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สารจากหน่ วยงานพันธมิตร
ควำมเสมอภำคด้ำนเพศสถำนะเป็ นประเด็นที่มีควำมสำคัญและได้รับควำมสนใจเพิ่มขึ้นจำกผูท้ ี่ทำงำนด้ำนกำรพัฒนำกำร
ประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ เนื่องด้วยควำมตระหนักที่วำ่ ผูห้ ญิงมีบทบำท และส่วนร่ วมอย่ำงมำกในภำคกำรประมง
และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ อย่ำงไรก็ตำม ยังมีกำรรับรู ้หรื อกล่ำวถึงบทบำทและส่วนร่ วมดังกล่ำวของผูห้ ญิงนั้นน้อยกว่ำที่
ควรในสังคม และควรมีกำรส่งเสริ มวิสยั ทัศน์ในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศในเรื่ องควำมเท่ำเทียมให้มำกขึ้น
นักวิจยั นักบริ หำรจัดกำรประมง และนักศึกษำ ผูซ้ ่ ึงมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนในเรื่ องดังกล่ำว ยังคงขำดควำมรู ้ควำม
เชี่ยวชำญเกี่ยวกับทฤษฎีดำ้ นเพศสถำนะและกำรนำไปใช้ปฏิบตั ิ ดังนั้นกำรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรระยะสั้นในเรื่ องเพศ
สถำนะให้กบั บุคคลผูซ้ ่ ึงมีบทบำทหรื อมีอิทธิพลต่อภำคกำรประมงนั้น จึงเป็ นเรื่ องที่องค์กำรส่วนภูมิภำคได้ระบุให้มี
ควำมสำคัญเป็ นลำดับต้น ๆ เพรำะเหตุน้ ีหน่วยงำนด้ำนเพศสถำนะในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง (GAFS) ของ
สมำคมประมงแห่งเอเชีย (AFS) และ โครงกำรควำมร่ วมมือด้ำนมหำสมุทรและกำรประมงขององค์กำรเพื่อกำรพัฒนำ
ระหว่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กำ (USAID Oceans) จึงได้ร่วมมือกันจัดทำและรวบรวมเครื่ องมือเพื่อใช้ในกำร
อบรมซึ่งสำมำรถนำไปเผยแพร่ ช่วยสร้ำงศักยภำพให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิได้ต่อไป
ทั้งนี้เรำมีควำมยินดีที่จะนำเสนอเอกสำรสำหรับใช้ในกำรอบรมฉบับนี้ ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหำมำจำกหลำกหลำยแหล่งที่มำ
และมีกำรอ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำอย่ำงถูกต้อง กำรจัดทำเอกสำรฉบับนี้เป็ นควำมร่ วมมือระหว่ำงหน่วยงำนพันธมิตรต่ำง ๆ ทั้ง
จำกสถำบันกำรศึกษำและสถำบันกำรพัฒนำ เพื่อช่วยให้ผเู ้ ชี่ยวชำญและนักศึกษำในภำคกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำได้รับควำมเข้ำใจที่ดีข้ ึนในเรื่ องทฤษฎีเพศสถำนะและกำรนำไปใช้ปฏิบตั ิ โดยสำมบทแรกจะประกอบด้วยเนื้อหำและ
กรณี ศึกษำต่ำง ๆ ซึ่งมำจำกกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเรื่ องเพศสถำนะในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง ที่จดั ขึ้นในครั้ง
ที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 2016 โดยหน่วยงำนด้ำนเพศสถำนะในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง (GAFS) และจำก
กำรประชุมเรื่ องเพศสถำนะในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2018 บทที่สี่ได้เน้นไปที่กำรบูรณำ
กำรเรื่ องเพศสถำนะและได้รวมเนื้อหำบำงส่วนจำก คู่มือการประเมินระบบการจัดการประมงอย่ างรวดเร็ ว:การบูรณาการ
ร่ วมระหว่ างการบริ หารจัดการทรั พยากรประมงโดยใช้ แนวทางเชิ งระบบนิเวศ (EAFM) เทคโนโลยีการตรวจสอบย้ อนกลับ
สาหรั บผลิตภัณฑ์ ประมงทะเล (CDT) และเรื่ องเพศสถานะ ซึ่งเป็ นผลงำนของ USAID Oceans ซึ่งใกล้จะตีพิมพ์แล้วในเร็ ว
ๆ นี้
พวกเรำมีควำมเชื่อมัน่ ว่ำ เอกสำรฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์อย่ำงยิง่ สำหรับท่ำน ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดควำมเสมอภำคด้ำน
เพศสถำนะในกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำมำกยิง่ ขึ้น
Dr. Meryl Williams, ประธานร่ วม, คณะกรรมการดาเนินงานของการประชุมระดับโลกด้ านเพศสถานะในการเพาะเลีย้ งสัตว์
นา้ และการประมง ครั้ งที่ 7 (GAF7)
Professor Kyoko Kusakabe, ประธานร่ วม, คณะกรรมการดาเนินงานของการประชุมระดับโลกด้ านเพศสถานะในการ
เพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ และการประมง ครั้ งที่ 7 (GAF7)
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ควำมเท่ำเทียมด้ำนเพศสถำนะเป็ นหนึ่งใน เป้ ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยื 17นที่กำหนดโดยสมัชชำสหประชำชำติ
)United Nations General Assembly) เพศสถำนะเป็ นแนวคิดที่สร้ำงขึ้นโดยสังคมที่อำ้ งถึงบทบำทและควำมสัมพันธ์ทำง
อำนำจระหว่ำงเพศหญิงและเพศชำย ซึ่งถูกกำหนดโดยบริ บททำงสังคม บริ บททำงกำรเมือง และบริ บททำงเศรษฐกิจ ใน
หลำย ๆ วัฒนธรรม ควำมไม่เท่ำเทียมกันของควำมสัมพันธ์ทำงอำนำจระหว่ำงผูห้ ญิงและผูช้ ำยสำมำรถส่งผลให้ฝ่ำยหนึ่ง
เสี ยเปรี ยบในแง่ของกำรควบคุมทรัพยำกร กำรเข้ำถึงกำรบริ กำร และกำรได้ประโยชน์จำกโอกำสใหม่ ๆ ที่เข้ำมำในชีวติ
และกำรจัดกำรกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องที่ส่งผลต่อชีวติ ของพวกเขำ อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดด้ำนเพศสถำนะ และ
ผลกระทบของมันต่ออัตลักษณ์เชิงบุคคล โอกำส และสถำนะของมนุษย์น้ นั ยังไม่เป็ นที่เข้ำใจกันมำกนัก รวมถึงภำยในกลุ่ม
คนที่จดั กำรและทำงำนในกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องสร้ำงควำมรู ้
และศักยภำพของแต่ละบุคคลที่อยูใ่ นภำคส่วนกำรประมงให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดด้ำนเพศสภำนะให้ดีข้ ึน
โครงกำรควำมร่ วมมือด้ำนมหำสมุทรและกำรประมงขององค์กำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กำ
(USAID Oceans and Fisheries Partnership) จึงได้ทำงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อปรับปรุ งควำมยัง่ ยืนของกำรประมงในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้โดยคำนึงถึงด้ำนมนุษย์และด้ำนเพศสถำนะเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำและกำรจัดกำรกำร
ประมงอย่ำงยัง่ ยืน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงและเสริ มสร้ำงระบบควำมรู ้ โดยคู่มือฉบับนี้ได้ถกู จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปัน
กรณี ศึกษำและประสบกำรณ์จำกโครงกำรควำมร่ วมมือด้ำนมหำสมุทรและกำรประมงขององค์กำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำง
ประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กำ (USAID Oceans and Fisheries Partnership) และหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้ำงควำม
เข้ำใจ และทักษะทั้งในด้ำนทฤษฎี และปฏิบตั ิของงำนวิจยั กำรประมงที่รวมเพศสถำนะเข้ำไว้ดว้ ย
ในฐำนะหน่วยงำนระดับภูมิภำคของแผนงำนควำมร่ วมมือด้ำนมหำสมุทรและกำรประมงขององค์กำรเพื่อกำรพัฒนำ
ระหว่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กำ )USAID Oceans and Fisheries Partnership) ศูนย์พฒั นำกำรประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ )SEAFDEC) ขอใช้โอกำสนี้ในกำรแสดงควำมยินดีกบั โครงกำรนี้ และหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำคู่มือนี้จะเป็ น
ประโยชน์สำหรับผูใ้ ช้จำกหลำกหลำยประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวของกับกำรประมงเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรบูรณำกำรเรื่ อง
ควำมอ่อนไหวด้ำนเพศสถำนะในงำนของพวกเขำ เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำและกำรจัดกำรกำรประมงอย่ำง
ยัง่ ยืน

ดรคม ศิลปำจำรย์ .
เลขำธิกำรศูนย์พฒั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ )SEAFDEC)
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คานา
โครงกำรควำมร่ วมมือด้ำนมหำสมุทรและกำรประมงขององค์กำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กำ
(USAID Oceans) ร่ วมงำนกับหน่วยงำนควำมร่ วมมือต่ำง ๆ เพื่อต่อต้ำนกำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้
กำรควบคุม (IUU) และอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ USAID Oceans มุ่งมัน่ ที่จะ
ทำให้เกิดกำรนำประเด็นที่เกี่ยวกับเพศสถำนะเข้ำไปรวมกับกำรทำงำนด้ำนกำรประมงระดับภูมิภำค ทั้งในเชิงวำทกรรม
(Discourse) และในกำรตัดสิ นใจเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรต่ำง ๆ USAID Oceans เชื่อมัน่ ว่ำกำรสนับสนุนหน่วยงำนควำม
ร่ วมมือในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภำคเพื่อส่งเสริ มควำมเสมอภำคด้ำนเพศสถำนะและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผูห้ ญิง
ในกำรจัดกำรประมงอย่ำงยัง่ ยืนจะสำมำรถทำให้ประเด็นด้ำนเพศสถำนะเข้ำไปรวมอยูใ่ นนโยบำย แผนงำน และกำรพัฒนำ
ในระดับภูมิภำค ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นได้ รวมถึงจะเป็ นกำรส่งเสริ มกำรพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่มีควำม
เฉพำะเจำะจงด้ำนเพศสถำนะ
โครงกำร USAID Oceans เริ่ มดำเนินกำรเมื่อปี ค.ศ. 2015 และได้ดำเนินงำนร่ วมกับหน่วยงำนควำมร่ วมมือต่ำง ๆ ทัว่ ภูมิภำค
ตะวันออกเฉี ยงใต้มำต่อเนื่องเป็ นเวลำมำกกว่ำสำมปี หน่วยงำนควำมร่ วมมือดังกล่ำวประกอบด้วย ศูนย์พฒั นำกำรประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEAFDEC) ควำมร่ วมมือในแนวสำมเหลี่ยมปะกำรังเพื่อแนวปะกำรัง กำรประมง และควำม
มัน่ คงด้ำนอำหำร (Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries, and Food Security: CTI-CFF) และหน่วยงำนด้ำน
กำรประมงระดับชำติ เพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจเรื่ องเพศสถำนะว่ำมีผลกระทบต่อผูท้ ี่มีบทบำทในภำคกำรประมง โดยตั้งแต่ปี ค.ศ.
2015 เป็ นต้นมำ USAID Oceans ได้เล็งเห็นถึง กำรถกเถียง และวำทกรรม (Discourse) ที่เกี่ยวกับกำรประมงที่เกิดขึ้นใน
สังคม พร้อมกับควำมสนใจที่เพิ่มขึ้นจำกหน่วยงำนควำมร่ วมมือต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงศักยภำพเพื่อควำมตระหนักด้ำนเพศ
สถำนะ ทั้งในระดับระหว่ำงประเทศและระดับภูมิภำค
USAID Oceans มีควำมยินดีที่จะสนับสนุนกำรปฏิรูปของทุกภำคส่วนที่มีกำรครอบคลุมและตระหนักถึงเรื่ องเพศสถำนะ
มำกขึ้น และขอขอบคุณผูแ้ ต่งร่ วมทุกท่ำนที่มีส่วนร่ วมในกำรกำรจัดทำคู่มือฉบับนี้ ด้วยควำมมุ่งหวังว่ำกำรจัดทำคู่มือกำร
อบรมฉบับนี้จะช่วยกระตุน้ ให้หน่วยงำนควำมร่ วมมือในระดับภูมิภำค ระดับชำติ และระดับองค์กำรต่ำง ๆ ร่ วมกันทำงำน
เพื่อควำมเสมอภำคด้ำนเพศสถำนะและกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้กบั ผูห้ ญิงในกำรประมง และมีส่วนช่วยในกำรบรรลุ
เป้ ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (SDG) หมำยเลขห้ำ คือ เรื่ องควำมเท่ำเทียมด้ำนเพศสถำนะในที่สุด รวมไปถึงเป้ ำหมำย
เพื่อกำรพัฒนำอื่น ๆ ที่ได้ถูกมอบหมำยให้กบั ภำคกำรประมง กำรใช้แนวคิดเรื่ องควำมอ่อนไหวด้ำนเพศสถำนะ (Gendersensitive approach) ในกำรวิจยั กำรศึกษำ กำรปกครอง/กำรบริ หำร และกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ (ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนมนุษย์
ด้ำนกำรปกครอง ด้ำนสังคม และด้ำนเทคโนโลยี) เป็ นสิ่ งที่จำเป็ น เพื่อเป็ นกำรรับรองว่ำ ทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์
และไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง
โครงการความร่ วมมือด้ านมหาสมุทรและการประมงขององค์ การเพื่อการพัฒนาระหว่ างประเทศของประเทศสหรั ฐอเมริ กา
(USAID Oceans and Fisheries Partnership)

กำรวิจยั ด้ำนเพศสถำนะในกำรประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ: คู่มือกำรอบรม

หน้ำที่ 8 จำก 82

วิธีการใช้ คู่มือฉบับนี้
คู่มือกำรอบรมฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นจำกควำมร่ วมมือของหน่วยงำนด้ำนเพศสถำนะในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง
(GAFS) ของสมำคมประมงแห่งเอเชีย (AFS) และ โครงกำรควำมร่ วมมือด้ำนมหำสมุทรและกำรประมงขององค์กำรเพื่อ
กำรพัฒนำระหว่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กำ (USAID Oceans) คู่มือฉบับนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นจำกกำรรวบรวมเอกสำร
กำรอบรมต่ำง ๆ ซึ่งเคยถูกนำไปใช้ทวั่ ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และภูมิภำคอื่น ๆ เพื่อที่จะเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิ โดย
สะท้อนถึงประสบกำรณ์ของ ผูห้ ญิงและผูช้ ำยในภำคกำรประมงจำกสถำนกำรณ์จริ ง
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยเครื่ องมือสำหรับกำรวิจยั ด้ำนประมงซึ่งได้บูรณำกำรมุมมองด้ำนสังคมศำสตร์และด้ำนเพศสถำนะ
ไว้ดว้ ยกัน โดยสำมบทแรกจะอ้ำงอิงเนื้อหำที่มำจำกกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรซึ่งจัดขึ้นในกำรประชุมระดับโลกด้ำนเพศ
สถำนะในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 (GAF6 และ GAF7) และงำนวิจยั ภำคสนำมในภูมิภำค
เอเชีย บทที่สี่จะให้แนวทำงในกำรปฏิบตั ิเพื่อให้ควำมรู ้เกี่ยวกับ วิธีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประมงที่ครอบคลุมเรื่ องเพศ
สถำนะ และเรื่ องควำมต้องกำร และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ในกำรประเมินระบบกำรจัดกำร
ต่ำง ๆ ส่วนท้ำยของคู่มือได้รวบรวมแหล่งข้อมูลเพื่อใช้เป็ นแหล่งสำรสนเทศและกำรศึกษำเพิ่มเติมต่อไป
พวกเรำยินดีที่จะได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคู่มือกำรอบรมนี้ ซึ่งรวมไปถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหำที่
ต้องกำรให้เพิม่ เติมซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่องำนของท่ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและสนับสนุนกำรบูรณำกำร
ประเด็นเรื่ องเพศสถำนะเข้ำไว้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง ท่ำนสำมำรถส่งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมำที่
info@oceans-partnership.org

เกีย่ วกับผู้จัดทา
หน่ วยงานด้ านเพศสถานะในการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ และการประมง
(GAFS) ของสมาคมประมงแห่ งเอเชีย (AFS) - หน่วยงำนด้ำนเพศ
สถำนะในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง (GAFS) ของสมำคม
ประมงแห่งเอเชีย (AFS) ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือนมกรำคม ค.ศ. 2017 โดยใช้ประสบกำรณ์ที่สงั่ สมมำเกือบ 20 ปี ในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำโดยเครื อข่ำยอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรที่มีชื่อว่ำ “ผูห้ ญิงในกำรประมง (Women in Fisheries)” และ
ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “หน่วยงำนด้ำนเพศสถำนะในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง (GAFS)” GAFS ส่งเสริ ม
ควำมสำคัญของมิติดำ้ นเพศสถำนะในกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ และจำกกำรจัดตั้ง GAFS ขึ้นมำนี้ ทำให้สมำคม
ประมงแห่งเอเชีย (AFS) ได้กลำยมำเป็ นสมำคมวิชำชีพแห่งแรกด้ำนกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่ก่อตั้งหน่วยงำน
ที่อุทิศตนเพื่อประเด็นด้ำนเพศสถำนะในกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำขึ้นมำ สำหรับข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับ GAFS
สำมำรถติดตำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.genderaquafish.org
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โครงการความร่ วมมือด้ านมหาสมุทรและการประมงของ
องค์ การเพื่อการพัฒนาระหว่ างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USAID Oceans) –
USAID Oceans เป็ นโครงกำรที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็ นระยะเวลำห้ำปี เพื่อเสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรประสำนงำน
ร่ วมกันในระดับภูมิภำคเพื่อต่อต้ำนกำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU Fishing) และ
อนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำงทะเลในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก โดย USAID Oceans เป็ นควำมร่ วมมือระหว่ำง
องค์กำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กำ (USAID) ศูนย์พฒั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ (SEAFDEC) และ ควำมร่ วมมือในแนวสำมเหลี่ยมปะกำรังเพื่อแนวปะกำรัง กำรประมง และควำมมัน่ คงด้ำนอำหำร
(Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries, and Food Security: CTI-CFF) USAID Oceans ได้ดำเนินงำนใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ร่วมกับกลุ่มงำนด้ำนเทคนิคระดับภูมิภำค (Regional Technical Working Group) ซึ่งกลุ่มงำน
นี้ประกอบด้วยผูแ้ ทนของหน่วยงำนด้ำนกำรประมงและผูเ้ ชี่ยวชำญ เพื่อพัฒนำและดำเนินกำรระบบอิเล็คทรอนิกส์ในกำร
ตรวจสอบย้อนกลับสำหรับผลิตภัณฑ์ประมงทะเล เพื่อปรับปรุ งกำรจัดกำรประมงอย่ำงยัง่ ยืนโดยกำรใช้แนวคิดกำรบริ หำร
จัดกำรทรัพยำกรประมงโดยใช้แนวทำงเชิงระบบนิเวศ เพื่อจัดกำรกับปั ญหำด้ำนสวัสดิภำพมนุษย์และควำมเสมอภำคด้ำน
เพศสถำนะ และพัฒนำควำมร่ วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นนี้
USAID Oceans มุ่งสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในกำรบูรณำกำรประเด็นด้ำนเพศสถำนะเข้ำไว้ในกำรร่ ำงกฎหมำย แผนงำน และ
แนวทำงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ทั้งในระดับภูมิภำค ระดับชำติ และระดับท้องถิ่น และมุ่งส่งเสริ มกำรพัฒนำนโยบำยที่เจำะจงด้ำน
เพศสถำนะโดยเฉพำะ ท่ำนสำมำรถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงกำร USAID Oceans ได้ที่ www.seafdecoceanspartnership.org
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บทที่ 1 ทฤษฎีด้านเพศสถานะที่ใช้ ในการวิจัยด้ านการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ และ
การประมง
โดย Marilyn Porter1, Holly Hapke2, Susana Siar3, Kyoko Kusakabe4, อมรรัตน์ เสริ มวัฒนำกุล5, มำลำศรี คำศรี 6

ภาพรวมของหลักสู ตร
คานา:
งำนด้ำนเพศสถำนะเป็ นสิ่ งที่สำคัญอย่ำงยิง่ ต่อภำคกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ แต่ยงั คงมีควำมไม่เข้ำใจกันอยูว่ ำ่
เพศสถำนะคืออะไร และกำรวิจยั ด้ำนเพศสถำนะคืออะไร คู่มืออบรมเชิงปฏิบตั ิกำรนี้จะกล่ำวถึง แนวคิดพื้นฐำนของ
ทฤษฎีดำ้ นเพศสถำนะ โดยมีเป้ ำหมำยเพื่อเป็ นกำรแนะนำแนวคิดด้ำนเพศสถำนะให้เป็ นที่เข้ำใจโดยคนหมู่มำก ผูเ้ ข้ำ
อบรมจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับประเด็นต่ำง ๆ และกำรวิจยั เรื่ องเพศสถำนะที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ปัจจุบนั และอภิปรำย
ร่ วมกันว่ำจะมีวธิ ีกำรเพิ่มศักยภำพเพื่อให้เกิดกำรวิจยั ด้ำนเพศสถำนะในด้ำนกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในเชิง
ลึกกว่ำเดิมได้อย่ำงไร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรคือ:
 เพื่อให้ผเู ้ ข้ำอบรมได้รับเครื่ องมือที่จำเป็ นที่จะทำให้เข้ำใจถึงบทบำทของเพศสถำนะในกำรวิจยั ด้ำนกำร
ประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
 เพื่อให้ผเู ้ ข้ำอบรมได้ทำควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น เกี่ยวกับควำมหมำยของกำรวิจยั ด้ำนเพศสถำนะในกำร
ประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกำรแบ่งงำนกันทำตำมเพศ (Gender division of labor) โดย
ทัว่ ๆ ไปเท่ำนั้น
 เพื่อให้คำแนะนำฉบับย่อเกี่ยวกับวิธีกำรหรื อแนวคิดสำหรับกำรวิจยั ด้ำนเพศสถำนะในภำคกำรประมง และ
 เพื่อให้ทรำบถึงควำมเป็ นมำของสถำนกำรณ์ปัจจุบนั สำหรับนักวิจยั ด้ำนเพศสถำนะในภูมิภำค
จานวนของผู้เข้ าร่ วมการอบรม: 5 (อย่ำงน้อยที่สุด) ถึง 30 (อย่ำงมำกที่สุด)
ระยะเวลาการอบรม: 4-6 ชัว่ โมง
โปรแกรม:
 ส่วนที่ 1 – แนวคิดพื้นฐำนและทฤษฎีเพื่อกำรทำควำมเข้ำใจเรื่ องเพศสถำนะในกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำ – กำรใช้เรื่ องเพศสถำนะในกำรวิจยั ด้ำนกำรประมง
 ส่วนที่ 2 – เรำจะใช้ทฤษฎีดำ้ นเพศสถำนะในกำรวิจยั ด้ำนกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำได้อย่ำงไร งำน
กลุ่มย่อย กรณี ศึกษำและกำรพัฒนำโครงกำรวิจยั ด้ำนเพศสถำนะในกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
 ส่วนที่ 3 – งำนกลุ่มย่อย
 ส่วนที่ 4 – แหล่งข้อมูลสำรสนเทศอื่น ๆ
1

ศำตรำจำรย์เกียรติคุณ มหำวิทยำลัยเมโมเรี ยล ประเทศแคนำดำ
ผูอ้ ำนวยกำร กำรพัฒนำกำรวิจยั สำหรับสังคมศำสตร์และนิเวศวิทยำสังคม มหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย-เออร์ ไวน์ ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
3
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่ งสหประชำชำติ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
4
ศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำกำรพัฒนำบทบำทหญิงชำย สำนักวิชำสิ่ งแวดล้อม ทรัพยำกร และกำรพัฒนำ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชี ย ปทุมธำนี
ประเทศไทย
5
ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรประมง (นักวิชำกำรประมงทรงคุณวุฒิ) กรมประมง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
6
หัวหน้ำกลุ่มวิจยั กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชุมชน กองวิจยั และพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด กรมประมง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
2
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ส่ วนที่ 1 - แนวคิดพืน้ ฐานและทฤษฎีเพื่อการทาความเข้ าใจเรื่ องเพศสถานะในการประมงและ
การเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ – การใช้ เรื่ องเพศสถานะในการวิจัยด้ านการประมง
ทฤษฎีคืออะไรและทาไมพวกเราจึงจาเป็ นต้ องใช้ ทฤษฎี
ทฤษฎีไม่จำเป็ นต้องเป็ นเรื่ องที่ยำกหรื อน่ำกลัวแต่อย่ำงใด จริ ง ๆ แล้วพวกเรำทุกคนก็ได้ต้ งั ทฤษฎีในกำรดำรงชีวติ ประจำวัน
ไว้บำ้ งแล้ว ทฤษฎีทำให้พวกเรำเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุกำรณ์และขั้นตอนต่ำง ๆ หรื อปัญหำส่วนตัวและประเด็น
ส่วนรวมต่ำง ๆ ทฤษฎียงั ช่วยให้พวกเรำมีกรอบในกำรทำควำมเข้ำใจ และยังช่วยทำให้เกิดควำมเข้ำใจในสิ่ งรอบตัวได้ง่ำย
ขึ้น นอกจำกนี้ ทฤษฎียงั ช่วยพวกเรำในกำรสร้ำงพันธมิตรและกิจกรรมทำงกำรเมือง เหนือสิ่ งอื่นใดทฤษฎียงั ช่ วยกระตุ้นให้
พวกเราตั้งคาถามว่ า “ทาไม”

คาถามประเภท “ทาไม” (หรื อ “why” questions( คืออะไร
ในควำมเป็ นจริ ง: พวกเรำรู ้อยูแ่ ล้วว่ำส่วนใหญ่ผชู ้ ำยจะมีหน้ำที่ในกำรทำประมงและผูห้ ญิงจะมีหน้ำที่ในกำรแปรรู ปสัตว์น้ ำ
แล้ วทาไมจึ งเป็ นเช่ นนี ้
ในควำมเป็ นจริ ง: พวกเรำรู ้อยูแ่ ล้วว่ำมีผชู ้ ำยที่ทำร้ำยผูห้ ญิงมำกกว่ำที่มีผหู ้ ญิงทำร้ำยผูช้ ำย แล้ วทาไมจึ งเป็ นเช่ นนี ้
ในควำมเป็ นจริ ง: พวกเรำรู ้อยูแ่ ล้วว่ำกลุ่มบำงกลุ่มหรื อครอบครัวบำงครอบครัวในชุมชนมีอำนำจมำกกว่ำครอบครัวอื่น แล้ ว
ทาไมจึ งเป็ นเช่ นนี ้

เมื่อพิจารณาสิ่ งทีจ่ ะกล่าวถึงต่ อไปนี้: นักวิทยำศำสตร์ดำ้ นกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมงก็มีกำรตั้งทฤษฎีเช่นกัน
สั งคมศาสตร์ (Social science(:


เกี่ยวข้องกับคน ชุมชน กลุ่ม โครงสร้ำงทำงสังคม เศรษฐศำสตร์กำรเมือง เป็ นต้น



เกี่ยวข้องกับควำมคิดและพฤติกรรมของคน ควำมเชื่อมโยงควำมคิดและพฤติกรรมของคนกับโครงสร้ำงทำง
สังคม และ



รับรู ้และเคำรพในตัวตนของบุคคล ควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ (Natural science(:


ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสิ่ งที่ไม่สำมำรถพูดตอบโต้กบั เรำได้ และ



เกี่ยวกับกำรนับและกำรวัด
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ทั้งวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและสั งคมศาสตร์ มีการใช้ ทฤษฎี
ทฤษฎีสังคมศาสตร์ (Social science theory(:


เกี่ยวข้องกับคำถำมที่วำ่ มนุษย์สำมำรถอยูก่ บั ควำมเป็ นจริ งของเขำเหล่ำนั้นได้อย่ำงไรและทำไมจึงเป็ นเช่นนั้น



เข้ำใจถึงข้อจำกัดต่ำง ๆ ที่พวกเขำกำลังเผชิญอยู่



พยำยำมที่จะอธิบำยถึงควำมซับซ้อนของควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ ของพวกเขำ และ



ช่วยให้เกิดกำรปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเขำเหล่ำนั้น

แม้กระนั้น ในปั จจุบนั ยังคงพบว่ำยังไม่มีกำรใช้ทฤษฎีสตรี นิยม (Feminist theory) ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง
ดังนั้นกำรริ เริ่ มที่จะบูรณำกำรเรื่ องเพศสถำนะน่ำจะช่วยสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ นึ ในด้ำนนี้ได้

ข้ อจากัดของแนวคิดเชิงทฤษฎี (The Limits of Theoretical Concepts(
ก่อนอื่นต้องเข้ำใจถึงข้อจำกัดของแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้ในสังคมศำสตร์เสี ยก่อน กรอบแนวคิดซึ่งสังคมศำสตร์ได้สร้ำง
ขึ้นมำนั้นไม่ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่ำงสำกล และในฐำนะผูป้ ฏิบตั ิ พวกเรำจำเป็ นต้องเข้ำใจถึงข้อจำกัดต่ำง ๆ เหล่ำนี้ คน
และชุมชนมีควำมซับซ้อนอย่ำงยิง่ มีควำมหลำกหลำย และมีกำรเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดที่ดีจะสำมำรถ
ช่วยทำให้พวกเรำเข้ำใจในบำงสิ่ ง บำงเวลำ และบำงสถำนกำรณ์ได้ ถึงแม้วำ่ ทฤษฎีเป็ นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ แต่ทฤษฎีก็ไม่
สำมำรถให้คำตอบทั้งหมดแก่พวกเรำได้ คำตอบที่ได้จำกทฤษฎีอำจจะยังไม่มีควำมแน่นอน/ไม่ใช่คำตอบสุดท้ำย แต่เป็ น
คำตอบสำหรับบำงสถำนกำรณ์และสำหรับช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง

ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminist Theory(
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสตรี นิยมมีอยูจ่ ำนวนมำก แต่ทฤษฎีหรื อกรอบแนวคิดที่มีประสิ ทธิผลนั้นจะมี
ลักษณะที่คล้ำย ๆ กัน กล่ำวคือ “ทฤษฎีสตรี นิยม” ที่ดีน้ นั ไม่ได้พจิ ำรณำว่ำผูห้ ญิงหมำยถึงวัตถุสำหรับกำรวิจยั แต่พิจำรณำ
ว่ำผูห้ ญิงเป็ นส่วนหนึ่งของกำรวิจยั

