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บทคัดย่อ 
ผู ้เ ข ีย น ม ีค ว า ม ส น ใ จ แ น ว ค ิด เ พ ศ ส ภ า พ ก ับ ก า ร จ ัด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีโอกาสได้อ่านหนังสือเรื่อง  “เพศสภาพ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ : วิถีชีวิต การเคลื่อนไหว และการปฏิบัติการใน
การพัฒนา” ที่พิมพ์ขึ ้นในปี ค.ศ. 20092  หนังสือ เล่มนี้เกิดจากการรวม
                                                           
1 หนังสือนี้จัดพิมพ์โดย Institute of Southeast Development Research Center 
(ISEAS), Singapore 
2 ในหนังสือนี้มีบทความจากงานวิจัยทั้งหมด  11 เร่ืองโดยแบ่งออกเป็นสามประเด็นหลัก 
(Themes) ได้แก่ ประเด็นแรก คือ Contextualizing gender and natural resource 
governance in neo-liberal times ประกอบด้วย บทความเร่ือง 1)  Gender, Doi-Moi 
and Coastal resource management in the Red River Delta, Vietnam เขียนโดย 
Hue Le Thi Van ;2) Intensification regimes in Village-based silk production, 
Northeast Thailand:Boosts (and Challenges) to women’s authority เขียนโดย 
Babara Earth, Patcharin Lapanun, Nit Tassniyom, Benjawan Narasaj, 
Patcharin Ruchuwararak, และ Soutthanome Keola ;3) Multi-local livelihoods, 
natural resource management and gender in Upland Indonesia และ 4) 
Women’s land rights in rural China: Central situation and likely trends เขียน
โดย Linxiu, Zang, Chengfang Liu, Hoamiao Liu และ Lerong Yu ประเด็นหลักที่



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 มกราคม–มิถุนายน 2562  
 

2 

บทความงานวิจัยจากประเทศต่างๆในเอเชีย โดยมี Babette esurreccion 
และ  Rebecca Elmhirst เป็นบรรณาธิการหนังสือ  ทั้งสองท่านมีผลงาน
เป็นท่ีรู้จักทางวิชาการด้านสตรีนิยมและเพศสภาพกับการจัดการทรัพยากร 
ผู้เขียนเห็นว่าบทวิจารณ์หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ส าหรับการถกเถียง
เกี่ยวกับเพศสภาพในประเด็นสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรพร้อม
น าเสนอมุมมองท่ีเป็นทิศทางของแนวคิดเพศสภาพใหม่ๆ 

ประโยคแรกของบทแรก บรรณาธิการได้กล่าวว่าหนังสือ เล่ม น้ี
เกี่ยวกับมิติของเพศสภาพในการจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้น
ในเอเซียและต้องการเสนอให้เห็นถึงความท้าทายของการต่อรองเชิงทฤษฎี
และแนวคิดว่าด้วยเพศสภาพกับนโยบายการจัดการทรัพยากรและการน า
แนวคิดไปใช้ระดับปฏิบัติการ ซึ่งความท้าทายหลายประการ เช่น การต้อง
                                                           
สองคือ Gender interventions: Targeting women in sustainable development 
projects ประกอบด้วยบทความเร่ือง1) Autonomy reconstituted and gender 
implications of resettlement on the Orange of Peninsular Malaysia เขียนโดย 
Carol Young และ Ooi Lin ; 2) Do women-Only approach to natural resource 
management help women? The case of community forestry in Nepal เขียน
โดย Marlene Buchy และ Bimala Rai; 3) Gender, legitimacy and patronage-
driven participation: fisheries management in the Tole Sap Great Lake, 
Cambodia เขียนโดย Bernadette P. Resurrecion และ 4) Gender, Microcredit 
and conservation at Caothai: An attempt to link women, conservation and 
development เขียนโดย Melinda Herrold-Menzies ประเด็นหลักที่สามคือ 
Responding to intervention: Gender, knowledge and authority ประกอบด้วย
บทความเร่ือง 1) Insider/outsider politics: Implementing gender participation 
in water resource management เขียนโดย Kathleen O’Reilly  2) Gender 
indigenous vegetables in Mainland Southeast Asia: A gender asset เขียนโดย 
Lisa Leimar และ Britta Ogle และ 3) Religion, gender and the environment in 
Asia: moving beyond the essentialism of spiritual ecofeminism เขียนโดย 
Emma Tomalin 
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ฝ่าข้ามแนวคิดที่มองเห็นเพศสภาพจากมุมมองแบบหยุดนิ่งหรือเชิงเทคนิค 
(Technical fix) ไปสู่การ “มุมมองการเมืองของเพศสภาพ” (Politicized 
view of gender)   

