาดหวังตอความเปนหญิงชาย 2) บทบาทและการ
แบงงานกนัทาํ และ 3) อาํนาจและการฟนฟอูาํนาจของผูหญงิ ซึง่การมองผานปจจยั
ทางสงัคม (social determinants) ของมติหิญงิชายนี ้จะชวยใหเหน็ถงึเงือ่นไขปจจยั
ที่เกี่ยวของกับความสัมพันธหญิงชายในกระบวนการพัฒนาท่ีเกิดขึ้น ไมวาในเชิง
หนนุเสริมหรือเปนอปุสรรคก็ตาม หรอืกลาวอกีอยางหน่ึงกคื็อ ความแตกตางในประเด็น
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เหลานี ้สงผลกระทบตอหญิงชายในกระบวนการของการพัฒนาอยางไร เฉพาะอยางยิง่
ในประเด็นเร่ืองอํานาจ ที่โดยท่ัวไปมักใหความสําคัญตอการเขาถึงและการควบคุม
ทรัพยากรตางๆ (access to and control over resources) และกลุมผูหญิงก็มัก
เปนกลุมทีด่อยโอกาสกวาในเรือ่งนี ้ซ่ึงสาํหรบัพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต ทีส่ถานการณ
ความรนุแรงไดสรางผลกระทบแกผูชาย ใหตกเปนกลุมทีถ่กูจบัตามอง ทาํใหการรวม
กลุมทํางานพัฒนาตางๆ ทําไดยากขึ้น รวมทั้งมีผูหญิงกลุมหนึ่งที่ตกเปนผูไดรับ
ผลกระทบเน่ืองจากตองสูญเสียผูเปนพอ หรอืสามี หรือลูกไป ผลกัดันใหผูหญงิไดรบั
การยกสถานะ บทบาท ใหขึน้มาทาํงานพฒันาและทาํงานเยยีวยาผูไดรบัผลกระทบ
จากสถานการณความรุนแรง ดงันัน้การเสริมอาํนาจและการฟนฟอูาํนาจของผูหญงิ 
จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีควรไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่อง
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หนาตางแหงโอกาส

“…ถึงเราเปนชาวบาน ไมไดเรียนหนังสือสูง
เราก็สามารถทําได”

 ชาวบานทุงเค็จ อ.สายบุรี จ.ปตตานี

บอยคร้ังเมือ่เริม่ตนพดูคยุเรือ่งการพัฒนาในพืน้ทีห่นึง่ๆ มกัจะสมัผสัไดถงึ
แรงตานเลก็ๆ ทีส่ะทอนผานคาํพดู การตัง้คาํถาม การแสดงออกในลกัษณะทีเ่รยีกวา 
“รอดูทาที” แนนอนวาการรูจักมักคุนหรือมิตรภาพโดยท่ัวไปแลว ใชวาจะเกิด
ขึ้นเมื่อแรกพบหรือใชเวลาสั้นๆ แตตองขอ “ดูใจ” กันกอน ยิ่งในพื้นที่ของความ
ขดัแยงดวยแลว ความไมไววางใจกลายเปนอปุสรรคดานหนาของการสือ่สารสมัพนัธกนั 
แตกระนั้นชาวบานก็ไมไดปดกั้น แตไดพาตัวเองเขามาสัมผัส หย่ังลอง ในจังหวะที่
หนาตางแหงโอกาสไดเปดให 

พื้นที่ของผูหญิงในกระบวนการพัฒนาชุมชนแนวทาง CDD
การดําเนินงานพัฒนาชุมชนดวยแนวทาง CDD ภายใตโครงการ ชชต. 

ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนกระบวนการตางๆ (ดังแสดงในแผนภาพ) หัวใจสําคัญก็คือ 
การมีสวนรวม ที่กอใหเกิดการเรียนรูและเพื่อจะเปนหลักประกันไดถึงการพัฒนา
ที่สามารถตอบสนองความตองการและความจําเปนของคนในชุมชนอยางแทจริง 
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แผนภาพแสดง ขั้นตอนของกระบวนการ CDD

ดวยกระบวนวิธีทํางานดังกลาว ไดสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูหญิงเขา
มามีสวนรวมในทุกขั้นตอน ตั้งแตการเปนอาสาสมัครชุมชนมีบทบาทในการเก็บ
ขอมลู รวมกบัผูประสานงานพืน้ทีใ่นการจดัเวทวีเิคราะหขอมลูชุมชน จนไดประเดน็
สําคัญในการพัฒนาโครงการของชุมชน นอกจากนี้ ผูหญิงจํานวนหนึ่งยังเขาไป
มบีทบาทเปนคณะทํางานชมุชน ทาํหนาทีบ่รหิารจดัการโครงการพฒันาท่ีไดรบัการ
สนับสนุนอีกดวย 

ทัง้นีต้ลอด 3 ป ของการดําเนินงานโครงการ ชชต. ใน 27 ชมุชน มจีาํนวน
ผูหญิงเขามามีสวนรวมท้ังสิ้น 2,262 คน คิดเปนรอยละ 56 ซ่ึงเม่ือพิจารณาตาม
บทบาทแลว มีสองลักษณะคือ เปนคณะทํางานชุมชน และอาสาสมัครชุมชน โดย
ในภาพรวม มผีูหญงิเขามามบีทบาททัง้สองลักษณะ คดิเปนสัดสวนเกนิกวาครึง่หนึง่
ของจํานวนท้ังหมดกลาวคือ 1) บทบาทเปนคณะทํางานชุมชน จากคณะทํางาน
ชุมชนทั้งสิ้น 1,729 คน เปนผูหญิง 948 คน คิดเปนรอยละ 54.8 และ 2) บทบาท
เปนอาสาสมัครชุมชน จากอาสาสมัครชุมชนท้ังสิ้น 533 คน เปนผูหญิง 325 คน 
คิดเปนรอยละ 61 (ดูตารางประกอบ)

3. การเขียนขอเสนอโครงการ

4. การพิจารณาโครงการและการ
อนุมัติโครงการยอย 

2. การเตรียมการดานสังคม
และการทําแผนพัฒนาชุมชน1. การเตรียมความพรอม

พื้นที่และทีมงาน

6. การส้ินสุดโครงการ 
การสงตองานและการ

บํารุงรักษา
5. การดําเนินการ

โครงการยอยในพื้นที่

ขั้นตอน CDD
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ตารางแสดง สัดสวนหญิงชายที่เขามามีบทบาทเปนอาสาสมัครชุมชน
และคณะทํางานชุมชนภายใตโครงการ ชชต.

ประเภท
หญิง
(คน)

คิดเปนสัดสวน
(%)

ชาย
(คน)

คิดเปนสัดสวน
(%)

รวม
(คน)

อาสาสมัครชุมชน 325 61 208 39 533

คณะทํางานชุมชน 948 54.8 781 45.2 1,729

รวมทั้งสิ้น 1,273 56 989 44 2,262

หนาตางแหงโอกาส
การสนบัสนนุทุนพัฒนาชุมชนภายใตโครงการ ชชต. ทีม่กีารนาํแนวคดิและ

กระบวนการ CDD มาใชดงักลาว เนนการมสีวนรวม สรางการเรยีนรู ใหแนวทางและ
วิธีการเพื่อพัฒนาโครงการท่ีตอบสนองตอความตองการของชุมชน ซ่ึงเปนแนวทาง
การพฒันาชุมชนท่ีผูเขารวมโครงการแตละพืน้ทีใ่หความเห็นสอดคลองกนัวา แตกตาง
ไปจากการดําเนินโครงการพัฒนาของหนวยงานอ่ืนที่เขามาสนับสนุน 

ทั้งนี้จากการสะทอนประสบการณและบทเรียนของผูเขารวมโครงการ 
ชวยฉายภาพใหเหน็เงือ่นไขปจจยัท่ีเปนจดุแขง็และโอกาส โดยเฉพาะสําหรบัผูหญงิ 
หนาตางแหงโอกาสของพวกเธอไดเปดขึ้น ทําใหไดแสดงบทบาท ศักยภาพ รวมไป
ถงึไดรบัประโยชนทีเ่กิดขึน้โดยตรง และท่ีสาํคญัคือทาํใหพืน้ทีแ่หงความสัมพนัธของ
หญิงชายในการพัฒนา เกดิดลุยภาพมากข้ึน ในลกัษณะความสัมพนัธทีส่นบัสนนุซึง่
กันและกันใหเกิดผลดี 

" พิถีพิถันและเนนการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนกระบวนการทํางาน
การดาํเนนิงานพฒันาชุมชนภายใตกระบวนการ CDD ตลอดทัง้ 6 ขัน้ตอน 

เปนเรื่องท่ีชาวบานไมคุนเคย อีกท้ังตองอาศัยความรวมมือและการมีสวนรวม
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ของคนในชุมชน ในการจัดทาํขอมลูชมุชน วเิคราะหขอมลู เพือ่คนหาความตองการ
และพิจารณาถึงความจําเปน กอนจะพัฒนาออกมาเปนรปูเปนรางโครงการ ข้ันตอน
กระบวนการเหลาน้ีแมดยูุงยากในสายตาชาวบาน แตถงึทีสุ่ดกต็ระหนักวาทาํใหเกดิ
การเรียนรู สรางความภาคภูมิใจ และรูสึกเปนเจาของโครงการจากการลงมือทําเอง 
ดวยลักษณะโครงการท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของคนในชุมชน เปดกวาง
ใหแกคนทุกกลุมเขามาสะทอนความตองการและความจําเปน ยิ่งเมื่อพาตัวเขามา
รวมทาํงาน ไดเทยีบเคยีงกบัประสบการณเดมิ ยิง่เหน็ความแตกตางไปจากโครงการ
พัฒนาที่มีหลายหนวยงานเขามาสนับสนุน ซึ่งสวนใหญมักกระจุกตัวอยูกับกลุมคน
เดิมๆ ที่เปนผูนําและเครือขายของผูนํา ที่อาจเคยรวมงานกับราชการมากอน หรือ
ใกลชิดกับผูนําทางการ ทําใหชาวบานคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะผูหญิง มีโอกาสเขาไปมี
สวนรวมนอยมาก สวนใหญมักอยูในฐานะเปนเพียงผูดําเนินการบางสวนหรือรอรับ
ผลเทานั้น ทําใหเห็นถึงความแตกตางที่ชาวบานจะไดรับประโยชน ซึ่งเสียงสะทอน
จากพ้ืนที่สวนหนึ่งทําใหเห็นวา ชาวบานเองก็ตองการทางเลือกในงานพัฒนา

“ที่ไหนเคยไดก็จะไดตลอด การพิจารณาข้ึนอยูกับผูนํา มีเวที
ประชาคมเพื่อสรางภาพ ถามชาวบานวาตองการอะไร พอออก
ความเห็นก็ไมไดโครงการ ตอนหลังเรารูแลว เลยไมเขารวมเวที 
เพราะรูวาเกิดอะไรขึ้น ขอแลวก็ไมได พวกท่ีไดก็ญาติผูนํา ญาติ
อบต. มันไมเหมือนโครงการน้ี” 

ชุมชนตรือปา

“เราไดเรียนรูหลกัการทํางานท่ีเปนขัน้ตอน ของโครงการอืน่ๆ มา
แบบสําเร็จแลว เราแครับทราบ แตโครงการน้ี เราทําเองทุกอยาง 
ไดประสบการณ”

ชุมชนปาตาบาระ

“ชาวบานบอกวาเปนกิจกรรมที่ไมเคยมี เขาเปรียบเทียบกับ
โครงการที่อําเภอสนับสนุน ใหมาทําแคไหนก็แคนั้น ไมไดติดตาม
แบบโครงการเรา เราลงไปคลกุคลสีมัพนัธกับเขา แลวคนทีม่ารวม
โครงการนี้แทบจะไมเคยรวมกิจกรรมของรัฐเลย เพราะโครงการ
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ตองการทํากับคนรากหญา สวนใครทีเ่คยรวมกบัรัฐ เปนผูนาํทองถิน่ 
จะใหเปนที่ปรึกษาโครงการ เพื่อชาวบานจะลงมือทําเอง รูสึก
เปนเจาของเอง” 

ผูประสานงานพ้ืนที่กือเม็ง

" คนหาความตองการ พิจารณาความจําเปนบนฐานขอมูลชุมชน 
เมือ่พลิกบทบาทจากท่ีเคยอยูในฐานะผูรอรับผลการพัฒนา มาเปนผูกระทํา

