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บทคัดยอ 
 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในสังคมไทย   ทําใหเกดิการ
เปล่ียนแปลงในการใหความหมายแกสรรพส่ิงอันนํามาสูการสรางปฏิบัติการทางสังคมแบบใหม
อยางมากมาย ความหมายของ “ผูหญิง” ก็มีความแปรเปล่ียนไปตามความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมดวยเชนกัน ความเขาใจในความเปลี่ยนแปลงของความหมายของผูหญิงจําเปนตองเขาใจใน
ความสัมพันธระหวางความเปลี่ยนแปลงความหมายของผูหญิงกับการใหความหมายใหมแก 
“พื้นท่ี” ท่ีผูหญิงมีบทบาทอยูอยางลึกซ้ึง เพราะความหมายของ “ผูหญิง” นั้นไมไดลอยอยูใน
สูญญากาศหากแตตองสัมพนัธอยูกับปฏิบัติการทางสังคมและเศรษฐกจิของบริบทพื้นท่ีหนึ่งๆเสมอ 
 

การศึกษาผูหญิง  พื้นท่ีและการพัฒนาเมือง ผานโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองนา
อยู ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอนในชวง พ.ศ. 2545 - 2549   เปนการศึกษาบทบาทของ
ผูหญิงในพื้นท่ีตางๆท่ีผูหญิงไดเขาไปมีสวนรวมท้ังในพ้ืนท่ีสวนตัวและพื้นท่ีสาธารณะ  วาสงผลให
เกิดการเปล่ียนแปลงในความหมายตอตัวเองและตอพื้นท่ีท่ีผูหญิงเขาไปมีสวนสัมพันธดวยอยางไร   
งานวิจยันี้เลือกใชแนวคิดเร่ือง พื้นท่ี   ผานการทํากิจกรรม  การสรุปบทเรียนและกระบวนการ
ทบทวนตนเอง  (reflections) ภายหลังจากการทํากิจกรรมสําเร็จ 
 



 จ

                งานวิจัย นําเสนอเกี่ยวกับ  การเปล่ียนแปลงในความหมายของผูหญิงมีความสัมพันธอยู
กับการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี     ในอดีตผูหญิงทําหนาท่ีเปนเสาหลักในการอุทิศตนเปนผูคํ้าจุน 
วัฒนธรรมและศาสนาท่ีเปนหลักประกันของการอยูรอดรวมกันในบริบทของสังคมแบบหนึ่ง    
จนกระท่ังการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมผันแปรไปตามชวงเวลา    การใหความสําคัญกับ 
การจัดการส่ิงแวดลอมในพืน้ท่ีท่ีเปนสมบัติสาธารณะของเมืองกลายเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ เพราะ 
ผูหญิงเปนผูที่ตระหนักรูวา    สมบัติสาธารณะเหลานี้สัมพันธอยูกับเศรษฐกิจการทองเท่ียวท่ีเปน 
รายไดหลักของเมือง    การรวมกันจัดการรักษาส่ิงแวดลอมใหมีสภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติ      มี 
ความปลอดภยัสําหรับนักทองเท่ียว     จึงเปนหลักประกนัของการอยูรอดรวมกันในระบบเศรษฐกจิ 
สังคมปจจุบัน 
 

ผูหญิงไดอธิบายการเปล่ียนแปลงในเชิงความหมาย    ผานความรูท่ีไดมาจากการลงมือทํา 
จนประสบความสําเร็จและเกิดรูปธรรมของการเปล่ียนแปลง       การไดรับความรูใหมพรอมกับการ 
รับรูวาตนเองสัมพันธอยูกับพื้นท่ีเมืองท่ีมีความหลากหลายของกลุมคน    เกิดการรวมตัวกันในแบบ 
หลวมๆเพื่อพบปะแลกเปล่ียนความรู  ขาวสารความเคล่ือนไหว  ทําใหเกิดความม่ันใจในการทํางาน 
และเปนกําลังใจใหแกกัน     เครือขายความสัมพันธนี้มีสวนในการสนับสนุนใหผูหญิงเกิดความ 
ม่ันใจในการออกสูพื้นท่ีสาธารณะมากข้ึน 
 

นอกจากความรูชุดใหม  ผูหญิงยังไดนําความรูท่ีมีอยูในตัวของแตละคนออกมาเพ่ือ
นําไปสูความเปล่ียนแปลงท่ีสรางสรรค เพื่อสวนรวม  เปนการสรางรูปธรรมของแนวทางในการ
พัฒนาสมัยใหมท่ีแตกตางโดยมีคนเปนศูนยกลางและสงผลใหจินตนาการในเร่ืองพื้นท่ีของผูหญิง
ไมไดถูกจาํกัดอยูเฉพาะพื้นท่ีสวนตัวแตขยายออกสูพื้นท่ีทางสังคมอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิตเชนกัน    
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ABSTRACT 
 

The rapid economic and social changes in Thailand have transformed the meanings of 
things. These changes in meanings of things lead to many social operations. The meaning of 
“women” have also altered following the changes in economy and society. To understand the 
changes of meaning of women, one needs to understand the relationship between the changes of 
meaning given to “women” and the new meaning given to “spaces” where women play their 
roles. This is because the meaning of “women” is not given out of context but closely related to 
the economic and social operation of a given space. 

 
The study of women, space and urban development through the Lovable City Action 

Programme (LCAP) in Mae Hong Son Municipal area between 2545-2549 B.E. aims to examine 
the role of women in different spaces where they have played their roles---namely private and 
public. To understand how the operation of the LCAP have changed the self given meaning of 
women and their related spaces, this research employs the concept of space to analyze the 
activities, lessens and the reflection process women have carried out.  
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This research discovers that the changes of self given meaning of women is related to the 
changes of the meanings they give to space. In the past, women used to be devoted in support of 
culture and religion. These culture and religion are highly important in guaranteeing the survival 
of the society in a given context. As previously mentioned, the economy and society have 
changed through times. And women have realized that the environmental management in the 
public spaces especially in the urban setting is increasingly importance. This is because women 
are aware that these public properties are significant and closely related to the tourist industry 
which is the mainstay and the main income sources of the city. Hence, participating in urban 
environmental conservation in order to create a beautiful surroundings and safety for tourists is  
the key to survival of the urban socio-economic system. 
 
         The women in this study understood the changes in the meanings of spaces through the 
implementation and the success of their activities. They have gained new knowledge and become 
aware of various relationships between different groups of people and the urban spaces. These 
diverse groups of people loosely get together in exchange of knowledge and news about 
movement which enhance the confidence of women while working in public spaces. 
 
Beside the gain of new knowledge through the work with LCAP, women also brought out their 
own wisdom in order to create constructive changes for general public. This is a new approach of 
modern development which has human centered. This new concrete approach of development has 
impacted the imagination of spaces where women’s space is not limited to  private space but 
expand to other social spaces which is important to the livelihood of people. 