กา รท า ใ ห ้ “ม ุม มอ ง ก า ร เ ม ือ ง ขอ ง เ พศสภ า พ ” ม ีฐ าน ะ เ ป ็น
เ ค รื ่อ ง ม ือท า ง แนวค ิด ใ น ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์ที ่ส า ค ัญ  ( Critical analytical 
concept) สามารถน ามาท าความเข้าใจมิติสังคม การเมืองของการจัดการ
ทรัพยากรและธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเช่นความ
ไม่เป็นธรรมในการใช้ การเข้าถึง  และการควบคุมการจัดการทรัพยากรของ
ผู้หญิง การทลายโอกาสอันจ ากัดของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การจัดการทรัพยากรในฐานะท่ีเป็นแหล่งอาหาร รายได้ และ อื่นๆ เป็นต้น  

นอกจากนี้บรรณาธิการยังได้พยายามสถาปนา “มุมมองการเมือง
ของเพศสภาพ” ให้มีฐานะเป็นแกนกลางส าคัญในการถกเถียงประเด็นเรื่อง
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเนื่องจากเพศสภาพได้สร้างและถูกผลิตซ้ า
ตลอดเวลาในการต่อรองและธรรมาภิบาลการจัดการทรัพยากร ดังนั้นเพศ
สภาพจะต้องถูกมองในมิติการ เมือง เรื ่อ งของ เพศสภาพมากขึ ้น  ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างผู ้หญิงผู ้ชาย เพื่อมองข้ามมุมมองที่เห็น
ผู้หญิงเป็นเพียงผู้มีบทบาทแตกต่างจากผู้ชายในการจัดการทรัพยากรและ
งานครัวเรือนรวมทั้งความรู้ในการจัดการทรัพยากรที่มักจะมองว่าผู้หญิง
เปรียบเหมือนกับธรรมชาติตามแนวคิดสตรีนิยมสายนิเวศ (Ecofeminism)  
ที ่ว ่า ผู ้หญ ิง ม ีค วาม ใกล ้ช ิดธ ร รมชาต ิ  ด ้ว ยมุมมอ ง เ ช ่น นี ้ ผู ้หญ ิงม ัก ถ ูก
มอบหมายจากสังคมให้ท าหน้าที่เป็น เพียงผู ้ปกป้องธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ 
ป ่า ไ ม ้ ห ร ือ  แม ่น้ า  ร วม ทั ้ง ท าหน ้า ที ่ใ นคร ัว เ ร ือ นหร ือ ง านบ้าน  ( เ พื ่อ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก) อยู่ตลอดเวลา การมองผู้หญิงเช่นน้ีได้
ละเลยมิติการเมืองเรื่องเพศสภาพ ท าให้ผู้หญิงไม่มีบทบาทส าคัญในระดับ
การตัดสินใจเชิงนโยบายการจัดการทรัพยากร 

 ในประเด็นหลักของหนังสือได้แก่  “Contextualizing gender 
and natural resource governance in neo - liberal times” 
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บรรณาธิการเรียกร้องให้‘มุมมองเพศสภาพเชิงการเมือง ’ควรเป็นหัวใจ
หลักหรือแนวคิดหลักในการจัดการทรัพยากร  โดยต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่า
ผู ้ห ญ ิง ม ีต ัว ต น ที ่ห ล า ก ห ล า ย ม ิต ิ (Multidimensional subjectivities) 
รวมทั้งต้องตั ้งค าถามเกี ่ยวกับความแตกต่างหลากหลายและลื ่นไหลใน
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างหญิงกับชาย และ ระหว่างหญิงกับหญิง
ด้วยกันเองด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยมสายนิเวศวิทยาการเมือง  
ที่เสนอว่า ไม่ควรมีสมมติฐานล่วงหน้าและมีมุมมองบทบาทของผู้หญิงแบบ
ตายตัวหรือเป็นเรื่องทางเทคนิค ที่ว่า ผู้หญิงมักตกเป็นเหยื่อของการพัฒนา 
ผู ้หญิงต้องดูแลครอบครัว  หรือ ผู ้หญิงมัก ไม่ได้ประโยชน์จากการพัฒนา 
เป็นต้น แท้จริงแล้วผู ้หญิงก็ได้ประโยชน์จากการพัฒนาที่ผ่านการต่อรอง
และการใช้ความรู้และอ านาจด้วยเช่นกัน 