เพศสถานะ (Gender(
เพศสถำนะเป็ นสิ่ งประกอบสร้ำงทำงสังคม เพศสถำนะถูกกำหนดขึ้นมำจำกเพศสรี ระ (Sex) และหลังจำกนั้นเพศสถำนะจะ
มีควำมสัมพันธ์กบั พฤติกรรมที่ถูกคำดหวังให้เป็ น ตัวอย่ำงเช่น ในกำรทำกำรประมง มีกำรแบ่งงำนกันทำแยกตำมเพศของ
แรงงำน ซึ่งรวมไปถึงข้อจำกัดต่ำง ๆ (โดยเฉพำะ) ต่อพฤติกรรมของผูห้ ญิง อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีโอกำสและควำมท้ำทำยที่
จะนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงได้
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กรอบแนวคิดสตรี นิยมแนววัตถุนิยมประวัติศาสตร์ สาหรั บการวิจัยด้ านเพศสถานะ (A Materialist
Feminist Framework for Gender Research(
“สตรี นิยมแนววัตถุนิยมประวัติศำสตร์ (Materialist feminism)” คือ แนวคิดวิเครำะห์สำหรับกำรวิจยั ด้ำนเพศสถำนะ ซึ่งมี
ต้นกำเนิดมำจำกเศรษฐกิจกำรเมือง โดยแนวคิดนี้พิจำรณำถึงวัฒนธรรม (Culture) กระบวนกำรประกอบสร้ำงทำง
วัฒนธรรมของเพศสถำนะ (Cultural constructions of gender) และควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจ (Power relations) จุดเริ่ มต้นของ
แนวคิดนี้คือ “ควำมสัมพันธ์เพศสถำนะ (Gender relations)” ซึ่งเป็ นควำมสัมพันธ์ในลักษณะลำดับชั้นของอำนำจระหว่ำง
ผูห้ ญิงและผูช้ ำยซึ่งในบำงกรณี ทำให้ผหู ้ ญิงเสี ยเปรี ยบ สิ่ งที่มุ่งเน้นในเรื่ องควำมสัมพันธ์เพศสถำนะ (เปรี ยบเทียบกับ
บทบำทเพศสถำนะ (Gender roles)) คือมุ่งเน้นไปที่ควำมเชื่อมโยงของชีวติ ผูห้ ญิงและผูช้ ำย และปฏิสมั พันธ์ของเพศสถำนะ
กับระบบควำมสัมพันธ์ทำงสังคมอื่น ๆ เช่น ชนชั้น (Class) วรรณะ (Caste) ชำติพนั ธุ์ (Ethnicity) และ เผ่ำพันธุ์ (Race)
สำหรับวัตถุประสงค์สูงสุดของงำนวิจยั ด้ำนเพศสถำนะนี้คือเพื่อสร้ำงควำมควำมสัมพันธ์อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค
(Equal and equitable relations) ระหว่ำงผูห้ ญิงและผูช้ ำย ให้มีมำกขึ้นกว่ำเดิม ซึ่งนำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
(Empowerment) ให้กบั ทุกคนในสังคมได้ต่อไป
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดสตรีนิยมแนววัตถุนิยมประวัติศาสตร์
ภำพที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำปัจจัยต่ำง ๆ กำหนดเงื่อนไขทำง
วัตถุของกำรใช้ชีวติ ของประชำชน (Material conditions
of people’s lives) ได้อย่ำงไร ควำมสัมพันธ์ทำงอำนำจที่
ไม่เท่ำเทียมกันด้ำนสังคม วัฒนธรรม และกำรเมือง ทำให้
สิ ทธิที่ไม่เท่ำเทียมกัน (Unequal entitlement) ในด้ำน
ทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจนั้นแย่ไปกว่ำเดิม นัน่ หมำยควำม
ว่ำ ชีวติ ทำงสังคมในด้ำนต่ำง ๆ นั้นส่งผลซึ่งกันและกัน
ตัวอย่ำงเช่น ผูห้ ญิงอำจถูกปฏิเสธให้เข้ำถึงทรัพยำกรทำง
เศรษฐกิจ เช่น กำรเป็ นเจ้ำของที่ดินหรื อกำรจ้ำงงำน ซึ่ง
เป็ นผลมำจำกกำรเมืองและกฎหมำย (กฎหมำย
อสังหำริ มทรัพย์และกฎหมำยมรดก) และต่อมำถูกทำให้
มีผลโดยเกณฑ์วฒั นธรรม เช่น “ผูห้ ญิงไม่ควรเป็ นเจ้ำของ
ที่ดิน” สิ่ งนี้นำไปสู่โครงสร้ำงทำงสังคมที่ไม่เท่ำเทียมกัน
ดังนั้นกำรปฏิบตั ิทำงสังคมและเกณฑ์วฒั นธรรมมีผลกระทบ
ทำงวัตถุโดยทำให้ผหู ้ ญิงเสี ยเปรี ยบด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง
และกฎหมำย

บูรณาการแบบองค์ รวม

The material conditions of people’s lives (เงื่อนไขทางวัตถุของการใช้ ชีวิตของ
ประชาชน), Economic & environmental factors (ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและ
สิ่ งแวดล้ อม), Social structures & practices (โครงสร้ างและการปฏิ บตั ิทาง
สั งคม), Cultural norms & ideologies (บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและ
อุดมการณ์ ), Political-legal relations & institutions (ความสั มพันธ์ การเมืองกฎหมาย และหน่ วยงานสถาบัน)
แหล่ งที่มา: Holly Holly Hapke and Marilyn Porter

เพื่อพิจำรณำว่ำปั จจัยต่ำง ๆ อำจส่งผลกระทบต่อปัจเจก
บุคคลได้อย่ำงไร ให้พจิ ำรณำถึงปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจกำรเมืองดังต่อไปนี้ (ซึ่งรวมไปถึง ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง
และกฎหมำย และหน่วยงำนสถำบัน):
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ฐำนทรัพยำกร



กลยุทธ์กำรดำรงชีวติ



องค์กำรด้ำนเศรษฐกิจ



กำรแบ่งงำนกันทำ



ระบบทรัพย์สิน สิ ทธิในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
กฎหมำยอื่น ๆ



ควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจซึ่งสร้ำงและกำเนิดมำ
จำกกำรแบ่งงำนกันทำและกำรเข้ำถึงสิ ทธิและ
ทรัพยำกร

กำรพิจำรณำเศรษฐกิจระดับโลกส่งผลกระทบอย่ำงไรในระดับท้องถิ่น เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นส่งผลอย่ำงไรในระดับโลก
ระดับต่ำงๆ สำหรับกำรวิเครำะห์มีดงั นี้ :


ปั จเจกบุคคล



ครัวเรื อน



ชุมชนท้องถิ่น/เศรษฐกิจท้องถิ่น



เศรษฐกิจภูมิภำค



เศรษฐกิจรัฐ และเศรษฐกิจประเทศ



เศรษฐกิจโลก

โครงสร้ำงทำงสังคมเป็ นอย่ำงไร พยำยำมพิจำรณำให้นอกเหนือจำกระดับปัจเจกบุคคล โดยพิจำรณำถึงโครงสร้ำงทำงสังคม
และสถำบันวัฒนธรรมซึ่งบุคคลอำจเป็ นส่วนประกอบหนึ่งในนั้น ตัวอย่ำงโครงสร้ำงทำงสังคม ได้แก่


ชนชั้น



กำรศึกษำ



ควำมเสมอภำคของสังคม



เครื อข่ำยอุตสำหกรรมกำรทหำร



กำรประมง



สถำบันทำงศำสนำ



ครอบครัว

ภาพที่ 2 ตัวอย่างความสัมพันธ์ แบบทับซ้ อน (Example of
intersecting relations)

Long-distance trader (ผู้ค้าทางไกล), Relations in society
(ความสั มพันธ์ ในสั งคม), Relations within the family
(ความสั มพันธ์ ภายในครอบครั ว), Property & resource rights
(สิ ทธิ ในทรั พย์สินและทรั พยากร)
แหล่ งที่มา: Holly Holly Hapke and Marilyn Porter
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อานาจทับซ้ อน หรื อ ปฏิภาคภาวะ (Intersectionality(
โครงสร้ำงต่ำง ๆ ทั้งทำงสังคม วัฒนธรรม กำรเมือง และเศรษฐกิจ โครงสร้ำงทั้งหมดนี้ได้มีกำรบูรณำกำรอยูร่ ่ วมกัน
ภำพที่ 2 แสดงให้เห็นว่ำสถำนะของปั จเจกบุคคลในสังคมเป็ นผลมำจำกปั จจัยหลำยอย่ำง ซึ่งไม่ได้ถูกกำหนดโดย
ควำมสัมพันธ์เพียงรู ปแบบเดียว ตัวอย่ำงเช่น สถำนะของผูห้ ญิงในสังคมไม่ได้ข้ นึ อยูก่ บั ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวเธอเองกับ
สำมี ในทำนองเดียวกัน ควำมสัมพันธ์ของผูห้ ญิงกับสำมีอำจได้รับอิทธิพลมำจำกรำยได้ที่เธอสำมำรถหำได้เอง หรื อมำจำก
ทรัพย์สินที่เธอมี สถำนะของผูห้ ญิงในสังคมอำจขึ้นอยูก่ บั ว่ำเธออำศัยอยูใ่ นหมูบ่ ำ้ นของเธอเอง หรื อย้ำยออกไปอยูท่ ี่บำ้ น
ของสำมีก็เป็ นได้ สิ ทธิ์ที่ผหู ้ ญิงมีในกำรย้ำยถิ่นฐำน หรื อลงมือทำอะไรได้แค่ไหนนั้น (เช่น กำรที่ผหู ้ ญิงสำมำรถทำงำนเป็ น
ผูค้ ำ้ ทำงไกล) นอกจำกจะมีอิทธิพลต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเธอและสำมีแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อทรัพยำกรที่เธอจะสำมำรถ
ควบคุมได้ดว้ ย บรรทัดฐำนเพศสถำนะในชุมชนอำจจำกัดควำมสำมำรถของผูห้ ญิงที่จะทำงำนเป็ นผูค้ ำ้ ทำงไกล
เพื่อให้เข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์เพศสถำนะและสถำนะของปัจเจกบุคคลในสังคม เรำควรนำประเด็นทั้งหลำยต่อไปนี้มำ
วิเครำะห์ร่วมกัน ได้แก่ แง่มุมชีวติ ต่ำง ๆ ของปั จเจกบุคคล, อัตลักษณ์ต่ำง ๆ ที่ปัจเจกบุคคลมี, และควำมสัมพันธ์ต่ำง ๆ ที่มี
เนื่องจำกควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจนั้นถูกสร้ำงขึ้นมำจำกปฏิสมั พันธ์ที่หลำกหลำยที่เกิดขึ้นระหว่ำงปั จเจกบุคคล

การกระทารวมหมู่ (Collective Action)
มันเป็ นกำรยำกมำกที่จะเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกบุคคล ดังนั้นสิ่ งที่ควรให้ควำมสำคัญคือกำรอภิปรำยและกำรศึกษำ
รวมหมู่ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อกำรกระทำรวมหมู่ (Collective action) ในระดับท้องถิ่น นอกจำกนี้กำรให้ควำมสำคัญกับกำร
เร่ งให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบำยและกฎระเบียบในระดับภูมิภำคและระดับชำติก็มีควำมสำคัญเช่นกัน
เครื่ องมือที่เป็ นสำกลที่สำมำรถนำมำใช้เป็ นแนวทำง เช่น แนวทำงปฏิบตั ิโดยสมัครใจสำหรับกำรทำประมงพื้นบ้ำนอย่ำง
ยัง่ ยืน ซึ่งจัดทำโดยองค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO’s Voluntary Guidelines for Small Scale
Fisheries) และอนุสญ
ั ญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ (Convention on the Elimination of all forms
of Discrimination Against Women: CEDAW)
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ส่ วนที่ 2 - พวกเราจะใช้ ทฤษฎีด้านเพศสถานะในการวิจัยด้ านการประมงและการเพาะเลีย้ งสั ตว์
นา้ ได้ อย่างไร
งานกลุ่มย่ อย – กรณี ศึกษาและการพัฒนาโครงการวิจัยด้ านเพศสถานะในการประมงและการเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้
กรณีศึกษา: กำรเก็บหอย สำหร่ ำยทะเล และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็ นกิจกรรมที่มีควำมสำคัญต่อผูห้ ญิงในประเทศ
X แต่ผหู ้ ญิงเหล่ำนั้นยังคงได้รับรำยได้ที่ต่ำอยู่ และโอกำสกำรเคลื่อนย้ำยด้ำนอำชีพยังคงมีอยูอ่ ย่ำงจำกัด รัฐบำลได้ให้
กำรสนับสนุนในกำรประมงบ้ำงเล็กน้อย และเมื่อเร็ ว ๆ นี้ได้มีกำรกำหนดพื้นที่คุม้ ครองทำงทะเลขึ้นมำโดยจำกัดพื้นที่
เฉพำะไว้ให้ผหู ้ ญิงเพื่อทำกำรประมง อย่ำงไรก็ตำม ควำมยำกจนของผูห้ ญิงในพื้นที่น้ ียงั คงพบเห็นได้อยูท่ วั่ ไป


คำถำมประเภท “ทำไม" หรื อ “Why” questions อะไร ที่ท่ำนต้องกำรจะถำม



ข้อมูลประเภทใดที่ท่ำนจำเป็ นต้องใช้เพื่อตอบคำถำมเหล่ำนี้



กลยุทธ์อะไรที่ท่ำนจะแนะนำเพื่อปรับปรุ งสถำนกำรณ์น้ ีให้ดีข้ ึน



ทฤษฎีพ้นื ฐำนที่สนับสนุนคำแนะนำของท่ำนคืออะไร

ส่ วนที่ 3 – งานกลุ่มย่ อย
การรายงานกลับ – แลกเปลีย่ นผลที่ได้ รับจากอภิปรายกลุ่มย่ อย
1. แบ่งปันและบอกเล่ำให้คนในกลุ่มของท่ำนฟัง เกี่ยวกับควำมสนใจหลักหรื องำนของท่ำนในด้ำนกำรเพำะเลี้ยง
สัตว์น้ ำและกำรประมงมำ 1 ประโยค
2. ระบุสถำนกำรณ์หรื อกรณี ศึกษำอย่ำงย่อ
3. ใช้เวลำ 2 นำที เพื่อทบทวนหรื อคิด (Quiet reflection) ถึงคำถำมประเภท “ทำไม” หรื อ “why” questions
4. แลกเปลี่ยน คำถำมประเภท “ทำไม” หรื อ “why” questions กันภำยในกลุ่ม คำถำมแต่ละข้อมีควำมสำคัญอย่ำงไร
5. เลือก คำถำมประเภท “ทำไม” หรื อ “why” questions มำ 1 คำถำม เพื่อสร้ำงคำถำมวิจยั เชิงทฤษฎี
6. เลือกผูแ้ ทนกลุ่มเพื่อรำยงำนผลกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย เกี่ยวกับสถำนกำรณ์หรื อกรณี ศึกษำที่เลือก และคำถำมวิจยั
เชิงทฤษฎีที่กลุ่มได้ต้ งั ขึ้น

ส่ วนที่ 4 – แหล่งข้ อมูลสารสนเทศอื่นๆ
แหล่ งข้ อมูลเหล่ านีส้ ามารถใช้ อ้างอิงสาหรั บเป็ นข้ อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมของการอบรมครั้ งนี ้
Aquatic Commons – http://aquaticcommons.org
 OceanDocs – http://www.oceandocs.org
 ศูนย์วจิ ยั ปลำของโลก (WorldFish Center) – http://www.worldfishcenter.org
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Eldis – http://www.eldis.org
International Initiative for Impact Evaluation – http://www.3ieimpact.org
International Collective in Support of Fishworkers – http://www.icsf.net and http://wif.icsf.net
ศูนย์ศึกษำออนไลน์ขององค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO’s E-Learning Centre) –
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/home
หน่วยงำนด้ำนเพศสถำนะในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง (Gender in Aquaculture and Fisheries) –
https://genderaquafish.org
องค์กำรข่ำยงำนศูนย์เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific) –
http://enaca.org
สำนักเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ของศูนย์พฒั นำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Aquaculture Department,
Southeast Asian Fisheries Development Center) – http://www.seafdec.org.ph
สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) – http://www.serd.ait.ac.th/wpserd/annualresearch-reports
เอกสำรเผยแพร่ ขององค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) publications) – http://www.fao.org/publications/en/
CGIAR Research on Gender and Agriculture – https://gender.cgiar.org

กำรพัฒนำและจัดทำหลักสูตรกำรอบรมครั้งนี้ ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกกรมประมงไทย และ
ธนำคำรพัฒนำเอเชีย (Asian Development Bank) นอกจำกนี้ยงั มีผสู ้ นับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ Aquafish Innovation
Lab, มหำวิทยำลัย Visayas ประเทศฟิ ลิปปิ นส์, โครงกำรควำมร่ วมมือด้ำนมหำสมุทรและกำรประมงขององค์กำร
เพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กำ (USAID Oceans), ศูนย์พฒั นำกำรประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEAFDEC), สมำคมประมงแห่งเอเชีย (Asian Fisheries Society), องค์กำรข่ำยงำนศูนย์
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific), สถำบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology), องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO), องค์กร
Aquaculture Without Frontiers, and Marketing Seafood ผูแ้ ต่ง (Holly Hapke) ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จำก United States National Science Foundation ควำมคิดเห็นทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้มำจำกผูแ้ ต่ง และไม่ได้เป็ น
ของหน่วยงำนที่กล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด
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บทที่ 2 การใช้ แนวคิดเรื่ องอานาจทับซ้ อน (INTERSECIONALITY) ในการ
วิจัยด้ านเพศสถานะและการประมง
โดย Marilyn Porter1, Christine Knott2 and Holly Hapke3

ภาพรวมของหลักสู ตร
คานา:
ทฤษฎีและวิธีกำรศึกษำของแนวคิดเรื่ องอำนำจทับซ้อน หรื อ ปฏิภำคภำวะ (Intersectionality) ได้ถูกนำมำใช้เพิ่มมำกขึ้น
ในกำรศึกษำด้ำนเพศสถำนะ เพื่อวิเครำะห์ควำมซับซ้อนและประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยซึ่งมำจำกกำรแบ่งแยกและกำร
กดขี่ซ่ ึงกลุ่มต่ำง ๆ ในสังคมได้เผชิญ แนวคิดเรื่ องอำนำจทับซ้อน (Intersectionality) เป็ นกรอบแนวคิดสำหรับกำร
วิเครำะห์ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่ำ ระบบอำนำจต่ำงๆ ที่มีควำมเชื่อมต่อกันนั้นส่งผลกระทบต่อคนด้อยโอกำสหรื อคนชำยขอบ
(Marginalized) ในสังคมอย่ำงไร (Cooper 2016) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือเพื่อนำเสนอแนวคิดเรื่ องอำนำจทับ
ซ้อน (Intersectionality) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่สำมำรถนำไปใช้ให้เป็ นประโยชน์เพื่อกำรวิเครำะห์ในกำรวิจยั ด้ำนกำรประมง
และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ
จานวนของผู้เข้ าร่ วมการอบรม: 5 (อย่ำงน้อยที่สุด) ถึง 35 (อย่ำงมำกที่สุด)
ระยะเวลาการอบรม: 2.50-3.00 ชัว่ โมง
โปรแกรม:


ส่วนที่ 1 – แนวคิดเรื่ องอำนำจทับซ้อน (Intersectionality) คืออะไร



ส่วนที่ 2 – กรอบแนวคิดสตรี นิยมสำยอำนำจทับซ้อน: หนังสื ออ่ำนเบื้องต้น (สถำบันวิจยั ควำมก้ำวหน้ำของ
ผูห้ ญิงแห่งแคนำดำ) (Intersectional Feminist Frameworks: A Primer (CRIAW))



ส่วนที่ 3 – กรณี ศึกษำ: เครนชอว์ (Crenshaw)



ส่วนที่ 4 – กำรใช้แนวคิดเรื่ องอำนำจทับซ้อนในกำรวิจยั



ส่วนที่ 5 – กำรทำงำนกลุ่ม กำรทำรำยงำน และกำรอภิปรำยร่ วม

1

ศำตรำจำรย์เกียรติคุณ มหำวิทยำลัยเมโมเรี ยล ประเทศแคนำดำ
นักวิจยั หลังปริ ญญำเอก สถำบันชั้นแนวหน้ำด้ำนมหำสมุทร ภำควิชำภูมิศำสตร์ มหำวิทยำลัยเมโมเรี ยล ประเทศแคนำดำ
3
ผูอ้ ำนวยกำร กำรพัฒนำกำรวิจยั สำหรับสังคมศำสตร์และนิเวศวิทยำสังคม มหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย-เออร์ ไวน์ ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
2
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ส่ วนที่ 1 - แนวคิดเรื่ องอานาจทับซ้ อน (Intersectionality) คืออะไร
แนวคิดเรื่ องอานาจทับซ้ อน หรื อ ปฏิภาคภาวะ (Intersectionality) คืออะไร
แนวคิดเรื่ องอำนำจทับซ้อน หรื อ ปฏิภำคภำวะ (Intersectionality) หมำยถึง ลักษณะที่เชื่อมต่อกันระหว่ำงกลุ่มทำงสังคม
หรื ออัตลักษณ์ต่ำง ๆ เช่น เผ่ำพันธุ์ (Race) ชนชั้น (Class) และเพศสถำนะ (Gender) เนื่องจำกกลุ่มทำงสังคมหรื ออัตลักษณ์
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ทำให้เกิดระบบที่ซบั ซ้อนและส่งผลซึ่งกันและกันของประสบกำรณ์ กำรเลือกปฏิบตั ิ หรื อกำรเสี ยเปรี ยบ
ประเภทต่ำง ๆ ของอัตลักษณ์ (Identity) กำรมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่น (Privilege) หรื อตำแหน่งในกระบวนกำรกำรเป็ นคนชำย
ขอบ (Marginalization) ไม่ได้อยูก่ นั อย่ำงแยกส่วน ทฤษฎีอำนำจทับซ้อนเปิ ดเผยให้เห็นถึงวิถีต่ำง ๆ ของอัตลักษณ์ เช่น อัต
ลักษณ์ดำ้ นเผ่ำพันธุ์และอัตลักษณ์ดำ้ นเพศสถำนะซึ่งไม่ได้อยูก่ นั อย่ำงแยกส่วน แต่อตั ลักษณ์ท้ งั สองประเภทส่งผลซึ่งกัน
และกัน และทำให้เกิดอัตวิสยั (Subjectivities) และประสบกำรณ์ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพำะตน
ยกตัวอย่ำงเช่น ไม่มีใครที่แค่เป็ นคนจน หรื อแค่เป็ นเพศหญิง หรื อแค่จบั ปลำ หรื อแค่เป็ นแม่ แต่วำ่ ในปั จเจกบุคคลเป็ นกำร
รวมอัตลักษณ์ที่หลำกหลำยไว้ดว้ ยกัน ซึ่งอัตลักษณ์ต่ำง ๆ เหล่ำนี้มีควำมทับซ้อนซึ่งกันและกันในวิถีและบริ บทที่แตกต่ำง
กัน
การฝึ กปฏิบัต:ิ อัตลักษณ์ (Identities) ของฉันคืออะไรบ้ าง และอัตลักษณ์ เหล่ านีม้ กี ารทับซ้ อนซึ่งกันและกันอย่ างไร
อัตลักษณ์ดำ้ นต่ำง ๆ
 อำยุ (Age)
 เพศสถำนะ (Gender)
 ศำสนำ/วรรณะ (Religion/Caste)
 ชำติกำเนิด (Ethnic Origin)
 ควำมสำมำรถ (ควำมบกพร่ อง) ทำงกำย/จิตใจ (Physical/Mental (Dis)ability)
 วิถีทำงเพศหรื อรสนิยมทำงเพศ (Sexual Orientation)
 สถำนะทำงสังคม-เศรษฐกิจ (Socio-economic Status)
 กำรศึกษำ (Educational Background)
 สถำนะกำรจ้ำงงำน (Employment Status)
 ลักษณะที่ปรำกฏในครอบครัว/ควำมสัมพันธ์ (Family/Relationship Appearance)
 สัญชำติ (Citizenship)
 ควำมชำนำญด้ำนภำษำ (Language Proficiency)
 มุมมองควำมคิดทำงกำรเมือง (Political Views)
 อื่น ๆ
สรุ ปโดยย่อถึงอัตลักษณ์ต่ำง ๆ ของคุณ:
อัตลักษณ์ที่ฉนั ตระหนักถึงมำกที่สุด ซึ่งเป็ นพื้นฐำนในชี วิตประจำวันคือ ______________________
อัตลักษณ์ที่ฉนั รู ้สึกว่ำ บ่อยครั้งมีควำมเกี่ยวข้องกับคนอื่น ๆ มำกที่สุดคือ __________________
อัตลักษณ์ที่ฉนั รู ้สึกว่ำ ทำให้ฉนั มีอภิสิทธิ์เหนื อคนอื่นมำกที่สุดคือ ________________________
อัตลักษณ์ที่ฉนั รู ้สึกว่ำ สร้ำงอำนำจให้กบั ฉันมำกที่สุดคือ __________________________
อัตลักษณ์ที่ทำให้ ฉันรู ้สึกอึดอัดบ่อยครั้งคือ ____________________
อัตลักษณ์ที่ฉนั ตระหนักถึงน้อยที่สุดคือ ______________________________
อัตลักษณ์ดำ้ นต่ำงๆ ของคุณ เช่น กำรมีอภิสิทธิ์และอำนำจ มีกำรทับซ้อนซึ่ งกันและกันหรื อไม่ เป็ นกำรสร้ำงข้อได้เปรี ยบให้กบั คุณ
หรื อไม่? อะไรคือข้อเสี ยเปรี ยบ?
อัตลักษณ์ดำ้ นใดที่ขดั แย้งกัน ในบริ บทใด?
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ทาไมแนวคิดเรื่ องอานาจทับซ้ อน หรื อ ปฏิภาคภาวะ (Intersectionality) จึงมีความสาคัญ
ใครเป็ นผูม้ ีอำนำจ สำมำรถแบ่งปันอำนำจได้อย่ำงไร ปัจจุบนั ใครได้รับประโยขน์ และจะสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงไร
ควำมเข้ำใจของพวกเรำเกี่ยวกับประเด็นเหล่ำนี้จะชัดเจนขึ้นได้โดยกำรนำแนวคิดเรื่ องอำนำจทับซ้อนนี้มำใช้ในกำร
วิเครำะห์ ในฐำนะนักวิจยั งำนของพวกเรำคือ กำรทำให้คน้ หำและสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำ อำนำจนั้นอยูท่ ี่ใด กับใคร หรื อถูก
สร้ำงขึ้นมำได้อย่ำงไร และที่ไหนที่อำนำจมีกำรทับซ้อนอยูก่ บั ปัญหำที่เรำพิจำรณำถึง

แนวคิดเรื่ องอานาจทับซ้ อน
(Intersectionality) เป็ นแนวคิดทีใ่ หม่ หรื อไม่

ไม่ มกี ารต่ อสู้ใด ๆ ที่เป็ นการต่ อสู้
กับปั ญหาเพียงเรื่ องเดียว
เพราะชีวิตของคนเราไม่ ได้ มแี ค่
เรื่ องเดียว

แนวคิดเรื่ องอำนำจทับซ้อน หรื อ หรื อปฏิภำคภำวะ
(Intersectionality) ไม่ใช่แนวคิดใหม่ โดยมีที่มำจำก
ทฤษฎีสตรี นิยม แนวคิดเรื่ องอำนำจทับซ้อนนี้ได้มำ
จำกกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรกดขี่ที่ทบั ซ้อน (Multiple
oppressions) และเน้นให้เห็นว่ำอัตลักษณ์ต่ำง ๆ ไม่
เคยอยูอ่ ย่ำงเอกเทศ สถำบันวิจยั ควำมก้ำวหน้ำของ
ผูห้ ญิงแห่งแคนำดำ หรื อ The Canadian Research Institute for the Advancement of Women (CRIAW) ได้ใช้กรอบแนวคิด
สตรี นิยมสำยอำนำจทับซ้อน (Intersectional Feminist Frameworks - IFFs) ในกำรวิจยั ในปี ค.ศ. 2007 สำหรับองค์กำรอ็
อกซ์แฟม (Oxfam) และหน่วยงำนด้ำนกำรพัฒนำอื่น ๆ ได้มีควำมเข้ำใจมำนำนแล้วว่ำคนเรำมีอตั ลักษณ์ต่ำง ๆ ที่มีกำรทับ
ซ้อนและด้วยเหตุน้ ีจึงมีปัญหำต่ำง ๆ ตำมมำ ซึ่งจำเป็ นต้องมีวธิ ีกำรแก้ไขที่ซบั ซ้อนและมีกำรทับซ้อนกันมำแก้ปัญหำที่
เกิดขึ้น

ส่ วนที่ 2 - กรอบแนวคิดสตรีนิยมสายอานาจทับซ้ อน: หนังสื ออ่านเบื้องต้ น (Intersectional
Feminist Frameworks: A Primer)
สถำบันวิจยั ควำมก้ำวหน้ำของผูห้ ญิงแห่งแคนำดำ (The Canadian Research Institute for the Advancement of Women CRIAW)
กรอบแนวคิดสตรี นิยมสำยอำนำจทับซ้อน (Intersectional Feminist Frameworks - IFFs) มุง่ หมำยเพื่อสนับสนุนให้เกิด
ควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ร่ วมกับควำมเข้ำใจเรื่ องกำรเลือกปฏิบตั ิทำงสังคมซึ่งทำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกันและกำร
กีดกันเกิดขึ้น
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กรอบแนวคิดสตรี นิยมสำยอำนำจทับซ้อน (IFFs) ช่วย
ในกำรพิจำรณำว่ำระบบกำรเลือกปฏิบตั ิเป็ นอย่ำงไร
เช่น ลัทธิล่ำอำณำนิคม (Colonialism) และ
โลกำภิวฒั น์ (Globalization) สำมำรถส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งต่ำง ๆ ต่อไปนี้ที่หล่อหลอมรวมกันเป็ นบุคคลได้
อย่ำงไร:
 สถำนะทำงสังคมหรื อเศรษฐกิจ
 เผ่ำพันธุ์ หรื อ ชำติพนั ธุ์
 ชนชั้น
 เพศสถำนะ หรื อ
 เพศวิถี

