การบูรณาการเรื่องบทบาทหญิงชายในการพัฒนา
จุฑาทิพย ภัทราวาท1

ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้นจํานวน 64,261,000 คน (ขอมูลป 2548) มีผูหญิงคิดเปน
รอยละ 50.5 ของประชากรทั้งหมด หรือจํานวนครึ่งหนึ่งของประเทศ มีขอมูลเชิงประจักษที่ชี้ใหเห็นวา ผูหญิง
มีอายุขัยเฉลี่ยสูงกวาชาย และยังพบวาบทบาทและหนาที่ของผูหญิงในปจจุบันมีความสําคัญมากขึ้นกวาใน
อดีต ทั้งดานบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังจะเห็นไดจากขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของสตรี
ในสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ ในป 2552 ซึ่งระบุวา กรรมการที่เปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 27.12 ของ
กรรมการสหกรณทั้งสิ้น 76,236 คน สมาชิกที่เปนผูหญิง 4,104,155 คน จากสมาชิก 10,329,036 คน
อยางไรก็ตาม ขอมูลของหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรีของไทย พบวา ยัง
มีปญหา อุปสรรคมากมายทั้งดานการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพ โดยพบวาผูหญิงไทยรอยละ 60 ที่ยังไมรู
หนังสือ (ซึ่งสวนใหญมีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป) สวนในดานสุขอนามัย แมวาผูหญิงมีอายุยืนกวาผูชาย แตก็
พบวาสตรีที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตร การติดเชื้อ โรคหัวใจ มะเร็งเตานมและมดลูก โรคเอดส ที่มีเพิ่มมาก
ขึ้น ปญหาการทําแทง และลาสุดกระทรวงสาธารณสุข ชี้วา การสูบบุหรี่ในวัยรุนสตรีก็เพิ่มมากขึ้นจนนา
ตกใจ อยางไรก็ตามพบวามาตรการคุมครองทางสังคมแกสตรียังมีนอย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การที่สื่อมวลชนใชผูหญิงเปนสัญลักษณทางเพศ และอื่นๆ จึงจําเปนตองมีการแกไขในเรื่อง
ตางๆ เหลานี้ในเชิงสรางสรรคมากขึ้น
ในดานเศรษฐกิจ พบวา ผูหญิงยังประสบปญหาเกี่ยวกับ ความไมเปนธรรมและความไม
มั่นคงในรายได การขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะฝมือ การไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
เปนขอจํากัดในการเขาสูตลาดแรงงานที่เปนระบบ ทั้งเหตุปจจัยเรื่องการขาดความรูทักษะฝมือ และปญหา
ภาระครอบครัว ซึ่งมักพบวา ขอบเขตการตัดสินใจของสตรี จํากัดอยูเพียงครัวเรือน ขณะที่ผูชายมีอํานาจการ
ตัดสินใจดานการลงทุน และเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ อันสืบเนื่องมาจาก คานิยมในสังคมไทย “ผูชาย
เปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง” ยังหลอหลอมสําหรับชีวิตครอบครัวไทยไมนอย
ในดานบทบาทของผูหญิงในการมีสวนรวมตัดสินใจในระดับชุมชนนั้นพบวา ผูหญิงยังคง
มีบทบาทนอย แมจะไดมีโครงการสงเสริมสตรีในรูปแบบตางๆ แตสวนใหญเปนไปในเรื่องของการทําอาชีพ
เสริมรายได การทําหัตถกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน
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ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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แนวคิดการสงเสริมสตรี:
ในที่นี้จะกลาวถึง แนวคิด/ปรัชญาการสงเสริมสตรี ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนา
สตรีที่อยูใกลตัวพวกเรา ซึ่งมีดังนี้
1. แนวคิดการพัฒนาสตรีขององคการสหประชาชาติ
แนวคิดเรื่องการพัฒนาสตรี ขององคการสหประชาชาติอยางเปนทางการเริ่มมาตั้งแต ป