บรรณาธิการได้วิเคราะห์ต่อว่าเรา ต้องมองบทบาทของผู ้หญิง 
ในลักษณะมีความเป็นพลวัต และเน้นความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างชาย
และกลุ่มอื่นๆ ในสังคมในด้านการเข้าถึงและการควบคุมการใช้ทรัพยากร
เป็นหลัก ในกลุ่มผู้หญิงเองก็มีความแตกต่างหลากหลายภายในตามบริบท
ความ เป็นมาทาง เชื ้อ ชาติ ความ เชื ่อ  ประวัต ิศาสตร์หร ือ เ งื ่อน ไขทาง
เศรษฐกิจและสังคม การเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรของผู้หญิงจึงถูกนิยาม
ใหม่เสมอๆเปลี ่ยนแปล งไปตามเงื ่อนไขและบริบทของทรัพยากรและ
สิ ่ง แ วดล้อมและ  ต ัวตนของผู ้หญิง  ( Women subjectivities)  ม ักปร ับ
เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขเหล่าน้ี  

บรรณาธิการกล่า วชัด เจนว ่า  ต ัวตนของผู ้หญิงม ีหลากหลาย
รวมทั้งผู้หญิงมีเครือข่ายที่หลากหลาย ผู้หญิงสามารถเรียกร้องการจัดการ
พัฒนา มีอ านาจและฐานะที่แตกต่างกันในการจัดการทรัพยากรอีกด้วย 
ขณะเดียวกัน การมีมุมมองตัวตนของผู้หญิงที่หลากหลาย เช่นนี้เอง ท าให้
มองเห็นว่าผู้หญิงไม่มีความเป็นเนื้อเดียวกันหรือมีตัวตนท่ีเหมือนกันหรืออยู่
สถานะเหมือนกันอีกต่อไป หากแต่ตัวตนของผู้หญิงมีความแตกต่างและมี
หลากหลายกลุ่ม (Differentiated categories ) และผู้หญิงมีต าแหน่งแห่ง
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ที่หลากหลาย (Multiple positionalities) อีกด้วย และผู้หญิงแต่ละกลุ่ม
มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนแตกต่างกันขึ้นกับเงื่อนไขที่ก าหนด
เช่น เชื้อชาติ ชนชาติ ความเชื่อ ศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์ และเพศวิถี ดังน้ันจึง
กล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติจึงมิใช่เรื ่องที่เกิดขึ ้น
ตามธรรมชาติเหมือนนักคิดกลุ่มสตรีนิยมสายนิเวศวิเคราะห์ ท่ีมีมาก่อนหน้า
นั้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับสิ่งแวดล้อมมีหลากหลายแบบขึ้นกับ
พื้นท่ีและนิเวศเกษตร เป็นต้น  

 การน า “มุมมองการเมืองของเพศสภาพ” มาเป็นเครื่องมือในการ
จัดการทรัพยากร  มีความส าคัญต่อปฏิบัต ิการณ์งานพัฒนามาก เพราะ
งานวิจัยที่ปรากฏในหนังสือได้ชี ้ได้เห็นว่าผู ้หญิงเป็นเป้าการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
และโลกาภิวัฒน์ท่ีกระบวนการพัฒนาน้ีได้ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของพื้นท่ีและ
ทรัพยากรตลอดจนวิถีการด ารงชีพทั่ว เอเชีย  รวมทั้ง เชื ่อมโยงพื้นที่และ
ทรัพยากรของท้องถิ่นกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแ ปลงระดับโลกผ่าน
กระบวนการแย่งชิงขูดรีดทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ผลักให้ชาวนาขนาดเล็ก เข้าสู ่วงจรการค้าระดับโลกโดยการผลิตสินค้า
เกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ เช่น พืชพลังงาน 
ปาล์ม กาแฟ และ โกโก้ เป็นต้น  การเชื่อมโยงท้องถิ่นกับตลาดโลกท าให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงของการด ารงชีพที่มาพร้อมกับการลดบทบาทลงของ
ภาคการเกษตรพร้อมกับการเห็นบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้ประกอบการ 
การเคลื ่อนย้ายแรงงานหญิง ชายจากชนบทสู ่ภาคการผลิตใหม่ๆ  ทั้ง ใน
ชนบทและเมือง  ทั้งในและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
เช่นนี้ท าให้เห็นบทบาทความเป็นชาย (Masculinities) บทบาทความเป็น
หญิง  (Femininities)  ที ่เปลี่ยนแปลงไปทั้งงานในบ้าน (Reproductive) 
และง านนอกบ ้าน ที ่ส ร ้า งม ูลค ่าทาง เ ศรษฐก ิจ  (Productive)  ร วม ทั ้ง 
กรรมสิทธิ ์ในทรัพยากร เป็นต้น เราจึงมัก เห็นการเพิ ่ม/ลดบทบาททาง
เศรษฐก ิจของผู ้หญิง และชายในพื ้น ที ่ก าร เกษตร เช ่น ในประ เทศ จ ีน 
เวียดนาม และ ไทย เป็นต้น ดัง นั ้นการพัฒนาหรือการด าเนินโครงการ
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พัฒนาระดับพื้นที่จึงต้องให้ความสนใจและน ามุมมองใหม่ๆเกี ่ยวกับเพศ
สภาพมาวิเคราะห์และเป็นการ เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเป็นเจ้าของโครงการ
อนุรักษ์หรือจัดการทรัพยากรรวมท้ังการมีสิทธิเหนือทรัพยากร  