การเสยีเอง ขณะทีค่วามตองการของคนในชมุชนกด็จูะมมีากมาย แลวอะไรเปนสิง่ที่
ควรจะทํา โครงการพัฒนาอะไรท่ีจําเปนตอพื้นที่จริงๆ 

การพฒันาโครงการของชาวบานบนฐานขอมลู ซึง่ตองมกีารรวบรวมขอมลู
ชมุชน วเิคราะหทุนของชมุชนในดานตางๆ ชวยทาํใหมองเหน็ปญหา ความตองการ 
และการพิจารณาถึงความจําเปนที่แทจริงไดอยางตรงไปตรงมาจากขอมูล รวมไป
ถึงการคํานึงถึงความตองการของบางกลุมที่บางครั้งถูกมองขาม เพราะอาจจะเปน
คนสวนนอย หรือไมมีโอกาสไดบอกปญหาและความตองการก็ได ซึ่งโครงการที่รัฐ
สนับสนุนมักไมสามารถสะทอนออกมาได ดวยขอจํากัดที่มุงตอบสนองตอนโยบาย 
แผนงาน และเปาหมายของหนวยงาน มากกวาจะตอบสนองความตองการของ
ชุมชน ดังที่มีการสะทอนไววา 

“โครงการของภาครัฐเขาไมรูวาคนในชุมชนตองการอะไร เพราะ
โครงการถูกส่ังมาจากเบื้องบน แตโครงการแอลดีไอแปลก เปน
โครงการที่ตองสํารวจชุมชน ตองทําขอมูล เอาขอมูลมาวิเคราะห 
ตองผานเวทีหลายครั้ง มันเลยตรงกับความตองการของชาวบาน 
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แลวทุกคนเปนเจาของ ไมใชคนเดียว ถึงใครจะเปนประธานก็
ไมใชของคนๆ นัน้ แตเปนโครงการของชมุชน ชมุชนเปนคนทีไ่ด” 
ชุมชนตรือปา

" งานละเอียดท่ีเปดโอกาสใหผูหญิงไดแสดงฝมือ
การกําหนดโครงสรางการดําเนินงานในรูปคณะทํางานชุมชน ที่ตองรับรู 

ตดัสนิใจและรบัผดิชอบรวมกัน ประกอบกบัการวางระบบการจดัการเอกสารการเงนิ
ที่ชัดเจนและรัดกุม เนนความโปรงใสและตรวจสอบได ซึ่งสวนใหญผูหญิงมักไดรับ
มอบหมายใหเปนผูรบัผดิชอบ เพราะตองอาศยัความละเอยีด รอบคอบถีถ่วน อนัเปน
ทีย่อมรับกนัโดยมากวาเปนคณุลกัษณะของผูหญงิมากกวาผูชาย จงึเปนโอกาสและ
ทีท่างใหผูหญงิไดทาํงานรวมกับคนในชุมชน ไดแสดงความสามารถใหเกดิการยอมรับ 
เกิดผลดีในการเรียนรูและพัฒนาตนเองตอไป ดังเสียงสะทอนในหลายพ้ืนที่วา

“โครงการอื่น ไมตองทําจัดซ้ือจัดจางเอง เขาจัดใหหมด แต
โครงการน้ีตองโปรงใส จะซ้ืออะไรตองไปสํารวจราคาสามราน 
หารานท่ีถูกที่สุด มีเอกสารการเงินที่ตองทําเยอะแยะ ทําทีเปน
วันสองวัน...”

ชุมชนปาตาบาระ

“คณะทํางานที่กือเม็งสะทอนวา เขารูแลววาโครงการนี้ใชเงินมี
ที่มาที่ไป ตองมีการจดบันทึก เคลียรเอกสารบัญชี มีรับบิล แสดง
วาชาวบานเขาเขาใจ” 

ผูประสานงานพ้ืนที่กือเม็ง 
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"  ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง คํานึงถึงความ
ตองการของบางกลุมท่ีบางครั้งถูกมองขาม

จากกระบวนการพัฒนาโครงการที่ใหความสําคัญกับการรวบรวมขอมูล 
รูทุนของชุมชน ตองวิเคราะหชุมชนที่ครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดลอม ชวยใหเห็นประเด็นปญหา ไดสะทอนความตองการ และไดพจิารณา
ถงึความจําเปนทีแ่ทจริง นาํไปสูกิจกรรมการพัฒนาท่ีชวยยกระดับคุณภาพชีวติของ
คนในชุมชนโดยตรง นอกจากน้ี กลุมผูหญิงมกัเปนคนสวนใหญทีร่บัผิดชอบดําเนินการ 
ทาํการสาํรวจ เกบ็รวมรวมขอมลู การไดเขารวมสะทอนถงึปญหาหรอืความตองการ 
จึงเปนโอกาสใหนําเสนอบางประเด็นท่ีถูกละเลยหรือมองขามไปเพ่ือนําไปสูการ
แกไขไดเนื่องจากท่ีผานมา ขาดขอมูลท่ีรอบดานเพียงพอจากคนหลากหลายกลุม 
โดยเฉพาะกลุมที่ขาดโอกาสในการมีสวนรวมจัดสรรทรัพยากร และมักไมไดรับ
ประโยชนจากโครงการตางๆ ท่ีนาสนใจคือ ชวยยกระดับความสําคัญของประเด็น
ที่เกี่ยวของกับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตซึ่งมักจะสัมพันธกับบทบาทและความรับ
ผดิชอบของผูหญงิในฐานะผูดแูลความเปนอยูของคนในครอบครัว หรอืมกัเก่ียวของ
ใกลชิด สัมผัสกับปญหามากกวา เชน ปญหาการเล้ียงดูและใหการเรียนรูตามวัยแก
บุตรหลาน เปนตน 

 “เรามีปญหาเด็กในหมูบานเยอะมาก พอแมทาํงานไมมเีวลาดแูล
ลูก ศูนยเลี้ยงเด็กท่ีมีอยูก็อยูไกล หางจากหมูบานไปประมาณ
หากิโลฯ ตองใชมอเตอรไซคไป อยูลึกและเสนทางที่ไปก็เส่ียงไม
ปลอดภัย พอประชุมเสนอความตองการ เลยเห็นพองกันวาจะ
ทําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก”

ชุมชนปาตาบาระ 

" เสริมสรางทักษะ พัฒนาความสามารถของคนในชุมชน
การพฒันาคนใหมคีวามรู มทีกัษะและมปีระสบการณในการทาํงานพฒันา 

นับวาเปนจุดเดนอยางหนึ่งของโครงการ ชชต. ท่ีมีการสะทอนออกมา เนื่องจากใน
ขั้นตอนของกระบวนการ CDD โดยตัวมันเองไดผนวกรวมมิติกระบวนการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของผูเกี่ยวของในกระบวนการพัฒนาเขาไวอยูแลว 
เมือ่ชาวบานมปีระสบการณตรงจากการทาํงานรวมกนั จงึเปนหนทางของการเรยีนรู
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และพฒันาตนเอง โดยผูหญงิเปนคนสวนใหญทีม่เีวลารวมอยูในกระบวนการมากกวา 
พวกเธอใหความสนใจ กระตอืรอืรน มุงม่ัน และรบัผดิชอบตองานทีไ่ดรบัมอบหมาย 
เปนโอกาสใหไดพัฒนาศักยภาพ เสริมสรางทักษะ โดยเฉพาะอยางย่ิง ในการคิด
วิเคราะห เปรียบเทียบ หาจุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรค เพ่ือใหไดโครงการ
ที่ตอบสนองตอความตองการที่แทจริง และสามารถดําเนินการไดจริงดวย นํามาซึ่ง
ความมั่นใจ การยอมรับนับถือในบทบาทของผูหญิงเพิ่มมากข้ึน เชนโครงการของ
พื้นที่ปาตาบาระ ท่ีมีตัวแทนชาวบานสะทอนวา

“เราเสนออะไรหลายอยาง จะเลีย้งปลากระพง ตูหยอดเหรียญ แต
พอดขูอมูลท่ีชวยกันวิเคราะห เล้ียงปลากระพงไมไดเพราะตนทนุ
สูง งบไมพอ ทําตูนํ้าหยอดเหรียญ มันตองลงทุนแพง แลวเด็ก
ชอบไปเลน เครื่องจะเสีย ตองมีคาใชจายซอมอีก ก็เห็นวาทํานํ้า
บดูจูะดีกวา ทีน่ีเ่ปนตนกาํเนิดบูดทูีแ่รกของประเทศดวย อปุกรณ
ก็มี ตลาดก็มี คนขางนอกจะมาซ้ือท่ีนี่กันเยอะ ถึงจะตองใชเวลา
หมัก ชาบางแตชัวร” 

ดวยเงือ่นไขการสนบัสนนุงานพฒันาชมุชนดวยกระบวนการ CDD ลกัษณะ
ของงานทีต่องรบัผิดชอบไปจนบรรลผุลเปนรปูธรรม ตลอดจนบรบิทหรอืสภาพการณ
ของพื้นที่ ในการขับเคลื่อนสรางการเปลี่ยนแปลง พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนโดยคนในชุมชนเอง เปนทั้งจุดแข็ง และโอกาส ท่ีทําใหศักยภาพของ
ผูหญงิซึง่มกัถกูซอนไวจากเงือ่นไขทางสงัคมหรือวฒันธรรม ไดมทีีท่างแสดงตวัออกมา 
ตลอดจนทําใหความสัมพันธของหญิงชายในการพัฒนาเกิดดุลยภาพมากขึ้น 
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เพราะกลุมผูหญิงเขาถึง ใชประโยชนจากทรัพยากร และไดรับประโยชนโดยตรง 
อกีทัง้มอีาํนาจในการตัดสนิใจ ขณะเดยีวกัน กส็รางการยอมรับ สนบัสนุนซึง่กนัและกัน
ระหวางหญิงชาย จากโอกาสของการพัฒนาที่เปดชองให แตน่ันไมสําคัญเทากับวา 
กอนที่หนาตางแหงโอกาสนั้นจะผานเลยไป พวกเธอไดเปดรับ ใหโอกาสพาตัวเอง
เขาไปมีประสบการณตรง ไปสัมผัสกับโลกอีกใบ ท่ีสอนใหรูวา พวกเธอมีศักยภาพ 
มีคุณคา และสามารถทําได
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เมื่อผูหญิงเปลี่ยน

“ผูหญิงคือมณฑลแหงพลังอันเต็มเปยม
ที่ภายในคือความเล่ือนไหลของพลังแหง

การสรางสรรค การฟูมฟก และการแปรเปล่ียน”
 Diane Mariechild, นักเขียนเรื่อง Mother Wit

มุมมองความสัมพันธหญิงชาย เปนประเด็นที่มุงใหความสําคัญตอความ
เสมอภาค และความเปนธรรมทางเพศภาวะ หากเปนความสัมพันธเชิงอํานาจ
ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจเหนือ ครอบงําและควบคุม ยอมทําใหอีกฝายตกเปนฝาย
เสียเปรียบ ในสังคมท่ีชายเปนใหญซึ่งความเปนชายไดรับการยกยองอยูเหนือความ
เปนหญิง การมีอํานาจเหนือกวาของชาย ยอมทําใหไดรับโอกาส เขาถึงและควบคุม
ทรัพยากร รวมถึงไดรับประโยชนมากกวาหญิง 

การวิเคราะหความสัมพันธหญิงชาย จึงเปนการทําความเขาใจปจจัย
ที่กําหนดบทบาททางเพศภาวะ ความสัมพันธระหวางกันในรูปแบบตางๆ ตลอด
จนพลวัตความเปล่ียนแปลงหรือเง่ือนไขของสังคมท่ีสงผลกระทบตอความสัมพันธ
ดังกลาว ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุง สงเสริมใหเกิดความเสมอภาคและความเปน
ธรรมของทุกคนในสังคมได

การดําเนินงานโครงการ ชชต.ที่นํากระบวนการ CDD เขามาใชเพื่อจะ
ใหการพัฒนาโครงการสามารถตอบสนองตอความตองการของคนในชุมชน และ
เปนเงื่อนไขใหเกิดการมีสวนรวมคิดรวมทํา ไดสรางการเปล่ียนแปลงในหลายดาน 
โดยเฉพาะความเปล่ียนแปลงของผูหญิง สําหรับการถอดบทเรียนผลการดําเนิน
งานโครงการ ชชต. โดยมองและวิเคราะหผานความสัมพันธหญิงชาย มุงพิจารณา
ใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก 1) บรรทัดฐานทางสังคมและความคาดหวังตอความเปน
หญิงชาย 2) บทบาทและการแบงงานกันทํา และ 3) อํานาจและการฟนฟูอํานาจ
ของผูหญิง ดังนี้
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7 บรรทัดฐาน (Norm) หมายถึง ระเบียบ แบบแผน พฤติกรรม ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามคตินิยม
ท่ีสังคมน้ันๆ วางไว และเขาใจรวมกัน มีบทบาทชวยควบคุมสัมพันธภาพและพฤติกรรมของบุคคล
ใหเปนไปตามท่ีสังคมปรารถนา ทําใหเกิดความราบร่ืน ความเปนปกติในชีวิตสังคม