“กรอบแนวคิดสตรี นิยมสำยอำนำจทับซ้อน (IFFs) สร้ำงควำมเข้ำใจว่ำ
อิทธิ พลที่หลำกหลำยนั้นทำงำนร่ วมกันอย่ำงไร และมีปฏิสมั พันธ์กนั
อย่ำงไร ในกำรทำให้เกิดภำวะควำมไม่เท่ำเทียมกันและกำรกีดกันทำง
สังคม นอกจำกนี้ IFFs ยังศึกษำว่ำปั จจัยต่ำง ๆ รวมไปถึง สถำนะทำง
สังคม-เศรษฐกิจ เผ่ำพันธุ์ ชนชั้น เพศสถำนะ เพศวิถี ควำมสำมำรถ
ตำแหน่งที่ต้ งั ทำงภูมิศำสตร์ สถำนะผูล้ ้ ีภยั และผูอ้ พยพ ประกอบรวมกับ
ระบบกำรเลือกปฏิบตั ิท้ งั ในประวัติศำสตร์ และในปัจจุบนั เช่น ลัทธิล่ำ
อำณำนิคมและโลกำภิวฒั น์ เหล่ำนี้ ได้ร่วมกันกำหนดควำมไม่เท่ำเทียม
กันระหว่ำงปั จเจกบุคคลและกลุ่มต่ำง ๆ ได้อย่ำงไร” – CRIAWICREWF (2006)

กรอบแนวคิดสตรี นิยมสำยอำนำจทับซ้อน (IFFs) ทำให้พวกเรำตระหนักรับรู ้ได้วำ่ ทุกปัจเจกบุคคลอยูท่ ่ำมกลำงและได้รับ
ผลกระทบจำกระบบของอำนำจและกำรมีอภิสิทธิ์เหนือผูอ้ ื่น กรอบแนวคิด IFFs ได้บูรณำกำรมุมมองโลกในแบบต่ำง ๆ
และควำมรู ้เกี่ยวกับคนชำยขอบที่เกิดขึ้นในประวัติศำสตร์ กรอบแนวคิด IFFs สร้ำงควำมเข้ำใจว่ำประวัติที่แตกต่ำงกันของ
ผูห้ ญิงทำให้เกิดอัตลักษณ์ทำงสังคมที่แตกต่ำงกัน ซึ่งทำให้ผหู ้ ญิงเหล่ำนั้นอยูใ่ นสถำนะของอำนำจ และชนชั้นที่แตกต่ำงกัน
ออกไป กรอบแนวคิด IFFs ได้ใช้ระบบคิดฐำนสอง (Binary thinking) ที่เกี่ยวกับกำรทำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกัน เช่น
สำมำรถ/ไม่สำมำรถ เกย์/เพศปกติ ขำว/ดำ ผูช้ ำย/ผูห้ ญิง ตะวันตก/ตะวันออก เหนือ/ใต้ และได้แสดงให้เห็นว่ำ ระบบคิดฐำน
สองนี้เป็ นผลมำจำกควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจที่ไม่เท่ำเทียมกัน
กรอบแนวคิดสตรี นิยม (Feminist frameworks) เป็ นสิ่ งที่ไม่หยุดนิ่ง/เปลี่ยนแปลงได้ง่ำย เฉพำะเจำะจง มีควำมหลำกหลำย
และมีควำมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

จุดเริ่มของทฤษฎีนีม้ ีพืน้ ฐานมาจากแนวคิดเรื่ องอานาจทับซ้ อน (intersectionality):
ควำมไม่เท่ำเทียมกันในสังคม (Social inequality)
 อำนำจ (Power)
 ควำมสัมพันธ์ (Relationality)
 ควำมซับซ้อน (Complexity)


อำนำจทับซ้อน (Intersectionality) เป็ นสิ่ งที่สำคัญเปรี ยบเทียบได้กบั คำถำมหรื อควำมรู ้ที่ตอ้ งค้นหำ เนื่องจำกประสบกำรณ์
ที่ทบั ซ้อน (Intersectional experience) นั้นสำคัญยิง่ กว่ำผลรวมทั้งหมดของกำรเหยียดเชื้อชำติ (Racism) และ กำรเหยียดเพศ
(Sexism) ร่ วมกัน กำรวิเครำะห์ใด ๆ ที่ไม่ได้พิจำรณำถึงอำนำจทับซ้อน จะไม่สำมำรถอธิบำยถึงลักษณะ/ควำมประพฤติที่
เฉพำะเจำะจงซึ่งอำจทำให้ควำมสำคัญของปั จเจกบุคคลลดลง
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ส่ วนที่ 3 - กรณีศึกษา: เครนชอว์ (Crenshaw)
ศัพท์คำว่ำ “อำนำจทับซ้อน หรื อ ปฏิภำคภำวะ (Intersectionality)” ถูกนิยำมและอ้ำงอิงโดย คิมเบอร์ลีย ์ เครนชอว์
(Kimberlee Crenshaw) ทนำยควำมชำวอเมริ กนั ผูส้ นับสนุนสิ ทธิพลเมือง และนักวิชำกำรชั้นนำด้ำนทฤษฎีชำติพนั ธุ์แนว
วิพำกษ์ (Critical race theory) ผูซ้ ่ ึงแนะนำนิยำมศัพท์คำนี้เพื่อใช้แก้ไขปั ญหำกฎหมำยห้ำมกำรเลือกปฏิบตั ิ (Antidiscrimination laws) ซึ่งได้พิจำรณำเรื่ องเพศสถำนะและเผ่ำพันธุ์อย่ำงแยกส่วนกัน ในสหรัฐอเมริ กำ ผูห้ ญิงชำวอเมริ กนั เชื้อ
สำยแอฟริ กนั และผูห้ ญิงผิวสี อื่น ๆ ได้ประสบปั ญหำจำกกำรเลือกปฏิบตั ิที่ทบั ซ้อนกันนี้ อย่ำงไรก็ตำมถึงกระนั้นกฎหมำย
ห้ำมกำรเลือกปฏิบตั ิยงั คงมีแนวโน้มที่พิจำรณำกำรเลือกปฏิบตั ิอย่ำงแยกส่วน ซึ่งบ่อยครั้งทำให้เป็ นเรื่ องยำกที่จะพิสูจน์ถึง
รู ปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพำะของกำรเลือกปฏิบตั ิต่อผูห้ ญิงสี ผิว และด้วยเหตุน้ ีทำให้ผหู ้ ญิงกลุ่มนี้ยงั คงไม่ได้รับควำม
ยุติธรรม
เครนชอว์ได้รับกำรยกย่องในฐำนะที่เป็ นผูส้ นับสนุนให้มีกำรเสวนำถึงและเป็ นผูท้ ี่ต่อต้ำนในประเด็นควำมไม่เท่ำเทียมกัน
ทำงสังคม อำนำจ ควำมสัมพันธ์ ที่มีควำมซับซ้อน

ตัวอย่างทีส่ าคัญของกรณีศึกษาของเครนชอว์ :
จำกกรณี ศึกษำของ DeGraffenreid v. General Motors Assembly Division เมื่อปี ค.ศ. 1976 ในสหรัฐอเมริ กำ มีผหู ้ ญิง
อเมริ กนั เชื้อสำยแอฟริ กนั 5 คน ฟ้องร้องต่อบริ ษทั รถยนต์ General Motors โดยหญิงกลุ่มดังกล่ำวได้กล่ำวหำว่ำระบบควำม
อำวุโสทำให้เกิดผลกระทบอย่ำงถำวรในกำรเลือกปฏิบตั ิต่อผูห้ ญิงอเมริ กนั เชื้อสำยแอฟริ กนั โดยได้แสดงหลักฐำนว่ำก่อน
หน้ำนั้น ในปี ค.ศ. 1964 บริ ษทั General Motors ไม่ได้จำ้ งงำนพนักงำนผูห้ ญิงอเมริ กนั เชื้อสำยแอฟริ กนั เลย และผูห้ ญิง
อเมริ กนั เชื้อสำยแอฟริ กนั ทั้งหมดที่ถูกจ้ำงหลังจำกปี ค.ศ. 1970 ต้องออกจำกงำน เพรำะมีกำรปลดพนักงำนอำวุโสในช่วง
ภำวะซบเซำของบริ ษทั ศำลแขวงได้พิพำกษำคดีจำเลย โดยปฏิเสธกำรฟ้องของโจทก์ตอ่ ศำล แต่ไม่ได้ปฏิเสธด้วยเหตุผล
ที่วำ่ โจทก์เป็ นชำวอเมริ กนั เชื้อสำยแอฟริ กนั หรื อเพรำะเป็ นผูห้ ญิง เท่ำนั้น แต่ทว่ำปฏิเสธกำรฟ้องของคนกลุ่มดังกล่ำวเพรำะ
เป็ นผูห้ ญิง และเป็ นชำวอเมริ กนั เชื้อสำยแอฟริ กนั ด้วย คำพิพำกษำของศำลมีดงั นี้:
“โจทก์ไม่สำมำรถอ้ำงถึงคำพิพำกษำหรื อกำรตัดสิ นใจใด ๆ ที่ระบุได้วำ่ ผูห้ ญิงผิวดำเป็ นชนชั้นพิเศษที่จะได้รับ
ควำมคุม้ ครองจำกกำรเลือกปฏิบตั ิ จำกกำรตรวจค้นข้อมูลของศำลก็ไม่พบคำพิพำกษำเช่นว่ำนั้น โจทก์มีสิทธิ์ที่จะ
ได้รับกำรเยียวยำหำกพวกเขำถูกเลือกปฏิบตั ิจริ ง อย่ำงไรก็ตำมพวกเขำไม่ควรได้รับอนุญำตให้รวมกำรเยียวยำทำง
กฎหมำยเพื่อสร้ำง “กำรเยียวยำพิเศษ” ใหม่น้ ีข้ นึ มำ ซึ่งจะเป็ นกำรช่วยเหลือพวกเขำเกินกว่ำที่ผรู ้ ่ ำงกฎหมำยได้ต้ งั
เจตนำรมย์ไว้ ดังนั้น คดีน้ ีจะต้องได้รับกำรตรวจสอบเพื่อดูวำ่ สำมำรถระบุสำเหตุของกำรกระทำในกำรเลือก
ปฏิบตั ิทำงเชื้อชำติ กำรเลือกปฏิบตั ิทำงเพศ หรื ออย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรื อไม่ แต่ไม่ใช่ท้ งั สองอย่ำงรวมกัน”
ในงำนของเธอเอง เครนชอว์มกั อ้ำงถึงกรณี ศึกษำนี้ แม้วำ่ เธอจะเป็ นคนแรกที่ใช้คำว่ำ "อำนำจทับซ้อน หรื อ
Intersectionality" ในบริ บทของสตรี นิยม ควำมคิดที่วำ่ ประสบกำรณ์ชีวติ ของคน ๆ หนึ่งนั้นถูกกระทำหรื อแทรกแซงโดย
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กำรมีอิทธิพลซึ่งกันและกันของเผ่ำพันธุ์ ชนชั้น และเพศสถำนะ (ท่ำมกลำงปั จจัยอื่น ๆ) ได้ถูกกล่ำวถึงอย่ำงกว้ำงขวำงในหมู่
ผูห้ ญิงอเมริ กนั เชื้อสำยแอฟริ กนั ก่อนที่เครนชอว์จะได้รับกำรประกำศเกียรติคุณ นักสตรี นิยมสตรี ผิวดำ เช่น แพทริ เซีย ฮิลล์
คอลลินส์ และเบลล์ ฮุค มีบทบำทที่สำคัญอย่ำงยิง่ ในกำรทำให้เล็งเห็นถึงปั ญหำที่ชดั เจนของควำมไร้ตวั ตนในสังคมของ
สตรี ชำวแอฟริ กนั อเมริ กนั ทฤษฎีสตรี นิยมและทฤษฎีต่อต้ำนกำรเหยียดเชื้อชำติได้วเิ คำระห์เผ่ำพันธุ์หรื อเพศสถำนะใน
ลักษณะที่แยกจำกกัน มำกกว่ำที่จะวิเครำะห์มำจำกกรอบแนวคิดที่อธิบำยบทบำทของทั้งสองอัตลักษณ์น้ ี (และอัตลักษณ์อื่น
ๆ) ไปพร้อมกัน ในกำรสร้ำงกำรกดขี่ทำงสังคม

ส่ วนที่ 4 - การใช้ แนวคิดเรื่ องอานาจทับซ้ อนในการวิจัย
ในกำรนำแนวคิดเรื่ องอำนำจทับซ้อนมำใช้
นักวิจยั ควรให้ควำมเคำรพผูค้ นที่มำจำก
วัฒนธรรม เผ่ำพันธุ์และศำสนำ อื่น ๆ แม้วำ่ จะมีควำมแตกต่ำงจำกตนเองก็ตำม
ยกตัวอย่ำงเช่น แนวคิดแบบสิ ทธิสตรี นิยม
สำยอำนำจทับซ้อน (Intersectional
feminist) ไม่ได้เป็ นเพียงแค่แนวคิดเชิง
นำมธรรมเท่ำนั้น แต่มนั ยังทำให้เรำได้
ไตร่ ตรองได้ดว้ ยว่ำอำนำจทับซ้อนได้เกิด
ขึ้นกับชีวติ ของเรำด้วยอย่ำงไร ทั้งในฐำนะ
ผูท้ ี่ถูกกดขี่และผูท้ ี่ได้รับอภิสิทธิ์เหนือคน
อื่น

หมายเหตุ คาแปลของคาศัพท์ ในภาพด้ านบน: การลดลงของงานด้ านการผลิต
(Decline in manufacturing jobs), การสูญเสียทรั พยากรและการตัดงบประมาณ (Lost
resources and budget cuts), การว่ างงาน (Unemployment), การยุบโครงสร้ างพืน้ ฐาน
(Crumbling infrastructure), การเหยียดเชื ้อชาติอย่างเป็ นระบบ (Systemic racism),
ความยากจน (Poverty), มลพิษ (Pollution), ระบบโรงเรี ยนที่ขาดแคลนทุนทรั พย์
(Underfunded school systems), ความแตกต่ างทางสุขภาพ (Health disparities), การ
ลงทุนตา่ กว่ าที่ควรเป็ นและการละเลย (Underinvestment and neglect), และพืน้ ที่ขาด
แคลนอาหารและการขาดสารอาหาร (Food deserts and malnutrition)

สิ่ งทีไ่ ด้ จากการนาแนวคิดเรื่ องอานาจทับซ้ อนไปใช้ อย่างจริงจัง:
เครื่ องมือที่สำมำรถวิเครำะห์ควำมซับซ้อนของวิถีชีวติ ของผูห้ ญิงได้
 สำมำรถรับรองได้วำ่ กำรวิเครำะห์นโยบำยนั้นเน้นไปที่ชีวติ ของคนชำยขอบหรื อผูด้ อ้ ยโอกำส
 กำรคำนึงถึงองค์ประกอบต่ำง ๆ ในชีวติ ของผูห้ ญิงในรู ปแบบองค์รวมเมื่อทำกำรกำหนดนโยบำย และ
 กำรประเมินคุณค่ำ กำรสะท้อนตนเอง เมื่อกล่ำวถึงเรื่ องควำมเชื่อเกี่ยวกับควำมยุติธรรมทำงสังคมของเรำ เพื่อให้
เรำได้นำตัวเรำเองเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรวิเครำะห์ดว้ ย
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ส่ วนที่ 5 - การทางานกลุ่ม การรายงานกลับ และการอภิปราย
งานกลุ่ม: วำดแผนภำพลักษณะอำนำจทับซ้อนในประเด็นของเพศสถำนะและกำรประมงในชุมชนของท่ำนหรื อในกำร
วิจยั ของท่ำน
 อะไรคือตัวแปรที่สำคัญในกำรอภิปรำยเกี่ยวกับอำนำจทับซ้อนที่ท่ำนกำลังคำนึงถึง– เช่น เผ่ำพันธุ์ (Race) ชน
ชั้น (Class) ชำติพนั ธุ์ (Ethnicity) ตำแหน่งที่อยูอ่ ำศัย (Location) อำชีพ (Occupation)
 ใครเป็ นผูม้ ีอำนำจ และมีกำรใช้อำนำจนั้นอย่ำงไร
 ขั้นตอนอะไรบ้ำงที่เรำสำมำรถนำมำใช้ในกำรวิจยั และกำรนำไปปฏิบตั ิเพื่อกระจำยอำนำจนั้นให้เกิดควำมเท่ำ
เทียมกัน
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บทที่ 3 กรณีศึกษา
โดย Kyoko Kusakabe1

ภาพรวม
กรณี ศึกษำต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงบทบำทที่สำคัญของแนวคิดเรื่ องอำนำจทับซ้อน (Intersectionality) ในกำร
วิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะ ควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจที่ลอ้ มรอบปัจเจกบุคคลโดยเฉพำะผูห้ ญิงนั้นไม่เพียงแต่ถูกสร้ำงขึ้น
โดยอัตลักษณ์ของแต่ละปัจเจกบุคคลในฐำนะผูห้ ญิงหรื อผูช้ ำย แต่ยงั รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น อำยุ ชำติพนั ธุ์ และ
อำชีพ เป็ นต้น กำรทำกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะนั้นเป็ นสิ่ งสำคัญที่จะวิเครำะห์ถึงประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยที่ผชู ้ ำย
และผูห้ ญิงได้เผชิญ เพื่อให้เข้ำใจว่ำรำกเหง้ำหรื อสำเหตุของกำรเสียเปรี ยบ กำรเลือกปฏิบตั ิ และกำรกีดกัน ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงเพศสถำนะนั้นไม่ได้เป็ นเพียงปัจจัยที่สร้ำงปัจเจกบุคคลขึ้น แต่ยงั ส่งผลให้ปัจเจกบุคคลถูกวำงบทบำท
ให้เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชำด้วย (Subordinate roles)
กรณี ศึกษำต่อไปนี้ได้รับคัดเลือกมำเพื่อแสดงให้เห็นว่ำบริ บททำงสังคมเดียวกันนั้นสำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ที่
แตกต่ำงกันให้กบั ผูห้ ญิงแต่ละคนได้อย่ำงไร บทนี้ใช้สำหรับกำรศึกษำด้วยตนเองหรื อสำมำรถใช้เป็ นสื่ อในกำรอภิปรำย
กลุ่มเพื่อเสริ มหลักสูตรเรื่ องแนวคิดอำนำจทับซ้อนที่ระบุไว้ในบทที่สองได้ แต่ละกรณี ศึกษำจะมีคำถำมเพื่อกำรอภิปรำย
และคำอธิบำยสั้น ๆ ที่สำมำรถใช้เป็ นแนวทำงให้กบั ผูน้ ำกำรอบรมหรื อวิทยำกรได้ หรื อใช้เป็ นข้อมูลอ้ำงอิงสำหรับ
กำรศึกษำด้วยตนเอง

กรณีศึกษาที่ 1 – ผู้หญิงในการค้ าสั ตว์ นา้ ชายแดนทีป่ ระเทศกัมพูชา
ในช่วงทศวรรษ 1980 ถึงต้นปี 1990 ชำยแดนกัมพูชำ-ไทยยังคงเป็ นเขตสงครำม ทะเลสำบโตนเลสำบของประเทศกัมพูชำ
เป็ นแหล่งของกำรประมงที่มีปลำจำนวนมำก แต่ไม่มีเส้นทำงกำรค้ำไปยังประเทศไทย เนื่องด้วยควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงสองประเทศ เนื่องจำกผูช้ ำยได้ถูกเกณฑ์ไปอยูก่ บั กองทัพของรัฐบำลหรื อกองทัพเขมรแดง จึงมีอิสระในกำร
เดินทำงเคลื่อนที่ที่จำกัด ในทำงกลับกันผูห้ ญิงกลับมีอิสระในด้ำนนี้มำกขึ้น เนื่องจำกพวกเขำไม่ใช่เป้ ำหมำยของกองทัพ จึง
ยังสำมำรถเจรจำกับกองทัพเพื่อโบกรถเดินทำงไปยังชำยแดนได้อีกด้วย ดังนั้นผูห้ ญิงหลำยคนจึงได้มีส่วนร่ วมในกำรค้ำปลำ
ในตลำดมืด กำรขนส่งปลำจำกโตนเลสำบมำยังประเทศไทย และยังสำมำรถขำยปลำได้รำคำที่สูงมำก กำรขำยปลำจึงเป็ น
ช่องทำงกำรทำธุรกิจที่รุ่งเรื อง และได้ผลดีสำหรับพวกเธอ
ในช่วงกลำงทศวรรษที่ 1990 สงครำมสิ้นสุดลงและกำรค้ำชำยแดนกลับมำเปิ ดอย่ำงเป็ นทำงกำรอีกครั้ง จำกนั้นจึงมีธุรกิจ
และผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่ (ซึ่งมักจะมีเจ้ำของเป็ นผูช้ ำย) เริ่ มเข้ำร่ วมกำรค้ำชำยแดนและสำมำรถให้สินเชื่อกับชำวประมง
1

ศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำกำรพัฒนำบทบำทหญิงชำย สำนักวิชำสิ่ งแวดล้อม ทรัพยำกร และกำรพัฒนำ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชี ย ปทุมธำนี
ประเทศไทย
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และผูท้ ี่ทำอำชีพจับสัตว์น้ ำ ในขณะที่ผปู ้ ระกอบกำรหญิงรำยเล็กส่วนใหญ่ไม่สำมำรถทำเช่นนั้นได้ จึงได้ถูกทำให้เป็ นคน
ชำยขอบในกำรค้ำ (ถูกลดควำมสำคัญลงในกำรค้ำ)
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีผปู ้ ระกอบกำรหญิงบำงรำยที่สำมำรถใช้กำไรที่สะสมไว้จำกกำรทำธุรกิจในช่วงสงครำม และเงินทุนที่มี
ในกำรส่งออกปลำไปขำยต่ำงประเทศได้ ในทำงตรงกันข้ำมก็ยงั มีผหู ้ ญิงจำนวนนึงที่ตอ้ งยุติกิจกำรลง เพื่อดูแลเด็กและ
ผูส้ ูงอำยุ ผูห้ ญิงเหล่ำนี้สูญเสี ยกำไรและลูกค้ำ ทำให้ตอ้ งเริ่ มจำกศูนย์เพื่อกลับมำค้ำขำยอีกครั้ง พวกเขำเหล่ำนี้ยงั คงเป็ นผูค้ ำ้
รำยย่อยและประสบปัญหำในกำรซื้อสัตว์น้ ำมำกขึ้นและต้องเจอกับกำรแข่งขันมำกมำยจำกผูค้ ำ้ รำยใหญ่

อภิปราย: อะไรคือผลกระทบที่ผหู ้ ญิงได้เผชิญโดยรวม อะไรคือผลกระทบต่ำง ๆ ที่ผหู ้ ญิงแต่ละคนต่ำงเผชิญไม่
เหมือนกันและทำไมจึงเป็ นเช่นนั้น
ให้ สังเกตกระบวนการการได้ เปรี ยบและการเป็ นคนชายขอบ (การถูกลดความสาคัญ)ที่ผ้ คู ้ าผู้หญิงได้ ประสบ รวมถึงให้
สังเกตความแตกต่ างระหว่ างผู้หญิงด้ วยกัน หนึ่งในความแตกต่ างระหว่ างผู้หญิงด้ วยกันนั้นเป็ นผลมาจากการที่พวกเขา
ต้ องให้ การสนับสนุนและดูแลรั บผิดชอบครอบครั วหรื อไม่ แม้ ว่าผู้หญิงทุกคนอาจได้ รับผลกระทบโดยรวมที่คล้ ายกัน
แต่ ปัจจัยอื่น ๆ เช่ น ชนชั้น เครื อข่ ายทางสังคม และทรั พยากรทางการเงิน ทาให้ ผ้ หู ญิงแต่ ละคนได้ รับผลกระทบที่
แตกต่ างกันถึงแม้ จะมาจากเหตุการณ์ ภายนอกแบบเดียวกันก็ตาม

กรณีศึกษาที่ 2 – แม่ ค้าและผู้แปรรู ปสิ นค้ าหญิงในมุมไบ
ในมุมไบ ประเทศอินเดีย ผูห้ ญิงที่ทำงำนด้ำนกำรแปรรู ปและกำรค้ำขำยสัตว์น้ ำได้รับผลกระทบจำกแผนพัฒนำใหม่ ชำวโค
ลิ (Koli) ในเมืองมุมไบเป็ นชำวประมง ผูห้ ญิงชำวโคลิ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมหลังกำรจับสัตว์น้ ำ ซึ่งรวมถึงกำรแปรรู ปและ
กำรค้ำขำย แต่กำรพัฒนำชำยฝั่งได้คุกคำมกำรดำรงชีวติ ของชำวโคลิ โดยหญิงชำวโคลิที่เป็ นผูค้ ำ้ ขำยจะไม่สำมำรถเข้ำถึง
สัตว์น้ ำได้เมื่อมีกำรสร้ำงท่ำเทียบเรื อใหม่และบังคับให้เรื อไปจอดเทียบท่ำที่อื่น จำกแผนกำรพัฒนำใหม่น้ ีผคู ้ ำ้ ผูช้ ำยจำกรัฐ
อินเดียเหนือก็เข้ำมำทำธุรกิจในพื้นที่เหล่ำนี้และบีบให้ผปู ้ ระกอบกำรหญิงต้องเลิกทำธุรกิจนี้ไป
กำรพัฒนำชำยฝั่งใหม่ได้นำควำมท้ำทำยด้ำนมลพิษมำสู่ผแู ้ ปรรู ปปลำ รวมไปถึงผูห้ ญิงด้วย เมื่อที่ดินเริ่ มขำดแคลน พื้นที่ที่
ใช้ในกำรตำกปลำ และแหล่งน้ ำที่สะอำดจึงมีนอ้ ยลง
ในตลำดปลำของเมืองมุมไบ ซึ่งมีแม่คำ้ ปลำอยูเ่ ป็ นจำนวนมำกที่คำ้ ขำยปลำมำยำวนำน แม่คำ้ ปลำที่มีใบอนุญำตยินดีที่จะ
ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำของภำคเอกชน เนื่องจำกพวกเขำเชื่อว่ำจะส่งผลให้ผหู ้ ญิงมีขอ้ ตกลงที่ดีข้ นึ อย่ำงไรก็ตำม มีกำร
หยิบยกประเด็นขึ้นมำว่ำผูข้ ำยในตลำดไม่ได้เข้ำร่ วมกำรเจรจำโดยตรงกับนักพัฒนำที่ดิน แต่วำ่ เป็ นตัวแทนจำกกลุ่มอื่น ๆ
ซึ่งรวมไปถึงผูน้ ำของสหกรณ์ผหู ้ ญิงด้วย และมีควำมกังวลว่ำผูน้ ำเหล่ำนี้ได้ทำข้อตกลงกับนักพัฒนำฯ และได้รับเงินชดเชย
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การอภิปราย: เปรี ยบเทียบผูห้ ญิงที่แตกต่ำงกันเหล่ำนี้ และเปรี ยบเทียบว่ำพวกเขำอำจได้รับผลกระทบที่แตกต่ำงกันจำก
แผนพัฒนำอย่ำงไร
ผู้หญิงแต่ ละคนก็ได้ รับผลกระทบที่แตกต่ างกัน แต่ พวกเขามีข้อเสียเปรี ยบแบบเดียวกัน นั่นคือการขาดอานาจทาง
การเมือง อย่ างไรก็ตาม ปั ญหาเฉพาะหน้ าที่ผ้ หู ญิงหลายคนเผชิ ญนั้นก็มคี วามแตกต่ างกัน ดังนั้นจึ งเป็ นเรื่ องยากสาหรั บ
ผู้หญิงเหล่ านีท้ ี่จะมารวมตัวกัน การวิเคราะห์ เรื่ องอานาจทับซ้ อนเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้ ทราบเหตุผลของความ
แตกต่ างและความคล้ ายคลึงกันที่ผ้ ูหญิงมีร่วมกัน