 บรรณาธิการชี้ว่าเพศสภาพในมิติความรู้และอ านาจในการจัดการ
ทรัพยากรนั้นสะท้อนตัวตนของผู้หญิง ในฐานะผู ้กระท าการ (Agencies) 
และอ านาจบทบาท ตลอดจนความรู้ของผู้หญิงมีความแตกต่างกันในแต่ละ
คน ในการจัดการทรัพยากร บรรณาธิการได้ยกตัวอย่างข้อค้นพบของ 
Kathleen O’ Reilly  ใ น บ ท ค ว า ม เ รื ่อ ง  “Insider/ outsider politics : 
Implementing gender participation in water resource” ที ่ท า ว ิจ ัย
ในประเทศอินเดียโดยวิเคราะห์ต าแหน่งแห่งที่ ความรู ้และอ านาจหน้า ท่ี
ของผู ้หญิง  ในการจัดการทรัพยากร น้ า  พบว่าผู ้หญิง ที ่มีต ัวตน  ความรู ้ 
ต าแหน่งแห่งที่ท้ังในฐานะคนในและคนนอก และอ านาจหน้าท่ีต่างกันส่งผล
ต่อทิศทางและผลพวง ที ่ตามมาของการจัดการทร ัพยากร น้ า  ส ่วนอ ีก
ตัวอย่างได้แก่งานที่ศึกษาเกี ่ยวกับความรู ้ของผู้หญิงในการเก็บหาผักป่า
เ รื ่อ ง  “Gender indigenous vegetables in Mainland Southeast 
Asia:  A gender asset” เ ข ีย น โ ด ย  Lisa Leimar แ ล ะ  Britta Ogle ท่ี
พบว่าผู้หญิงแต่ละคนมีความแตกต่างกันมากในความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ของป่า 
ชนิดผักท่ีเก็บหา และพื้นที่สาธารณะเป็นต้น หากทว่าอ านาจและกลไกของ
เสรีนิยมท า ให้ป่าหรือพื ้น ที ่สาธารณะกลาย เป็นพื ้น ที ่ส ่วนบุคคล ส่งผล
กระทบต่อบทบาทและความรู้ของผู้หญิงแต่ละคนในการเข้าใช้และควบคุม
ทรัพยากรสาธารณะ 
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 ผู้เขียนเห็นว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในกระแสของการท าให้ “มุมมอง
การเมืองของเพศสภาพ” กลายเป็นหัวใจหลักของการวิเคราะห์การจัดการ
และธรรมาภิบาลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุผลหลายประการดังน้ี  

ประการแรก หนังสือเล่มนี้ได้ขยายมุมมองที่มีต่อตัวตนผู้หญิงให้
ลึก ซึ้งมากในฐานะที่ผู ้หญิงมีความแตกต่างหลากหลายภายในกันเอง ซึ่ง
ขึ้นกับต าแหน่งแห่งท่ี ฐานะ บทบาท ความรู้ การเคลื่อนย้ายถิ่น กรรมสิทธิ์
ในทร ัพยากร  ประสบการณ์และทักษะการ เชื ่อม โย งก ับ เสรีน ิยมและ
โลกาภิวัฒน์ ซึ่งมุมมองเหล่านี้ท าให้ก้าวข้ามพ้นแนวคิดแบบเหมารวม หรือ
ขั้วตรงข้ามเรื่องการแบ่งงานกันท าระหว่างหญิ งและชายตามแนวคิดเพศ
สภาพในการพัฒนา (Gender and development ) (Rocheleau, 1991; 
Rodda, 1991)  