ทุกสังคม มีความเชื่อ บรรทัดฐาน7 ความคาดหวังตอความเปนหญิงชาย
แตกตางกัน หญิงชายถูกคาดหวังใหประพฤติตางกัน ถูกอบรมสั่งสอนใหทําตาม
บรรทัดฐานทางสังคม เชน การแตงกาย ความสนใจเรื่องราว มีบุคลิกภาพและ
การตอบสนองดานอารมณแตกตางกัน รวมทั้งกําหนดความเชื่อเรื่องความเปน
หญิงชาย เชน ส่ิงท่ีชายกระทํามีคุณคากวาหรือดีกวาส่ิงท่ีหญิงทํา หรือชายแข็งแรง
หญิงออนแอ หรือหญิงตองถูกปกปองโดยชาย เปนตน รวมทั้งการคาดหวังวา 
ใครควรมีบทบาทและความรับผิดชอบอยางไรตามที่สังคมเปนผูกําหนด 

การพิจารณาความสัมพันธในแงนี้ ทําใหเห็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมและ
ความคาดหวังของสังคมที่กําหนดแบบแผนชีวิตของหญิงชาย และทําใหเห็นวา
กิจกรรมหรือ โครงการพัฒนามีผลกระทบทางตรงหรือทางออมอยางไรตอหญิง
ชายเมื่อพิจารณาจากบทบาทตามบรรทัดฐานทางสังคมที่เปนอยู เพื่อนําไปสูการ
พัฒนา แกไข หรือลดขอจํากัด อาทิ การปรับเปลี่ยนคานิยมท่ีอาจกอใหเกิดความ
ไมเสมอภาคระหวางหญิงชาย การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาที่มุงขจัดปญหา
เนื่องจากความเปนหญิงชาย เชน การเปดโอกาสใหกลุมคนที่มีสวนรวมนอยได
แสดงความคิดเห็นหรือเขารวมใหมากที่สุด การสรางเงื่อนไขใหองคกร/ ชุมชนมี
กลุมผูหญงิเขารวมทาํงาน ทาํกจิกรรมมากขึน้ การวางแผนพฒันาทีเ่นนแกปญหา
ที่เกิดเฉพาะผูหญิงหรือสวนใหญกับผูหญิง เปนตน

บรรทัดฐานและความคาดหวังเร่ืองความเปนหญิงชาย 
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ความเปนแมบาน กับโอกาสในเสนทางงานพัฒนา
ผูหญิงสวนใหญที่เขารวมงานพัฒนาซึ่งไดรับการสนับสนุนจากโครงการ 

ชชต. มกัเปนแมบาน ใชเวลาแตละวนัไปกบัการรบัผิดชอบงานในครวัเรอืนเปนหลกั 
ตัง้แตดแูลทาํความสะอาดบาน ทาํกับขาว สงลกูไปโรงเรยีน แมวาบางคนตองทาํงาน
รับจางเพื่อเปนรายไดเสริมแกครอบครัวเนื่องจากมีความเปนอยูแบบหาเชากินค่ํา 
ตองหารายไดมาหมุนเวียนใชจายในแตละวัน เพราะไมมเีงนิออม หรือไมมทีรพัยสนิ 
ที่ดิน เปนของตนเอง ทําใหท้ังสามีภรรยาตองออกไปทํางานชวยกัน แตสถานะของ
ผูหญิงไมวาจะอยูในครัวเรือนลักษณะใด ก็ยังคงตองทําหนาที่และบทบาทของการ
เปนภรรยาและมารดาใหสอดคลองกับบทบาทท่ีพงึประสงคตามหลักการทางศาสนา 

การเปนแมบานถูกมองวาเปนขอจํากัดตอการพัฒนาศักยภาพและความ
สามารถของผูหญิง เพราะผูหญิงตองรับผิดชอบและเก้ือกูลดูแลผูอื่นมากกวาการ
ใหความสาํคญัตอตนเอง ทาํใหคณุคาและความหมายของเธออยูในมือของสามแีละ
ครอบครัว โลกที่แคบภายในบานลดทอนความกระตือรือรน ความสนใจใครรูในส่ิง
ตางๆ ตลอดจนเร่ืองราวความเปนไปทางสังคม และมีแนวโนมการยอมจํานนตอ
อํานาจ (ซีโมน เดอโบวัวร อางถึงในวารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545) อยางไรก็ตาม การ
ดําเนินงานพัฒนาโดยใชกระบวนการ CDD ท่ีเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในทุก
ขั้นตอน ไดกลายเปนโอกาสใหแกผูหญิงซึ่งใชชีวิตและเวลาสวนใหญอยูในชุมชน 
เมื่อผูชายตองไปทํางานนอกบาน แตผูหญิงทํางานในบาน ดังน้ันเมื่อเสร็จจากงาน
และความรับผิดชอบในครัวเรือน ผูหญิงจึงเปนคนกลุมใหญที่เขารวมกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นได ดังประสบการณของผูหญิงหลายคนที่สะทอนวา 

“ที่บานเหลือแคคนมีอายุ ผูหญิงก็เยอะ เราเปนแมบานไมไดไป
ไหน ผูชายไปทําประมง ออกไปรับจาง กลางวันมีแตผูหญิงอยู” 

ชุมชนปาตาบาระ 

“จะเรียกคนมาประชุมแตละครั้งยากนะ ผูชายจะไมอยู ตองออก
ไปทํางาน ผูหญิงทํางานบานเสร็จ กรีดยางเสร็จเชา หลังจากนั้น
กม็เีวลาวาง กอ็ยากจะทาํอาชพีเสรมิใหกลุมสตรทีีม่เีวลาวางตอน
กลางวัน” 

ชุมชนตรือปา 
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“ตอนเชาทาํงานหมด พอทาํกบัขาวเสรจ็กม็าทาํทีน่ี่ (กลุมแมบาน) 
สวนมากสามีไปทํางาน เราอยูบานเปนหลัก ไปกรีดยางตอนเชา 
เตรียมกับขาวใหสามี สงลูกไปเรียนแลว ก็มารวมกลุมกัน ถาใคร
มีลูกเล็กก็พาลูกมาดวย” 

ชุมชนทุงเค็จ

จากกระบวนการท่ีสรางการมีสวนรวม กําหนดใหตองทําขอมูลชุมชน 
วิเคราะหชุมชน จัดประชุมกันอยางตอเนื่อง และใชเวลาพัฒนาโครงการ เปนขอได
เปรียบทําใหผูหญิงเขารวมไดมากกวา ขณะที่ผูชายตองออกไปทํางาน ซึ่งมักจะมี
ปญหาการนดัเวลาประชมุและทาํงานรวมกนั ดงัจะเหน็ไดจากความลาชาในโครงการ
พัฒนาประเภทงานกอสราง ซึ่งตองพึ่งพาแรงงานผูชายเปนหลัก แตมักจะไมเปน
ปญหาในโครงการที่ขับเคลื่อนโดยผูหญิงเปนหลัก 

อยางไรกต็าม ความแตกตางกันทีเ่ปนขอจํากดัตอการมีสวนรวมของผูหญงิ
ดวยกันเอง ยังขึ้นอยูกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ กลาวคือผูหญิงในครัวเรือนที่ยากจน
ตองทํางานรับจางเพื่อหารายไดเลี้ยงครอบครัวรวมกับสามี จะมีโอกาสเขารวมได
นอยกวาผูหญิงในครอบครัวท่ีมีฐานะดีกวา เพราะการเขารวมกิจกรรม หมายถึง
การที่ผูหญิงกลุมที่ยากจนอาจตองสูญเสียรายไดในวันน้ันไป ขณะที่ผูหญิงอีกกลุม
ไมตองวิตกกังวลตอปญหารายไดแบบเดียวกันน้ี เชนตัวอยางอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ตรือปา

“ชาวบานที่ตองกรีดยางเปนลูกจาง ถาตองไปประชุมหรืออบรม 
เขาตองออกจากบานแตเชา กลวัวามปีญหาวาจะกรีดยางไมได ถา
เปนลกูจางเขาจะเกรงใจ จะถามวาไปกีว่นั ตองหยดุกรดียาง กลวั
เถาแกบน บอกวาใหคนอื่นไปแทนไดไหม ไปสายไดไหม ไมไปได
ไหม ขอทํางานกอน ถาไมทํางานเขาก็ไมมีรายได” 
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พื้นฐานทางเศรษฐกิจกําหนดความตองการ ความสนใจ
นอกจากน้ี พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ตางกันยังสงผลตอความตองการและ

ความจําเปนในประเด็นการพัฒนาที่ตางกัน โดยผูหญิงกลุมยากจนสนใจและ
กระตือรือรนในการทําโครงการที่เกี่ยวของกับอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และ
การสรางรายได ซึ่งตางไปจากผูหญิงกลุมที่มีฐานะดีกวา จะใหความสนใจใน
การพัฒนาศักยภาพ ความสามารถและโอกาสทางสังคม รวมถึงการพัฒนาที่
มุงประโยชนของชุมชนโดยรวม เชน การสรางศูนยเด็กเล็ก ศูนยการเรียนรู การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

จากโลกในบานสูโลกสังคม... ความจํากัดที่ตองเผชิญ
ดวยขั้นตอนในกระบวนการ CDD ท่ีมีความตอเนื่องและใชเวลานาน เชน 

ขั้นตอนการเก็บขอมูลชุมชนแบบมีสวนรวม และจัดเวทีวิเคราะหชุมชน ซึ่งใชเวลา
คอนขางนาน ตองออกไปรวมกิจกรรมอยูหลายครั้ง รวมถึงการไปอบรมนอกพื้นท่ี 
ตองพักคางแรมนอกบาน เงื่อนไขและความจําเปนดังกลาวสงผลกระทบตอบาง
ครอบครัว ดังที่ผูหญิงคนหน่ึงสะทอนวา “มีเสียงบนบาง เพราะสามีรูสึกวาเขาถูก
ทิ้งใหอยูบาน แลวภรรยาออกไปสนุกขางนอก” แตการยืนกรานดังที่ผูหญิงคนหนึ่ง
บอกวา “เราไมถอย” โดยพยายามช้ีแจงวา สิง่ทีก่ระทําเปนไปเพ่ือประโยชนตอสวน
รวม และการพฒันาชุมชน ซึง่ท่ีผานมาถกูทอดทิง้และละเลยไป ทาํใหอกีฝายเห็นถงึ
ความสาํคญัของการพฒันา โดยทีฝ่ายสามแีละครอบครวัอาจไมไดแสดงวาสนบัสนนุ 
หรือเห็นดีเห็นชอบในการเขารวมกิจกรรมก็ตาม แตกระน้ันผูหญิงก็ยังมีโอกาสเขา
รวมกจิกรรมอยางตอเน่ือง จงึนับเปนเรือ่งดี ซ่ึงเธอเองตองบริหารจดัการเวลาทัง้ตอ
ครอบครัวและงานพัฒนาท่ีเปนเรื่องสาธารณะ เชนที่สะทอนวา

“ครอบครัวก็บนบาง แตเราเปนประเภทไมยอมถอย อยางนอย
ใหชุมชนเราประสบความสําเร็จ เขามองในแงลบ แตเราเช่ือใน
สิ่งที่เราทํา เพราะเราทําในสิ่งที่ถูกตอง มีคนหาวาเราทิ้งแฟนไวที่
บาน ออกไปสนุกขางนอก แตสิ่งที่เราทําดีตอชุมชนเขาไมรู ตอน
นี้ก็มีเสียงแบบน้ีอยู”

ชุมชนตรือปา
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“เจอคําถามตลอด ไปทําอะไร ไปประชุมอะไร แตที่บานเขาเปด
โอกาส ถาเปนงานเพื่อสังคม มีแฟนที่เปนผูชวยผูใหญบาน เขาจะ
เปดใหมาทํา แตถาไปเที่ยวเตรเขาไมให นี่มาทําประโยชน ชุมชน
เราไดประโยชน เขาก็ใหมา” 