กรณีศึกษาที่ 3 – ชาวประมงพืน้ บ้ านกับข้ อจากัดในการตอบสนองต่ อกฎระเบียบการค้ าเกีย่ วกับ
การทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ การควบคุม
เพื่อตอบสนองต่อกฎระเบียบทำงกำรค้ำของสหภำพยุโรปเกี่ยวกับกำรทำประมงผิดกฎหมำย ไร้กำรรำยงำน และขำดกำร
ควบคุม รัฐบำลไทยได้ดำเนินกำรตำมกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับกำรใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือประมง สิ่ งนี้ส่งผลกระทบ
ต่อชำวประมงพื้นบ้ำน ผูซ้ ่ ึงไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะปรับปรุ งอุปกรณ์กำรทำประมงของพวกเขำเพื่อให้ได้มำตรฐำนใหม่ได้
ในหมูบ่ ำ้ นชำวประมงพื้นบ้ำนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ชำวประมงเพศชำยได้กล่ำวว่ำพวกเขำเป็ นชำวประมงและไม่
ต้องกำรเปลี่ยนอำชีพ เนื่องจำกทักษะและอุปกรณ์ท้ งั หมดที่พวกเขำมีน้ นั เกี่ยวกับกำรทำประมง พวกเขำเชื่อว่ำกำรทำงำนอื่น
ๆ จะไม่ทำให้พวกเขำมีศกั ดิ์ศรี อย่ำงที่พวกเขำได้จำกกำรทำประมง แม้จะมีควำมท้ำทำยที่พวกเขำต้องเผชิญจำกกำรออก
กฎระเบียบใหม่ดำ้ นกำรค้ำ พวกเขำจะยังคงทำประมงต่อไป
กำรตัดสิ นใจของผูช้ ำยเหล่ำนี้ที่จะทำประมงต่อไป แม้จะมีกำรห้ำมทำประมง ได้สร้ำงควำมยำกลำบำกให้กบั ภรรยำของพวก
เขำอย่ำงมำก ในขณะที่สำมีของพวกเธอต้องออกไปหำปลำ ผูห้ ญิงจะต้องเฝ้ำระวังเจ้ำหน้ำที่ลำดตระเวนของรัฐบำลตลอดทั้ง
คืน และแจ้งให้สำมีของพวกเขำทรำบทันทีเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่ที่ออกลำดตระเวน หำกสำมีของพวกเขำถูกจับกุม ผูห้ ญิงมี
หน้ำที่รวบรวมเงินเพื่อใช้ในกำรประกันตัวพวกเขำ
กำรออกกฎระเบียบใหม่ส่งผลให้รำยได้ครัวเรื อนของชำวประมงพื้นบ้ำนลดลงอย่ำงมำก ผูห้ ญิงบำงคนจึงวำงแผนที่จะ
ออกไปทำงำนเพื่อหำรำยได้เพื่อจุนเจือครอบครัว อย่ำงไรก็ตำม สำมีบำงคนไม่พอใจที่ภรรยำของพวกเขำออกไปทำงำน
นอกหมู่บำ้ นและคัดค้ำน ทำให้ชีวติ ของผูห้ ญิงยำกลำบำกขึ้นเพรำะจะต้องดูแลครอบครัวด้วยรำยได้ที่นอ้ ยมำก สำมีบำงคนมี
ควำมยืดหยุน่ มำกกว่ำและไม่เพียงแต่อนุญำตให้ผหู ้ ญิงทำงำนอื่นเท่ำนั้นพวกเขำเองก็เริ่ มทำงำนเป็ นคนขับรถในเขตเมือง
ในขณะที่รอให้กฎต่ำง ๆ คลี่คลำยลง จึงทำให้ครอบครัวสำมำรถรอดพ้นจำกอุปสรรคที่มำจำกกำรห้ำมทำประมงได้ดีกว่ำ
ครัวเรื อนอื่น ๆ
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อภิปราย: เปรี ยบเทียบกำรตัดสิ นใจที่แตกต่ำงกันของผูห้ ญิงและผูช้ ำย
ประเด็นที่ได้ เรี ยนรู้ จากกรณี ศึกษานีค้ ือ ความรู้ สึกของตัวตนหรื ออัตลักษณ์ ของบุคคลของผู้ชายที่มพี ืน้ ฐานมาจากอาชีพ
ของพวกเขาในฐานะชาวประมง สาหรั บผู้ชายเหล่ านี ้ ความรู้ สึกถึงความเป็ นชายของพวกเขาสัมพันธ์ กับการทาประมง
และการยืนยันที่จะเก็บรั กษาอัตลักษณ์ ของตนเองในฐานะชาวประมงก็ได้ รับการสนับสนุนจากผู้หญิง บรรทัดฐานเรื่ อง
เพศสถานะในชุมชนทาให้ ผ้ ูหญิงมีความรั บผิดชอบต่ อเศรษฐกิจในครั วเรื อน ในขณะที่ผ้ ูชายสามารถรั กษาสถานะทาง
สังคมของพวกเขาในฐานะชาวประมงได้ ผู้หญิงก็ยงั มีความตึงเครี ยดเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของตัวเอง อย่ างไรก็
ตาม ก็ยงั มีความแตกต่ างระหว่ างครั วเรื อนหรื อครอบครั ว ในบางครั วเรื อน บรรทัดฐานด้ านเพศสถานะนั้นค่ อนข้ าง
ยืดหยุ่น ซึ่ งช่ วยลดภาระของผู้หญิงได้
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บทที่ 4 เพศสถานะในการประเมินระบบการจัดการประมงอย่ างรวดเร็ว
(GENDER IN RAPID APPRAISAL OF FISHERIES MANAGEMENT
SYSTEMS)
โดย A. Satapornvanit1, A. Prieto-Carolino2, R.A. Tumbol3 and M.B. Sumagaysay,4

ภาพรวม
บทนี้จะให้คำแนะนำสำหรับกำรดำเนินกำรประเมินระบบกำรจัดกำรประมงอย่ำงรวดเร็ ว (RAFMS) ซึ่งรวมถึงกำร
พิจำรณำเรื่ องเพศสถำนะและสวัสดิกำรมนุษย์ ส่วนที่หนึ่งถึงสำมจะเน้นในมิติของเพศสถำนะและกำรประมงที่มีกำร
สำรวจค่อนข้ำงน้อย โดยเฉพำะเรื่ องบทบำทและกำรมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงในภำคกำรประมง ซึ่งได้รับคุณค่ำและกำร
ยอมรับจำกสังคมน้อยกว่ำที่ควร ส่วนที่สี่ (เครื่ องมือและเทคนิค: เพื่อกำรเสริ มสร้ำงกำรประเมินระบบกำรจัดกำรประมง
อย่ำงรวดเร็ วโดยกำรบูรณำกำรร่ วมกับประเด็นเรื่ องเพศสถำนะ) ครอบคลุมองค์ประกอบหลำยอย่ำงรวมถึงกรอบทัว่ ไป
สำหรับกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะโดยใช้กระบวนกำร 7 ขั้นตอนของ RAFMS กำรออกแบบกำรวิจยั และกำรสุ่ม
ตัวอย่ำง เครื่ องมือกำรสำรวจ รำยกำรตรวจสอบ คำถำมที่สำคัญ และผลของกระบวนกำร ที่แสดงออกมำเป็ นภำพ
ตัวอย่ำง คุณลักษณะ/ ตัวชี้วดั และมำตรกำร และโครงร่ ำงรำยงำนที่ใช้เป็ นแนวทำงในกำรบันทึกและรำยงำนผลได้ ส่วน
ที่หำ้ (กำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะในกำรประมง) กล่ำวถึงพื้นฐำนที่มำของระเบียบวิธีที่ใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์
ด้ำนเพศสถำนะ

1. คานา
ควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศสถำนะเป็ นสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน ซึ่งรวมถึงกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถของผูห้ ญิงและผูช้ ำย
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน (USAID 2012) องค์กำรสหประชำชำติ (UN) ได้กำหนดให้มนุษย์เป็ นศูนย์กลำงและ
เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ในวำระกำรพัฒนำมนุษย์ขององค์กำรสหประชำชำติ และองค์กำรสหประชำชำติได้ตระหนักว่ำควำม
ไม่เท่ำเทียมทำงเพศสถำนะยังคงเป็ นเรื่ องหนึ่งในควำมท้ำทำยของโลก (UN 2015) ในขณะที่เรำต้องกำรบรรลุเงื่อนไขด้ำน
สิ่ งแวดล้อมที่ดีข้ นึ และจัดกำรประมงของเรำอย่ำงยัง่ ยืน เพื่อควำมมัน่ คงด้ำนอำหำร และควำมปลอดภัย เรำก็ยงั จำเป็ นต้อง
ตระหนักถึงบทบำทและควำมต้องกำรของทั้งมนุษย์ท้ งั เพศหญิงและชำย ที่เป็ นทั้งผูข้ บั เคลื่อนและผูร้ ับผลประโยชน์จำกกำร
จัดกำรด้ำนกำรประมงอย่ำงยัง่ ยืน (Kleiber และคณะ 2015) อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ส่วนใหญ่มิติดำ้ นมนุษย์ ซึ่งรวมถึงและ
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เรื่ องควำมอ่อนไหวด้ำนเพศสถำนะ (Gender sensitivity) นั้นอำจถูกละเลยหรื อถูกมองข้ำมไป
1

โครงกำรควำมร่ วมมือด้ำนมหำสมุทรและกำรประมงขององค์กำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กำ
เครื อข่ำยแห่ งชำติเพื่อผูห้ ญิงในกำรประมงในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และมหำวิทยำลัย Visayas ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
3
คณะประมงและวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลัยซัม รำตูลำงี (Sam Ratulangi) Manado, North Sulawesi ประเทศอินโดนีเซีย
4
เครื อข่ำยแห่ งชำติเพื่อผูห้ ญิงในกำรประมงในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และสภำวิจยั แห่ งชำติฟิลิปปิ นส์ กรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์
2
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ตัวอย่ำงเช่น บทบำทและกำรมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงในด้ำนกำรประมงมักถูกมองว่ำมีคุณค่ำน้อยกว่ำที่ควรและเป็ นที่ยอมรับ
น้อยกว่ำกำรมีส่วนร่ วมของผูช้ ำย ผูห้ ญิงจึงมักไม่รับกำรคำนึงถึงหรื อถูกกำหนดให้เป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยในแผนงำนต่ำง ๆ เช่น
กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ กำรเข้ำถึงโอกำสและข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรประมง และมำตรกำรของ
ภำคส่วนและกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบนั ควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศสถำนะได้รับกำรยอมรับว่ำเป็ นส่วนสำคัญของกำร
พัฒนำที่ยงั่ ยืนและเป็ นหนึ่งใน 17 เป้ ำหมำยของเป้ ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (SDGs) โดยเฉพำะในเป้ ำหมำยข้อที่ 5
ในขณะที่เป้ ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนข้อนี้มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงยิง่ กับเป้ ำหมำยทั้ง 17 ข้อ (CWFS 2015, UN 2015 และ
2017) แต่ก็ยงั มิได้มีกำรขับเคลื่อนเพื่อเชื่อมโยงเป้ ำหมำยข้อนี้ไว้กบั เป้ ำหมำยข้อที่ 14 (อนุรักษ์และใช้มหำสมุทร ทะเล และ
ทรัพยำกรทำงทะเล อย่ำงยัง่ ยืน เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน) มำกเท่ำไหร่ นกั
ในกำรทำประมงจับสัตว์น้ ำ ผูช้ ำยเป็ นกลุ่มที่ครอบครองสัดส่วนแรงงำนมำกกว่ำผูห้ ญิงอย่ำงเห็นได้ชดั แต่ผหู ้ ญิงก็มีบทบำท
ในขั้นตอนต่ำง ๆ ของกำรผลิตทำงประมงเช่นกัน
ในภาคส่ วนการประมง โดยส่ วนใหญ่ แล้ วบทบาทและความ
ตั้งแต่ข้นั ตอนก่อนกำรผลิต (กำรเตรี ยมอวน กำร
รับผิดชอบทีแ่ ตกต่ างกันระหว่ างชายและหญิงจะมีให้ เห็นอย่ าง
บำรุ งรักษำซ่อมแซมเรื อ กำรซื้อเหยือ่ สัตว์น้ ำและ
ชัดเจน ตัวอย่ำงเช่น กิจกรรมเกือบทั้งหมดที่เกี่ยวกับกำรทำงำน
เชื้อเพลิง) ไปจนถึงขั้นตอนหลังกำรผลิต (กำรแปร บนเรื อและกำรนำสัตว์น้ ำที่จบั ได้กลับมำยังท่ำนั้น มักเป็ นงำน
รู ปสัตว์น้ ำหลังกำรจับ และกำรค้ำสัตว์น้ ำ) กำรแปร เฉพำะสำหรับผูช้ ำย หลังจำกกำรนำสัตว์น้ ำขึ้นที่ท่ำขึ้นสัตว์น้ ำ
รู ปสัตว์น้ ำและกำรค้ำขนำดเล็กยังคงดำเนินกำร
แล้ว ผูช้ ำยมักเป็ นผูท้ ี่มีอำนำจตัดสิ นใจหลักในกำรคัดคุณภำพ
โดยผูห้ ญิงเป็ นหลัก อย่ำงไรก็ตำม ก็มีผหู ้ ญิง
สัตว์น้ ำและสำมำรถเข้ำถึงงำนที่ได้รับค่ำจ้ำงสูงกว่ำทั้งในกำรแปร
จำนวนมำกขึ้นที่มีบทบำทในกำรจับสัตว์น้ ำในบำง รู ปและกำรขนส่งสัตว์น้ ำ ส่วนผูห้ ญิงมีแนวโน้มที่จะเป็ นแรงงำน
ประเทศ ตัวอย่ำงเช่น ในประเทศเวียดนำม คนงำน ในงำนแปรรู ปสัตว์น้ ำ และมักได้รับค่ำแรงที่ต่ำกว่ำ ผูห้ ญิงมักจะ
ส่วนใหญ่ในกำรประมงพื้นบ้ำนและกำรทำฟำร์ม
เป็ นผูซ้ ้ือและผูข้ ำยสัตว์น้ ำในตลำดท้องถิ่น เพื่อกำรค้ำขำยและ
สัตว์น้ ำเป็ นเพศหญิง ในขณะที่ผหู ้ ญิงในบังคลำ
เพื่อกำรบริ โภคในครัวเรื อน บทบำทที่ต่ำงกันของหญิงและชำย
เทศจะจับสัตว์น้ ำในบริ เวณปำกแม่น้ ำ สำหรับใน
ดังกล่ำวส่งผลต่อควำมมัน่ คงด้ำนอำหำรและโภชนำกำรโดยรวม
ประเทศไทยและกัมพูชำ มีผหู ้ ญิงจำนวนมำกขึ้นที่
ทำงำนด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ เนื่องจำกมีกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำกร่ อยและน้ ำจืด (Siason et
al. 2002; Satapornvanit et al. 2016) ผูห้ ญิงจำนวนมำก (และผูช้ ำย) ในชุมชนชำยฝั่งและชุมชนริ มแม่น้ ำ จึงได้ทำกำร
รวบรวมสัตว์น้ ำ (Gleaning) ซึ่งเป็ นรู ปแบบหนึ่งของกำรทำประมง ที่ถือเป็ นวิธีกำรทำมำหำกินที่สำคัญของชุมชนเหล่ำนี้
อย่ำงไรก็ตำมก็ยงั ไม่มีกำรบันทึกสถิติอย่ำงเป็ นทำงกำรเกี่ยวกับจำนวนผูห้ ญิงที่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทำงกำรประมงนี้
(Kleiber et al. 2014; Kleiber 2015)
ถึงแม้วำ่ กำรทำประมงจะเป็ นกิจกรรมของผูช้ ำยมำแต่ด้ งั เดิมตำมขนบประเพณี ของประเทศที่กำลังพัฒนำหลำยประเทศ
ผูห้ ญิงก็ได้เข้ำมำมีส่วนร่ วมในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรประมงมำกขึ้นเรื่ อย ๆ โดยมีกำรรับรู ้บทบำทและกำรมีส่วนร่ วม
ของผูห้ ญิงเหล่ำนี้ภำยในครัวเรื อนประมงและในชุมชน งำนวิจยั ของ Hilly และคณะ (2012) รำยงำนว่ำ ในหมู่เกำะ
โซโลมอน ผูห้ ญิงมักไม่ได้รับคุณค่ำเท่ำที่ควรจำกสังคม แม้วำ่ จะมีบทบำทที่สำคัญในครอบครัว และในชุมชนซึ่งต้องพึ่งพำ

กำรวิจยั ด้ำนเพศสถำนะในกำรประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ: คู่มือกำรอบรม

หน้ำที่ 31 จำก 82

กำรประมงเพื่อกำรดำรงชีวติ เนื่องจำกผูช้ ำยได้เข้ำมำมี
USAID Oceans มุ่งเสริ มสร้ำงควำมร่ วมมือในระดับ
ส่วนร่ วมในควำมรับผิดชอบภำยในบ้ำนและในกำรดูแล
ภูมิภำคเพื่อต่อสูก้ บั กำรทำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำร
ลูกหรื อเด็กมำกขึ้น ผูห้ ญิงจึงมีโอกำสมำกขึ้นที่จะออกไป
รำยงำนและไร้กำรควบคุม (IUU Fishing) และส่งเสริ มกำร นอกบ้ำนและใช้ควำมสำมำรถของพวกเขำให้มำกที่สุด
เพื่อช่วยสรรหำสิ่ งจำเป็ นสำหรับควำมเป็ นอยูข่ อง
ประมงอย่ำงยัง่ ยืน เพื่ออนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพทำงทะเลในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก และในส่วนของ ครอบครัว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ แหล่งอำหำรที่มนั่ คง แต่วำ่
ยังมีผหู ้ ญิงอีกจำนวนมำกที่ไม่ได้รับโอกำสเช่นนั้น
กลยุทธ์ของ USAID Oceans นั้นจะใช้มุมมองด้ำนเพศ
โดยเฉพำะในครัวเรื อนชำวประมงที่ยำกจนซึ่งผูห้ ญิงถูก
สถำนะ (Gender lens) ในกำรส่งเสริ มควำมเท่ำเทียม
จำกัดโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำและกิจกรรมกำรสร้ำงขีด
ระหว่ำงผูช้ ำยและผูห้ ญิงในด้ำนต่ำง ๆ ของห่วงโซ่แห่ง
ควำมสำมำรถอื่น ๆ โอกำสทำงเศรษฐกิจ และโอกำสใน
คุณค่ำกำรประมง รวมถึงสถำบันระดับภูมิภำค
กำรเปลี่ยนแปลงอำชีพหรื อกำรงำน ซึ่งเกิดจำกควำมเชื่อ
ประกอบกับขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่วำ่ สำหรับ
ผูห้ ญิงแล้วควำมรับผิดชอบและหน้ำที่ในบ้ำนต้องมำก่อนควำมรับผิดชอบอื่น ๆ ดังนั้นจึงจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะต้องสร้ำงควำม
ตระหนัก กำรรับรู ้และกำรยอมรับกำรมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงทั้งในและนอกบ้ำน
USAID Oceans ได้ทำกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะในพื้นที่ศึกษำสองแห่ง คือ เมืองเจเนอร์รัล ซำนโตส (General Santos)
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และ เมืองบิตุง (Bitung) ประเทศอินโดนีเซีย เพือ่ มุ่งค้นหำควำมแตกต่ำงทำงเพศสถำนะในห่วงโซ่
อุปทำนกำรประมง เพื่อเป็ นข้อมูลในกำรวำงแผนและจัดทำมำตรกำร กำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะซึ่งได้ถูกวำงโครงสร้ำง
ตำมกรอบกำรวิจยั กำรประเมินกำรจัดกำรประมงอย่ำงรวดเร็ ว )Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems:
RAFMS) (Pido et al. 1996, 1997) ประกอบร่ วมกับกำรใช้กรอบแนวคิดมิติดำ้ นเพศสถำนะ ของ USAID (Dimensions
Framework Framework: GDF) ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้ำน (Domains)) Andraos 2015) และกำรใช้กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่อุปทำน
โดยกำรตอบสนองด้ำนเพศสถำนะ )Gender-Responsive Value Chain Analysis: GRVCA) ร่ วมด้วย เนื้อหำในบทนี้จะ
นำเสนอกรอบควำมคิดสำหรับกำรบูรณำกำรด้ำนเพศสถำนะเข้ำกับกรอบกำรประเมินกำรจัดกำรประมงอย่ำงรวดเร็ ว
)RAFMS( และระบุถึงกระบวนกำรในกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะ บทนี้ยงั ให้รำยกำรกำรตรวจสอบเพื่อนำไปใช้ในกำร
ประเมินว่ำมีกำรบูรณำกำรประเด็นด้ำนเพศสภำวะเข้ำกับกิจกรรมกำรประมงแล้วอย่ำงไรบ้ำง เครื่ องมือวิจยั แบบประยุกต์น้ ี
ได้นำเสนอวิธีกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะอย่ำงรวดเร็ วที่สำมำรถใช้เป็ นแนวทำงในกำรตัดสิ นใจเพื่อแก้ไขปั ญหำควำมไม่
เท่ำเทียมกันในสถำนประกอบกิจกรรมกำรประมงได้