2488 ที่ใหการยอมรับในความเสมอภาคระหวางหญิงกับชายในแงของสิทธิมนุษยชน
โดยกระบวนการพัฒนาสตรีในระดับสากล ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง หลายครั้ง
1. การประชุมทีก่ รุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ป 2518 ซึ่งมีเปาหมายหลักเรื่อง
ความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ และไดกําหนดใหป 2518 เปนปสตรีสากล
2. การประชุมที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก ป 2523 ซึ่งมุงเนนไปในเรื่อง
ความเสมอภาคของสตรี ที่ครอบคลุมทั้งการขจัดการเลือกปฏิบัติ สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ และโอกาส
ในการเขามามีสวนรวมในฐานะผูไดรับประโยชน และผูกอใหเกิดการพัฒนาดวย
3. การประชุมทีก่ รุงไนโรบี ประเทศเคนยา ป 2528 ไดมีการจัดทํายุทธศาสตร ไนโรบี
เพื่อความกาวหนาของสตรี
4. การประชุม ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน ไดมีการรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการ
ปกกิ่ง ซึ่งมุงในเรื่องการสรางความเสมอภาคหญิงชาย จนเกิดเปนการสรางกระแสความเสมอภาคของหญิง
ชาย (Gender Mainstreaming) ไปทั่วโลก
5. การประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษ ที่กรุงนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ป 2543 ที่ประชุม
รับรองปฏิญญาแหงสหัสวรรษที่กําหนดวาระการพัฒนา เพื่อสงเสริมการพัฒนาคน และลดชองวางการ
พัฒนาใหเปนจุดเริ่มตนศตวรรษใหม
ปฏิญญาแหงสหัสวรรษ อันเปนที่มาของเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDG)
ซึ่งไดกําหนดเวลาการบรรลุ สัมฤทธิ์ผลภายใน ป 2558 ดวยเปาหมายหลัก 8 ขอไดแก
5.1 การขจัดความยากจนและความหิวโหย
5.2 ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
5.3 สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและสงเสริมบทบาทสตรี
5.4 ลดอัตราการตายของเด็ก
5.5 พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ
5.6 ตอสู โรคเอดส มาลาเรีย และโรคสําคัญอื่นๆ
5.7 รักษาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5.8 สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาประชาคมโลก
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โดยจะเห็นไดวา ภายใตเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษที่ทั่วโลกใหความสําคัญใน
สวนของสตรี คือเรื่องความเทาเทียมกันทางเพศ และการสงเสริมบทบาทสตรีในการเขามามีสวนรวมใน
ระบบเศรษฐกิจและสังคม
2. แนวคิดการพัฒนาสตรีสหกรณ ภายใตแผนแมบทพัฒนาสตรีสหกรณ พ.ศ. 2546-2549
ในสวนของประเทศไทยไดเริ่มมีการดําเนินการพัฒนาสตรีสหกรณ ตั้งแตป 2518
โดยกรมสงเสริมสหกรณ ไดริเริ่มโครงการพัฒนาสตรีสหกรณ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แกสตรีและคนใน
ครอบครัวสมาชิกสหกรณ ทางดานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดจัดใหมีโครงการศึกษาอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูและทักษะการประกอบอาชีพแกสตรีสหกรณ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย
จํ ากั ด ก็เ ปน หนว ยงานสํ าคั ญอี ก แหงที่มีน โยบายสนับสนุน ใหสตรี ไ ด ร วมกลุมกั น เพื่อดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ชวยเหลือตนเองและครอบครัว และจัดตั้งศูนยพัฒนาผลิตภัณฑกลุมสตรีสหกรณ และการใหการสนับสนุน
การสงเสริมใหสตรีไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพัฒนางาน
ในป 2536 สัน นิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ของ
สัมพันธภาพระหวางประเทศ (ICA) ไดสงผูแทนประเทศไทยเปนกรรมการสตรีใน ICA และเขารวมประชุม
เพื่อการวางแผนการพัฒนาการมีสวนรวมของสตรีในขบวนการสหกรณ ซึ่งตอมาไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
องคการแรงงานระหวางประเทศไดดําเนินการวิจัย “แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของสตรีสหกรณใน
ประเทศไทย” 2 ซึ่งชุดความรูดังกลาวไดนําไปสูการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสตรีสหกรณฉบับแรก เพื่อใช
เปนกรอบทิศทางการพัฒนาสตรีของประเทศไทย3 และตอมาในป 2538 ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาสตรี
สหกรณ ซึ่งประกอบดวยผูแทนขบวนการสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งในที่สุดไดมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนแมบทฯ ขึ้นใหม เปน แผนแมบทพัฒนาสตรีสหกรณ พ.ศ. 2546-2549 เพื่อใหเปน
แผนระดับชาติในการพัฒนาสตรีสหกรณ ที่ทุกฝายทั้งภาครัฐและขบวนการเขามามีสวนรวมในวิสัยทัศนและ
ภารกิจ ดังนี้
วิสัยทัศนการพัฒนาสตรีสหกรณ
เพิ่มศักยภาพและความพรอมใหสตรีมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในสหกรณและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ภารกิจการพัฒนาสตรีสหกรณ
ประกอบดวยภารกิจสําคัญ 6 ประการ ไดแก
ภารกิจที่ 1 พัฒนาศักยภาพและความพรอมของสตรีสหกรณ
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โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติม จุฑาทิพย ภัทราวาท 2537 รายงานวิจัยแนวทางพัฒนาการมีสวนรวมของสตรีในขบวนการสหกรณ เสนอตอ
องคกรแรงงานระหวางประเทศ
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ดูประกอบรายละเอียดเพิ่มเติม สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 2546 “แผนแมบทพัฒนาสตรีสหกรณ พ.ศ. 2546-2549”
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ภารกิจที่ 2 สงเสริมกิจกรรมดานเศรษฐกิจแกสตรีสหกรณ
ภารกิจที่ 3 สงเสริมใหสตรีเขามามีสวนรวมในสหกรณ
ภารกิจที่ 4 สรางความเขาใจเรื่องบทบาทชายหญิงและการพัฒนาสตรีสหกรณ
ภารกิจที่ 5 จัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาสตรีสหกรณ
ภารกิจที่ 6 ดําเนินการวิจัย/ติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบสารสนเทศสตรี
สหกรณ
การบูรณาการบทบาทหญิงชายในการพัฒนา
กอนอื่นจะขอหยิบยกเอาขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของมานําเสนอซึ่ง
จะเปนสิ่งสําคัญที่จะเชื่อมโยงไปสูกรอบคิด สําหรับการบูรณาการบทบาทหญิงชายในการพัฒนา
• ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเสริมรายไดของสตรีสหกรณ
ผลงานวิจัยภายใตโครงการ “การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคม และการมีสวนรวม
ของสมาชิกกลุมสตรีสหกรณ: กรณีศึกษากลุมสตรีสหกรณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย รศ.จุฑาทิพย
ภัทราวาท (2539) ภายใตการสนับสนุนของมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท ชี้ใหเห็นวา ปจจัยที่สงผลตอการมีสวน
รวมในกิจกรรมเสริมรายไดของสตรีสหกรณ มีอยู 2 ดาน คือ ปจจัยภายในตัวสตรีเอง ไดแก ความตองการ
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม และจิตสํานึกเรื่องบทบาทชายหญิง สวนปจจัยภายนอก ไดแก การไดรับการ