ชุมชนกือเม็ง

“ถาคนที่บานเขาใจก็โอเค แตไมถึงกับวาอยูขางนอกตลอด ตองมี
เรื่องสวนตัวดวย มัวทําจิตอาสาทุกอยางที่บานจะกินอะไร ก็ตอง
แบงเวลาใหเหมาะสม อาทิตยหนึ่งจะทําวันไหน เลือกวันเสาร
ทํางานกัน วันอ่ืนก็ไมตองมา ตกลงประชุมกัน จะวางตรงกันวัน
ไหน เราต้ังเปนวันเสียสละมาทํางานดวยกัน” 

ชุมชนปาตาบาระ 

การเคล่ือนยายตัวเองจากโลกในบานสูโลกทางสังคมของผูหญิง สําหรับ
บางสงัคมยอมตองเผชญิกับความจาํกดับางประการ อยางนอยกใ็นระดบัครอบครวั
ทีม่คีวามคาดหวังตอการทําหนาทีข่องผูหญงิ จงึตองอาศัยการจัดการใหลงตัวในเร่ือง
เวลากับสิง่ท่ีรบัผิดชอบ ขณะทีใ่นอกีชัน้หนึง่ยงัตองเผชญิกับขอจํากัดในเรือ่งความเช่ือ 
บรรทัดฐาน ตลอดจนความคาดหวังที่สังคมกําหนดใหหญิงชายประพฤติตางกัน 
มีบทบาทและความรับผิดชอบตางกัน 

ในหลายกรณีพบวา ครอบครัวไมอนุญาตใหผูหญิงเขามาทํากิจกรรม ทั้ง
ที่ผูหญิงอยากจะออกมาทํางานรวมกับคนในชุมชน ซ่ึงหนทางหน่ึงที่พวกเธอทําคือ 
พยายามท่ีจะติดตามการดําเนินกิจกรรม และการเสนอความเห็นฝากเพ่ือนท่ีเขา
รวมกิจกรรม เพื่อใหเปนปากเสียงแทนตนเอง เชนเสียงสะทอนจากพื้นที่ตรือปาวา

 
“ผูหญงิท่ีนีจ่ะมีสองแบบ อยางคนมคีรอบครวั ตวัเองอยากทาํ แต
สามีไมใหทํา แตเขาจะเสนอความคิดเห็น ถึงแมจะไมไดเปน
คณะทํางาน เขาอยากมีสวนรวม ก็บอกคนอ่ืน เขาอยากทํางาน
แตไมอยากจะมีปญหาครอบครัว โครงการนี้ประชุมบอย ทุกคน
ถูกถามวาทําไมประชุมบอย ประชุมอีกแลว ผูชายท่ีไมเขาใจก็มี 
แตท่ีครอบครัวเขาใจก็มี เขามาทําได” 
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การถือปฏิบัติที่ตองเคารพเช่ือฟงสามีและครอบครัวอยางเครงครัด 
โดยถือเอาความรับผิดชอบในฐานะภรรยาและมารดาเปนสําคัญ แสดงใหเห็น
ถึงอิทธิพลดานศาสนาหรือทางชีวิตวัฒนธรรม และความคาดหวังของสังคมที่
เขามากําหนดความคิดความเช่ือ บทบาท การประพฤติปฏิบัติของหญิงชายที่
แตกตางกัน ซึ่งนับวาเปนประเด็นออนไหวที่ตองใหการเคารพและยอมรับ แต
ในบางบริบทที่ผูหญิงสามารถออกมารวมกิจกรรม ทํางานพัฒนา และมีบทบาท
นอกเหนือจากความรับผิดชอบหลักในครอบครัว ทําใหเห็นปจจัยอ่ืนๆ ตลอดจน
พลวัตความเปล่ียนแปลงท่ีเขามามีอิทธิพลตอ บรรทัดฐาน ความคาดหวังตอความ
เปนหญิงชายที่เปลี่ยนไปดวย เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจและการทํามาหากิน ปจจัย
ทางสงัคมการเมือง ทัง้นีก้ารวิเคราะหความสมัพนัธในมติหิญงิชายในการดําเนินงาน
พัฒนา จําเปนตองพิจารณาปจจัยเหลานี้ควบคูกับปจจัยทางศาสนาหรือวัฒนธรรม
ทีม่อีทิธพิลอยางเฉพาะเจาะจงในพืน้ที ่ซ่ึงอาจเปนปจจยัสนบัสนนุหรอืเปนอปุสรรค
ตอการมีสวนรวม ปดกัน้ผูหญงิเขาสูพืน้ทีส่าธารณะก็ได การพิจารณาปจจยัดงักลาว 
จะชวยใหเหน็วา กจิกรรมหรอืโครงการทีพ่ฒันานัน้ มผีลกระทบตอบทบาทของหญงิ
ชายท้ังโดยตรงและโดยออมอยางไร กจ็ะชวยปรับปรุง สงเสริมใหไดรบัโอกาสย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะกลุมที่อยูในภาวะเปราะบางหรือขาดโอกาส
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9 เนตรดาว แพทยกุล. บทบาทของผูหญิงชาวบานในการพัฒนา: กรณีศึกษาบทบาทของผูหญิง
ในเครือขายชุมชนเมือง. เชียงใหม: ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544.

หญงิและชายมักมบีทบาท ความรับผดิชอบหรือการแบงงานกันทํา แตกตาง
กันไปตามวัฒนธรรมสังคม และผันแปรไปตามสภาพการณและเง่ือนไขของสังคม
ทีเ่ปลีย่น แปลงไป เชน ปจจบุนั ผูหญงิมกัมหีลากหลายกิจกรรมทีต่องทาํในแตละวนั 
ทั้งการเลี้ยงดูลูก งานบาน งานนอกบาน กิจกรรมตางๆ ทางประเพณีวัฒนธรรม 
ขณะทีผู่ชายทาํงานนอกบานเพือ่ไดคาตอบแทน นาํไปสูการเขาถึงทรัพยากรตางๆ 
เปนสําคัญ

สงัคมทีใ่หชายเปนใหญจะเนนยํา้บทบาทของผูหญงิในฐานะแม ซึง่จะตองให
กําเนิดและเล้ียงดูบุตร โดยยึดเอาเหตุผลเชิงชีวภาพมากําหนดบทบาททางสังคม 
ทาํใหจาํกัดขอบเขตผูหญิงไวแตเพียงในบานและการทาํงานบาน แตกลบัเปนงานที่
ไมมคีาทางเศรษฐกจิหรือไมนบัวาเปนรายได ทาํใหผูหญงิรูสกึวาตวัเองไมมีคณุคา 
ตองพ่ึงพาผูชายท่ีทํางานนอกบานและมีรายได ผูชายกลายเปนผูมีอํานาจเหนือ 
เขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรไดมากกวา ซ่ึงนอกจากไมสามารถออกไป
ทาํงานนอกบานไดแลว ยงัลดบทบาทและการมีสวนรวมทางการเมือง เกิดปญหา
การกีดกันและเขาไมถึงโอกาสดานตางๆ เชน การศึกษา9 อีกดวย

การพจิารณาความสมัพันธหญงิชายในแงนี ้ทาํใหเหน็ถงึบทบาท ความรบัผดิชอบ
ของหญิงชายที่ดํารงอยูในสังคมวาเปนอยางไร เฉพาะอยางยิ่งสงผลกระทบตอ
ผูหญิงอยางไร เชน เร่ืองการใชเวลา ผลกระทบตอสุขภาพกาย ใจ โอกาสในการ
พัฒนาตนเอง เปนตน เพราะปจจุบันที่สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เปล่ียนแปลงไป ผูหญิงตองออกจากบานไปทํางานนอกบานเหมือนผูชาย แต
ภาระงานในบานกย็งัเปนหนาทีข่องผูหญงิอยูด ีเวลาทํางานของผูหญิงจงึยาวนาน
กวา และแนนอนวาผลกระทบที่เกิดกับผูหญิง ยอมเปนผลกระทบที่เกิดข้ึนกับ
ครอบครัวดวยเชนกัน นอกจากนี้ ตองไมหลงลืมวา การจัดทํากิจกรรม โครงการ 
หรอืนโยบายตางๆ จะนาํเรือ่งการแบงงานกนัทําของหญงิชายมาพจิารณาอยางไร 
เชน ควรจะมีสัดสวนหญิงชายเทาไรจึงเหมาะสม เปนธรรม เนื่องจากผูชายกับ
ผูหญิงมักมีประสบการณ ความรู ความถนัด และยุทธศาสตรในการจัดการเรื่อง
ตางๆ ไมเหมือนกัน หากผูหญิงมีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้น มักจะเนนไปสู
เรื่องคุณภาพชีวิต ครอบครัว เด็กเยาวชน และกิจกรรมดานสังคมอ่ืนๆ มากกวา

    บทบาท ความรับผิดชอบ หรือการแบงงานกันทํา
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พลังสรางสรรคหญิงชายที่เกื้อหนุนกัน
จากประสบการณในพ้ืนท่ีศึกษา พบวา การแบงงานกันทําระหวางหญิง

ชายมีลกัษณะรวมกัน คอืหญงิชายจะแบงงานกันทาํตามปจจยัธรรมชาติหรอืปจจยั
ชวีภาพ โดยลักษณะท่ีผูชายมีความเขมแข็ง มกํีาลงั มเีรีย่วแรงมากกวา จะไดรบัเลือก 
มอบหมายใหรับผดิชอบในงานท่ีเกี่ยวของกับการใชแรงงาน สวนผูหญิงซึ่งมีสรีระที่
บอบบาง มีกําลังนอยกวา จะไดรับมอบหมายในงานสวนที่เหลืออื่นๆ ซึ่งสอดคลอง
กับบทบาทตามความคาดหวังของสังคม เชน การเปนผูดูแลเร่ืองอาหารการกินใน
การทํากิจกรรม การจัดการเร่ืองงบประมาณ และเอกสารท่ีเกี่ยวของของโครงการ 
โดยใหเหตผุลวา ผูหญงิมีความละเอยีด รอบคอบ และมปีระสบการณมากกวาผูชาย 
ดังเสียงสะทอนจากพื้นท่ีวา 

“ทีป่าตาบาระมโีครงการทาํนํา้บดู ูกับกอสรางศนูยเดก็เล็ก ถาเปน
งานกอสราง ยกของหนักๆ งานหนักๆ ตองใชแรงก็ใหพวกผูชาย
ทาํไป ไปหาไม ผสมปูน ผูหญงิจะชวยทํากบัขาว เสริฟ์นํา้ไป ไมคอย
ไดออกแรง แตถาเปนงานเอกสารจะยกใหผูหญงิทาํหมด ผูชายไม
ทาํงานเอกสาร ตอนทําบดู ูผูชายจะยกโอง แตผูหญงิเปนปรุงรส” 
ชุมชนปาตาบาระ

การแบงงานกันทําดวยปจจัยพื้นฐานทางธรรมชาติเชนนี้ เปนไปใน
ทิศทางการเกื้อหนุน ประสานและกลมกลืน โดยปราศจากการใหคุณคาเชิง
ประเมินท่ีงานผูชายเหนือกวางานผูหญิง หรืองานผูหญิงทําดอยคาและต่ําตอย
กวางานของผูชาย เพราะมองเห็นประโยชนท่ีจะเกิดขึ้น และเอื้อใหงานประสบ
ความสําเร็จ
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“ทํานํ้าบูดูตองผูชายเปนแนวหนา เพราะตองใชแรงเยอะ แบก
ปลาเปนกระบะๆ ผูหญิงทําไมไหว งานเบาๆ ใหผูหญิงทาํไป อยาง
งานเอกสาร งานการเงิน เขาละเอียดออน มันเปนธรรมชาติของ
กันและกัน แตรวมกันแลวมันไปดวยกันได เพราะเคยทํางานสวน
รวมดวยกันแลวหลายครั้ง” 
ชุมชนปาตาบาระ 

บทบาทผูนํา : ชายก็ได หญิงก็ดี
นอกจากบทบาท ความรับผิดชอบ ตามปจจัยพื้นฐานทางธรรมชาติแลว 

ยงัมบีทบาทบางลักษณะท่ีปจจยัดงักลาวไมไดมอีทิธพิลมากนัก หญงิหรือชายมีความ
เสมอภาคกัน เชน ในการเลือกผูนําในตําแหนงประธานกรรมการ หรือประธาน
คณะทํางาน ชาวบานจะพิจารณาตามความเหมาะสม อาทิ ตองเปนคนที่เสียสละ 
มีจิตอาสาเขามาทํางาน ซึ่งการรวมกันตัดสินใจผานการประชุมกัน ทําใหตําแหนง
การนํา และแกนนําไมไดขึ้นอยูกับเพศใดเพศหน่ึง อาจหมุนเวียนเปล่ียนกันระหวาง
หญิงชายขึ้นมาเปนแกนนํา ดังท่ีคณะทํางานตรือปาสะทอนไววา