2. เพศสถานะและการประมง
ประเทศอินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์จดั ว่ำอยูใ่ นกลุ่มประเทศที่มีอุตสำหกรรมประมงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศอินโดนีเซีย
เป็ นประเทศหมู่เกำะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทรัพยำกรกำรประมงทำงทะเลถือเป็ นทรัพยำกรที่สร้ำงศักยภำพทำงเศรษฐกิจให้กบั
ประเทศอินโดนิเซียได้อย่ำงมำก กำรทำประมงจับสัตว์น้ ำสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กบั ประเทศโดยประมำณ 82 พันล้ำน
เหรี ยญสหรัฐต่อปี โดยรำยได้ประมำณ 15.1 พันล้ำนเหรี ยญสหรัฐต่อปี (MMAF Fisheries 2014) มำจำกกำรประมงจับสัตว์
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น้ ำ เมือง Bitung เป็ นหนึ่งในศูนย์กลำงกำรทำประมงที่สำคัญในภำคตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
สำหรับกำรทำประมงปลำทูน่ำ ซึ่งเป็ นสิ นค้ำส่งออกหลักของภำคกำรประมงของประเทศ (BCAS 2016)
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ กำรประมงถือเป็ นแหล่งอำหำรและปั จจัยกำรดำรงชีวติ ของประชำกรกว่ำ 1.6 ล้ำนคน และมีบทบำท
สำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภำคของประเทศ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ในปี ค.ศ. 2014
คือ 1.6% และ 1.8% ณ รำคำปั จจุบนั และรำคำคงที่ในปี ค.ศ. 2000 ตำมลำดับ (BFAR 2014) ในปี เดียวกันนั้น ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์มียอดเกินดุลสุทธิ 954 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ที่มำจำกกำรค้ำสัตว์น้ ำกับต่ำงประเทศ กำรส่งออกสัตว์น้ ำของประเทศ
คิดเป็ นปริ มำณ 316,863 ล้ำนตัน หรื อมูลค่ำประมำณ 1,274,000 เหรี ยญสหรัฐ ในกำรส่งออกสิ นค้ำประมงของประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ กำรส่งออกปลำทูน่ำมีมูลค่ำสูงสุดถึง 19.6 พันล้ำนเปโซ คิดเป็ นปริ มำณ 117,909 เมตริ กตัน สถิติดงั กล่ำวแสดง
ให้เห็นถึงควำมสำคัญของภำคกำรประมงปลำทูน่ำที่มีต่อชีวติ ครัวเรื อนและเศรษฐกิจมหภำคของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เมือง
เจเนอรัลซำนโตส เป็ นแหล่งผลิตปลำทูน่ำรำยใหญ่ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จึงได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็ นศูนย์กลำงกำรประมง
ทูน่ำของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (Tuna Capitol of the Philippines) และเป็ นที่ต้ งั ของโรงงำนปลำทูน่ำกระป๋ อง 6 แห่ง จำก
ทั้งหมด 7 แห่ง (Yamashita และ Belleza 2008) กำรผลิตปลำทูน่ำของเมืองเจเนอรัลซำนโตส เพิ่มขึ้นจำกน้อยกว่ำ 50,000
เมตริ กตันในปี ค.ศ. 2010 เป็ นมำกกว่ำ 70,000 เมตริ กตันในปี ค.ศ. 2015 (BFAR XII 2016) ปริ มำณสัตว์น้ ำต่อวันที่มำขึ้นที่
ท่ำขึ้นปลำ General Santos City Fish Port Complex มีปริ มำณมำกเป็ นอันดับสองของประเทศ (รองจำกเมืองนำโวตัส
(Navotas) ในเขตเมโทรมะนิลำ) แต่กำรศึกษำเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่ำมีผหู ้ ญิงเพียงส่วนน้อยที่ได้ทำงำนในตลำดค้ำสัตว์น้ ำ
(Pavo and Digal 2017)
กำรประมงมีควำมจำเป็ นต่อควำมเป็ นอยูท่ ำงเศรษฐกิจของผูค้ นในประเทศที่กำลังพัฒนำหลำยประเทศ โดยเฉพำะใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งมีครัวเรื อนหลำยล้ำนครัวเรื อนที่อำศัยกำรทำประมงเพื่อกำรดำรงชีวติ และเพื่อเป็ นแหล่ง
ควำมมัน่ คงด้ำนอำหำร แม้วำ่ กำรทำประมงมักจะถูกมองว่ำ เป็ นหน้ำที่และบทบำทของผูช้ ำยโดยเฉพำะในกำรจับสัตว์น้ ำ แต่
ผูห้ ญิงก็มีบทบำทสำคัญในขั้นตอนหลังกำรจับสัตว์น้ ำ เช่น ในกำรแปรรู ป และกำรค้ำขำยสัตว์น้ ำ (Williams 2008;
Weeratunge et al. 2010) ในชุมชนชำวประมง ผูห้ ญิงก็มีบทบำทสำคัญในหลำยมิติรวมถึงกำรดำรงชีวติ กำรทำงำนในบ้ำน
ครัวเรื อน และกิจกรรมชุมชนอื่น ๆ (Hilly et al. 2012; Kleiber et al. 2014)
ประมำณยีส่ ิ บปี ที่ผำ่ นมำ มีวำทกรรม (discourse) ที่กล่ำวถึงเพศสถำนะในกำรประมงเพิ่มมำกขึ้น พบได้จำกวรรณกรรมด้ำน
กำรประมงและจำกกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ เช่น ในกำรประชุมวิชำกำรประมงระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ เช่น กำร
ประชุมด้ำนเพศสถำนะในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมง (GAF) ของสมำคมกำรประมงแห่งเอเชีย (AFS) (Gopal et
al. 2016) และสถำบันระหว่ำงประเทศด้ำนเศรษฐศำสตร์กำรประมงและกำรค้ำ (International Institute of Fisheries
Economics and Trade: IIFET) ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทของผูห้ ญิงในภำคกำรประมงเริ่ มเปลี่ยนไป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990
เมื่อมีกำรค้นพบจำกงำนวิจยั ต่ำง ๆ ว่ำ ในขณะที่ผชู ้ ำยจะมีบทบำทนำในกำรจับสัตว์น้ ำ ผูห้ ญิงก็มีบทบำทสำคัญในกำรภำค
ผลิตเช่นกัน ทั้งในขั้นตอนก่อนและหลังกำรจับสัตว์น้ ำ และในกิจกรรมกำรประมงใกล้ชำยฝั่งซึ่งรวมถึงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น้ ำ (Israel 1993, Legaspi 1995, Rodriguez 1996, Satapornvanit et al. 2016, Siason 2013, Sotto et al. 2001)
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3. การบูรณาการเรื่ องเพศสถานะเข้ าไว้ ในการประเมินการจัดการประมงอย่ างรวดเร็ว
กำรใช้ควำมรู ้ดำ้ นเพศสถำนะเป็ นองค์เป็ นประกอบในกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่อุปทำนกำรประมง (Fisheries value chains)
สำมำรถช่วยส่งเสริ มกำรจัดกำรประมงให้มีประสิ ทธิผลได้ (Krushelnytska 2015) เมื่อไม่นำนมำนี้ มีกำรค้นพบจำก
วรรณกรรม และงำนวิจยั ต่ำง ๆ ว่ำผูห้ ญิงมีบทบำทที่สำคัญอย่ำงยิง่ ในกำรประมง ซึ่งตรงกันข้ำมกับควำมเข้ำใจ และกำรรับรู ้
ที่วำ่ ภำคส่วนกำรประมงนั้นถูกดำเนินกำรโดยผูช้ ำยเป็ นส่วนใหญ่ ดังนั้นกำรกล่ำวถึงและควำมเข้ำใจในบทบำทของผูห้ ญิง
ในกำรจัดทำสถิติ/กำรขึ้นทะเบียนและในวำทกรรมต่ำง ๆ จะช่วยผูจ้ ดั ทำนโยบำยในกำรตัดสิ นใจเพื่อปรับปรุ งห่วงโซ่
อุปทำนกำรประมงให้ดียงิ่ ขึ้น ด้วยกำรสนับสนุนให้ผหู ้ ญิงได้มีส่วนร่ วมและมีอำนำจมำกขึ้น (Williams 2016)
ในปี ค.ศ. 1996 ได้มีกำรจัดทำคู่มือกำรประเมินระบบกำรจัดกำรประมงอย่ำงรวดเร็ ว หรื อ RAFMS (เวอร์ชนั่ 1) ขึ้น อย่ำงไร
ก็ตำม คู่มือดังกล่ำวยังขำดกำรบูรณำกำรที่ชดั เจนในเรื่ องเพศสถำนะ จึงยังไม่สำมำรถค้นหำและสร้ำงฐำนข้อมูลด้ำนเพศ
สถำนะได้จำกระเบียบวิจยั ของคูม่ ือดังกล่ำว บ่อยครั้งที่ไม่มีกำรกล่ำวถึงผูห้ ญิงไว้ในเครื่ องมือและเทคนิคต่ำง ๆ หรื อกล่ำว
ได้วำ่ ผูห้ ญิง “ดูเสมือนไร้ตวั ตน (Invisible)” ในเครื่ องมือและเทคนิคต่ำง ๆ ในคู่มือกำรประเมินระบบกำรจัดกำรประมง
อย่ำงรวดเร็ ว หรื อ RAFMS ฉบับแรก ได้ต้ งั สมมติฐำนว่ำผูห้ ญิงเป็ นเพียง “ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)” แต่ไม่ได้นบั ว่ำ
มีส่วนสนับสนุนหรื อบทบำทในกำรจัดกำรประมง ถึงแม้วำ่ มีงำนวิจยั จำนวนมำกที่ได้นำแนวคิดด้ำนเพศสถำนะไป
ประยุกต์ใช้ แต่งำนวิจยั เหล่ำนั้นเพียงบรรยำยถึงกำรมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิง เช่น กำรปฏิบตั ิงำนในกำรประมงพื้นบ้ำน แต่ยงั
ขำดข้อมูลเชิงปริ มำณ กำรหำข้อมูลเชิงปริ มำณด้ำนเพศสถำนะเพิ่มเติมจึงเป็ นสิ่ งที่จำเป็ น และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวิธีกำร
วิจยั ด้ำนเพศสถำนะได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงำนวิจยั ด้ำนกำรประมง (Kleiber et al. 2015) ตัวอย่ำงเช่น ในช่วงเริ่ มต้นของ
กำรพัฒนำงำนวิจยั ด้ำนกำรเกษตร กลุ่มที่ปรึ กษำว่ำด้วยกำรวิจยั กำรเกษตรระหว่ำงประเทศ (Consultative Group on
International Agricultural Research: CGIA) ได้แนะนำว่ำ ปั จจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงสังคมและเพศ
สถำนะควรได้รับกำรพิจำรณำและถูกนำไปใช้ในกำรออกแบบและกำรดำเนินกำรในช่วงเริ่ มต้นของกำรพัฒนำงำนวิจยั
ดังกล่ำว (Kantor et al. 2015) นอกจำกนี้ ยังพบว่ำ กำรนำควำมรู ้ดำ้ นสังคม เช่น ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอิทธิพลหรื อผลกระทบ
ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพศสถำนะ และควำมรู ้ดำ้ นเทคนิคเข้ำมำใช้ดว้ ยกัน เป็ นสิ่ งที่จำเป็ นในกำรออกแบบและใช้
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ในภำคกำรประมงและเกษตรกรรมได้อย่ำงยัง่ ยืน
เมื่อเป็ นเช่นนี้ แผนงำนควำมร่ วมมือด้ำนมหำสมุทรและกำรประมงขององค์กำรเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ (USAID Oceans) ได้พฒั นำแนวทำงกำรประเมินระบบกำรจัดกำรประมงอย่ำงรวดเร็ว (RAFMS) (เวอร์ชนั่ ที่
2) ขึ้นมำ โดยได้บูรณำกำรข้อควรพิจำรณำเกี่ยวกับเรื่ องเพศสถำนะไว้ในแนวทำงดังกล่ำว เพื่อเน้นให้เห็นถึงบทบำทที่
เฉพำะเจำะจงของทั้งผูห้ ญิง ผูช้ ำย เด็กผูห้ ญิงและเด็กผูช้ ำย (เยำวชน) และเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ทำงเพศ
สถำนะในกำรจัดกำรประมงให้ดียงิ่ ขึ้น กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรแบ่งงำนกันทำตำมเพศสถำนะในกำรจัดกำรประมงจะให้
ข้อมูลเกี่ยวกับบทบำทและกำรมีส่วนร่ วมที่เฉพำะเจำะจงของผูห้ ญิงและผูช้ ำย ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรหำและกำหนดแนว
ทำงกำรปฏิบตั ิหรื อมำตรกำรที่จำเป็ น เพื่อแก้ปัญหำควำมไม่เสมอภำคทำงเพศสถำนะในระบบกำรจัดกำรประมงต่อไป
กำรบูรณำกำรเรื่ องเพศสถำนะจะทำให้เกิดกำรสร้ำงตัวชี้วดั ที่เกี่ยวกับควำมอ่อนไหวด้ำนเพศสถำนะ (Gender sensitive
indicators) เพื่อวัดว่ำได้มีกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ดำ้ นควำมเท่ำเทียมทำงเพศสถำนะนั้นหรื อไม่เพียงใดจำกกำรใช้ระบบกำร
จัดกำรประมง และเพื่อสนับสนุนควำมเสมอภำคด้ำนเพศสถำนะและเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้กบั ผูห้ ญิงในภำคกำรประมงให้
ดียงิ่ ขึ้น
กำรวิจยั ด้ำนเพศสถำนะในกำรประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ: คู่มือกำรอบรม
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คาศัพท์ ด้านเพศสถานะ:
 เพศสรี ระและเพศสถำนะ (Sex and Gender) – เพศสรี ระถูกกำหนดตำมลักษณะทำงชี ววิทยำ เป็ นสิ่ งคงที่ไม่วำ่ จะในเวลำใดหรื อ
วัฒนธรรมใด ส่ วนเพศสถำนะถูกกำหนดโดยสังคม และมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมเวลำหรื อวัฒนธรรม
 กำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะ (Gender analysis) – กระบวนกำรรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้ มูลที่แยกเพศ เพื่อทำควำมเข้ำใจควำม
แตกต่ำงทำงเพศสถำนะ และเพื่อระบุประเด็นสำคัญที่นำไปสู่ ควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศสถำนะ เป็ นประเภทของกำรวิเครำะห์ทำง
เศรษฐกิจและสังคมที่เผยให้เห็นว่ำควำมสัมพันธ์ทำงเพศสถำนะมีผลต่อกำรพัฒนำอย่ำงไร และเป็ นกำรประเมินควำมแตกต่ำงในวิถี
ชีวิตของผูห้ ญิงและผูช้ ำย รวมถึงไปกำรค้นหำสิ่ งที่นำไปสู่ ควำมไม่เท่ำเทียมทำงสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อผูห้ ญิง กำร
วิเครำะห์ยงั ให้ควำมเข้ำใจถึงสำเหตุพ้นื ฐำนของควำมไม่เท่ำเทียมกันเหล่ำนี้ ซึ่ งสำมำรถนำไปใช้กบั กำรพัฒนำนโยบำยและกำร
ให้บริ กำรต่ำง ๆ เป้ำหมำยสูงสุด คือ กำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในเชิ งบวก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับผูห้ ญิงที่ส่วนใหญ่เป็ นผู้
เสี ยเปรี ยบ
 ควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศสถำนะ (Gender equality) – กำรจัดสรรทรัพยำกร แผนงำน โอกำส และอำนำจในกำรตัดสิ นใจอย่ำงเท่ำ
เทียมกันให้กบั ผูห้ ญิงและผูช้ ำย เพื่อให้พวกเขำมีควำมเท่ำเทียมกันกัน ยกตัวอย่ำงเช่น ผูห้ ญิงและผูช้ ำยจะได้รับสิ่ งที่จดั สรรให้คนละ
ครึ่ ง (50%) ซึ่งรวมไปถึง กำรเข้ำถึงโอกำสที่เหมือนกัน สิ่ งนี้ สำมำรถบ่งบอกถึงสภำวะที่ผหู้ ญิงและผูช้ ำยมีได้รับควำมเท่ำเทียมกัน ทั้ง
ในด้ำนสิ ทธิมนุษยชน โอกำส และทรัพยำกรต่ำง ๆ
 ควำมเสมอภำคทำงเพศสถำนะ (Gender equity) – คือกำรจัดสรรทรัพยำกร แผนงำน โอกำส และกำรตัดสิ นใจที่เป็ นธรรมแก่ท้ งั ผูช้ ำย
และผูห้ ญิงโดยไม่เลือกปฏิบตั ิบนพื้นฐำนของเพศสรี ระ รวมถึงกำรแก้ปัญหำควำมไม่สมดุลหรื อควำมไม่เท่ำเทียมในผลประโยชน์ที่มี
ให้กบั ทั้งสองเพศ เพื่อสร้ำงควำมเป็ นธรรม กำรจัดสรรผลประโยชน์จะต้องพิจำรณำครอบคลุมถึงกำรเสี ยเปรี ยบทำงเศรษฐกิจ สังคม
และกำรเมือง ที่จะทำให้ผหู้ ญิงและผูช้ ำย เด็กผูช้ ำยและเด็กผูห้ ญิง ไม่สำมำรถแข่งขันกันได้อย่ำงยุติธรรมและเกิดกำรได้เปรี ยบ
เสี ยเปรี ยบขึ้น ควำมแตกต่ำงในวิถีชีวิตของผูห้ ญิงและผูช้ ำยควรถูกนำมำพิจำรณำ โดยเฉพำะในกำรคำนึ งถึงวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน
ออกไป ที่จะทำให้แต่ละฝ่ ำยให้ได้ผลลัพธ์ที่เท่ำเทียมกัน
 ควำมอ่อนไหวด้ำนเพศสถำนะ (Gender sensitive) - กำรรับรู ้ถึงวิธีที่ผคู ้ นคิดเกี่ยวกับเพศสถำนะ เพื่อทำให้ปัจเจกบุคคลพึ่งพำ
สมมติฐำนแบบดั้งเดิมและล้ำสมัยเกี่ยวกับบทบำทของผูช้ ำยและผูห้ ญิงให้นอ้ ยลง ควำมแตกต่ำงในวิถีชีวิตของผูห้ ญิงและผูช้ ำยควรถูก
นำมำพิจำรณำ โดยคำนึงว่ำกำรใช้วิธีกำรที่แตกต่ำงกันออกไปนั้นเป็ นสิ่ งจำเป็ น เพื่อที่จะไม่มีใคร หรื อมีฝ่ำยใดถูกกีดกันจำกกำรได้รับ
ผลประโยชน์ เพื่อได้รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกัน
 กำรบูรณำกำรประเด็นเพศสถำนะเข้ำสู่ ประเด็นกระแสหลัก (Gender mainstreaming) – กลยุทธ์ที่ทำให้เกิดกำรนำควำมรู ้เรื่ อง
ประสบกำรณ์และควำมต้องกำรของคนในแต่ละเพศสถำนะ ผูห้ ญิงและผูช้ ำย มำใช้เป็ นส่วนสำคัญในกำรออกแบบ กำรดำเนินงำน
กำรติดตำม และประเมินผลนโยบำยและแผนงำนในทุกระดับและภำคส่ วน เช่น ในภำคกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อที่ผหู้ ญิง
และผูช้ ำยจะสำมำรถได้รับประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมกัน และทำให้ไม่เกิดควำมไม่เท่ำเทียมในต่อ ๆ ไปหรื อเกิดควำมไม่เท่ำเทียมมำก
กว่ำเดิม กลยุทธ์น้ ียงั เป็ นกำรรวมมุมมองทำงเพศสถำนะเข้ำกับนโยบำย กลยุทธ์ และกำรบริ หำร รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร/สถำบัน
 กำรบูรณำกำรประเด็นเพศสถำนะ (Gender integration) – เป็ นกำรคำนึ งถึงประเด็นเพศสถำนะในกำรออกแบบแผนงำน กำร
ดำเนินงำน กำรติดตำม และประเมินผล เพื่อลดควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศสถำนะ
 กำรตอบสนองทำงเพศสถำนะ (Gender responsive) – เป็ นกำรเข้ำใจและตอบสนองต่อควำมต้องกำร และควำมเป็ นจริ งของวิถีชีวิต
ของทั้งผูช้ ำยและผูห้ ญิง เพื่อให้พวกเขำได้รับประโยชน์อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยใช้ตวั ชี้ วดั ควำมอ่อนไหวด้ำนเพศสถำนะ (gendersensitive indicators) เพื่อชี้วดั ควำมคืบหน้ำในกำรปิ ดช่องว่ำงด้ำนเพศสถำนะ
 กำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศสถำนะ (Gender transformative) – เป็ นกำรประเมินควำมท้ำท้ำยและกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง บรรทัด
ฐำน และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศสถำนะ และเป็ นกำรเสริ มสร้ำงสิ่ งที่สนับสนุนควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศ
สถำนะ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเพศสถำนะเป็ นกำรเปลี่ยนกำรจัดระเบียบสังคม หรื อเปลี่ยนปัจจัยพื้นฐำนทำงสังคมที่ก่อให้เกิดควำมไม่
เสมอภำคในหมูผ่ ชู้ ำยและผูห้ ญิง
 ตัวชี้ วดั ควำมอ่อนไหวด้ำนเพศสถำนะ (Gender-Sensitive Indicators) – ตัวชี้ วดั ที่จำแนกเพศ อำยุ และภูมิหลังทำงเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งถูกออกแบบมำเพื่อพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูห้ ญิงและผูช้ ำยในช่วงระยะเวลำหนึ่ง ตัวชี้วดั นี้
สำมำรถใช้ในกำรประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมและนโยบำยที่มำจำกกำรบูรณำกำรประเด็นเพศสถำนะ ประเมินควำมท้ำทำยต่ำง ๆ
และปรับแผนงำนและกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำยควำมเท่ำเทียมทำงเพศสภำพ และลดผลกระทบเชิงลบต่อผูห้ ญิงและผูช้ ำย
แหล่ งที่มาของข้ อมูล: Arenas & Lentisco 2011; IGWG 2016; March et al. 1999; UNDP 2007
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4. เครื่ องมือและเทคนิค; เพื่อการเสริมสร้ างการประเมินระบบการจัดการประมงอย่ างรวดเร็ว
โดยการบูรณาการร่ วมกับเรื่ องเพศสถานะ
กำรบูรณำกำรด้ำนเพศสถำนะเข้ำกับวิธีกำรประเมินระบบกำรจัดกำรประมงอย่ำงรวดเร็ ว (Rapid Appraisal of Fisheries
Management Systems: RAFMS) จะทำให้กำรวำงแผนกำรจัดกำรประมงครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ ได้มำกขึ้น มีผลลัพธ์ที่
ตรงเป้ ำหมำยมำกขึ้น และประสิ ทธิผลในเรื่ องควำมเสมอภำคด้ำนเพศสถำนะที่มำกขึ้น และจะสำมำรถเพิม่ ขีดควำมสำมำรถ
ให้กบั ผูห้ ญิงได้ในระบบกำรจัดกำรประมงได้ ดังที่กำหนดไว้ในเครื่ องมือหรื อสนธิสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ซึ่งรวมไป
ถึง แนวทำงปฏิบตั ิโดยสมัครใจสำหรับกำรทำประมงพื้นบ้ำนอย่ำงยัง่ ยืนของ FAO (FAO Voluntary Guidelines for
Sustainable Small-Scale Fisheries) (FAO 2017), อนุสญ
ั ญำว่ำด้วยกำรขจัดกำรเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) (1979), เป้ ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของ
สหประชำชำติ (UN Sustainable Development Goals) (UN 2015), ควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศสถำนะและกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถให้ผหู ้ ญิงของ USAID (USAID Gender Equality and Female Empowerment) (USAID 2012), และ
คณะกรรมกำรควำมมัน่ คงด้ำนอำหำรโลก (Committee on World Food Security (CWFS 2015))
คู่มือในส่วนนี้จะทำให้เห็นภำพรวมของวิธีกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะที่สำมำรถใช้อำ้ งอิงเป็ นแนวทำงสำหรับกำร
วิเครำะห์ ในกำรปรับปรุ งระเบียบวิธีกำรประเมินระบบกำรจัดกำรประมงอย่ำงรวดเร็ ว (RAFMS) แนวทำงนี้ได้รับกำร
พัฒนำขึ้นมำเพื่อใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรประมงโดยใช้แนวทำงเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach to Fisheries
Management: EAFM) และกำรวำงแผนระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับสำหรับผลิตภัณฑ์ประมงทะเล (Catch Documentation
and Traceability: CDT) ที่ตระหนักถึงควำมอ่อนไหวด้ำนเพศสถำนะ (Gender-sensitive) มำกขึ้น และครอบคลุมกำรเก็บ
ข้อมูลที่แยกตำมเพศสรี สระและเพศสถำนะ (Sex- and Gender-disaggregated data) และสนับสนุนกำรวิเครำะห์กรอบงำน
เฉพำะด้ำนเพศสถำนะ เครื่ องมือที่พบมำกที่สุด คือ กรอบต่ำง ๆ เกี่ยวกับมิติทำงเพศสถำนะ (USAID 2012, March และคณะ
1999, Moser 1993, Rao และคณะ 1991) และกรอบกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่อุปทำนโดยกำรตอบสนองด้ำนเพศสถำนะ
(Gender-Responsive Value Chain Analysis: GRVCA) (Mayoux และ Mackie, 2008) เครื่ องมือวิเครำะห์เพศสถำนะ
สำมำรถใช้เพื่อสนับสนุน RAFMS เพื่อบูรณำกำรมิติทำงเพศสถำนะในกำรจัดกำรประมง เครื่ องมือรวบรวมข้อมูล RAFMS
ควรได้รับกำรพิจำรณำเพื่อใช้กำหนดตัวแปรและตัวชี้วดั ซึ่งสำมำรถใช้ในมุมมองด้ำนเพศสถำนะได้ (ดูข้นั ตอนที่ 1 และ 2
ด้ำนล่ำง)

ขัน้ ตอนที่ 1: การทบทวนข้ อมูลทีม่ ีอยู่ การกาหนดขอบเขต และการเตรี ยมงาน
(แนวทางการประเมินระบบการจัดการประมงอย่ างรวดเร็ ว (RAFMS) ขั้นตอนที่ 1 และ 2)
กำรทบทวนวรรณกรรม (ทั้งที่ตีพมิ พ์แล้วและยังไม่ได้ตีพิมพ์) เป็ นสิ่ งจำเป็ นเพื่อสร้ำงโครงร่ ำงของเนื้อหำสำระ ขั้นตอนนี้
อำจจะต้องมีกำรลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และกำหนดขอบเขตกำรวิจยั รวมทั้งระบุกลุ่มตัวอย่ำง หรื อผูท้ ี่จะสำมำรถให้คำตอบ
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก และเพื่อพบปะผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (stakeholders) เนื่องจำก USAID Oceans เป็ นโครงกำรควำมร่ วมมือ
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ดังนั้นสิ่ งที่สำคัญเป็ นอย่ำงยิง่ คือ ทุกกลุ่มพันธมิตร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมกำรรวบรวม
ข้อมูลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงมีควำมควำมจำเป็ นที่จะต้องสร้ำงควำมตระหนักและกำรรับรู ้ให้กบั พวกเขำเกี่ยวกับกำรเรื่ องเพศ
สถำนะ
ประกำรที่สอง ต้องมีกำรจัดตั้งทีมวิจยั ซึ่งประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนเพศสถำนะ (ที่มีควำมรู ้ดำ้ นกำรประมง) นัก
สังคมศำสตร์ นักสถิติ ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรประมง และผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรสื่ อสำร
สำหรับผูร้ วบรวมข้อมูลในพื้นที่ (Enumerators) ควรเป็ นคนท้องถิ่นจะเหมำะสมกว่ำ เนื่องจำกพวกเขำสำมำรถพูดภำษำ
ท้องถิ่นได้และมีควำมรู ้เกี่ยวกับบริ บท/มุมมองของสังคมในพื้นที่น้ นั ๆ
นอกจำกนี้ยงั ต้องมีกำรจัดประชุมกับหน่วยงำนและบุคคลที่จะเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรกำรดำเนินกำรวิจยั ดังต่อไปนี้ โดยใน
กำรคัดเลือกผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมนั้นจะต้องมีกำรคำนึงถึงควำมสมดุลทำงเพศสถำนะด้วย:


สถำบันกำรศึกษำ/ผูเ้ ชี่ยวชำญ - ที่สำมำรถจัดหำผูร้ วบรวมข้อมูลในพื้นที่ (Enumerators) ผูจ้ ดั ทำรำยงำน หรื อ คู่มือ
กำรทำงำนภำคสนำมได้



หน่วยงำนภำครัฐ (เช่น กรมสิ่ งแวดล้อม กรมกำรเกษตร และกรมประมง) – ที่สำมำรถให้ขอ้ มูลทุติยภูมิ รวมถึง
รำยชื่อล่ำสุดของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อปุ ทำน (VC) ได้ เพื่อกำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ำงในกำรสำรวจ และ
จัดทำทะเบียนรำยชื่อสำหรับกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)/ กำรสัมภำษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key
Informant Interview)



หน่วยงำนรัฐบำลท้องถิ่น – ที่สำมำรถให้กำรรับรอง ใบอนุญำต และช่วยเหลือในกำรดำเนินกำรวิจยั ได้ และ



องค์กรภำคประชำสังคม (Civil society organizations: CSOs) (อำจรวมถึง องค์กรภำคประชำชน กลุ่มสตรี องค์กร
พัฒนำเอกชน และสมำคมท้องถิ่นอื่น ๆ) - ที่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคได้ รวมให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
มุมมองของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทำนนั้น ๆ โดยเฉพำะในกำรประมงพื้นบ้ำน

ควรมีกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อกำรเริ่ มงำน เป็ นระยะเวลำ 2-3 วัน ระหว่ำงทีมวิจยั และหน่วยงำนพันธมิตรหลัก เพื่อ
แนะนำโครงกำรและแนวคิดเรื่ องเพศสถำนะ และให้ควำมรู ้ที่จำเป็ น สิ่ งสำคัญอย่ำงยิง่ คือ กำรเข้ำร่ วมประชุมของผูร้ วบรวม
ข้อมูลในพื้นที่ (Enumerators) ซึ่งจะต้องใช้เวลำอีกหนึ่งวันในกำรฝึ กอบรมกำรวิจยั และกำรรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงกำร
แนะนำเทคนิคและเครื่ องมือใหม่ ๆ เช่น กำรใช้กำรสำรวจแบบไร้กระดำษ (Open Data Kit หรื อ ODK) โดยกำรใช้แท็บเล็ต
นอกจำกนี้ก็ควรจัดทำกำรจำลองกำรสำรวจ (Mock survey) และตำมด้วยกำรให้คำวิจำรณ์จำกผูฝ้ ึ กสอน เพื่อประเมินควำม
พร้อมของผูร้ วบรวมข้อมูลในพื้นที่ก่อนจะดำเนินงำน
ระยะเวลำของกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อกำรเริ่ มงำน จะขึ้นอยูก่ บั ระดับของควำมรู ้และกำรเห็นคุณค่ำเรื่ องเพศสถำนะ
ของผูเ้ ข้ำร่ วมกำรประชุม เช่นเดียวกับระดับควำมรู ้เรื่ องกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่อุปทำนโดยกำรตอบสนองต่อเรื่ องเพศสถำนะ
(Gender-Responsive Value Chain Analysis: GRVCA)
ก่อนที่จะเริ่ มดำเนินกำรตำมแนวทำงของ RAFMS ควรมีกำรเตรี ยมกำรดังต่อไปนี้:
 กำรทบทวนวรรณกรรม เพื่อเลือกข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องมำกที่สุด เพื่อเป็ นพื้นฐำนในกำรกำหนดขอบเขตและข้อ
จำกัดของโครงกำรวิจยั
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 กำรจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อกำรเริ่ มงำน เพื่อทบทวนแนวคิดเรื่ องเพศสถำนะและ GRVCA รวมถึงแลกเปลี่ยน

ควำมรู ้และควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
 กำรสร้ำงคำถำมกำรวิจยั และเครื่ องมือที่ใช้ในกำรสำรวจ
 กำรกำหนดระยะเวลำกำรทำวิจยั โดยใช้แผนภูมิ

แกนต์ (Gantt chart)
 กำรจัดตั้งทีมวิจยั และกำรกำหนดบทบำทของสมำชิก
 กำรระบุควำมเสี่ ยงและอุปสรรคของโครงกำรวิจยั

รวมถึงมำตรกำรกำรจัดกำรที่เหมำะสม และ
 กำรจัดทำร่ ำงโครงร่ ำงของรำยงำนฉบับสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบการวิจัยและการสุ่ ม
ตัวอย่าง
เพื่อให้สำมำรถได้รับข้อมูลที่แยกตำมเพศได้ กำร
วำงแผนกำรและขั้นตอนกำรออกแบบวิจยั ควรเก็บข้อมูล
คำตอบจำกทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ำย ซึ่ งหมำยควำมว่ำ กรอบ
กำรสุ่มตัวอย่ำงควรมีกำรคัดเลือกตัวแทนจำกทั้งสองเพศ
และจำกกลุม่ ต่ำง ๆ ที่พิจำรณำว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกับกำร
ประเมิน เช่น อำชีพ ชำติพนั ธุ์ อำยุ ฯลฯ นอกจำกนี้
ขอบเขตของกำรประเมินควรจะถูกกำหนดตำมพื้นที่
จัดกำรประมง (Fisheries Management Area: FMA)
หรื อหน่วยจัดกำรกำรประมง (Fisheries Management
Unit: FMU) เช่น จำกกำรทำประมงขนำดเล็ก ถึงขนำด
กลำง และจนถึงขนำดใหญ่ และองค์กร/อุตสำหกรรม
แยกตำมชนิดสัตว์น้ ำ หรื อเครื่ องมือประมง หรื อรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้จะกำหนดว่ำใครควรเป็ นผูต้ อบ
คำถำม

กรอบมิตทิ างเพศสถานะของ USAID (The USAID Gender
Dimensions Framework)
เครื่ องมือสำรวจอำจได้รับกำรออกแบบในด้ำนต่ำง ๆ ตำมกรอบ
มิติทำงเพศสถำนะของ USAID ได้แก่ กำรเข้ำถึงสิ นทรัพย์;
ควำมรู ้; ควำมเชื่อและกำรรับรู ้; กำรปฏิบตั ิและกำรมีส่วนร่ วม;
เวลำและสถำนที่; สิ ทธิและสถำนะทำงกฎหมำย; อำนำจและกำร
ตัดสิ นใจ (Andraos 2015; WWF 2017) โดยใช้ดำ้ นต่ำง ๆ ทั้ง 6
ด้ำนนี้ (6 Domains) ในกำรสร้ำงคำถำมสำหรับแต่ละส่วนของ
ห่วงโซ่อุปทำนอื่น ๆ (Value chain nodes) และสำหรับแต่ละ
ประเภทของภำคกำรประมงหรื อขนำดกำรประมง
ควรมีกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบเพื่อรวมองค์ประกอบของกำร
วิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะไว้ในเครื่ องมือสำรวจ ผลกำรวิจยั ที่
คำดหวังว่ำจะได้รับจะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงทำงเพศ
สถำนะได้ดำ้ นต่ำง ๆ รวมไปถึง: (1) บทบำทและควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผูห้ ญิงและผูช้ ำย (2) กำรเข้ำถึงและกำรควบคุมทรัพยำกร
กำรเข้ำถึงโอกำสและข้อจำกัดที่เผชิญ และควำมต้องกำร/ประเด็น
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง/ข้อกังวล และ (3) ผลกระทบของมำตรกำร/
แผนงำน/โครงกำร เพื่อควำมเท่ำเทียมทำงเพศสถำนะและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถให้กบั ผูห้ ญิง
เครื่ องมือทั้งหมดจะต้องได้รับกำรแปลเป็ นภำษำท้องถิน่ ของ
ผูต้ อบ และแปลกลับคืน เพื่อให้แน่ใจว่ำไม่มีสิ่งใดตกหล่นในกำร
แปล นอกจำกนี้ เครื่ องมือเหล่ำนี้จะต้องได้รับกำรทดสอบ
ล่วงหน้ำ และตรวจสอบก่อนที่จะใช้จริ ง

แบบฟอร์ ม, เครื่ องมือการสารวจ, รายการตรวจสอบ, แนวทาง
ควรมีกำรรวมเพศสรี ระ (Sex) เป็ นตัวแปรในทุกเครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจำกชื่อของคนในบำงวัฒนธรรม
สำมำรถใช้ได้กบั ทั้งสองเพศ ดังนั้นจึงจำเป็ นต้องระบุอย่ำงชัดเจนว่ำผูต้ อบเป็ นเพศหญิงหรื อชำย ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่
ได้รับจำกผูต้ อบ จะถูกเชื่อมโยงกับเพศที่ระบุไว้ ซึ่งสำมำรถให้ชุดข้อมูลแยกตำมเพศสรี ระและลักษณะสำคัญอื่น ๆ สำหรับ
กำรวิจยั ด้ำนเพศสถำนะในกำรประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ: คู่มือกำรอบรม
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กำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะ จำกนั้นกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลและรำยงำนที่ได้ทำขึ้นมำจำกกำรวิจยั นี้จะให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนขึ้น
เกี่ยวกับผูค้ นบำงกลุ่มหรื อกลุ่มตัวอย่ำง กำรรับรู ้ดำ้ นเพศสถำนะของพวกเขำ และข้อมูลด้ำนกำรประมงที่ได้รับกำรวิเครำะห์
แล้ว
ภำคผนวก 5 ได้นำเสนอ แบบสัมภำษณ์ตวั อย่ำงพร้อมคำถำมโดยยึดตำมด้ำนทั้งหกของกรอบมิติดำ้ นเพศสถำนะ (Gender
Dimensions Framework)

ขั้นตอนที่ 3: การรวบรวมข้ อมูล
(แนวทางการประเมินระบบการจัดการประมงอย่ างรวดเร็ ว (RAFMS) ขั้นตอนที่ 3)
ขอบเขตของระบบที่เลือกจะกำหนดว่ำใครจะเป็ นผูต้ อบซึ่งจะเป็ นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิของกำรวิจยั สำหรับกำรสัมภำษณ์
แบบเผชิญหน้ำ (Face to face interview) กำรสัมภำษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informant Interview) ผูต้ อบอำจรวมไปถึง
ผูห้ ญิงและผูช้ ำยจำกกำรทำประมงขนำดต่ำง ๆ รวมถึงส่วนต่ำง ๆ ของห่วงโซ่อปุ ทำน สำหรับกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย ผูต้ อบ
อำจมีบทบำทหลำกหลำยที่แตกต่ำงกันไป
ตัวอย่ำงเช่น ในกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะ (Gender Analysis) ที่ได้ดำเนินกำรแล้วในเมืองเจเนอร์รัลซำนโทส ในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ (WinFish 2017) ผูต้ อบแบบสัมภำษณ์มีบทบำทเป็ นผูผ้ ลิต/ชำวประมง ผูแ้ ปรรู ป และผูค้ ำ้ ในบรรดำผูผ้ ลิต 5 กลุ่ม
ที่รวมอยูใ่ นกำรสำรวจแบบเผชิญหน้ำ (face to face survey) ประกอบด้วย: (1) ชำวประมงขนำดเล็ก (เพศหญิง 11 คน, เพศ
ชำย 12 คน), (2) กัปตันเรื อประมงพำณิ ชย์ที่ใช้เบ็ดมือ (เพศหญิง 9 คน, เพศชำย 12 คน), (3) ลูกเรื อเรื อประมงพำณิ ชย์ที่ใช้
เบ็ดมือ (เพศหญิง 21 คน, เพศชำย 15 คน), (4) เจ้ำของธุรกิจเรื อประมงพำณิ ชย์ที่ใช้เบ็ดมือ (เพศหญิง 6 คน, เพศชำย 9 คน),
และ (5) เจ้ำของเรื ออวนล้อม (ผูห้ ญิง 4 คน, ผูช้ ำย 6 คน) ในแต่ละกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องข้ำงต้นได้ทำกำรสำรวจผูห้ ญิงและผูช้ ำย
จำนวนเท่ำ ๆ กัน เท่ำที่สถำนกำรณ์จะเอื้ออำนวยได้ ผูต้ อบแบบสัมภำษณ์กลุ่มชำวประมงขนำดเล็กและกลุ่มลูกเรื อประมง
พำณิ ชย์ที่ใช้เบ็ดมือประกอบด้วยตัวอย่ำงของชำวประมงชำย (Sample of male fishers) และตัวอย่ำงภรรยำของชำวประมง
(Independtly-drawn sample of fishers’ wives) เนื่องจำกในกรอบกำรสุ่มตัวอย่ำงไม่มีผหู ้ ญิงที่มีส่วนร่ วมที่แท้จริ งในกำรจับ
สัตว์น้ ำ ดังนั้นกำรศึกษำครั้งนี้ได้เลือกภรรยำของชำวประมงเป็ นผูใ้ ห้มุมมองของผูห้ ญิงเกี่ยวกับวิถีชีวติ ของครัวเรื อน
ชำวประมงซึ่งอำจตรวจพบควำมแตกต่ำงด้ำนเพศสถำนะได้
ในส่วนของภำคกำรแปรรู ปสัตว์น้ ำ (Processing node) ผูต้ อบแบบสัมภำษณ์มีจำนวนรวม 45 คน (เพศหญิง 23 คน, เพศชำย
22 คน) ซึ่งประกอบด้วย เจ้ำของและพนักงำนของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูต้ อบแบบสัมภำษณ์จำกภำคธุรกิจห้องเย็น/แช่แข็ง
25 คน (เพศหญิง 13 คน, เพศชำย 12 คน) และผูต้ อบแบบสัมภำษณ์จำกภำคธุรกิจสัตว์น้ ำกระป๋ อง 20 คน (เพศหญิง 10 คน,
เพศชำย 10 คน) สำหรับภำคอุตสำหกรรมแปรรู ปอำหำรขนำดเล็ก ได้สำรวจผูห้ ญิง (17 คน) มำกกว่ำผูช้ ำย (12 คน)
เนื่องจำกธรรมชำติของภำคอุตสำหกรรมนี้มีสดั ส่วนของผูห้ ญิงทำงำนอยูม่ ำกกว่ำผูช้ ำย สำหรับในส่วนของกำรตลำด/กำรค้ำ
(marketing/trading node) ผูต้ อบแบบสัมภำษณ์มีท้ งั หมด 45 คน (เพศหญิง 23 คน, เพศชำย 22 คน) ซึ่งได้รับกำรสุ่มเลือก
จำกตลำดสดในละแวกใกล้เคียงและจำกผูค้ ำ้ ปลำทูน่ำเร่ ขำยตำมบ้ำนเรื อน (peddled tuna-like fish from house-to-house)
กำรวิจยั ด้ำนเพศสถำนะในกำรประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ: คู่มือกำรอบรม
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กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย (FGD) อำจใช้กบั กลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่ำง ๆ ที่มีควำมสนใจคล้ำยกันหรื อมีลกั ษณะคล้ำยกัน (เช่น
กลุ่มชำวประมงขนำดเล็ก, กลุ่มภรรยำของลูกเรื อ/ชำวประมง, กลุ่มผูแ้ ปรรู ป) ในกำรศึกษำวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะของ
USAID Oceans นั้น ได้จดั กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย (FGD) รวม 8 ครั้ง โดยมี 3 ครั้งที่ผเู ้ ข้ำร่ วม FGD เป็ นผูห้ ญิงทั้งหมด, 2 ครั้ง
เป็ นผูช้ ำยทั้งหมด, และอีก 3 ครั้งเป็ นกำรรวมกันของทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ำย กำรจัดกลุ่มชำยล้วนเป็ นสิ่ งจำเป็ นเนื่องจำก
ชำวประมงและลูกเรื อประมงในกำรทำประมงทั้ง 3 ประเภท (ขนำดเล็ก, เบ็ดมือ และอวนล้อม) เป็ นผูช้ ำยทั้งหมด สำหรับ
กำรจัดกลุ่มหญิงล้วนซึ่งประกอบด้วยภรรยำของชำวประมงและของลูกเรื อชำวประมงถือว่ำเป็ นส่วนสำคัญของกำรรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้ได้รับมุมมอง/ข้อมูลเชิงลึกของผูห้ ญิง กลุ่มหญิงล้วนกลุ่มที่สำมเป็ นตัวแทนของผูข้ ำย ซึ่งเป็ นภำคกำรประมง
ซึ่งเกือบทั้งหมดประกอบด้วยผูห้ ญิง สำหรับจุดเชื่อมโยงอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทำน (Value chain nodes) ควรมีกำรดำเนินกำร
จัดอภิปรำยกลุ่มย่อย โดยจัดรวมกันระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบทำงเพศสถำนะที่
แท้จริ งของห่วงโซ่อุปทำน
ในงำนวิจยั เดียวกัน ควรมีกำรนัดสัมภำษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informant interviews) กับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่
อุปทำน ทั้งในระดับจุลภำค (เช่น สมำคม และกลุ่มชำวประมง) และระดับมหภำค (เช่น หน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนต่ำง
ๆ) รวมถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งอำจไม่ได้มีส่วนร่ วมในกำรสำรวจ หรื อกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย เนื่องจำกไม่สะดวกเรื่ อง
กำรนัดเวลำ เพรำะติดธุระหรื องำนสำคัญ
ตารางที่ 1. ตัวอย่ างของผู้ให้ ข้อมูลหลักทีส่ าคัญจากการวิเคราะห์ ด้านเพศสถานะในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ของ USAID Oceans
(WinFish 2017)
ชุด
สมาชิกในห่ วงโซ่ อุปทาน (Value Chain Members(
ชุด A ผูแ้ ทนจำก หน่วยงำนรัฐบำลแห่งชำติ เช่น สำนักประมงและทรัพยำกรทำงน้ ำ (Bureau of Fisheries and
(มหภำค) Aquatic Resources: BFAR), กรมกำรค้ำและอุตสำหกรรม (Department of Trade and Industry: DTI),
หน่วยงำนพัฒนำกำรประมงแห่งฟิ ลิปปิ นส์ (Philippine Fisheries Development Authority: PFDA), กรม
แรงงำนและกำรจ้ำงงำน (Department of Labor and Employment: DOLE)
ชุด B ผูแ้ ทนจำกหน่วยงำนรัฐบำลท้องถิ่น (LGUs): สำนักงำนเกษตรเมือง (Office of the City Agriculturist: OCAG)
(มหภำค) – เมือง General Santos, สำนักงำนเกษตรจังหวัด (Office of the Provincial Agriculturist: OPAG) - จังหวัด
Sarangani
ชุด C
(จุลภำค)