สนับสนุนจากครอบครัว และการมีปญหาการครองชีพ
• การศึกษาการพัฒนาสตรีตามคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาทตามทัศนะของแมชีศันสนีย
เสถียรสุต ซึ่งไดนําหลักพุทธธรรมผนวกกับการพัฒนามนุษยตามหลักการดําเนินชีวิตมาใช โดยทานให
ความสําคัญกับสตรีในฐานะ “มารดาของโลก” สตรีจึงจําเปนตองเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนและ
ดําเนินชีวิตที่เปนประโยชนเกื้อกูลตอสังคมและทําใหโลกนี้มีธรรมะเปนมารดา ดวยการทําใหธรรมะอยูใน
ใจของทุกคน จะชวยลดปญหาสังคมตางๆ ได
• ความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคมของปจเจกบุคคล
ในภาพไดแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมทางสังคมของปจเจกบุคคล
รวมทั้งสตรีที่จําเปนตองเกี่ยวของ การตัดสินใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยอมสงผลกระทบซึ่งกัน
และกัน ผานกลไกการออมและการสะสมทุนซึ่งเปนตัวแปรสําคัญๆ ที่จะทําใหฐานะเศรษฐกิจ-สังคมของ
ปจเจกบุคคลและครัวเรือนสูงขึ้นหรือต่ําลง
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ในดานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพนั้น จําเปนตองกลาวถึงเงินทุน
การจัดหาปจจัยการผลิต การใชเทคโนโลยีการผลิต การตลาด ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้ หากตัดสินใจไมถูกตอง
เหมาะสม ยอมสงผลกระทบตอ รายไดของปจเจกบุคคลและครัวเรือน จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติป
2552 ชี้วาครัวเรือนในประเทศมีรายไดเฉลี่ย 20,903 บาท ซึ่งรอยละ 72 มาจากการประกอบอาชีพ สวนที่เหลือมา
จากแหลงอื่น เชน ทายาท มรดก คาเชา ฯลฯ ในขณะเดียวกันกิจกรรมทางสังคม ซึ่งประกอบดวย การอุปโภค
บริโภค การศึกษา สุขอนามัย สันทนาการ สังคมและศาสนาซึ่งจะออกมารูปของคาใชจาย ขอมูลในป 2552
ชี้ใหเห็นวาครัวเรือนไทยมีรายไดเฉลี่ย 16,205 บาท และมีหนี้สินเฉลี่ย 134,699 บาท/ครัวเรือน
ปจจัยสําคัญที่ สงผลตอการมีภาระหนี้สินของครัวเรือนอยูที่ก ารออมและการสะสมทุ น
กลาวคือ เมื่อครัวเรือนมีรายไดแลวนํามาสะสมเปนทุน เชน จัดหาเครื่องจักร อุปกรณการประกอบอาชีพหรือ
เก็บไว เปนเงินทุนหมุนเวียนสงเสริมอาชีพ ก็จะลดการพึ่งพาเงินกูจากแหลงทุนภายนอก ซึ่งทําใหตองมีภาระ
ดอกเบี้ย และทําใหตนทุนการผลิตสูง ซึ่งจะเปนวงจรอุบาทวที่สงผลตอรายได และฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคม
ของครอบครัวตอไปในอนาคต
ในขณะเดียวกัน การดําเนินชีวิตของคนทั่วไปในกิจกรรมทางสังคมหากไมยึดหลักประหยัด
หรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแลว ยอมกอใหเกิดปญหาการใชจายเกินตัว ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรง คือ
การสรางภาระหนี้สิน และในที่สุดก็จะกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ-สังคมของครอบครัว
ปญหาดังกลาวขางตน ยอมชี้ใหเห็น บทบาทความสําคัญของผูหญิง ทั้งในฐานะของการเปน
ทรัพยากรมนุษยครึ่งหนึ่งของประเทศ สถานภาพมารดาของโลกตามแนวคิดการพัฒนาสตรีของแมชีศันสนีย
และในฐานะการเปนสวนหนึ่งของขบวนการสหกรณจึงอยากชักชวนใหทุกทานหันมามองตัวทานเอง ซึ่ง
ผูบรรยายมั่นใจวา ทานจะสามารถบูรณาการบทบาทหญิงชายในการพัฒนาไดอยางมีคุณคา โดยจิตตารมณและ
จิตวิญญาณสหกรณ ในตัวของทานเอง
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