“ตอนแรกประธานเปนผูชาย แตก็สลับไป ตอนนี้เปนผูหญิง
หมดเลย ผูหญิงมีเวลา มคีวามเสยีสละทีจ่ะเขามาทาํงาน เราพรอม
ทํางานหนัก งานตรงนี้ถาเราไมมีจิตอาสาจริงๆ จะอยูไมได ผูชาย
เองก็ไมรับจะเปนคนนํา กลายเปนสตรีอยูขางหนา” 

อยางไรก็ตาม มีประเด็นนาสนใจในการตัดสินใจและการเลือกของผูหญิง
บางพื้นที่ ท่ีใหผูชายเปนผูนํา โดยมองวา เปนการใหเกียรติ แสดงความเคารพ หรือ
ใหบทบาท และท่ีสาํคญัมองวาชวยทําใหการทํางานรวมกนัไปไดอยางราบร่ืน เพือ่ให
โครงการบรรลุเปาหมายท่ีชุมชนโดยรวมจะไดรับประโยชน เชนความรูสึกของ
คณะทํางานคนหนึ่งสะทอนไววา 

 “ถึงเราจะทํางานหนักกวาเราก็ยอมรับ ใหผูชายเปนประธาน 
ถอืวาใหเกียรติเขา อยางนอยเราไดภมูใิจ ไดมีอาคารอเนกประสงค 
ดกูนัทีโ่ครงการ มนัไมใชของใครคนเดยีว ทกุคนคดิ ทกุคนอยากได 
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มาชวยกนัทาํ เราตืน่เตนอยากไดอาคาร เพราะตรอืปาไมมอีาคาร
เรียน เด็กเกือบสามสิบคนตองไปเรียนบานคนในหมูบาน พอ
โครงการนี้ไดมา ถึงจะเปนเดือนบวช ก็มาชวยกัน” 

ชุมชนตรือปา 

ในโครงการทีเ่กีย่วของกับการกอสราง และการสงเสรมิอาชพีสรางรายได
ที่ตองอาศัยความรวมมือกันในชุมชน ทําใหทั้งหญิงชายมีสวนรวมในการดําเนิน
โครงการ แตพบวา ในโครงการที่มีกลุมเปาหมายเปนผูหญิง หรือเปนโครงการที่
สมัพนัธกบัลกัษณะแบบผูหญงิ เชน การทาํขนม ผูหญงิจะเปนผูนํากลุม และสมาชิก
สวนใหญมักเปนผูหญิง 

การหลอหลอมผานสถาบันทางสังคม นับแตครอบครัว วัฒนธรรม ระบบ
การศึกษา สถาบนัทางศาสนา รวมถงึสือ่มวลชน ทีใ่หคุณคาความเปนชายมากกวา
ความเปนหญิง เปนสวนหนึ่งที่สนับสนุนวัฒนธรรมชายเปนใหญ การใชแนวคิด
เร่ืองอํานาจและวิธีการใชอํานาจแบบตางๆ ในการทําความเขาใจ ชวยชี้ใหเห็นผล
ของการใชอาํนาจแบบครอบงําภายใตวฒันธรรมดังกลาว วาเปนสาเหตุของปญหา
ที่ซับซอนของสังคม เชน ความยากจน การกดข่ีหรือความไมเสมอภาคทางเพศ 
และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังหลอหลอมใหผูหญิงเชื่อ ยอมรับ และจํานนกับการถูก
ควบคุม ครอบครอง และสํานึกวาความเปนหญิงมีคานอยกวา อํานาจที่มีความ
หมายเชื่อมโยงกับการครอบงําในความสัมพันธระหวางมนุษยเชนนี้ เปนการใช 
อํานาจเหนือกวา (power over) ท่ีหากฝายหนึ่งมีอํานาจมากเทาไร อีกฝายก็จะมี
อํานาจนอยลงเทาน้ัน

อํานาจและการฟนฟูอํานาจของผูหญิง
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การสนับสนุนงานพัฒนาโดยใชกระบวนการ CDD ท่ีสงเสริมการมีสวนรวม 
ในแงหน่ึง เปนการเสริมสรางและฟนฟูอํานาจของผูหญิงหลายประการ ซ่ึงสะทอน
ผานผลการดําเนินงาน ประสบการณการเรียนรู ความรูสึกนึกคิดของผูหญิงที่เขา
รวมโครงการ ดังนี้ 

# พลังของผูหญงิ : คลงัแหงประสบการณรวม และความเชือ่มโยงกนั
การเนนใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโครงการ เปนโอกาสใหแกกลุม

คนทีไ่มเคยไดเขารวมจดัสรรทรพัยากร หรอืไมคอยไดประโยชนจากโครงการพฒันา
ตางๆ เขามารวมกระบวนการเรยีนรู วเิคราะห สงัเคราะห พัฒนาและดาํเนนิโครงการ 
โดยกระบวนการ CDD ท่ีมีลําดับข้ันตอนตอเน่ือง ตองใชเวลานานพอสมควรใน

การขจัดปญหาขางตน จึงตองตอตานอํานาจท่ีครอบงําและฟนฟอูาํนาจของ
ผูหญิง ในวิถีทางที่ทําใหมองเห็นวา อํานาจหมายถึง การมีสวนรวม การแบงปน 
การเปดกวาง การสัมพันธกันอยางพ่ึงพาและเชื่อมโยงที่เรียกกันวา อํานาจรวม 
(shared power) เชน การชวยเหลือเกื้อกูล สนับสนุน เปดโอกาสใหบุคคล กลุม
บุคคล ที่มีอํานาจนอยกวาไดรวมในกระบวนการตัดสินใจ การแบงปนเวลาหรือ
ขอมูลความรู เปนตน รวมไปถึงทําใหเห็นความสําคัญของ อํานาจภายใน (power 
within) อันหมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพที่มาจากภายในของบุคคลหรือ
กลุม เพื่อใชเผชิญปญหาอุปสรรค ทําใหไมสยบยอม ไมสิ้นหวัง แมเมื่อตองเผชิญ
กับความกลัว ความไมยุติธรรม การควบคุมครอบงํา

การแสวงหาประโยชน หรือการใชความรุนแรง10 กระตุนใหผูหญิง
เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง มีพลัง เช่ือมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเอง 
มีอิสระ พึ่งพาตนเองได สามารถตัดสินใจในการดําเนินชีวิตของตนเอง ตระหนัก
ในคุณคาความเปนหญิง มีทางเลือกและมีบทบาทอันหลากหลาย 

การพิจารณาความสัมพันธหญิงชายในกรอบแนวคิดเร่ืองอํานาจน้ี มักให
ความสําคัญตอการเขาถึง และการควบคุม จัดสรรทรัพยากรตางๆ ซ่ึงผูหญิงมัก
อยูในฐานะท่ีมโีอกาสนอยหรือไมมเีลย ทําใหเหน็ถงึความสําคญัของการใชอํานาจ
รวมและอาํนาจภายใน เปนทางออกจากหรอืเผชญิปญหา และเปนการเสรมิสราง 
ฟนฟอูาํนาจของผูหญงิในกระบวนการพฒันาในลกัษณะทีเ่กือ้กลู สนบัสนนุ เปด
โอกาส เชน ใหการรับฟง การใหขอมูลความรูอยางรอบดาน การสนับสนุน
สงเสริมใหผูหญิงเกิดความเขาใจ ปรับเปลี่ยนมุมมอง เห็นความเปนสวนหนึ่งของ
กันและกันผานกิจกรรมตางๆ การสรางเง่ือนไขใหผูหญิงมีสวนรวมในการตัดสิน
ใจใชทรัพยากร เปนตน

10 อวยพร เข่ือนแกว “แนวคิดเรื่องอํานาจ” แหลงที่มา  http:// womenforpeaceandjustice.org,  
สืบคนวันที่ 10 มีนาคม 2556
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การพัฒนาโครงการ เปนเงื่อนไขที่เปดใหผูหญิงเขามารวมโครงการมากกวาผูชาย 
ซึง่หลายโครงการท่ีผูหญงิสามารถรับผดิชอบและดาํเนินการเองไดจนบรรลุเปาหมาย 
ชวยขจัดอคติ การสบประมาท และการกีดกันผูหญิง ดังเสียงสะทอนวา 

“ณ วันนี้เปล่ียนแปลงไปในระดับหน่ึงแลว ตอนแรกท่ีโครงการ
ลงมา ทุกคนบอกโครงการไมเกิดหรอก เหมือนโครงการทัว่ไปแหละ 
แตปรากฏวาโครงการอยูรอดสามป และกลุมสตรีมีอาชีพเสริม 
ในหนึ่งสัปดาหจะทําสองวัน ทุกคนที่เปนสมาชิกจะทําขนมแลว
ขาย ไดกําไรตรงน้ี” 

ชุมชนตรือปา 

โอกาสทีผู่หญงิไดเขามารวมกนัทาํกจิกรรมดงักลาว ทาํใหเห็นทศิทางการ
เกดิขึน้ของส่ิงทีเ่รียกวา “คลงัแหงประสบการณรวมของผูหญงิ” ซึง่ไดรบัการอธิบายวา
เปนประสบการณใหมที่ผูหญิงนํามาใชเพื่อใหนิยามความหมายแกความเปนหญิง 
การตอตานอํานาจครอบงําที่ทําใหผูหญิงดอยโอกาส ถูกเอาเปรียบ และภาวะ
ไรอาํนาจ เปนตนทนุทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความสัมพนัธและ
สมาชิกของกลุม สรางใหเกิดอํานาจทางสังคมและการยอมรับของสังคม (อริยา, 
2544: 68 อางแลว) อันแสดงถึงพลังของผูหญิง

นอกจากน้ีในบางกรณีสามารถมองเห็นการเช่ือมโยงเพ่ือขยายใหกลุมตน
เขารวมเปนเครือขายท่ีใหญขึ้น เชนกรณีของเกาะสะทอนท่ีผูนําพยายามเขารวม
การอบรม และการทํากิจกรรมรวมกับเครือขายอื่นๆ เชน เครือขายสตรีชายแดนใต 
ซึ่งมีงานในการหนุนเสริมความเขมแข็งใหกับกลุมอาชีพของผูหญิงดวย ดังที่เลาวา

“พวกเราไมมีเสนสาย ไมคอยจะไดรับงบประมาณสนับสนุน ได
อะไรยากมากเลย เวลาท่ีมปีระชาคมก็ไปนําเสนอ แตไมเคยได ทาํ
แลวเขาไมสนใจหรอืเปลา มนัหมดกําลงัใจ พยายามบอกกลุมอยา
ไปคิดขออะไรจากเขา เราเดินหนาของเราเอง มีโอกาสเราก็รับไว 
อบรมอะไรเราก็ไป เผ่ือมีโอกาสบาง จะไดรูจักเสนทางวามีอะไรท่ี
ทําใหงานของเราไปขางหนาได” 
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 การเชื่อมโยง ขยายกลุม และสรางเครือขายทําใหไดพบปะกับผูหญิงกลุม
อาชีพอ่ืนๆ เปนโอกาสท่ีผูหญิงจะเรียนรูถึงเสนทาง วิธีการ และแหลงทุนในการ
สนบัสนนุการดาํเนินโครงการดานอาชพี รวมถงึการนาํมาพฒันาผลติภัณฑของกลุม
ใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และตรงกับความตองการของตลาดมากข้ึน 

# รวมทุกขรวมสุข
จากการทีผู่หญิงไดทาํงานรวมกนั ปรกึษาหารอื รบัฟง ชวยเหลอื และเสรมิสราง

กําลังใจใหเกิดขึ้น เชนกรณีของตรือปา เลาวา “กอนหนานี้ไมเคยไดคุยกัน ใคร
มปีญหาครอบครัวก็เอามาเลาใหฟง กลบับานไปก็มคีวามสุขมากข้ึน อยูทีน่ีไ่ดคุยกนั 
เฮฮามีความสุข” หรือกรณีของกือเม็ง แมบานจะคุยกันเรื่องปญหายาเสพติด “กลัว
วาลกูจะติดยา จะมาปรกึษาเรือ่งลูกชายจะทาํอยางไรไมไปตรงนัน้” เชนเดยีวกบักรณี
ของเกาะสะทอน ซ่ึงเปรียบเทียบระหวางกอนหนาจะมีโครงการ แตละคนก็ตางคน
ตางอยู พอไดเขามารวมโครงการดวยกันทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง ดังท่ีบอกวา “พอ
เรามาอยูรวมกัน รูใจซ่ึงกนัและกัน มปีญหาอะไรก็ชวยกนัแก แมเปนเรือ่งครอบครัว
ก็ได มาปรึกษาหารือกัน แตละมีปญหา มีจุดดอยไมเหมือนกัน” 