ผูแ้ ทนจำก สมำคมเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสำหกรรมกำรประมง, สถำบันกำรศึกษำที่มีหลักสูตรกำรประมง,
องค์กรพัฒนำเอกชนที่เกี่ยวข้องกับชำวประมง, องค์กรชำวประมงสตรี , โรงงำนเครื่ องกระป๋ อง, และ
ผูป้ ระกอบกำรค้ำ

เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่แยกตำมเพศสรี ระ เครื่ องมือและเทคนิคในกำรวิจยั ควรได้รับกำรออกแบบเพื่อใช้ศึกษำและสัมภำษณ์
เพศหญิงและชำยที่อยูใ่ นกลุ่มเฉพำะต่ำง ๆ นอกจำกนี้ จะต้องใช้วธิ ีกำรสัมภำษณ์และเครื่ องมือที่เหมำะสมกับเพศสถำนะ
รวมไปถึง:
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การวิเคราะห์ กจิ กรรมหรื อโปรไฟล์ (Activity Analysis or Profile): เพื่อให้ได้รับคำตอบจำกผูห้ ญิงและผูช้ ำยใน
เรื่ อง งำนกำรผลิต (Productive), งำนในบ้ำน (Reproductive), งำนของชุมชน (Community work) และกำรพักผ่อน
(Leisure/Rest) ที่ผหู ้ ญิงและผูช้ ำยได้ทำ พวกเขำทำงำนเหล่ำนี้เมื่อไร และพวกเขำใช้เวลำนำนแค่ไหนกับแต่ละ
กิจกรรม กำรสร้ำงฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เฉพำะเจำะจงสำหรับแต่ละเพศสถำนะจะสำมำรถทำให้ได้
ข้อมูลว่ำใครมีส่วนร่ วมมำกที่สุดในแต่ละกิจกรรมในแง่ของเวลำ งำนวิจยั ด้ำนกำรเกษตรได้แสดงให้เห็นว่ำกำร
เปรี ยบเทียบกำรใช้เวลำ เช่น เปรี ยบเทียบระหว่ำงพื้นที่ หรื อระหว่ำงช่วงเวลำที่ต่ำงกัน เป็ นเรื่ องยำกที่จะทำ หำกมี
กำรใช้วธิ ีกำรเก็บข้อมูลที่แตกต่ำงกัน (Seymour et al. 2017) จึงแนะนำให้ทำกำรสอบถำมและวิเครำะห์ขอ้ มูล
เพิ่มเติมในด้ำนต่ำง ๆ ตำมกรอบควำมคิดด้ำนมิติเพศสถำนะ (Domains in the gender dimensions framework) (ดู
ภำคผนวก 1)



การจัดทาแผนที่ (Mapping Exercises(: แผนที่ควำม
อ่อนไหวด้ำนเพศสถำนะ (Gender sensitive map) สำมำรถ
จัดทำได้โดยกลุ่มต่ำง ๆ โดยกำรแยกกลุ่มที่เฉพำะเจำะจง
ทำงเพศ เช่น กลุ่มผูช้ ำยล้วน กลุ่มผูห้ ญิงล้วน และกลุ่มที่มี
ทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ำย ควำมแตกต่ำงในกำรรับรู ้ของแต่ละกลุ่ม
นั้นได้รับอิทธิพลมำจำกสภำวะกำรเปิ ดรับต่อสิ่ งต่ำง ๆ
(Exposure) และประสบกำรณ์ (Experience) ดังนั้น
ชำวประมงชำยที่ไป-กลับ ระหว่ำงบ้ำนและชำยฝั่งทุกวันจะ
ทำแผนที่ตำมสิ่ งที่เขำเห็นและตำมประสบกำรณ์ของเขำ
ส่วนชำวประมงผูห้ ญิงที่ออกจำกบ้ำนไปยังชำยฝั่งเพื่อรับ
ปลำที่จบั จำกแหล่งธรรมชำติเพื่อนำไปแปรรู ป จำกนั้นก็ไป
โรงเรี ยนเพื่อไปรับลูก ๆ ไปตลำดเพื่อซื้ออำหำร และ
จำกนั้นพวกเธอก็กลับบ้ำน อำจรวบรวมสถำนที่ที่พวกเธอ
ได้ไปในแต่ละวันไว้ในแผนที่น้ ี
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ตัวอย่ างคาถามทีไ่ ม่ นาเรื่ องเพศสถานะ เข้ ามา
เกีย่ วข้ องในการจัดทาแผนทีท่ รัพยากร (GenderBlind Questions(
1. มีทรัพยำกรใดอยูบ่ ำ้ ง ทรัพยำกรใดบ้ำงที่
มีอยูอ่ ย่ำงอุดมสมบูรณ์ ทรัพยำกรใดบ้ำง
ที่ขำดแคลน/หำยำก
2. ทรัพยำกรใดบ้ำงที่มีควำมสำคัญ
3. ทุกคนมีสิทธิ์เข้ำถึงทรัพยำกรอย่ำงเท่ำ
เทียมกันหรื อไม่
4. ผูค้ นไปตักน้ ำ เก็บฟื น พำสัตว์ไปกิน
หญ้ำ และทำกิจกรรมทำมำหำกินที่ไหน
บ้ำง
5. ทรัพยำกรใดที่ผคู ้ นประสบปั ญหำมำก
ที่สุด ทำไม
6. อะไรคือโอกำสสำหรับแต่ละครัวเรื อน
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การจัดทาแผนทีท่ รัพยากรเพศสถานะแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Gender Resource Mapping - PGRM):
แผนที่ทรัพยำกรเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือกำรประเมินอย่ำงรวดเร็ วแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Rapid Appraisal) ที่
ช่วยในกำรเรี ยนรู ้เกี่ยวกับชุมชนและฐำนทรัพยำกร ควำมสนใจหลักไม่ใช่เพื่อพัฒนำแผนที่ทำงภูมิศำสตร์ที่มีควำม
แม่นยำ แต่เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับควำมเข้ำใจของชุมชน หรื อคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่ อง
ทรัพยำกรและควำมสำคัญของทรัพยำกร แผนที่ทรัพยำกรทำงเพศสถำนะมีวตั ถุประสงค์ในกำรระบุตำแหน่งพื้นที่
ของผูห้ ญิงและผูช้ ำยโดยเฉพำะในพื้นที่จดั กำรประมง (Fisheries Management Area: FMA) เพื่อช่วยส่งเสริ มและ
สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูช้ ำยและผูห้ ญิงในพื้นที่จดั กำรประมง (FMA) ให้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
แผนที่แบบพื้นฐำนของแต่ละพื้นที่
“นอกจากเรื่ องเพศสรี ระแล้ ว ยังมีความจาเป็ นที่จะต้ องแยกแยะ
สำมำรถขอได้จำกหน่วยงำนรำชกำรที่
ว่ าผู้หญิงและผู้ชายเหล่ านีเ้ ป็ นใคร และมีลกั ษณะอย่ างไร โดยจะ
รับผิดชอบหรื อจำกหมู่บำ้ นเอง ทั้งนี้)
ขึ้นอยูก่ บั ควำมพร้อมของพื้นที่ต่ำง ๆ ว่ำ เป็ นการใช้ แนวคิดอานาจทับซ้ อน (Intersectionality) เพื่อให้ เห็น
ความแตกต่ างในการใช้ และเข้ าถึงทรั พยากร เช่ น ไม่ ใช่ แค่
มีแผนที่ดงั กล่ำวอยูห่ รื อไม่ (ในขณะที่
"ผู้หญิง" และ "ผู้ชาย" ทั่วไป แต่ เป็ นผู้หญิงและผู้ชายเฉพาะ
เข้ำไปในพื้นที่ภำคสนำมและทำกำร
บุคคลนั้น ๆ – ภรรยาและลูกสาวของนายกเทศมนตรี จะทาหรื อ
สัมภำษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักในพื้นที่อำจมี
รั บรู้ สิ่งต่ าง ๆ ไม่ เหมือนกับแม่หม้ ายและแม่ เลีย้ งเดี่ยวหรื อคู่
กำรบันทึกข้อสังเกตเพิ่มเติมร่ วมด้วย
บทบำทและควำมสำคัญของผูห้ ญิงและ สมรสของคนงานประมง” – Dr. Meryl J. Williams, Gender in
Fisheries Champion & Advocate
ผูช้ ำยในพื้นที่เหล่ำนั้นจะสำมำรถถูก
สำรวจ และวิเครำะห์ได้จำกข้อมูลที่ได้
เนื่องจำกเครื่ องมือนี้เป็ นเครื่ องมือกำรประเมินอย่ำงรวดเร็ วแบบมีส่วนร่ วม (PRA) จึงให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถให้คนในท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรวิเครำะห์สภำพควำมเป็ นอยู่ ปั ญหำ และศักยภำพของตนเอง
เพื่อหำกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ของพวกเขำ เครื่ องมือนี้จะช่วยให้ท้ งั ผูห้ ญิงและผูช้ ำยได้แลกเปลี่ยน
ปรึ กษำหำรื อ ปรับปรุ ง และวิเครำะห์เกี่ยวกับชีวติ และสภำพควำมเป็ นอยูใ่ นท้องถิ่น เพื่อวำงแผนและดำเนินกำร
และติดตำมและประเมินผล แผนที่ดงั กล่ำวจะให้รำยละเอียดเกี่ยวกับประเภทของทรัพยำกรที่ผหู ้ ญิงและผูช้ ำยใน
ชุมชนสำมำรถเข้ำถึงได้ และแสดงถึงกิจกรรมประจำวันของพวกเขำ ด้วยภำพร่ ำงของรู ปแบบทำงกำยภำพของ
หมู่บำ้ น/ชุมชนซึ่งได้ทำเครื่ องหมำยที่ต้ งั ของทรัพย์สินและทรัพยำกรต่ำง ๆ) แม่น้ ำ ทะเลสำบ ที่ดิน (ตำมมุมมอง
ของผูช้ ำยและผูห้ ญิง
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ตัวอย่ำงคำถำมควำมอ่อนไหวด้ำนเพศสถำนะ (Gender sensitive)
1. ทรัพยำกรอะไรที่ผหู ้ ญิง/ผูช้ ำย/ทั้งสองเพศใช้
2. ทรัพยำกรอะไรที่สำคัญต่อผูห้ ญิง และผูช้ ำย
3. ทรัพยำกรอะไรที่ผหู ้ ญิง, ผูช้ ำย, และทั้งสองเพศเข้ำถึงได้
4. ทรัพยำกรอะไรบ้ำงที่ผหู ้ ญิง และผูช้ ำยเป็ นเจ้ำของ
5. ใครเป็ นคนควบคุมและทำกำรตัดสิ นว่ำทรัพยำกรจะถูกใช้ไปยังไง ผูห้ ญิงหรื อผูช้ ำย
6. ผูห้ ญิงหรื อผูช้ ำยใช้ทรัพยำกรยังไง และทรัพยำกรที่ถูกใช้น้ นั ใช้เพื่องำนในบ้ำน (Reproductive) หรื องำน
กำรผลิต (Productive) หรื อ งำนชุมชน (Community)
7. ทรัพยำกรไหนที่ผหู ้ ญิง/ผูช้ ำยพบว่ำมีปัญหำมำกที่สุด
8. อะไรคือโอกำสของผูห้ ญิง และผูช้ ำย
เครื่ องมือกำรจัดทำแผนที่ทรัพยำกรทำงเพศสถำนะแบบมีส่วนร่ วมนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมำเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูห้ ญิง
เท่ำนั้น แต่เพื่อรวบรวมข้อมูลในท้องถิ่นเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผูค้ นในท้องถิ่นโดยแยกตำมเพศ เครื่ องมือนี้ได้
รวบรวมมุมมองของเพศหญิงและเพศชำยไว้แล้ว และนำเสนอแบบแยกตำมเพศ หรื ออย่ำงน้อยให้ขอ้ มูลของแต่ละเพศเป็ น
อิสระต่อกัน และไม่ได้รับอิทธิพลจำกกันและกัน
กำรจัดทำแผนทรัพยำกรทำงเพศสถำนะแบบมีส่วนร่ วม (PGRM) สำมำรถปรับปรุ งเพิ่มเติมได้โดยกำรซ้อนทับกับกรอบ
ห่วงโซ่อุปทำน กำรสร้ำง PGRM ในห่วงโซ่อุปทำนกำรประมงสำมำรถทำได้โดยใช้เมทริ กซ์ตำมภำคผนวก 2 โดยใช้ขอ้ มูล
จำกกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย (FGDs) ที่แยกกลุ่มผูช้ ำยและผูห้ ญิง และกลุ่มที่รวมผูช้ ำยและผูห้ ญิงด้วยกันเพื่อกำรตรวจสอบ
โดยคำถำมที่จะใช้ถำมผูเ้ ข้ำร่ วมหญิงและชำยได้แก่:
ใครบ้ำงที่สำมำรถเข้ำถึง (access) ทรัพยำกรในแต่ละจุดเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทำนกำรประมง (value nodes)
ผูห้ ญิง หรื อผูช้ ำย หรื อทั้งสองเพศ
 ใครเป็ นเจ้ำของ (owns) ทรัพยำกรในแต่ละจุดเชื่อมโยงของห่ วงอุปทำน ผูห้ ญิง หรื อผูช้ ำย หรื อทั้งสองเพศ
 ใครเป็ นผูค้ วบคุม/ตัดสิ นใจ (controls/decides on) เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรในแต่ละจุดเชื่อมโยงของห่ วงอุปทำน
 ผูห้ ญิงและผูช้ ำยใช้ทรัพยำกรอย่ำงไร ในงำนกำรผลิต (Productive), งำนในบ้ำน (Reproductive) หรื อในชุมชน
(Community)?


กิจกรรมนี้สำมำรถทำได้ดว้ ยกำรนำเสนอภำพกรำฟิ ก ดังที่แสดงในรู ปที่ 3 โดยใช้คำถำมชุดเดียวกัน กิจกรรมนี้จะช่วยสร้ำง
แผนที่ทรัพยำกรทำงเพศสถำนะแบบมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่อุปทำนกำรประมง

กำรวิจยั ด้ำนเพศสถำนะในกำรประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ: คู่มือกำรอบรม

หน้ำที่ 43 จำก 82

ภาพที่ 3 ตัวอย่ำงแผนที่ทรัพยำกรทำงเพศสถำนะอย่ำงมีส่วนร่ วม

บนสุด: แผนที่ทรัพยากรทางเพศสถานะอย่างมีสว่ นร่วมสาหรับห่วงโซ่อปุ ทานการประมง (PRGM in the fisheries VC)
จำกซ้ำยไปขวำ: จุดเชื่อมโยงในห่ วงโซ่ อุปทำน (VC node) , กำรเตรี ยมวัตถุดิบ (Input Provision), กิจกรรมทำงกำรเงิน (Financing), กำรผลิต
Production), กำรจับปลำ (Fishing), กำรแปรรู ป (Transformation/Processing), กำรตำกแห้งปลำ (Fish Drying), กำรค้ำขำย(Trading), กำรขำยปลีก/กำร
ขำยแบบแผงลอย (Retailing/Vending)
ภำพประกอบด้ำนล่ำงเป็ นตัวอย่ำงกำรวำดแผนที่ทรัพยำกรทำงเพศสถำนะอย่ำงมีส่วนร่ วมที่แสดงถึงจุดเชื่อมโยงต่ำง ๆ ในห่ วงโซ่ อุปทำนกำรประมง

แหล่ งที่มา: จำกกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรจัดทำแผนที่ทรัพยำกรทำงเพศสถำนะแบบมีส่วนร่ วม A=การเข้ าถึง (Access); C=การควบคุม (Control); D=การตัดสิ นใจ
(Decision) (Sumagaysay, 2011)



การวิเคราะห์ ห่วงโซ่ อุปทานโดยการตอบสนองด้ านเพศสถานะ (Gender Responsive Value Chain Analysis GRVCA): มีประโยชน์ในกำรแยกข้อมูลตำมเพศของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องผูช้ ำยและผูห้ ญิงในส่วนต่ำง ๆ ของห่วงโซ่
อุปทำน ช่วยปรับปรุ งกรอบกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่อุปทำนแบบมำตรฐำนได้ เนื่องจำกข้อมูลทำงเศรษฐศำสตร์ที่
ได้รับจะมีรำยละเอียดมำกกว่ำ ตัวอย่ำงเช่น แทนที่จะอ้ำงถึงแค่ผผู ้ ลิตและผูป้ ระกอบกำรค้ำและรำยได้ของผูผ้ ลิต
และผูป้ ระกอบกำรค้ำ นักวิจยั สำมำรถระบุได้อย่ำงชัดเจนว่ำผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบกำรค้ำที่เป็ นผูห้ ญิงและที่เป็ น
ผูช้ ำยได้รับรำยได้จำกกิจกรรมที่เขำทำมำกน้อยเพียงใด วิธีกำรวิเครำะห์น้ ีสำมำรถตรวจสอบควำมแตกต่ำงของ
ค่ำจ้ำงและรำยได้ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศได้
ในส่วนของกำรทำแผนที่น้ ี นักวิจยั อำจ “ให้คุณค่ำ (Value)” หรื อ แปลงเป็ นคุณค่ำของกำรทำงำนของผูห้ ญิง ผูช้ ำย
เด็กผูห้ ญิง และเด็กผูช้ ำย มำเป็ นคุณค่ำทำงกำรเงิน (Monetize) ได้ ในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่กำรไหลของสิ นค้ำ
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(Chain of flow of goods) – ตั้งแต่ข้ นั ตอนกำรหำแหล่งวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนกำรบริ โภค ในกำรทำเช่นนั้น นักวิจยั
อำจมีมุมมองและควำมเข้ำใจที่ดีข้ นึ เกี่ยวกับโอกำสและจุดอ่อนในกำรจัดสรรทรัพยำกรในกลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่
มีกำรแยกเพศสถำนะตลอดห่วงโซ่อุปทำน (อุปทำน กำรผลิต กำรตลำด)
เครื่ องมือนี้สำมำรถทำได้อย่ำงรวดเร็ วหำกมีผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำร่ วมกิจกรรมครบ วัตถุประสงค์ของ GRVCA คือ:











กำรกำหนดบทบำทของผูห้ ญิงและผูช้ ำย
กำรเพิ่มผลผลิตห่วงโซ่อุปทำนโดยกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจให้กบั กลุ่มที่เสี ยเปรี ยบกว่ำหรื อ
ผูด้ อ้ ยโอกำส (กลุ่มชำยขอบ)
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจของผูห้ ญิงด้วยโอกำสที่มำกขึ้นในกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจ
กำรรับรู ้และตอบสนองควำมต้องกำรของผูห้ ญิงและผูช้ ำย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในกำรทำงำนอย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพของพวกเขำ
กำรตระหนักถึงคุณค่ำของกำรทำงำนของผูห้ ญิงและผูช้ ำยและกำรสนับสนุนทำงเศรษฐกิจของพวกเขำ
กำรขยำยพื้นที่ทำงำนสำหรับผูห้ ญิง และทำให้มนั่ ใจได้วำ่ ควำมต้องกำรของพวกเขำได้รับกำรพิจำรณำเมื่อมี
กำรเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทำน (เช่น กำรสร้ำงหรื อออกแบบตลำดปลำ)
กำรสร้ำงควำมเป็ นผูน้ ำและโอกำสในกำรตัดสิ นใจสำหรับผูใ้ ช้แรงงำนและผูป้ ระกอบกำรเพศหญิง
กำรถ่ำยโอนควำมรู ้และกำรดำเนินงำนมำตรกำรที่ง่ำยขึ้น
กำรส่งเสริ มควำมเสมอภำคทำงเพศสถำนะในสถำนที่ทำงำน และ
กำรเป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั ทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ำยเพื่อให้คนในสังคมได้รับฟังเสี ยงของพวกเขำ

ตัวอย่ำงคำถำมสำหรับกำรวิเครำะห์ห่วงโซ่อุปทำนโดยกำรตอบสนองด้ำนเพศสถำนะ (GRVCA) –
1. ผูช้ ำยและผูห้ ญิงอยูใ่ นตำแหน่งใดในห่วงโซ่อุปทำนในกำรจัดกำรทรัพยำกรในอุตสำหกรรมปลำทูน่ำ
2. ใครคือผูห้ ญิงและผูช้ ำย ในแต่ละส่วนของห่วงโซ่อุปทำน
3. ใครทำอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่ำงไร
4. ใครได้รับอะไร ใครสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรได้บำ้ ง
5. ใครเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ/ควบคุมอะไร และทำไมจึงเป็ นเช่นนี้
6. ใครจะได้ประโยชน์ และจะได้มำกหรื อน้อยเท่ำใด
7. โอกำส/ข้อจำกัด สำหรับผูห้ ญิงและผูช้ ำย (ของแต่ละส่วนของห่วงโซ่อุปทำน ของคนแต่ละกลุ่ม)

กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรจัดทำทำแผนที่ GRVCA อำจดำเนินกำรก่อนกำรสำรวจลงพื้นที่โดยละเอียด แนะนำให้
ดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้ (ดูภำคผนวก 3 และ 4 สำหรับแบบตำรำงแมทริ กซ์ที่แนะนำให้ใช้):
1. กำหนดกิจกรรมต่ำง ๆ ในห่วงโซ่คุณค่ำในภำคกำรประมงขนำดเล็กและขนำดใหญ่
2. ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็ นผูห้ ญิงและผูช้ ำย และผูส้ นับสนุน (Enablers) ในทุกส่วนของ
ห่วงโซ่อุปทำน
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3. ระบุบทบำทของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อปุ ทำนโดยแยกตำมเพศ และผูส้ นับสนุน (Enablers) ที่มีบทบำทที่
สอดคล้องกัน
4. กำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทำนแต่ละรำย
5. ระบุโอกำสและข้อจำกัดที่มีต่อกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงเพศสถำนะในห่วงโซ่อปุ ทำนกำรประมง
ผูเ้ ข้ำร่ วมในกำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร GRVCA ควรประกอบด้วย ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องจำกหลำกหลำยกลุ่ม ผูช้ ำยและผูห้ ญิงใน
แต่ละส่วนของห่วงโซ่อปุ ทำน และผูแ้ ทนจำกกลุ่มอำชีพที่อำจไม่เป็ นทำงกำร
ในกำรบูรณำกำรประเด็นเรื่ องเพศสถำนะในกำรวิจยั และในกำรเก็บข้อมูลที่มีกำรแยกตำมเพศจำกชำวประมงและผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชน เรำสำมำรถที่จะปรับปรุ งคำถำมสำหรับกำรประเมินได้ (Pido et al. 1996, ตำรำงที่ 14, หน้ำ 43) ตำม
รำยกำรคำถำมดังกล่ำวด้ำนล่ำงนี้ นอกจำกนี้ยงั ต้องรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ดำ้ นอื่น ๆ ที่อำจมีผลกระทบที่สำคัญต่อ
บทบำททำงสังคมของคนในแต่ละเพศสถำนะด้วย เช่น อำยุ ชำติพนั ธุ์ ศำสนำ ระดับรำยได้ ตำแหน่งในสังคม และระดับ
กำรศึกษำ

ข้ อมูลประชากร (Demographics):
1. ใครคือคนที่อยูอ่ ำศัยในหมูบ่ ำ้ นมำนำนที่สุด เขำหรื อเธอเริ่ มอำศัยอยูท่ ี่นี่ต้ งั แต่เมื่อไหร่
2. ผูค้ นที่อยูใ่ นหมู่บำ้ นนี้ เป็ นคนท้องถิ่นหรื อไม่
3. หำกเป็ นผูท้ ี่อพยพหรื อย้ำยถิ่นมำ พวกเขำมำจำกไหน พวกเขำมำอยูน่ ี่ต้ งั แต่เมื่อไหร่
4. ผูอ้ พยพหรื อผูท้ ี่ยำ้ ยถิ่นมำเหล่ำนี้ ส่วนใหญ่เป็ นชำยหรื อหญิง
5. เด็กและเยำวชนที่นี่ไปโรงเรี ยนหรื อไม่
6. สัดส่วนของเด็กผูช้ ำยและเด็กผูห้ ญิงเป็ นเท่ำไร
7. ศำสนำของคนในหมู่บำ้ นคืออะไร และมีศำสนำอื่นอีกหรื อไม่ อะไรบ้ำง
8. ครัวเรื อนมีขนำดครอบครัวโดยเฉลี่ยเท่ำไร (อยูก่ นั กี่คนในครัวเรื อน)

สถานะการครอบครองทีด่ ิน (Tenurial status):
1.
2.
3.
4.