ประการที่สอง หนังสือเล่มนี้ท าให้เห็นว่าผู้หญิงชนบทในเอเซียมี
บทบาทและความส าคัญแตกต่างกันเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และ
ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงทุกคนเข้าถึงและได้รับประโยชน์ อย่างเท่าเทียม
กันจากนโยบายเศรษฐกิจเสรีและโลกาภิวัฒน์ เนื่องจากผู้หญิงแต่ละคนมี
ความรู้ทักษะและความสามารถในการจัดการทรัพย์สินหรือแสวงหาความ
มั่งค่ังได้แตกต่างกัน (Ranking, 2001; Razavi, 2002; Momsen, 2007)  

ประการที่สาม “มุมมองการเมืองของเพศสภาพ” ท าให้เห็นว่า
ผู ้หญิงมีบทบาทอย่างเป็นพลวัตในจัดการระบบนิเวศ ผ่านกระบวนการ
เข้าถึง ควบคุม ความขัดแย้ง การพรากสิทธิ์ และจัดการทุนนิเวศภายใต้ยุค
ที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจ ากัดมากขึ ้น พร้อมๆ  กันนี้ผู ้หญิงได้พัฒนา
และเพิ่มเติมความหลากหลายของการด ารงชีพให้มากที่สุดเพื่อความเป็น
ครัวเรือน ผู้หญิงใช้สองเงื่อนไขนี้เป็นหลักส าคัญในการรักษาระบอบอาหาร
ของครัวเรือนให้ยั่งยืน  ผ่านรูปแบบต่างๆ โดยยังสามารถเข้าถึงหาอาหาร
จากแหล่งธรรมชาติได้แก่ แม่น้ า ที่ราบน้ าท่วมถึง พื้นที่ชุ่มน้ า การจัดการ
ที่ดิน และป่า การซื้ออาหาร การหารายได้เพิ่มเติมจากงานทั้งในและนอก
ภาคการเกษตร การซื้อขายแลกเปลี่ยนอาหารที่ได้จากธรรมชาติมาเป็นตัว
เ ง ิน เ พื ่อ ซื ้อ อ า ห า ร ป ร ะ เ ภ ท อื ่น ส า ห ร ับ ต อ บ ส น อ ง ร ส น ิย ม แ ล ะ ก า ร
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารของคนรุ่นใหม่ การผลิตอาหารเองใน
พื ้น ที ่ทร ัพยาก ร ของครอบคร ัวและทร ัพย ากรส่วนรวม  นอกจาก นี ้ย ัง
พยายามรักษาและ เพิ ่มทุนทางนิเ วศเพิ ่ม เติมเพื ่อ รองรับความต้องการ
อาหารของครอบครัว (Van der Phoug, 2009) ดังนั้น “มุมมองเพศสภาพ
เชิงการเมือง” ชี้นัยว่ายิ่งทุนนิเวศยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นในยุคการแข่งขัน
และช่วงชิงทรัพยากรและการที่ผู ้หญิงมีความสามารถในการเข้าถึงและ
จัดการทุนนิเวศได้ด้วยตัว เองมากเท่าใด  ย่อมท า ให้ระบอบอาหารของ
ครัวเรือนมีความแข็งแกร่งมากขึ้น  ซึ่งสามารถสร้างพลังอ านาจของผู้หญิง
โดยการท าให้งานบ้านกลายเป็นพื้นที่ของการสร้างอ านาจและการต่อรอง
ให้กับผู้หญิงได้ ซึ่งเป็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสตรีนิยมหรือเพศสภาพที่เคย
มองว่างานบ้านเป็นงานท่ีไม่สร้างพลังให้กับผู้หญิงได้  

ประการสุดท้าย หนังสือเล่มน้ีท าให้เห็นว่า  “มุมมองการเมืองของ
เพศสภาพ” กลายเป็นสิ่งจ าเป็น ในการก าหนด นโยบาย แผน และกิจกรรม
การพัฒนาระดับนานาชาติ ร ะดับชาติและระดับท้อ งถิ ่น  ( Radcliffe, 
2006) เนื่องจากสนับสนุนให้ผู้หญิงมีโอกาสเป็นตัวแสดงหลัก  (Agencies) 
และมีบทบาทแตกต่างในการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
การ เปลี ่ยนแปลงนโยบาย ทั้ง การปกป้องสิ ่ง แ วดล้อม  การ เคารพสิทธิ
มนุษยชน การเรียกร้องความเสมอภาคและความยุติธรรม ความเป็นประชา
สังคม การมีส่วนร่วม และการก าหนดแนวทางการพัฒนาและจัดการ
ธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับ
การเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งด าเนินการได้ดีในบรรยากาศของความเป็น
ประชาธิปไตย รวมทั้งได้รับการหนุนเสริมและสร้างพลังต่อรองจากองค์กร
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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