สภาพการณดงักลาว ทาํใหเหน็วา เงือ่นไขของกจิกรรมในโครงการพัฒนา 
ชวยสรางพืน้ท่ีของการพูดคยุสารทกุขสกุดบิตามประสาชาวบาน ชวยใหรูสึกคลีค่ลาย
จากการ ไดระบายความคับของใจ ไดหารือ ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงภาวะ
ของการเปนเพื่อนรวมทุกขรวมสุขเชนนี้ ชวยฟนฟูเยียวยาดานจิตใจไดเปนอยางดี 
กอใหเกดิความสัมพันธท่ีแนนแฟน ไมรูสกึโดดเด่ียว และไววางใจซ่ึงกันและกันย่ิงข้ึน 

# ความภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณคาและศักยภาพของตนเอง
สวนใหญผูหญิงท่ีแตงงานและมีครอบครัวตองทําหนาที่และรับผิดชอบ

ตามบทบาทของแมและภรรยา ทําใหขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง อีกทั้งการ
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ถูกจํากัดไวแตงานในครัวเรือน ตองอยูกับงานท่ีจําเจ ทําหนาท่ีประจําซ้ําๆ กันไป
ทกุวนั เกดิความรูสึกเชนท่ีผูหญงิบางคนบอกวา “เหมอืนอยูไปวนัๆ” แตการเขารวม
ในโครงการ ชชต. ท่ีผูหญิงหลายคนรับผิดชอบและมีสวนรวมดําเนินการจนสําเร็จ 
ไดสรางความภาคภูมิใจแกตนเองและกลุม ที่สําคัญไดชวยสรางประสบการณใหม 
ไดทํากิจกรรมท่ีตางไปจากโลกแคบๆ ในบาน โดยเฉพาะการไดรับโอกาสที่จะแสดง
ศกัยภาพ การใชปญญาในการเรยีนรูทีจ่ะวเิคราะห มองปญหา และสงัเคราะหจนเหน็
ความจําเปนหรือความตองการของชุมชนที่แทจริง รวมถึงไดลงมือทํา รวมจัดการ 
ดําเนินการ รับผิดชอบ และไดรับประโยชนโครงการ เปนการเพิ่มพูนความรูที่ทําให
ผูหญงิมองเหน็คณุคา ตระหนกัถงึศกัยภาพและความสามารถภายในตวัเอง เปนแรง
ผลักดันที่ทําใหอยากรวมพัฒนาชุมชนตอไป และนําความรูไปปรับใชกับชีวิตดาน
อื่นๆ ดวย ดังเสียงสะทอนวา 

“โครงการอื่นทําเหมือนเอามาใสปากใหเรา เราแคกินเทานั้น แต
แอลดไีอทาํใหเราไดคดิ ใหเงนิ แลวเราทาํเอง ซึง่ความจรงิเราทาํได 
แลวก็มกีารติดตาม ตรวจสอบวาทาํหรือเปลา กระบวนการแอลดีไอ 
สอนเราทําทุกอยาง เหน่ือยก็ไมเปนไร ถึงเราเปนชาวบานไมได
เรียนหนังสือสูง เราก็สามารถทําได อยางเรื่องการสํารวจ ตอง
เปรียบเทยีบราคา เพือ่ใชเงนิคุมคามากทีส่ดุ เรากเ็อามาใชในชวีติ
ที่ตองทําสํารวจของที่ซ้ือ” 

ชุมชนทุงเค็จ 
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“เราไดเรยีนรูหลกัการทํางานท่ีเปนขัน้ตอน ไมใชการโยนมาใหรบั 
เหมือนโครงการอ่ืนๆ ท่ีทําแบบสําเร็จรูปมาแลว เวลาไปดูงาน
ขางนอก กค็ดิจะเอามาแกไขปรบัปรงุทีบ่านเราอยางไร ทาํแคใหได
ครึ่งหนึ่งของเขาก็ยังดี” 

ชุมชนปาตาบาระ 

“โครงการทําขนมของกลุมแมบาน เราอยากทําใหเปนงานหลัก 
เปนรายไดของผูหญิง แลวก็เปนตัวอยางใหผูนําชุมชนไดเห็นวา 
ผูหญิงทาํได เหมือนทีต่าํบลอืน่ๆ เขากม็กีลุม เราคดิวาการทาํขนม
เปนทักษะหน่ึง ถาเราขาดคนในครอบครัวไป หรอืตองหารายไดเอง 
เราพ่ึงตรงนี้ได อยากใหเปนรายไดที่จะรองรับส่ิงที่จะเกิดขึ้น
ในวันขางหนา พอมีอาชีพทําใหเขาสบายใจ” 

กลุมขนมเกาะสะทอน 

การไดเขารวมโครงการเหมือนกับไดปลุกใหผูหญิงตื่นขึ้นจากบทบาท 
ความรบัผดิชอบในชวีติประจาํวนั ไดเรยีนรู ตระหนักถึงศกัยภาพภายในตวัเอง รูสกึ
เปนอิสระ พึ่งพาตนเองได เปนผูนําและเปนตัวอยางในการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สรางการยอมรับในการที่ผูหญิงควรจะมีสวนรวมในงานพัฒนา 
ซึ่งจะเปนประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

# โลกใบใหม : มุมมอง ความคิด ที่เปลี่ยนไป
เน่ืองจากการดําเนินชีวิตภายในส่ิงแวดลอมท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม

ที่คุนเคย ไมชวยใหเกิดการเรียนรูที่จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนมุมมอง ความคิด 
พฤติกรรม แตหากไดมีโอกาสกาวไปสูพื้นที่และประสบการณใหมที่แตกตางออกไป 
ก็จะชวยขยายโลกทัศน สรางการเรียนรูในเรื่องใหมๆ ที่กวางขวาง รูเขาใจความจริง 
ทําใหเกิดความมั่นใจ ภาคภูมิใจ ซ่ึงจําเปนตอการสรางหรือฟนฟูอํานาจภายในตัว
ผูหญงิ ทัง้นีโ้ครงการทีไ่ดรบัการสนบัสนนุ ถอืวาไดสรางโอกาส สรางพืน้ทีก่ารเรยีนรู
ใหม ทําใหผูหญิงไดประสบการณชีวิตท่ีตางไปจากเดิมในชีวิตประจําวัน 

กรณีของทุงเค็จ ซึ่งผูหญิงบอกวา ไมเคยออกไปนอกหมูบานเลย กระท่ัง
ไดรบัการสนบัสนนุโครงการทีม่กิีจกรรมออกไปดงูานพืน้ทีน่อกหมูบาน และผลการดู
งานยงัสามารถนาํมาปรบัใชใหสอดคลองกับศกัยภาพของกลุมตนดงัทีแ่กนนาํบอกวา 



48 โลกใบใหม : พลังสรางสรรคหญิงชายกับงานพัฒนาในพื้นที่ความขัดแยง

“เคยไดยินแต อบต.ไปดูงาน แตพวกผูหญิงเราก็ไมเคยออกไป
ดูงานขางนอกหมูบาน โครงการน้ีมีกิจกรรมใหไปดูหมูบานอื่น 
เขามีอะไร ทําอะไรบาง เราจะไดเอามาปรับปรุง ไดเรียนรูวิธีการ
บริหารจัดการในกลุม จะไดกลับมาจัดการในกลุมเราใหดีขึ้น” 

กรณีของบานกือเม็งท่ีเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการเขารวม
โครงการวา ผูหญิงมีความม่ันใจ กลาแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม หรือในการทํา
ประชาคมหมูบานมากขึ้น สามารถเปนตัวแทนของผูหญิงที่จะสะทอนปญหาและ
ความตองการของผูหญิง 

“เรากลาแสดงความคิดเห็น ถึงจะพูดไมชัดเจน แตกลานําเสนอ 
เพราะถาเราไมพูด ใครจะพูดแทนผูหญิง กอนหนานี้เราอยูแตใน
บาน ทาํงานเหมอืนเดมิๆ จนไดมาทาํโครงการกบัแอลดไีอ เรากลา
มากข้ึน ถาไมไดทํา ก็คงไมกลาแบบน้ีหรอก” 

เชนเดียวกบักรณีบานตรือปา การไดเขารวมโครงการ ชชต. สรางใหเกิด
ความมัน่ใจในตวัเองมากขึน้ ซึง่เปนผลจากโครงการสรางพืน้ทีแ่ละเปดกวางใหผูหญงิ
ไดเขามามีบทบาทในการทํางานรวมกับคนในชุมชนมากขึ้น ดังที่สะทอนวา

“แตกอนเราไมมีบทบาทในชุมชน แอลดีไอสามารถดึงเรามามี
บทบาทได ไดประสบการณเยอะมาก มีโครงการมาท่ีหมูบาน
เยอะ แตไมเคยเปดโอกาสใหเรา ไมเหมือนแอลดีไอเปดใหเราได
แสดงความสามารถตรงน้ี” 

 ประสบการณที่ไดรับ ไดชวยบมเพาะความคิด ความรูสึกบางอยาง ซ่ึง
สําหรับในดานที่ดีก็ทําใหชีวิตงอกงาม เปนแรงกระตุนที่ชวยเสริมสรางหรือฟนฟู
อํานาจภายในของผูหญิงแตละคน ไมวาจะเปนการตระหนักในคุณคา ความสําคัญ
ของตนเอง ความภาคภูมิใจที่มีสวนรวมผลักดัน ดําเนินการ และไดรับประโยชนที่
ตรงกบัความตองการ มองเหน็ความจาํเปนท่ีผูหญงิตองพฒันาตนเองและมสีวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนของตน แตหากไดรับประสบการณในดานที่ไมดี แตละคนก็ได
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เรียนรูที่จะพัฒนาตอไป นอกจากน้ีการรวมกลุมทํางานยังเปน “คลังประสบการณ
รวมของผูหญิง” ทีส่ามารถตอยอด ขยายผล และสรางพลังอาํนาจใหผูหญงิมากขึน้ได 
อํานาจภายในอันเกิดจากการผานประสบการณในการทํางานรวมกันเชนนี้ ทําให
พวกเธอรูสึกเปนอิสระ พ่ึงพาตนเอง และไมยอมจํานนตออํานาจเหนือกวาที่สงผล
กระทบกับชีวติไดมากข้ึน เกดิความตระหนักรู เห็นความเช่ือมโยงเปนสวนหน่ึงของกัน
และกัน และนําไปสูความปรารถนา ความดําริที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ตางๆ ที่อาจจะเร่ิมจากระดับครอบครัว ไปสูพื้นที่สวนรวมมากข้ึน ซึ่งสามารถเห็น
ไดจากปฏบิตักิาร อยางนอยก็ในเรือ่งการทาํงานชมุชนแบบจิตอาสา ทีบ่างโครงการ
ก็เปนการทํางานเพื่อปกปองรักษาสิ่งแวดลอม บางโครงการก็ทําเพ่ือเด็กเยาวชน 
เปนตน 
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“...ทุกส่ิงทุกอยางลวนเปนองคประกอบสําคัญ
สําหรับการถักทอผืนผาแหงชีวิตของมนุษย”

 Shundo Aoyama, นักบวชหญิงเซน

หากชวีติคนเราเปรยีบดัง่ผนืผา สายสมัพนัธตางๆ ความสมัพันธเกีย่วเนือ่งกนั 
ไมวาในความเปนญาติพี่นอง พอ แม เพ่ือน เพื่อนบาน ฯลฯ ไมวาในความเปนหญิง
หรือชาย คงเปนดั่งเสนดายที่ถูกถักทอเปนลวดลายตางๆ ดวยเสนดายหลากชนิด 
หลากสีสัน จึงกอใหเกิดผาผืนใหญที่นําไปใชใหสําเร็จประโยชนได 

ให... มีโอกาสไปถึงศักยภาพ
ไมวาหญิงหรือชาย ควรมีโอกาสไดรับการพัฒนาใหไปถึงศักยภาพของ