ผูค้ นที่นี่เป็ นเจ้ำของอสังหำริ มทรัพย์เองหรื อไม่ ใครเป็ นเจ้ำของบ้ำนที่พวกเขำอยูอ่ ำศัย
ผูห้ ญิงและผูช้ ำยมีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำรเป็ นเจ้ำของอสังหำริ มทรัพย์หรื อไม่
มีสิทธิ์ในพื้นที่ (Property right) ทำประมงหรื อไม่
ชำวประมงท้องถิ่นมีกำรสร้ำงอำณำเขตพื้นที่ทำประมงของพวกเขำหรื อไม่

ในกำรวิเครำะห์สถำบันที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Institutional arrangement) (ท้องถิน่ , ภำยนอก) มีควำมจำเป็ นที่จะต้องได้เก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับรู ้และมุมมองของทั้งผูห้ ญิง และผูช้ ำย มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงกำรทำแผนที่สถำบันทำงสังคม
(institutional mapping) ด้วย นอกจำกนี้จะต้องระบุ ว่ำเป็ นสถำบัน กลุ่มหรื อสมำคมเฉพำะสำหรับผูห้ ญิงหรื อผูช้ ำย
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โดยเฉพำะหรื อไม่ หรื อเป็ นของทั้งสองเพศ และมีไว้สำหรับผูห้ ญิงและผูช้ ำยที่มีอตั ลักษณ์เฉพำะหรื อไม่ เช่น ตำมชำติพนั ธุ์
หรื อตำมรำยได้/สถำนะ ผูห้ ญิงและผูช้ ำยมีส่วนร่ วมในฐำนะสมำชิกและเจ้ำหน้ำที่ในสถำบัน สมำคม หรื อกลุ่มนั้น ๆ เท่ำ
เทียมกันหรื อไม่
สำหรับกำรวิเครำะห์สถำบันที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Institutional arrangement) ในท้องถิ่น คำถำมที่จะทำให้ได้คำตอบที่สำมำรถ
แยกตำมเพศได้มีดงั นี้ เช่น สถำบันมีนโยบำยด้ำนเพศสถำนะที่ชดั เจนหรื อโดยนัยหรื อไม่ กลยุทธ์ของพวกเขำในกำรส่งเสริ ม
(หรื อต่อต้ำน) ควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศคืออะไร
นอกจำกนี้ ควรมีกำรแก้ไขแนวทำง RAFMS ก่อนหน้ำ (รู ปที่ 10, หน้ำ 50, Pido และคณะ 1996) เพื่อให้ครอบคลุมทั้งผูห้ ญิง
และผูช้ ำยมำกขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่ำกำรทำงำนเพื่อแก้ไขปั ญหำควำมขัดแย้งนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพำะสำหรับผูช้ ำยเท่ำนั้น

ขั้นตอนที่ 4: การวิเคราะห์ ข้อมูล/การประมวลผลข้ อมูล
(แนวทางการประเมินระบบการจัดการประมงอย่ างรวดเร็ ว (RAFMS) ขั้นตอนที่ 4)
กำรรวมกรอบกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะเข้ำกับกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล เป็ นส่วนสำคัญของในกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงกำร
วิจยั และมีประโยชน์สำหรับกำรพิจำรณำว่ำควำมสัมพันธ์และควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงเพศสถำนะที่มีอยู่ อำจมีผลต่อกำร
วำงแผนงำน และกิจกรรมต่ำง ๆ หรื อไม่ รวมไปถึงในกำรหำวิธีกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในด้ำนเพศสถำนะ
(USAID 2012)
กรอบกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะเป็ นเครื่ องมือที่จำเป็ นสำหรับกำรทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงเพศ
สถำนะ (March et al. 1999) และทำให้เห็นภำพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นของปั ญหำนี้ ในชุมชนชำวประมงและพื้นที่จดั กำรประมง
เป้ ำหมำย กำรประเมินจะขึ้นอยูก่ บั วิธีกำรอย่ำงรวดเร็ วที่ตรงกับขอบเขตของกิจกรรมกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะ และกำร
วิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะจะขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
กำรวิเครำะห์สำมำรถชี้นำนักวิจยั ในกำรสำรวจได้วำ่ ผูห้ ญิงและผูช้ ำยมีสถำนะแตกต่ำงกันและเข้ำถึงทรัพยำกรภำยใน
ขอบเขตของตนอย่ำงไร และองค์ประกอบในขอบเขตเหล่ำนี้ส่งผลต่อบทบำทและควำมรับผิดชอบทำงเพศสถำนะอย่ำงไร
กำรวิเครำะห์กำรตอบสนองด้ำนเพศสถำนะยังช่วยให้นกั วิจยั สำมำรถระบุขอ้ จำกัดทำงเพศสถำนะและประเมินข้อควร
พิจำรณำด้ำนเพศสถำนะอย่ำงเป็ นระบบได้ จำกกำรวิเครำะห์น้ ีนกั วิจยั สำมำรถออกแบบโครงกำรและกิจกรรมที่คำนึงถึง
ข้อจำกัดทำงเพศสถำนะโดยกำรคำนึงถึงหรื อกำจัดข้อจำกัดดังกล่ำวออกไป

ขั้นตอนที่ 5: ผลการศึกษา
(แนวทางการประเมินระบบการจัดการประมงอย่ างรวดเร็ ว (RAFMS) ขั้นตอนที่ 5)
กำรรำยงำนควำมอ่อนไหวด้ำนเพศสถำนะสำมำรถทำได้โดยง่ำย หำกมีขอ้ มูลที่แยกตำมเพศสรี ระและเพศสถำนะที่ได้รับ
กำรวิเครำะห์แล้ว รู ปแบบของกำรจัดทำรำยงำนนั้นคล้ำยกับกรอบ RAFMS ดั้งเดิม แต่มีกำรอ้ำงอิงที่เฉพำะเจำะจงเกี่ยวกับ
กำรรับรู ้ขอ้ มูล และควำมคิดเห็นของพวกเขำ ด้วยเหตุน้ ีผอู ้ ่ำนจึงสำมำรถเห็นภำพควำมแตกต่ำงที่ชดั เจนขึ้นภำยในระบบกำร
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จัดกำรประมง เป็ นสิ่ งสำคัญที่ตำรำง ตัวเลข แผนภูมิ เมทริ กซ์ และภำพกรำฟิ กอื่น ๆ จะมีคอลัมน์ของข้อมูลและคะแนนซึ่ง
แยกกันสำหรับผูห้ ญิงและผูช้ ำย และรวมถึงหมวดหมู่อื่น ๆ ที่อำจมีควำมแตกต่ำงทำงเพศสถำนะ
ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ประโยคทัว่ ไป (General statements) ในกำรรำยงำนผลกำรศึกษำ ยกเว้นในบริ บทของกำรพิทกั ษ์สิทธิ์
คำศัพท์ที่เป็ นกลำงทำงเพศสถำนะมักถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงอคติและกำรเลือกปฏิบตั ิ ตัวอย่ำงเช่น แทนที่จะเขียนว่ำ “สภำกำร
จัดกำรประมงชุมชนในชุมชน A ประกอบด้วยสมำชิกสิ บคนที่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมประมงที่ได้รับกำรเลือกตั้ง สภำนี้
ได้รับกำรนำโดยประธำน โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกรองประธำน เลขำธิกำร เหรัญญิก และผูด้ ูแล" ควรจะเขียนว่ำ "สภำ
กำรจัดกำรประมงชุมชนในชุมชน A ประกอบด้วยผูห้ ญิงสำมคนและผูช้ ำยเจ็ดคนที่ทำงำนในกิจกรรมกำรประมง
ประธำนสภำและผูด้ ูแลเป็ นผูช้ ำย ในขณะที่รองประธำน เลขำธิกำร และเหรัญญิกเป็ นผูห้ ญิง”

ขั้นตอนที่ 6: การตรวจสอบข้ อมูลโดยชุมชน
(แนวทางการประเมินระบบการจัดการประมงอย่ างรวดเร็ ว (RAFMS) ขั้นตอนที่ 6)
ในขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลโดยชุมชน ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมนี้จะต้องเป็ นผูแ้ ทนจำกภำคส่วนต่ำง ๆ และ
ควรต้องมีผเู ้ ข้ำร่ วมทั้งสองเพศ กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย (FGDs) ควรมีกลุ่มเพศหญิงล้วน กลุ่มเพศชำยล้วน และกลุ่มที่มีท้ งั เพศ
หญิงและเพศชำยปนกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สำหรับกลุ่มใหญ่ (ขึ้นกับทรัพยำกรและข้อจำกัดเรื่ องเวลำที่มีอยู)่ เพื่อตรวจสอบ
ผลกำรศึกษำเพิ่มเติม กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรกำรตรวจสอบข้อมูลโดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องควรมีผเู ้ ข้ำร่ วมเป็ นจำนวนที่มำก
ขึ้น และสำมำรถดำเนินกำรได้โดยกำรนำประเด็นด้ำนอื่น ๆ เช่น EAFM และ CDT เข้ำร่ วมประชุมด้วย ด้วยวิธีน้ ีผล
กำรศึกษำกำรศึกษำเรื่ องเพศสถำนะจะสำมำรถได้รับกำรยืนยัน แก้ไข หรื อกำรแนะนำจำกมุมมองด้ำนอื่นๆ ด้วย

ขั้นตอนที่ 7: การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
(แนวทางการประเมินระบบการจัดการประมงอย่ างรวดเร็ ว (RAFMS) ขั้นตอนที่ 7)
เพื่อให้เป็ นกำรบูรณำกำรเรื่ องเพศสถำนะอย่ำงแท้จริ ง กำรรำยงำนผลกำรศึกษำควรใช้ภำษำที่ครอบคลุมด้ำนเพศสถำนะด้วย
หำกปฏิบตั ิตำมแนวทำงของ RAFMS แล้ว ทีมวิจยั จะสำมำรถได้รับข้อมูลที่แยกตำมเพศสถำนะได้ แนวทำงของ RAFMS
ฉบับดั้งเดิมได้เสนอให้เพิ่มส่วนเพิ่มเติมไว้ในบทวิเครำะห์และวินิจฉัย ซึ่งบทนี้มีชื่อว่ำ “กำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะของ
ระบบกำรจัดกำรประมง” ซึ่งจะทำให้มีผลกำรศึกษำด้ำนเพศสถำนะที่มีรำยละเอียดมำกขึ้น นอกจำกนี้ในส่วนคำแนะนำ
ควรระบุขอ้ เสนอแนะที่เฉพำะเจำะจงสำหรับผูช้ ำยและผูห้ ญิงในสำมด้ำน ได้แก่ นโยบำย กำรวิจยั และวำระกำรพัฒนำ
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5. การวิเคราะห์ ผลการศึกษา
กระบวนกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะเริ่ มจำกขั้นตอนกำรประเมินอย่ำงรวดเร็ ว (RAFMS) และควรขยำยกำรวิเครำะห์
ออกไปเพื่อติดตำมประเด็นสำคัญที่มีกำรระบุไว้ในกำรประเมินดังกล่ำว นอกเหนือจำก RAFMS และกำรจัดทำผลกำรศึกษำ
ด้ำนเพศสถำนะที่ได้จำกกำรศึกษำแล้ว ประเด็นเรื่ องเพศสถำนะยังสำมำรถนำไปใช้เพื่อต่อยอดผลจำกกำรประเมินและกำร
วิเครำะห์ต่ำง ๆ ได้ กำรใช้ผลจำกกำรวิจยั เบื้องต้นเป็ นพื้นฐำนหรื อกำรอ้ำงอิงในกำรวิจยั ที่ละเอียดมำกขึ้น และใช้ระยะเวลำ
ที่นำนกว่ำ สำมำรถทำให้เก็บข้อมูลด้ำนเพศสถำนะในเชิงลึกกว่ำได้ โดยเฉพำะในกำรระบุถึงประเด็นต่ำง ๆ และแนวทำง
แก้ไขปั ญหำที่เป็ นไปได้
กำรรวมกรอบกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะเข้ำใน RAFMS เป็ นสิ่งสำคัญ กำรวิเครำะห์แบบนี้ยงั มีประโยชน์ในกำรให้แนว
ทำงกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลด้ำนเพศสถำนะที่ได้จำก RAFMS อีกด้วย
ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะอย่ำงละเอียดช่วยให้นกั วิจยั เล็งเห็นประเด็นต่อไปนี้ (Arenas and Lentisco 2011):
 ควำมต้องกำร ลำดับควำมสำคัญ ศักยภำพ ประสบกำรณ์ ควำมสนใจ และมุมมอง ที่แตกต่ำงกันของผูห้ ญิงและ
ผูช้ ำย


ใครสำมำรถเข้ำถึงและ/หรื อควบคุมทรัพยำกร โอกำส และอำนำจ



ใครทำอะไร ทำไม และเมื่อใด



ผูท้ ี่มีแนวโน้มว่ำจะได้รับประโยชน์ และ/หรื อมีแนวโน้มสูญเสี ยจำกกำรริ เริ่ มสิ่ งใหม่ๆ



ควำมแตกต่ำงทำงเพศสถำนะในควำมสัมพันธ์ทำงสังคม



รู ปแบบและระดับกำรมีส่วนร่ วมที่แตกต่ำงกันของผูห้ ญิงและผูช้ ำยในโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม
และกฎหมำย



วิถีชีวติ ของผูห้ ญิงและผูช้ ำยนั้นไม่เหมือนกัน และมักแตกต่ำงกันไปขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจำกปั จจัยด้ำน
เพศสภำวะ เช่น อำยุ ชำติพนั ธุ์ เผ่ำพันธุ์ และสถำนะทำงเศรษฐกิจ และ



สมมติฐำนต่ำง ๆ ที่สร้ำงขึ้นจำกพื้นฐำนของควำมเป็ นจริ งที่เรำเข้ำใจ เกี่ยวกับเพศและบทบำททำงเพศ

กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลนี้จะช่วยให้นกั วิจยั สำมำรถ:


วัดขอบเขตของควำมต้องกำรและลำดับควำมสำคัญของควำมต้องกำรเหล่ำนี้ ของผูห้ ญิงและผูช้ ำยในกำรสร้ำง
แนวทำงกำรพัฒนำสังคม



จัดระเบียบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อระบุช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศสถำนะและกำรเข้ำถึงข้อมูล
สำรสนเทศที่จำแนกตำมเพศสถำนะ



ระบุวำ่ ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงและริ เริ่ มอะไรเพิ่มเติม เพื่อให้ผหู ้ ญิงมีส่วนร่ วมและได้รับประโยชน์จำกโครงกำร
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กำหนดโอกำสที่มีอยูเ่ พื่อกำรป้ องกันหรื อต่อสูก้ บั ควำมไม่สมดุลทำงเพศสถำนะที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรเพื่อกำร
พัฒนำ และ



คำดกำรณ์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรกระทำที่มีต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ำย

ในกำรทำกำรวิเครำะห์ สิ่ งสำคัญคือต้องเข้ำใจระเบียบวิธีวจิ ยั และกรอบกำรวิเครำะห์ต่ำง ๆ ที่ได้กล่ำวถึงกระบวนกำร
ประเมินด้ำนเพศสถำนะ

กรอบแนวคิดมิติด้านเพศสถานะของ USAID: 6 ด้ าน (USAID Gender Dimensions Framework-GDF:
The Six Domains) (Andraos 2015; WWF 2016)
หกมิติที่มำจำกกรอบแนวคิดมิติดำ้ นเพศสถำนะของ USAID (USAID Gender Dimensions Framework-GDF: The Six
Domains) ที่สำมำรถใช้เป็ นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ตวั ชี้วดั เฉพำะด้ำนเพศสถำนะ ได้แก่: (1) กำรเข้ำถึงสิ นทรัพย์ (Access
to assets), (2) ควำมรู ้ ควำมเชื่อและกำรรับรู ้ (Knowledge, beliefs and perceptions), (3) กำรปฏิบตั ิและกำรมีส่วนร่ วม
(Practices and participation), (4) พื้นที่และเวลำ (Space and time), (5) สิ ทธิและสถำนะทำงกฎหมำย (Legal rights and
status), และ (6) อำนำจ (Power) กรอบกำรวิเครำะห์น้ ีช่วยให้นกั วิจยั สำรวจได้วำ่ ผูห้ ญิงและผูช้ ำยมีสถำนะแตกต่ำงกันและ
เข้ำถึงทรัพยำกรในด้ำนเหล่ำนี้อย่ำงไร และองค์ประกอบต่ำง ๆ ในด้ำนเหล่ำนี้ส่งผลต่อบทบำทและควำมรับผิดชอบทำงเพศ
สถำนะอย่ำงไร นอกจำกนี้เครื่ องมือนี้ยงั ช่วยให้นกั วิจยั สำมำรถระบุขอ้ จำกัดทำงเพศสถำนะและประเมินข้อควรพิจำรณำ
เรื่ องเพศสถำนะในแต่ละด้ำนดังกล่ำวอย่ำงเป็ นระบบ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วดั เฉพำะทำงเพศสถำนะจะได้รับกำรวิเครำะห์บน
พื้นฐำนของหกด้ำนนี้

กรอบบทบาทสามประการ (Triple Roles Framework) (Moser 1993)
กรอบบทบำทสำมประกำร (Triple Roles Framework) เป็ นเครื่ องมือที่เกี่ยวกับกำรทำแผนที่กำรแบ่งงำนกันทำตำมเพศ
สถำนะ โดยกำรถำมว่ำ 'ใครทำอะไร' กรอบควำมคิดนี้ต้ งั คำถำมกับสมมุติฐำนเดิม ๆ ที่วำ่ วิธีกำรวำงแผนเป็ นงำนทำงเทคนิค
ล้วน ๆ กรอบบทบำทสำมประกำรนี้แสดงให้เห็นว่ำ กำรวำงแผนที่เกี่ยวกับงำนทำงเพศสถำนะนั้น ควรพิจำรณำทั้งปั จจัย
ด้ำนกำรเมืองและทำงเทคนิค และควรเริ่ มจำกสมมุติฐำนที่วำ่ จะมีควำมขัดแย้งในกระบวนกำรวำงแผน และควรมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง และเป็ นกำรวำงแผนมีลกั ษณะแบบ "ถกเถียง/กำรอภิปรำย" กรอบนี้ประกอบด้วย
แนวคิดสำมประกำร: บทบำทสำมประกำรของผูห้ ญิง (Women’s triple role); ควำมต้องกำรด้ำนเพศสถำนะเชิงปฏิบตั ิและ
เชิงกลยุทธ์ (Practical and strategic gender needs); และหมวดหมูข่ องผูห้ ญิงในกำรพัฒนำ/เพศและกำรพัฒนำ (WID/GAD)
แนวทำงนโยบำย (เมทริ กซ์นโยบำย)
หนึ่งในสำมแนวคิดของกรอบนี้คือ บทบำทสำมประกำรของผูห้ ญิง (triple role of women) ซึ่งประกอบด้วยสิ่ งต่อไปนี้: (1)
กำรทำงำนในบ้ำน (Reproductive), (2) กำรทำงำนกำรผลิต (Productive) และ (3) กำรทำกิจกรรมกำรจัดกำรชุมชน
(Community-managing activities) แตกต่ำงกับผูช้ ำยซึ่งส่วนใหญ่ทำงำนกำรผลิต (Productive) และทำกิจกรรมกำรเมืองใน
ชุมชน (Community politic activities) กำรทำงำนในบ้ำนเป็ นควำมรับผิดชอบของผูห้ ญิงและเด็กผูห้ ญิง ซึ่งรวมไปถึง
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลจัดกำรบ้ำนเรื อน กำรดูแลเด็ก กำรเตรี ยมอำหำร กำรหำน้ ำและกำรเก็บฟื น กำรซื้อของ กำร
ดูแลทำควำมสะอำดบ้ำน และกำรดูแลสุขภำพครอบครัว กำรทำงำนกำรผลิตที่เกี่ยวข้องกับทั้งผูห้ ญิงและผูช้ ำย รวมไปถึง
กำรผลิตสิ นค้ำและบริ กำรเพื่อกำรบริ โภคและกำรค้ำทั้งในกำรรับจ้ำงและกำรเป็ นเจ้ำของกิจกำรเอง แม้วำ่ ทั้งสองเพศจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรผลิต แต่บทบำทของพวกเขำนั้นแตกต่ำงกันไป และบทบำทผูห้ ญิงในภำคกำรผลิตก็มกั จะไม่ค่อยได้รับ
กำรสนใจและได้รับคุณค่ำน้อยกว่ำของผูช้ ำย กิจกรรมชุมชนมักจะประกอบไปด้วยกำรบริ กำรสังคม เหตุกำรณ์ พิธี และกำร
เฉลิมฉลอง กำรมีส่วนร่ วมในกลุ่มและองค์กร กิจกรรมทำงกำรเมืองท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถแบ่งได้
ออกเป็ นสองประเภท กิจกรรมกำรจัดกำรชุมชน (Community-managing activities) และกำรเมืองชุมชน (Community
politics) กิจกรรมกำรจัดกำรชุมชนมักดำเนินกำรโดยผูห้ ญิงในช่วงเวลำว่ำงของพวกเธอ แต่เป็ นกิจกรรมที่ไม่ได้รับ
ค่ำตอบแทนใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรดูแลสุขภำพและกำรศึกษำ ในทำงตรงกันข้ำมผูช้ ำยได้รับบทบำทในกำรเมืองท้องถิ่น ซึ่ง
รวมถึง กำรมีส่วนร่ วมอย่ำงเป็ นทำงกำรในทุกระดับ ซึ่งผูช้ ำยจะได้รับค่ำตอบแทนและได้รับประโยชน์จำกกำรมีสถำนะที่ดี
ขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม ได้มีขอ้ สังเกตว่ำ กรอบงำนนี้จำเป็ นต้องได้รับกำรปรับให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั มำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น
ผูห้ ญิงจำนวนมำกขึ้นมีบทบำทในกำรเมือง และผูช้ ำยจำนวนมำกกำลังเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรทำงำนบ้ำน ประเภทของงำน
ที่อธิบำยไว้ภำยในบทบำทสำมประกำรของผูห้ ญิงและบทบำทของผูช้ ำยไม่ควรถูกนำไปใช้กำหนดแนวทำงกำรวิจยั

กรอบความสัมพันธ์ ทางสั งคม (Social Relations Framework) (Kabeer 1994)
กรอบควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (Social Relations Framework) เน้นว่ำ ควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีของมนุษย์เป็ นเป้ ำหมำยสูงสุดของกำร
พัฒนำ และมีจุดมุ่งหมำยที่จะวิเครำะห์ควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศสถำนะที่มีอยูใ่ นกำรกระจำยทรัพยำกร ควำมรับผิดชอบ
อำนำจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูค้ น ควำมสัมพันธ์ของผูค้ นกับทรัพยำกรและกิจกรรม และภำยในสถำบันต่ำง ๆ สถำบัน
(Institutions) กำหนดกฎกำรปฏิบตั ิต่ำง ๆ และกำหนดรู ปแบบโครงสร้ำงทำงสังคม สถำบันมีส่วนในกำรสร้ำง สนับสนุน
และกำรผลิตซ้ ำของควำมสัมพันธ์ทำงสังคม ควำมแตกต่ำงและควำมไม่เท่ำเทียมกันทำงสังคม ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ไม่
เท่ำเทียมกันรวมถึงควำมสัมพันธ์ทำงเพศสถำนะที่ไม่เท่ำเทียมกันส่งผลให้เกิดกำรกระจำยทรัพยำกร กำรเรี ยกร้อง และควำม
รับผิดชอบที่ไม่เท่ำเทียมกันซึ่งถือเป็ นหนึ่งในสำเหตุของควำมยำกจน ดังนั้นกำรวิเครำะห์ดำ้ นเพศสถำนะจึงต้องกำรดูวำ่
สถำบัน (ตำมสถำนที่ต้ งั รัฐ, ตลำด, ชุมชนและครอบครัว/เครื อญำติ) สร้ำงและผลิตซ้ ำควำมไม่เท่ำเทียมกันอย่ำงไร
Kabeer (1994) แบ่งมิติของควำมสัมพันธ์ทำงสังคมสถำบันออกเป็ น 5 มิติ โดยควำมสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะอย่ำงยิง่
สำหรับกำรวิเครำะห์ทำงเพศสถำนะ ได้แก่:


กฎ (Rules) หรื อวิธีกำรในกำรทำสิ่ งต่ำง ๆ กฎเหล่ำนี้ได้ให้สิทธิ์หรื อกำหนดข้อจำกัด อำจถูกเขียนไว้เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรหรื อไม่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร อำจเป็ นทำงกำร หรื อไม่เป็ นทำงกำร



กิจกรรม (Activities) หรื อใครทำอะไร ใครจะได้อะไร และใครจะอ้ำงสิ ทธิ์อะไร กิจกรรมอำจมีประสิ ทธิผล
ข้อบังคับ หรื อ กำรกระจำย
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ทรัพยำกร (Resources) หรื อสิ่ งที่ถูกใช้และสิ่ งที่ถูกผลิตขึ้นมำ รวมไปถึงมนุษย์ (แรงงำน กำรศึกษำ), วัตถุ (อำหำร
สิ นทรัพย์ ทุน), หรื อ ทรัพยำกรที่ไม่มีตวั ตน (ค่ำนิยม ข้อมูลสำรสนเทศ เครื อข่ำย)



คน (People) หรื อใครจะอยู่ ใครจะไป และใครทำอะไร สถำบันมีกำรคัดเลือกว่ำจะให้คนไหนอยูห่ รื อไป
มอบหมำยควำมรับผิดชอบและให้ทรัพยำกรไว้กบั บุคคลนั้น ๆ และจัดวำงตำแหน่งของบุคคลตำมลำดับชั้น



อำนำจ (Power) หรื อใครเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ และควำมสนใจของใครได้รับกำรตอบสนอง
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ภาคผนวกที่ 1. แบบตารางสาหรับการวิเคราะห์ กจิ กรรมของโปรไฟล์ (MATRIX
TEMPLATE FOR ACTIVITY ANALYSIS OF PROFILE)
ข้อมูลจำกผูห้ ญิงและผูช้ ำยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของพวกเขำในกำรทำงำนกำรผลิต (Productive), กำรทำงำนในบ้ำน
(Reproductive), กำรทำงำนในชุมชน (Community work) และกิจกรรมกำรพักผ่อน (Leisure/Rest activities) แต่ละกิจกรรม
ทำเมื่อไร (เวลำใด) และใช้ระยะเวลำเท่ำไร (WinFish 2017)
เวลาและพื้นที่
(Time and space)

สาหรับช่ องเวลา:
โดยปกติ ตั้งแต่เช้ำจนถึงเข้ำนอน กิจกรรมกำรทำงำน (Work activities) และกิจกรรมในบ้ำน (Household
activities) ที่ท่ำนทำมีอะไรบ้ำง (หำกไม่มีกำรระบุถึงบทบำทกำรทำงำนในบ้ำน ให้ถำมว่ำใครเป็ นคนทำงำนใน
บ้ำน)

สาหรับช่ องสถานที:่
ท่ำนทำงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนเศรษฐกิจ (Economic tasks) ที่ท่ำนระบุถึง ที่ไหน (งำนด้ำนเศรษฐกิจ เช่น กำรแปร
รู ป กำรขำย กำรค้ำสัตว์น้ ำ) ตัวอย่ำงเช่ น: (สำมำรถตั้งสมมุติฐำนว่ำกำรทำงำนในบ้ำน (Reproductive tasks) เป็ น
งำนที่ทำที่บำ้ นได้หรื อไม่)
เวลำ

กิจกรรม

ทำที่ไหน: บ้ำน, สถำนที่/พื้นที่ที่ทำงำน, ชุมชน

04.00-05.00 น.
05.00-06.00 น.
06.00-07.00 น.
07.00-08.00 น.
08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00-20.00 น.
20.00-21.00 น.
21.00-22.00 น.
22.00-23.00 น.
23.00-24.00 น.
00.00-01.00 น.
01.00-02.00 น.
02.00-03.00 น.
03.00-04.00 น.

นอกเหนือจำกงำนที่กล่ำวมำข้ำงต้น ท่ำนทำงำนอื่น ๆ อีกบ้ำงหรื อไม่? อำจไม่ใช่งำนที่ทำเป็ นประจำวันแต่มีกำรทำ
หนึ่งครั้ง/สองครั้ง/สำมครั้งในหนึ่ งสัปดำห์
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ภาคผนวกที่ 2. แบบตารางสาหรับการจัดทาแผนทีท่ รัพยากรเพศสถานะอย่ างมีส่วนร่ วมในห่ วง
โซ่ อปุ ทานการประมง (MATRIX TEMPLATE FOR PARTICIPATORY GENDER
RESOURCE MAPPING IN THE FISHERIES VALUE CHAIN) (WINFISH 2017)
บนสุ ด: แผนที่ทรั พยากรเพศสถานะอย่างมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ อุปทานการประมง: ตารางต้ นแบบ
แถวที่สองจากซ้ ายไปขวา: จุดเชื่ อมโยงในห่ วงโซ่ อุปทาน (VC Node) กิจกรรมในห่ วงโซ่ อุปทาน (VC Activities), การเตรี ยมการก่ อนทาการประมง (Input Provision),
การทาประมง (Production), การแปรรู ป (Transformation/Processing), การค้ าขาย (Trade), การบริ โภค (Consumption)

ชาย (Male)/ หญิง (Female)
ทรั พยากรที่ครอบครอง/เป็ น
เจ้ าของ (Resources Owned)
ทรั พยากรที่ใช้ แล้ ว
(Resources Utilized)

ตลาด (Market)

ทรั พยากรที่เข้ าถึง/ที่ใช้ แล้ ว
(Resources Accessed/Used)
การควบคุมทรั พยากร
(Control over Resources)

ภาคผนวกที่ 3. แบบตารางสาหรับการวิเคราะห์ ห่วงโซ่ อปุ ทานการตอบสนองทางเพศสถานะ
(MATRIX TEMPLATE FOR GENDER RESPONSIVE VALUE CHAIN ANALYSIS)
โปรดระบุกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ทำโดยผูห้ ญิงและผูช้ ำยในแต่ละส่วนของห่วงโซ่อุปทำนกำรประมง (WinFish 2017)
บนสุ ด: ความแตกต่ างระหว่ างเพศในการทา
กิจกรรมในห่ วงโซ่ อุปทาน
จากซ้ ายไปขวา: จุดเชื่ อมโยงในห่ วงโซ่ อุปทาน
(VC Node) การเตรี ยมการก่ อนทาการประมง
(Input Provision), การทาประมง (Production),
การแปรรู ป (Transformation/Processing),
การค้ าขาย (Trade), การบริ โภค
(Consumption)

ชาย (Male)/ หญิง (Female)
ตลาด (Market)

กิจกรรมในห่ วงโซ่ อุปทาน
(VC Activities)
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ภาคผนวกที่ 4. ระบุโอกาส และข้ อจากัดของผู้หญิงและผู้ชายในแต่ ละจุดเชื่ อมโยงของโซ่ คุณค่ าการประมง
TEMPLATE FOR GENDER RESPONSIVE VALUE CHAIN ANALYSIS TO IDENTIFY
OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS OF WOMEN AND MEN AT EACH NODE OF THE
FISHERIES VALUE CHAIN) (WINFISH 2017)
ควำมแตกต่ำงในกำรได้รับโอกำส และข้อจำกัด ( Differentials in Opportunities/Constraints)
โอกำส (Opportunities), ข้อจำกัด (Constraints)
Constraints
ผูช้ ำย (Male), ผูห้ ญิง (Female)

จากล่ างขึน้ บน: การเตรี ยมการก่ อนทาการประมง (Input Provision), การทาประมง (Production), การแปรรู ป (Transformation/Processing), การค้ า
ขาย (Trade), การบริ โภค (Consumption)

ภาคผนวกที่ 5. ตัวอย่ างแบบสั มภาษณ์ ทใี่ ช้ ในการสารวจแบบซึ่งหน้ ากับชาวประมงและ
ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้ วยคาถามตามด้ านต่ าง ๆ ของกรอบมิติด้านเพศสถานะ (SAMPLE
QUESTIONNAIRE USED FOR FACE TO FACE SURVEY WITH FISHERS AND
OPERATORS WITH QUESTIONS ACCORDING TO THE DOMAINS OF THE
GENDER DIMENSIONS FRAMEWORK( (WINFISH 2017)

คาถามเพื่อใช้ คดั
กรองผู้ตอบ
(Screening
Questions)