ตนๆ ท่ีสามารถไปถึงได ซึ่งเปนเรื่องของเหตุปจจัยท่ีรองรับสนับสนุนทั้งภายในและ
ภายนอก โดยเฉพาะเหตุปจจัยภายนอก จําเปนตองอาศัยผูเอื้อเฟอ ผูสนับสนุน ให
ไดมีโอกาสเรียนรู เติบโต เฉกเชนการดําเนินงานโครงการ ชชต. ท่ีนํากระบวนการ 
CDD มาใชในการพัฒนาโครงการท่ีตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงของชุมชน 
และใชหลักการมีสวนรวมในการดําเนินงาน สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธหญิงชายใหเปนไปในลักษณะท่ีทําใหสามารถเขาถึง 
ควบคุมทรัพยากร มีอํานาจตัดสินใจไดมากขึ้นในกลุมผูหญิง และในมุมมองบทบาท
หญิงชายโดยภาพรวมก็คอนขางเปนไปในลักษณะกลมกลืน แบงบทบาทและความ
รับผิดชอบเหมาะสมตามสถานะหญิงชาย สามารถประสานประโยชนกนัได หรือมีวธิี
การจัดการการอยูรวมกันไดดี โดยปจจัยที่มีสวนสนับสนุนใหเกิดผลดังกลาว ไดแก 

หนทางไปสูศักยภาพ : 
โอกาสและความทาทาย
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! การสนับสนุนทุนพัฒนาชุมชนที่สรางการมีสวนรวม การออกแบบ
โครงการและวิธีดําเนินงานเพื่อหนุนเสริมความเขมแข็งชุมชน ดวยกระบวนการ 
CDD ที่เนนการมีสวนรวม การรับฟงความคิดเห็นของคนทุกกลุม การทํางานบน
ฐานขอมูลความรูและทุนของชุมชน ท่ีนํามาวิเคราะหใหเห็นความจําเปนและความ
ตองการของชุมชนทีแ่ทจรงิ เปนกระบวนการท่ีเปดกวางใหคนทกุกลุมเขามามสีวนรวม 
จึงมีที่ทางใหกับกลุมท่ีถูกมองขาม กลุมที่อยูในภาวะเปราะบาง หรือเปนเสียง
ที่ขาดหายไปในกระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะผูหญิง ที่ในบางบริบทสังคมจะถูก
ปดกั้นโอกาสเขาสูพื้นท่ีสาธารณะ ทําใหเขาไมถึงทรัพยากรที่จะเปนประโยชน และ
สงผลตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

! แกนนํากลุมผูหญิงท่ีแข็งขัน มีความมุงมั่น กระตือรือรน มีความ
รับผิดชอบ และใสใจกับการเรียนรูที่จะพัฒนาตนเอง กลุม และชุมชนอยางตอเน่ือง 
ชวยเสริมสรางบมเพาะและฟนฟูพลังอํานาจของผูหญิงเอง ที่ไดเผยใหเห็นใน
กระบวนการทํางานพัฒนาโดยเฉพาะอํานาจภายใน เชน ความกลาหาญ ความ
ซื่อสัตย ความอดทนอดกล้ัน ความปรารถนาดี เปนตน

! ผูประสานงานท่ีเขาถึงทุกกลุม โดยเฉพาะผูประสานท่ีเปนผูหญิงดวยกัน 
ที่มีความรูความเขาใจสถานะของผูหญิงในชุมชน ที่มีความออนไหวตอขอจํากัด
ทางวัฒนธรรม ศาสนา และธรรมชาติของความเปนผูหญิง เชน ความประหมาและ
กลัวการแสดงความเห็นในที่สาธารณะ แตรูสึกปลอดภัยที่จะพูดคุยกันในลักษณะ
สวนตัว ดังนั้นในเวทีระดมความคิดเห็น จึงตองมีกระบวนการ “นอกรอบ” หรือ
ในลักษณะที่ไมเปนทางการ เพื่อทําความเขาใจ เขาถึง และทําใหไดขอมูลเพิ่มเติม
มาใชในการพัฒนา 

! รูปแบบของโครงการพัฒนาที่เอื้อใหเกิดการมีสวนรวมของผูหญิง 
ทีผู่หญิงสามารถนําเสนอโครงการ บรหิารจดัการเองในกลุม โดยมีผูหญงิเปนผูดาํเนนิการ
และไดรับประโยชนโดยตรง เชน โครงการสงเสริมอาชีพแกกลุมผูหญิง ซึ่งสะทอน
ใหเห็นการท่ีกลุมผูหญิงสามารถเขาถึง ควบคุม และไดรับประโยชนจากทรัพยากร
ที่ไดรับการสนับสนุน มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องราวตางๆ ที่สืบเน่ืองกัน รวมท้ังไดรับ
ประโยชนในดานขอมูลความรู การสรางรายได รวมถึงนํามาซ่ึงอํานาจภายใน เชน 
ความเชื่อม่ัน ม่ันใจ ที่มีมากข้ึน เปนตน 

! ความสมัพนัธภายในครอบครวัของผูหญิง ในกรณีทีค่รอบครวัใหการ
สนับสนุน มีความเขาใจ และเห็นความสําคัญที่ผูหญิงจะเขาไปมีสวนรวมในการ
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พัฒนาชุมชน ทําใหผูหญิงเขารวมอยางมีอิสระ ไมตองวิตกกังวล หรือตองถอนตัว 
ยุติบทบาทตัวเองจากการทํางาน 

ความทาทายท่ีตองเผชิญ 
 ผู หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต ซึ่งสูญเสียหัวหนาครอบครัวจาก
สถานการณในพืน้ทีค่วามขดัแยง ทาํใหตองเผชิญกบัความยากจนเพราะขาดเสาหลกั
ที่หารายได หลายคนไดพัฒนาบทบาทของตนเองมาเปนผูนําครอบครัว แตก็ยังถูก
มองขามความสําคัญในการมีสวนรวมอยางเทาเทียมในกระบวนการสรางสันติภาพ
และความม่ันคง11 ภาพรวมดังกลาวสะทอนใหเห็นปญหาสวนหน่ึงวา ผูหญิงใน
กระบวนการพัฒนายังตองเผชิญกับขอจํากัดและความทาทายอยูมาก ท่ีอาจจะเร่ิม
ตัง้แตวธิคีดิเก่ียวกับตวัของผูหญิงเองท่ีพนัธนาการตัวเองไวกบัอาํนาจภายนอกท่ีมา
กดทับ สถานะทางครอบครัว การรวมตัวเปนเครือขายท่ียงัไมมีพลงัพอ ไปจนถึงฐาน
คิดของสงัคมที่มีตอผูหญิงเลยทีเดียว

นอกจากโอกาส และปจจยัสนบัสนนุซึง่สงผลตอการพฒันาการมสีวนรวม
ของผูหญิง บทเรียนจากกรณีศึกษาไดช้ีใหเห็นประเด็นทาทายหรือเปนอุปสรรคตอ
การมีสวนรวมในโครงการพัฒนาในชุมชน ดังนี้ 
 ! ศาสนาและวัฒนธรรม หลักการทางศาสนาใหความสําคัญกับบทบาท
ของการเปนภรรยาและมารดา เพียงทําหนาท่ีและรับผิดชอบภายในครอบครัว
เปนสําคัญ ซึ่งหากครอบครัวใดมีความเครงครัด เขมงวด ยอมสงผลกระทบตอ
การที่ผูหญิงจะกาวเขาสูพื้นที่สาธารณะ เชน การมีสวนรวมของผูหญิงในกิจกรรม 
กระบวนการ และโครงการพัฒนาชมุชน กระทัง่รวมถึงการมีโอกาสเขาถงึทรพัยากร
และไดรับประโยชนจากการพัฒนาโดยตรง 

11 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
เครือขายผูหญิงเพื่อความกาวหนาและสันติภาพ มูลนิธิผูหญิง และมูลนิธิฟริดริก เอแบรท. (2552) 
ฝนกลางไฟพลังชีวิต พลังใจ หาสิบเสียงจากผูหญิงชายแดนใต. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ



53โครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใต (ชชต.)

! เวลากับบทบาทความรับผิดชอบในครัวเรือน จากความคาดหวังของ
สังคมที่กําหนดใหผูหญิงอยูกับเหยาเฝากับเรือน เปนผูดูแลรับผิดชอบการกินการ
อยูของสมาชิกในครอบครัวแทบจะทุกมิติ ไมวาเร่ืองปากทองท่ีตองหุงหาอาหาร
ใหคนในบาน ดูแลความสะอาด สุขภาพ กระท่ังอารมณความรูสึก หมุนเวียนไปใน
แตละวันไมมีหยุดหยอน ดวยภาระที่มากมายจนผูหญิงตองใชเวลาแตละวันหมดไป
กับการทํางานทั้งในและนอกบาน เชนท่ีผูหญิงสะทอนวา “ผูหญิงตองจัดการเยอะ 
ตั้งแตเรื่องลูก เรื่องบาน เรื่องชุมชนสังคมและเร่ืองศาสนา ใชเวลา 1 วัน แทบไม
พอ” ทาํใหไมมเีวลาสาํหรบัตนเองมากนกั กลายเปนอกีอปุสรรคทีป่ดกัน้โอกาสของ
ผูหญิงในการท่ีจะพัฒนาทักษะและศักยภาพดานอ่ืนๆ หรอืสามารถเขารวมกิจกรรม
กับชุมชนได โดยที่การแบกรับภาระเหลานี้ อาจสงผลตอสุขภาพกายและจิตใจของ
ผูหญิงไดเชนกัน

! ฐานะทางเศรษฐกิจและการทํามาหากิน ในครอบครัวที่หาเชากินคํ่า 
ฐานะคอนขางยากจน ท้ังหญิงชายตองออกไปรับจางทํางานนอกบานหารายได 
ทาํใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมสวนรวมใดๆ ตางจากผูหญงิในครอบครัวทีม่ฐีานะดี 
ไมตองรับผิดชอบหารายไดเลี้ยงครอบครัว หรือทํางานนอกบาน ทําใหมีเวลาและ
โอกาสเขารวมกิจกรรมไดมากกวา สะทอนใหเห็นวา ความแตกตางทางเศรษฐกิจ
และการทํามาหากนิภายในกลุมของผูหญิง สงผลตอการมสีวนรวมในกจิกรรมตางๆ 
ของชุมชนอยางสําคัญ 

! การทํางานเชิงเครือขาย การเชื่อมโยงการทํางานในรูปแบบเครือขาย
ของกลุมผูหญิงในจังหวัดชายแดนใต พบวา ปจจัยที่เปนอุปสรรคมาจากความ
แตกตางหลากหลาย ไมวาจะเปน ความสนใจและภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ การ
ศึกษา อาชีพและการทํามาหากิน ตลอดจนโลกทัศน ทําใหผูหญิงมีความคาดหวัง 
ความตองการ และการวางตําแหนงแหงที่ในเครือขายไมเหมือนกัน ประกอบกับ
ระยะเวลาในการกอตัวและรวมกลุมยังไมถึง 1 ป ซึ่งอาจจะยังไมนานพอ ความ
เชื่อมโยงในลักษณะเครือขายกลายเปนพ้ืนที่ของการปะทะสังสรรคกันระหวาง
ตัวตน ความคิด ความรูสึก พฤติกรรม และการแสดงออกในตัวผูหญิงแตละคน 
แตยังไมอาจสรางความรูสึกรวมเปนพวกเดียวกันไดมากนัก เชนที่ปรึกษาเครือขาย
ผูหญิงฯ สะทอนไววา 
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“มนัเปนประสบการณรวมกนัในหลายกลุม ไมใชเฉพาะเครอืขาย
ผูหญงิอนันี ้เวลาท่ีผูหญิงมารวมตวักนั มกัจะมเีรือ่งจุกจกิ เกีย่วของ
กับความรูสึกดานใน เชน ชอบคนน้ี ไมชอบคนนี้ ทีมงานแตกกัน
ตลอดเวลา กอนนี้เคยมีหลายสิบคน ทําไปทํามาเหลือหาหกคน
ที่เปนแกนหลัก แตเราตองเขาใจการเติบโต การพัฒนาการของ
ผูหญิง บางคนเคยมีประสบการณทํางาน บางคนก็ทําแตน้ําบูดู
มาตลอดชีวิต บางคนเพิ่งมีสวนรวมในงานพัฒนา มีชีวิตเปน
แมบานไมเคยไปไหน” 

นอกจากนี้ ความรูความเขาใจในกระบวนการและรูปแบบการทํางานเชิง
เครือขาย กเ็ปนจดุออนใหการทํางานไมบรรลุเปาหมาย และเปนขอจาํกดัตอการสราง
ความเขมแข็งของเครอืขายผูหญิง เนือ่งจากทีผ่านมา งานของผูหญงิมักมุงแกปญหา
และตอบสนองความตองการภายในพ้ืนที่เปนหลัก เชน โครงการพัฒนอาชีพเพ่ือ
เปนรายไดเพิม่ แกปญหาการวางงานของผูหญงิ เปนตน แตการทํางานเชิงเครือขาย
เปนความพยายามท่ีจะผลักดันการแกปญหาผานความรวมมือภายในกลุมผูหญิง 
ซึ่งมีดวยกันหลากหลายกลุม ตองมีเปาหมายและยุทธศาสตรที่ชัดเจน ท้ังยังตอง
เชื่อมโยงกับหนวยงาน กลุมหรือองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรางพลังอํานาจใน
การขับเคล่ือน ผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงในภาพใหญ ซึ่งสงผลกระทบกับ
ผูหญงิเปนจาํนวนมาก จงึอาจจะยงัไมมีความพรอมสาํหรบัการรวมตวัของผูหญงิใน
กลุมใหมๆ  ทีเ่พ่ิงกาวเขามามบีทบาทและมสีวนรวมในพืน้ทีส่าธารณะไดเพยีงไมนาน 
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โลกอีกใบ 

“โลกอีกใบไมเพียงแตเปนไปได แตเธอกําลังมาแลว 
ในวันอันสงบเงียบ หากคุณตั้งใจเง่ียหูฟง คุณจะไดยิน

เสียงหายใจของเธอ”
 Arundhati Roy, นักเขียนและนักรณรงคสตรีชาวอินเดีย 

ผลจากการดําเนินโครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่นเพื่อฟนฟูชายแดน
ภาคใต (ชชต.) สะทอนใหเห็นวา ผูหญิงจํานวนหน่ึงไดกาวขามพรมแดนท่ีเปน
อุปสรรคบางอยางที่มาจากปจจัยภายใน เชน ความกลัว ความไมม่ันใจ หรือปจจัย
ภายนอกที่สังคมกําหนด เขาสูพื้นที่สาธารณะมากขึ้น ซึ่งแทจริง ผูหญิงเหลานี้มี
ความเปนผูนําโดยตัวเองอยูแลว ในความเปนผูหญิงหรือความเปนแม ดังคําที่ใชวา 
function from the feminine โดยเฉพาะมิติดานจิตใจหรือจิตวิญญาณ เพราะ
พวกเธอมคีวามเยอืกเยน็ ความนิม่นวล พรอมทีจ่ะเขาใจและยอมรบัความคดิเหน็คน
อื่นไดงายกวา เม่ือพวกเธอรับรูและตระหนักในศักยภาพของตนเอง มองเห็นคุณคา 
และสามารถมองเห็นความย่ิงใหญซ่ึงมีอยูภายในตนเอง เชน ความเสียสละ ความรัก 
ความอดทน ความออนโยน ความออนนอมถอมตน ฯลฯ ซึ่งมนุษยทุกคนสามารถ
เปนเจาของคุณสมบัติเหลานี้ แตคุณสมบัติเหลาน้ีก็เปนธรรมชาติและเปนอํานาจ
ภายในของผูหญิงมากกวา เปนพลังสรางสรรค พลังแหงการบมเพาะหลอเลี้ยง และ
พรอมจะแปรเปล่ียนตัวเองใหเติบโตขึ้น เมื่อนั้นพวกเธอก็สามารถกาวไปในหนทาง
ที่จะบรรลุถึงศักยภาพท่ีมนุษยสามารถจะไปถึงไดมากข้ึนทุกที เกิดความม่ันใจ 
มีความสุข มีความมั่นคงในชีวิต สามารถเผชิญอุปสรรคจากการควบคุม ครอบงํา 
แสวงหาประโยชน หรือการใชความรุนแรงจากภายนอกได
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แตอยางไรก็ตาม ไมวายุคสมัยใด โลกตองการพลังสรางสรรคหญิงชาย 
ยิง่สงัคมทกุวันนี ้มปีญหาซบัซอนมากขึน้ทกุท ีกย็ิง่ตองการคณุสมบตั ิความสามารถ
และทักษะในการทํางานรวมกันของทั้งหญิงและชายอยางเขมแข็ง กระนั้นในการ
วิเคราะหความสัมพันธหญิงชายก็มักจะชี้วา มีอุปสรรคหรือสิ่งทาทายอยูไมนอย 
ดงันัน้การแสดงบทบาทในการพัฒนา หรอืในการทํางานรวมกนัของหญิงชาย จาํเปน
ตองอาศัยการปรับวิธีคิด เปลี่ยนมุมมองท่ีเปนอุปสรรค เพราะโลกอีกใบของผูหญิง
จะเปนไปไดยอมตองอาศัยการสนับสนุนจากผูชาย รวมทั้งจําเปนตองหนุนเสริม
สรางเหตปุจจยัตางๆ ทีเ่ปนการใหโอกาสทัง้หญงิและชายไดใชอาํนาจรวมกนัในการ
สรางสรรคสังคม ซึ่งมีขอควรพิจารณา ดังนี้

บูรณาการมติหิญงิชายในการพฒันา ใหความสําคัญกบับทบาทหญิงชาย
ในการพฒันา โดยกําหนดการวเิคราะหความสมัพันธหญงิชาย ท่ีพจิารณาและคาํนึง
ถึงปญหา และความตองการของหญิงชายที่ตางกัน โอกาส เวลา และพ้ืนที่ของทั้ง
หญิงชาย ในกระบวนการพัฒนา ตลอดจนปจจัยเอื้อและปจจัยที่จะเปนอุปสรรค
ตอการมีสวนรวม การตัดสินใจ การไดรับประโยชนจากโครงการพัฒนา รวมทั้ง
พิจารณาถึง แผนงาน มาตรการ และวิธีการ เพื่อจะลดชองวางความสัมพันธหญิง
ชายในงานพัฒนา

โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงาน องคกรที่ตองทํางานกับประชาชนกลุม
เปาหมายตางๆ ควรบูรณาการมิติหญิงชายเขาไปพิจารณาในทุกขั้นตอน ต้ังแตขั้น
วางแผนนโยบาย การวางแผนงบประมาณ จนถึงข้ันการติดตามประเมินผล โดย
พิจารณาถึงบทบาทหนาที่ ความตองการ และผลประโยชนที่จะไดรับของกลุม
เปาหมายตางๆ ในชมุชน เพือ่จะไดสามารถจดัสรรโครงการหรอืกจิกรรมใหสอดคลอง
กับชุมชนไดดีขึ้น
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กําหนดประเด็นในเชิงรุกที่ผนวกบทบาทหญิงชายเขาไปในการพัฒนา 
ในลักษณะการกําหนดมาตรการหรือปฏิบัติการพิเศษ เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขท่ีเปน
อุปสรรค ทําใหผูหญิงไดรับโอกาสมากข้ึน เชน การกําหนดสัดสวนของผูหญิงใน
โครงสรางการบริหารจัดการ หรือการแกปญหาที่เกิดเฉพาะผูหญิงหรือสวนใหญ
กับผูหญิง เปนตน

การออกแบบและวางแผนงานพัฒนาท่ีคํานึงถึงคนทุกกลุม สะทอน
ความหลากหลายในชุมชน เชน ผูหญิง ผูชาย ผูสูงอายุหญิง ผูสูงอายุชาย เด็กหญิง 
และเด็กชาย รวมท้ังไมละเลยความแตกตางของวัย ชนชั้น และกลุมชาติพันธุ โดย
เฉพาะการเปดโอกาสใหกลุมคนที่อยูในภาวะเปราะบางใหเกิดการมีสวนรวมใน
กิจกรรมทุกข้ันตอนมากข้ึน 

การรวมกลุมและเครือขายทางสังคม ตองหาประเด็นรวมที่สรางความ
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สลายความเปนตัวตนของแตละคน มองผลลัพธและ
ประโยชนทั้งท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม ซ่ึงยกระดับจากผลประโยชนที่มุงตอบ
สนองความตองการพืน้ฐานไปสูขบวนการขบัเคลือ่นทางสงัคม โดยคาํนงึถงึผลกระทบ
ทีเ่กิดขึน้ทัง้สวนตัว ครอบครัว ชุมชน และสวนรวมของผูหญงิ ขยายประเด็นหลากหลาย
มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมอํานาจและบทบาทของผูหญิง เชน การศึกษาและการเรียนรู 
การสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ ความสามารถในการหารายได รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการเปนตัวของ
ตัวเอง มีความเสมอภาค มีความเทาเทียม ปราศจากการถูกคุกคาม เลือกปฏิบัติ 
หรือกระทําความรุนแรง 

การสรางภาวะผูนําหรืออํานาจของผูหญิง เพื่อใหสตรีมีภาวะผูนําเม่ือ
เขาไปรวมบริหารจัดการกลุม/ องคกร ท่ีมีการบูรณาการมิติชายหญิง เพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหกับกลุม องคกร หรือชุมชน เครือขาย จึงควรใหความสําคัญกับ
เปนกระบวนการฝกภาวะผูนํา เพื่อเตรียมคนเขาไปสูการทําเรื่องสวนรวมหรือเขาสู
พื้นที่สาธารณะ อาทิ ดานการไดรับรูขอมูลขาวสาร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรี ดานกิจกรรม/ กองทนุตางๆ ท่ีมักจะเกิดขึ้นใน
ชุมชนพื้นท่ีตางๆ โดยหนวยงานองคกรที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนอยูแลว เพื่อให
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มทีกัษะการจัดการ เชน การจดัการการเงินในการดําเนนิกจิกรรมตางๆ ทีส่อดคลอง
กับทุนที่มีในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด และสงผลตอการพัฒนาชุมชน ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย ดานการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางอํานาจภายใน 
อันเปนอํานาจที่เกิดจากความรู ความชํานาญ ประสบการณ การคิดวิเคราะหของ
ตนเอง จนเกดิความเชือ่มัน่ กลาคดิ กลาทาํ ในสิง่ทีเ่ปนประโยชนและถกูตองเหมาะสม 
ผานกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ประสบการณ การพูดคุยสนทนาอยางลกึซึง้เปน
กันเองระหวางผูหญิงดวยกัน เปนตน

....แมวาทุกวันนี้ผูหญิงอาจจะยังตองตกอยูในโลกของการใชอํานาจแบบ
เดมิๆ ทีม่ลีกัษณะควบคมุ ครอบงาํ บบีบังคบั ทัง้โดยรูตัวหรอืไมรูตวักต็าม แตผูหญงิ
ก็มีพลังหรืออํานาจภายในท่ีสามารถเปล่ียนแปลงหรือสรางโลกใบใหมได ในพลวัต
ของสงัคม เราไดเหน็ถงึความพยายามและการเสาะแสวงหาของมนษุยมาโดยตลอด 
การเสาะแสวงหารูปแบบความรูที่เปนองครวมที่มีความครอบคลุม ไดกาวไปไกล 
การเสาะแสวงหาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมที่เหมาะสมเปนธรรมภายใต
ภาวะที่โลกเปลี่ยนเร็ว ความพยายามดังกลาวนําเอาสิ่งใหมๆ เขามาประกอบสราง
เรื่องราวใหเปนกระแสความคิดในสังคม เชน สงเสริมใหมีการนําเอามิติหญิงชาย
เขามามอง เขามาวิเคราะหประเด็นเร่ืองอํานาจ ทีม่แีนวโนมจะกลายเปนกระแสหลัก
มากขึน้ทกุท ีเชนเดยีวกับเสยีงของผูหญิงทีด่งัขึน้เรือ่ยๆ ทามกลางการกอตวัขึน้ของ
อัตลักษณที่หลากหลายบนโลกใบน้ี อันบงชี้ถึงความซับซอนของการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม และดูเหมือนวิธีเดียวท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคมใหเกิดสันติภาพและความ
ยุติธรรมได ก็ดวยการเริ่มตนเปลี่ยนมุมมองความคิดตอการใชอํานาจอยางถูกตอง 
ใหเปนการใชอํานาจรวมของหญิงชายที่แสดงออกในทางสรางสรรค เพื่อจะนําไปสู
ดลุยภาพในเร่ืองอ่ืนๆ รวมถงึการเสริมสรางหรือฟนฟอูาํนาจภายในท่ีมาจากความรู
ความเขาใจ และตระหนกัชดัถงึความสัมพนัธและความเปนสวนหน่ึงของกันและกัน 
และเปนสวนหนึ่งของโลกท่ีตองพึ่งพาอาศัยกัน 