แบบสัมภำษณ์ที่ใช้ในกำรสำรวจ
ชุด A: ชำวประมงและผูป้ ระกอบกำร
1) กรุ ณำบอกลักษณะงำนที่ท่ำนทำ?
A – กัปตันเรื อ/ไต๋ เรื อประมง) Captain of a fishing boat/vessel(
B - ชำวประมง) Fisher(
C – ลูกเรื อ/แรงงำน/คนงำนทำประมง) Crew/Labor/Worker of a fishing operation(
ถ้ำผูต้ อบตอบข้อ A หรื อ B ให้ถำมต่อข้อที่ 2
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ถ้ำผูต้ อบตอบข้อ C ให้หยุดกำรสัมภำษณ์และเปลี่ยนผูต้ อบ
2) ท่ำนทำประมงปลำทูน่ำใช่หรื อไม่
____ ใช่ ____ ไม่ใช่

ข้ อมูลด้ านสังคม
(Sociodemographics)

ถ้ำตอบว่ำ“ ใช่” ให้สมั ภำษณ์ต่อไป
ถ้ำตอบว่ำ“ ไม่ใช่” ให้หยุดกำรสัมภำษณ์และเปลี่ยนผูต้ อบ
สาหรับผู้ตอบ
ท่ำนชื่ออะไร:
ที่อยู่ (ในเมือง เจเนอร์รัลซำนโตส):
ที่อยู่ (นอกเมือง เจเนอร์รัลซำนโตส):
ท่ำนอำศัยอยูใ่ นเมือง เจเนอร์รัลซำนโตส มำกี่ปีแล้ว ___ ปี
เพศ:__ ชำย
__ หญิง
กำรศึกษำสูงสุดที่ได้รับ:
__ ไม่ได้ศึกษำแบบเป็ นทำงกำร (No formal schooling(
__ ได้รับกำรศึกษำขั้นใดขั้นหนึ่งในระดับประถมศึกษำ (Some grade school(
__ จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ (Grade school graduate(
__ ได้รับกำรศึกษำขั้นใดขั้นหนึ่งในระดับมัธยม (Some high school)
__ จบกำรระดับมัธยมศึกษำ (High school graduate)
__ ได้รับกำรศึกษำขั้นใดขั้นหนึ่งในระดับปริ ญญำตรี /วิทยำลัย (Some college)
__ กำรศึกษำนอกโรงเรี ยน (Vocational schooling)
__ จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี /วิทยำลัย (College graduate)
__ จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริ ญญำตรี (Post Graduate)
สถำนะกำรสมรส:
__ โสด (Single)
__ สมรส (Married)
__ แยกกันอยู่ (Separated)
__ แม่หม้ำย/พ่อหม้ำย (Widow/Widower)
__ อำศัยอยูด่ ว้ ยกัน) Live-in(
กลุ่มชำติพนั ธุ์:
__ Bicolano
__ Cebuano-Bisaya
__ Ilocano
__ Ilonggo
__ Tagalog
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__ Waray
__ Badjao
__ B’laan
__ Maguindanaoan
__ Maranao
__ Tausug
__ T’boli
__ อื่นๆ โปรดระบุ _____________
เกีย่ วกับคู่สมรส/คู่ชีวติ ของผู้ตอบ, หากมี:
เพศ: __ ชำย
__ หญิง
กำรศึกษำสูงสุดที่ได้รับ:
__ ไม่ได้ศึกษำแบบเป็ นทำงกำร (No formal schooling(
__ ได้รับกำรศึกษำขั้นใดขั้นหนึ่งในระดับประถมศึกษำ (Some grade school(
__ จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ (Grade school graduate(
__ ได้รับกำรศึกษำขั้นใดขั้นหนึ่งในระดับมัธยม (Some high school)
__ จบกำรระดับมัธยมศึกษำ (High school graduate)
__ ได้รับกำรศึกษำขั้นใดขั้นหนึ่งในระดับปริ ญญำตรี /วิทยำลัย (Some college)
__ กำรศึกษำนอกโรงเรี ยน (Vocational schooling)
__ จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี /วิทยำลัย (College graduate)
__ จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริ ญญำตรี (Post Graduate)
สถำนะกำรสมรส:
__ โสด (Single)
__ สมรส (Married)
__ แยกกันอยู่ (Separated)
__ แม่หม้ำย/พ่อหม้ำย (Widow/Widower)
__ อำศัยอยูด่ ว้ ยกัน )Live-in(
กลุ่มชำติพนั ธุ์:
__ Bicolano
__ Cebuano-Bisaya
__ Ilocano
__ Ilonggo
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__ Tagalog
__ Waray
__ Badjao
__ B’laan
__ Maguindanaoan
__ Maranao
__ Tausug
__ T’boli
__ อื่นๆ โปรดระบุ _____________
สำมีหรื อภรรยำของท่ำนอำศัยอยูใ่ นเมือง เจเนอร์รัลซำนโตส มำแล้ว ___ ปี
สาหรับผู้ตอบเท่ านั้น
จำนวนคนที่อำศัยอยูใ่ นครัวเรื อนของท่ำน ___
สมำชิกคนใดในครัวเรื อนของท่ำนที่ทำประมงกับท่ำน ระบุถึงสมำชิกคนที่ 2 โดยกำรระบุ
ควำมสัมพันธ์กบั คนที่ 1 )เช่น สำมี/ภรรยำ, ลูกม ย่ำ เป็ นต้น(, ระบุอำยุ, ขีดเครื่ องหมำยถูกในช่อง
เพศสำหรับสมำชิกแต่ละคน
สมำชิกใน
ครัวเรื อน
1. ผูต้ อบ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

อำยุ

เพศ
ชำย

หญิง

3. แหล่งรำยได้ที่สำคัญที่สุดของครัวเรื อนของท่ำนคืออะไร) ตอบเพียง 1 คำตอบเท่ำนั้น (
__ กำรทำประมง (Fishing)
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__ กำรแปรรู ปสัตว์น้ ำ (Fish processing)
__ กำรค้ำ/กำรขำยสัตว์น้ ำ (Fish trading/selling)
__ กำรทำฟำร์มสัตว์น้ ำ (Farming)
__ วิชำอำชีพ (Profession)
__ กำรได้รับเงินช่วยเหลือจำกผูอ้ ื่น (Remittance)
__ อื่น ๆ โปรดระบุ _______
4. แหล่งรำยได้ที่สำคัญที่สุดเป็ นอันดับสองของครัวเรื อนของท่ำนคืออะไร )ตอบเพียง 1 คำตอบ
เท่ำนั้น(
__ กำรทำประมง (Fishing)
__ กำรแปรรู ปสัตว์น้ ำ (Fish processing)
__ กำรค้ำ/กำรขำยสัตว์น้ ำ (Fish trading/selling)
__ กำรทำฟำร์มสัตว์น้ ำ (Farming)
__ วิชำอำชีพ (Profession)
__ กำรได้รับเงินช่วยเหลือจำกผูอ้ ื่น (Remittance)
__ อื่น ๆ โปรดระบุ _______
__ ไม่มี
5. รำยได้ต่อเดือนโดยประมำณจำกกำรทำกำรประมงที่ท่ำนได้รับเป็ นเท่ำไร) ตอบเพียง 1 คำตอบ
เท่ำนั้น) หมำยเหตุ: หน่วยคือฟิ ลิปปิ นส์เปโซ หรื อ PHP ซึ่งประมำณ USD0.019 ณ 13 พ.ค .
ค.ศ. 2018
__ 0 ถึง 2,000
__ 2,001 ถึง 5,000
__ 5,001 ถึง 10,000
__ 10,001 ถึง 15,000
__ 15,001 ถึง 20,000
__ 20,001 ถึง 25,000
__ 25,001 ถึง 30,000
__ 30,001 ถึง 50,000
__ 50,001 ถึง 100,000
__ มำกกว่ำ 100,000
6. รำยได้ครัวเรื อนทั้งหมดต่อเดือนโดยประมำณจำกแหล่งรำยได้ท้ งั หมดเป็ นเท่ำไร) ตอบเพียง 1
คำตอบเท่ำนั้น) หมำยเหตุ :หน่วยคือฟิ ลิปปิ นส์เปโซ หรื อ PHP ซึ่งประมำณ USD0.019 ณ 13
พ.ค .ค.ศ .2018
__ 0 ถึง 2,000
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__ 2,001 ถึง 5,000
__ 5,001 ถึง 10,000
__ 10,001 ถึง 15,000
__ 15,001 ถึง 20,000
__ 20,001 ถึง 25,000
__ 25,001 ถึง 30,000
__ 30,001 ถึง 50,000
__ 50,001 ถึง 100,000
__ มำกกว่ำ 100,000
7. ท่ำนเป็ นสมำชิกในองค์กำรที่เกี่ยวข้องกับกำรทำประมงหรื อไม่
__ เป็ น
__ ไม่เป็ น
ถ้ำไม่เป็ น ข้ำมไปที่คำถำมข้อที่ 9
ถ้ำเป็ นสมำชิก องค์กำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประมงใดที่ท่ำนเป็ นสมำชิก และท่ำนมีตำแหน่งใดใน
องค์กำรดังกล่ำว (ตอบได้หลำยคำตอบ หำกมี)
องค์กำร
ประธำน/
รอง
ประธำน

ตำแหน่ง
เลขำธิกำร/ ตำแหน่ง
เหรัญญิก
อื่น ๆ

สมำชิก

ไม่มี
ตำ
แหน่ง

สมำคมอุตสำหกรรมปลำ
ทูน่ำ (Tuna industry
associations)
สมำคมอุตสำหกรรมผู ้
แปรรู ป (Processors
industry associations)
สมำคมชำวประมง
(Fisherfolk association)
สมำคมชำวประมงสตรี
(Women fisherfolks
organization)
อื่น ๆ โปรดระบุ:
9. กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชนที่ท่ำนเป็ นสมำชิก) กลุ่มที่ไม่ใช่ภำคกำรประมง (มีอะไรบ้ำง กรุ ณำระบุ:
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10. ท่ำนมีตำแหน่งอะไรในกำรทำประมง
__ เจ้ำของ (Owner)
__ กัปตันเรื อ/ไต๋ เรื อ/ผูป้ ระกอบกำรประมง (Boat Captain /Operator of the fishing vessel)
__ เจ้ำของ-ผูป้ ระกอบกำร (Owner-Operator)
__ เจ้ำหน้ำที่ (Officer)
__ ลูกเรื อ/คนงำน (Crew/Worker/Pasahero)
11. เรื อประมงของท่ำนมีขนำดเท่ำไร (เรื อทำประมงหลัก)?
___ <3 ตันกรอส
___ 3-20 ตันกรอส
___ 21-150 ตันกรอส
___ >150 ตันกรอส
12. เรื อของท่ำออกทำประมงในทะเลกี่วนั
___ 1 วัน หรื อน้อยกว่ำ
___ 2-3 วัน
___ 4-7 วัน
___ 2-3 สัปดำห์
___ 1-2 เดือน
___ > 3 เดือน
13. เรื อประมงของท่ำนได้ข้ นึ ทะเบียนกับหน่วยกำรปกครองท้องถิ่น (LGU) หรื อสำนักประมง
และทรัพยำกรทำงน้ ำ (BFAR) ใช่หรื อไม่
___ใช่ __ ไม่ใช่ __ ไม่ทรำบ
ถ้ำใช่ ขึ้นทะเบียนในชื่อใคร
____ ชำย____ หญิง ____ บริ ษทั
ถ้ำเป็ นบริ ษทั (Corporation) ประธำนบริ ษทั เป็ นชำย หรื อหญิง
____ ชำย____ หญิง
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14. ท่ำนได้เรื อมำได้อย่ำงไร (ตอบได้หลำยคำตอบ หำกมี)
__ ทุนส่วนตัว (Self-financed)
__ ยืมเงินจำกญำติ/ครอบครัว/เพื่อน (Borrowed money from relatives/family/friends)
__ กูย้ มื (Loan) ระบุผใู ้ ห้กู้ เช่น ธนำคำร หรื อเอกชน/บุคคล) _________
__ ผูข้ ำย (Buyers)
__ ได้รับมรดก (By inheritance)
__ ควำมช่วยเหลือของรัฐบำล (Government assistance)
__ หน่วยงำนที่ไม่ใช่รัฐบำล (Non-governmental agencies)
__ อื่น ๆ โปรดระบุ _______________
15. ท่ำนหรื อผูป้ ระกอบกำรประมงได้รับเครื่ องมือประมงมำได้อย่ำงไร (ตอบได้หลำยคำตอบ
หำกมี)
__ ทุนส่วนตัว (Self-financed)
__ ยืมเงินจำกญำติ/ครอบครัว/เพื่อน (Borrowed money from relatives/family/friends)
__ กูย้ มื (Loan) ระบุผใู ้ ห้กู้ เช่น ธนำคำร หรื อเอกชน/บุคคล) _________
__ ผูข้ ำย (Buyers)
__ ได้รับมรดก (By inheritance)
__ ควำมช่วยเหลือของรัฐบำล (Government assistance)
__ หน่วยงำนที่ไม่ใช่รัฐบำล (Non-governmental agencies)
__ อื่น ๆ โปรดระบุ ________________
16. เมื่อมีควำมจำเป็ นต้องใช้เงินสดในธุรกิจกำรทำประมง เจ้ำของเรื อประมงหำเงินสดมำได้
อย่ำงไร (ตอบได้หลำยคำตอบ หำกมี)
__ ทุนส่วนตัว (Self-financed) ข้ำมไปที่ขอ้ 18
__ ยืมเงินจำกญำติ/ครอบครัว/เพือ่ น (Borrowed money from relatives/family/friends)
__ กูย้ มื (Loan) ระบุผใู ้ ห้กู้ เช่น ธนำคำร หรื อเอกชน/บุคคล) _________
__ ผูข้ ำย (Buyers)
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__ อื่น ๆ โปรดระบุ ________________
__ ไม่ทรำบ
17. เมื่อเจ้ำของเรื อประมงได้ยมื เงินมำเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจกำรทำประมง ใครเป็ นผูไ้ ป
หยิบยืมเงิน ผูท้ ี่ไปหยิบยืมเงินเป็ นเพศใด
ตำแหน่งควำมรับผิดชอบของผูท้ ี่ไปหยิบยืมเงิน

เพศ
ชำย

หญิง

1) ชำวประมง/ผูป้ ระกอบกำร (Fisher/Operator)
2) คู่สมรส (Spouse)
3) หุน้ ส่วนธุรกิจ (Business Partner)
4) ญำติ (Relative)
5) อื่น ๆ โปรดระบุ: ___________________

18. เจ้ำของเรื อประมงรับคนงำนเข้ำมำทำงำนในธุรกิจกำรทำประมงอย่ำงไร (ตอบได้หลำย
คำตอบ หำกมี)
__ มีตวั เลือกส่วนตัว (Personal choice)
__ กำรอ้ำงอิง/มีผรู ้ ับรอง (Referrals)
__ กำรโฆษณำ (Advertisement)
__ อินเตอร์เน็ต (Internet)
__ อื่น ๆ โปรดระบุ ________________
19. เจ้ำของเรื อประมงใช้เวลำนำนแค่ในในกำรรับคนงำน (ตอบเพียงหนึ่งคำตอบเท่ำนั้น)
__ ภำยในหนึ่งวัน
__ ภำยในหนึ่งสัปดำห์
__ ภำยในหนึ่งเดือน
__ มำกกว่ำหนึ่งเดือน
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20. ในกำรทำประมงหนึ่งครั้ง ท่ำนใช้คนงำนกี่คน (ระบุจำนวน) สถำนะกำรจ้ำงงำนของพวกเขำ
คืออะไร
สถำนะกำรจ้ำงงำน
ระบุ
จำนวน

(ขีด )
ปกติ

ผูช้ ำย

18 ปี และมำกกว่ำ

วัยรุ่ นชำย

15 ปี ถึง ต่ำกว่ำ 18 ปี

ผูห้ ญิง

18 ปี และมำกกว่ำ

วัยรุ่ นหญิง

15 ปี ถึง ต่ำกว่ำ 18 ปี

เด็กผูช้ ำย

ต่ำกว่ำ 15 ปี

เด็กผูห้ ญิง

ต่ำกว่ำ 15 ปี

ตำม
ฤดูกำล

จำนวนคนงำนทั้งหมดในกำรทำประมงหนึ่งครั้ง
21. ท่ำนได้รับข้อมูลที่น่ำเชื่อถือเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในกำรทำประมงจำกใคร (ตอบได้หลำยคำตอบ
หำกมี)
___ หน่วยงำนรัฐบำลแห่งชำติ (National government agencies)
___ หน่วยกำรปกครองท้องถิ่น (Local Government Units)
___ ชำวประมงคนอื่น ๆ (Other fishers)
___ สมำคมอุตสำหกรรมปลำทูน่ำ (Tuna industry association)
___ วิทยุ (Radio)
___ โทรทัศน์ (Television)
___ อินเตอร์เน็ต (Internet)
___ อื่น ๆ โปรดระบุ________________
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22. ท่ำนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรำคำตลำดจำกไหน (ตอบได้หลำยคำตอบ หำกมี)
___ หน่วยงำนรัฐบำลแห่งชำติ (National government agencies)
___ หน่วยกำรปกครองท้องถิ่น (Local Government Units)
___ ชำวประมงคนอื่น ๆ (Other fishers)
___ สมำคมอุตสำหกรรมปลำทูน่ำ (Tuna industry association)
___ วิทยุ (Radio)
___ โทรทัศน์ (Television)
___ อินเตอร์เน็ต (Internet)
___ อื่น ๆ โปรดระบุ________________
23. ใครเป็ นผูซ้ ้ือสัตว์น้ ำหลักที่สำคัญของท่ำน กรุ ณำตอบว่ำเขำเป็ นเพศหญิงหรื อชำย (เลือกเพียง
หนึ่งคำตอบ)
เพศ
ประเภทของผูซ้ ้ือสัตว์น้ ำ
ชำย
หญิง
1) ผูร้ ับค้ำส่ง (Wholesaler)
2) ผูร้ ับค้ำปลีก (Retailer)
3) ผูค้ ำ้ ส่ง-ผูค้ ำ้ ปลีก (Wholesaler-Retailer)
4) ผูแ้ ปรรู ป (Processor)
5) ผูบ้ ริ โภค (Consumer)
6) ฝ่ ำยกำรเงิน (Financier)
7) อื่น ๆ โปรดระบุ ____________

24. สัดส่วนของผูซ้ ้ือที่เป็ นผูห้ ญิงที่ท่ำนติดต่อขำยสัตว์น้ ำด้วยคิดเป็ นร้อยละเท่ำใด (ระบุร้อยละ)
________ %
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25. ใครเป็ นคนนำปลำทูน่ำของท่ำนที่จบั ได้ไปส่งให้กบั ผูซ้ ้ือ (ตอบได้หลำยคำตอบ หำกมี)
ขีด 
ผูช้ ำย

18 ปี และมำกกว่ำ

วัยรุ่ นชำย

15 ปี ถึง ต่ำกว่ำ 18 ปี

ผูห้ ญิง

18 ปี และมำกกว่ำ

วัยรุ่ นหญิง

15 ปี ถึง ต่ำกว่ำ 18 ปี

เด็กผูช้ ำย

ต่ำกว่ำ 15 ปี

เด็กผูห้ ญิง

ต่ำกว่ำ 15 ปี

26. ปลำทูน่ำที่จบั ได้ของท่ำนถึงมือผูซ้ ้ืออย่ำงไร (ตอบได้หลำยคำตอบ หำกมี)
___ ขนส่งไปยังตลำดขำยปลีก
___ ขนส่งไปยังตลำดขำยส่ง หรื อท่ำเทียบเรื อ
___ ผูซ้ ้ือมำซื้อปลำที่ท่ำขึ้นปลำ
___ อื่น ๆ โปรดระบุ _________________
27. ท่ำนให้สินเชื่อ (เครดิต) กับผูซ้ ้ือปลำของท่ำนหรื อไม่ (ให้นำสัตว์น้ ำไปก่อน จ่ำยเงินทีหลัง)
__ ใช่ __ ไม่ใช่
ถ้ำไม่ใช่ ทำไมจึงเป็ นเช่นนั้น
__ ฉันต้องกำรเงินสดเพื่อใช้ในธุรกิจกำรทำประมง
__ ฉันต้องกำรเงินสดเพื่อใช้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในแต่ละวัน
__ หลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดจำกกำรไม่จ่ำยเงิน
__ ยำกที่จะติดตำมทวงหนี้
__ อื่น ๆ โปรดระบุ ______________
ถ้ำใช่, สัดส่วนของผูซ้ ้ือที่ได้รับสินเชื่อ (เครดิต) ที่เป็ นเพศหญิงเป็ นร้อยละเท่ำใด
____%
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การปฏิบัตกิ ารประมง 28. ในกำรทำกำรประมงของท่ำน ตำมปกติแล้วใครทำหน้ำที่ในกิจกรรมต่อไปนี้
วัยรุ่ น วัยรุ่ น เด็กผู ้ เด็กผู ้
และการมีส่วนร่ วม
กิจกรรม
ผูช้ ำย ผูห้ ญิง
ชำย หญิง ชำย หญิง
(Practices and
1) กระบวนกำรขึ้น
Participation)
ทะเบียนและเอกสำร
ทำงกฎหมำย
2) กำรจ้ำงลูกเรื อ
3) วำงแผนกำรออกทำ
กำรประมง
4) เตรี ยมเรื อและ
เครื่ องมือ
5) จัดหำน้ ำมันเชื้อเพลิง
6) ซื้อเหยือ่
7) เตรี ยมอำหำรและน้ ำ
สำหรับลูกเรื อ
8) เตรี ยมอวนและ
อุปกรณ์ประกอบ
ต่ำง ๆ
9) ควบคุมเครื่ องยนต์
เรื อ
10) ค้นหำปลำหรื อฝูง
ปลำ
11) ติดตั้งอวนหรื อ
เครื่ องมือ
12) ดำน้ ำ
13) ลำกอวน
14) เอำเลือดปลำทูน่ำ
15) ตัดหัวปลำทูน่ำ
16) แยกสัตว์น้ ำ
17) จัดเก็บในน้ ำแข็ง
18) ขนถ่ำยสัตว์น้ ำขึ้น
ท่ำ
19) ช่ำงน้ ำหนักสัตว์น้ ำ
20) คัดเกรดสัตว์น้ ำ
21) ตรวจสอบสัตว์น้ ำ
22) ติดฉลำก
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23) ต่อรองกับผูซ้ ้ือ
24) ขนส่งสัตว์น้ ำไปยัง
ผูซ้ ้ือ
25) รับเงินค่ำจ้ำง
26) บันทึกผลจับสัตว์
น้ ำ
ก. เก็บบันทึกด้ำน
กำรเงิน
ข. กำรจ่ำยเงินเดือน
และใบเสร็จ
ค. ซ่อมอวน หรื อ
เครื่ องมือ
29. มีผสู ้ งั เกตกำรณ์บนเรื อ (Fish observer) ร่ วมสังเกตกำรณ์ในกำรทำประมงด้วยหรื อไม่ (ใน
ทะเล)
___ มี
___ ไม่มี
ถ้ำไม่มี ข้ำมไปคำถำมข้อ 32

30. ถ้ำมี มีผสู ้ งั เกตกำรณ์บนเรื อร่ วมสังเกตกำรณ์ในกำรทำประมง กี่คน
จำนวน
ผูช้ ำย
ผูห้ ญิง

31. ใครเป็ นผูจ้ ่ำยเงินให้กบั ผูส้ งั เกตกำรณ์บนเรื อ
___ บริ ษทั ของฉัน
___ อื่น ๆ โปรดระบุ _______________
___ ฉันไม่ทรำบ
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32. ผูเ้ ก็บข้อมูลจำกสำนักประมงและทรัพยำกรทำงน้ ำ (BFAR) ได้ตรวจสอบเรื อและเอกสำรกำร
จับสัตว์น้ ำของท่ำน ณ ท่ำขึ้นสัตว์น้ ำ ใช่หรื อไม่
___ ใช่
___ ไม่ใช่
ถ้ำไม่มี ข้ำมไปคำถำมข้อ 34
33. ถ้ำใช่ มีผเู ้ ก็บข้อมูลตรวจสอบเรื อของท่ำน ณ ท่ำขึ้นสัตว์น้ ำ กี่คน
จำนวน
ผูช้ ำย
ผูห้ ญิง

34. ท่ำนได้ร่วมกิจกรรมต่อไปนี้หรื อไม่
___ ร่ วม___ ไม่ร่วม
ถ้ำไม่มี ข้ำมไปคำถำมข้อ 35
ถ้ำร่ วม ใครที่เป็ นผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมต่อไปนี้
กิจกรรม

ผูช้ ำย

ผูห้ ญิง

วัยรุ่ น
ชำย

วัยรุ่ น
หญิง

เด็กผู ้
ชำย

เด็กผู ้
หญิง

1) กำรประชุม (องค์กร
ประชำชน-People’s
Organization, หน่วยกำร
ปกครองท้องถิ่น-LGUs,
หน่วยงำนรัฐบำลแห่งชำติNGAs)
2) สัมมนำ/อบรม เกี่ยวกับกำร
ทำประมง
3) กำรประชุมในชุมชน
4) กำรทำประชำพิจำรณ์
เกี่ยวกับกำรทำประมง
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ความรู้ , ความเชื่ อ
และการรับรู้
(Knowledge, Beliefs
and Perceptions)

35. จำกประสบกำรณ์ ท่ำนเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยต่อข้อควำมต่อไปนี้
(หมายเหตุ: ผู้ถามต้ องอ่ านทีละบรรทัดและถามผู้ตอบว่ าเขาเห็นด้ วยหรื อไม่ เห็นด้ วย หรื อว่ า
เป็ นไม่ มคี วามคิดเห็นต่ อข้ อความดังกล่ าว)
ไม่เลือกทั้ง
คำตอบเห็น
ข้อควำม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ด้วยหรื อไม่
เห็นด้วย
1) ผูซ้ ้ือที่เป็ นผูช้ ำยเสนอรำคำดีกว่ำผูซ้ ้ือที่
เป็ นผูห้ ญิง
2) ผูซ้ ้ือที่เป็ นผูห้ ญิงต่อรองด้วยง่ำยกว่ำผูซ้ ้ือ
ที่เป็ นผูช้ ำย
3) ผูซ้ ้ือที่เป็ นผูห้ ญิงดูเน้นเกี่ยวกับคุณภำพ
ของสัตว์น้ ำมำกกว่ำผูซ้ ้ือที่เป็ นผูช้ ำย
4) ผูซ้ ้ือที่เป็ นผูช้ ำยมีควำมพร้อมที่จะ
จ่ำยเงินมำกกว่ำผูซ้ ้ือที่เป็ นผูห้ ญิง
5) กำรเก็บเงินจำกผูซ้ ้ือที่เป็ นผูห้ ญิงง่ำยกว่ำ
จำกผูซ้ ้ือที่เป็ นผูช้ ำย
6) ผูห้ ญิงควรได้รับกำรสนับสนุนในร่ วม
ในทริ ปกำรออกทำประมง
7) ผูห้ ญิงที่ต้ งั ครรภ์ที่ข้ ึนเรื อนำควำมโชค
ร้ำยมำให้
8) ผูห้ ญิงที่มีประจำเดือนนำควำมโชคดีมำ
ให้กบั ทริ ปกำรออกทำประมง
36. ฉันจะอ่ำนข้อควำมแต่ละข้อควำมต่อไปนี้ กรุ ณำตอบว่ำข้อควำมดังกล่ำวถูกหรื อผิด
(หมายเหตุ :ผู้ถามจะอ่ านทีละข้ อความ และถามผู้ตอบว่ า เขาเชื่ อว่ าข้ อความดังกล่ าวถูก หรื อผิด)
ถูก
ผิด
ปลำทูน่ำเป็ นปลำที่อพยพไปมำได้
ชำวประมงพำณิ ชย์ไม่ได้รับอนุญำตให้ทำประมงภำยในระยะ 15 กม.
จำกน่ำนน้ ำของเทศบำล (Municipal waters)
ขนำดตำอวนของอวนล้อมตำมกฎหมำยที่ใช้จบั ปลำทูน่ำได้คือ 3 ซม.
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รัฐบำลกำหนดให้มีกำรขึ้นทะเบียนเครื่ องมืออวนล้อม
ปลำทูน่ำพันธุ์ทอ้ งแถบ (Skipjack) เป็ นพันธุ์ชนิดหนึ่งของปลำทูน่ำ
เรื อประมงที่ชกั ธงประเทศฟิ ลิปปิ นส์ได้รับกำรอนุญำตให้ทำประมงใน
ทะเลหลวงเขต 1, 2, และ 3 ในพื้นที่มหำสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกและ
ตอนกลำงได้
ผูป้ ระกอบกำรเรื อประมงปลำทูน่ำสำมำรถส่งออกปลำทูน่ำไปยัง
สหภำพยุโรป (EU) ได้ถึงแม้ไม่ตอ้ งส่งแบบบันทึกผลจับสัตว์น้ ำ (Catch
logsheets)
เพื่อควำมมัน่ ใจในกำรตรวจสอบย้อนกลับ ฉลำกผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำ
ควรมีชื่อของเรื อประมงที่จบั ปลำปลำทูน่ำได้ระบุไว้ดว้ ย

สิทธิและสถานะทาง
กฎหมาย (Legal
rights and status)

37. ท่ำนทรำบเกี่ยวกับกฎหมำย/นโยบำยด้ำนกำรประมง ใช่หรื อไม่
(หมายเหตุ: ผู้ถามจะต้ องมีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายต่ อไปนี)้
___ ใช่____ ไม่ใช่
ถ้ำใช่ กฎหมำย/นโยบำยอะไรบ้ำงที่ท่ำนทรำบ
(หมายเหตุ: ผู้ตอบต้ องตอบอย่ างเป็ นธรรมชาติ/คล่ องแคล่ ว/ไม่ ได้ เตรี ยมการมาล่ วงหน้ าเพื่อตอบ
และผู้ถามเพียงขีดเครื่ องหมายถูก  ลงในช่ องของกฎหมายที่ผ้ ูตอบได้ กล่ าวถึง)
ถ้ำไม่ใช่ ให้ขำ้ มไปคำถำมข้อ 38
ขีดเครื่ องหมาย  ลง
ในช่ องของกฎหมายที่
ผู้ตอบได้ กล่ าวถึง
1) จรรยำบรรณในกำรทำกำรประมงแห่งประเทศฟิ ลิปินส์ ค.ศ..
1998 (The Philippine Fisheries Code of 1998)
2) จรรยำบรรณในกำรทำกำรประมงแห่งประเทศฟิ ลิปินส์ ฉบับ
แก้ไข ค.ศ. 2015 (Revised Fisheries Code of 2015)
3) กฎหมำยว่ำด้วยกำรทำประมงเบ็ดมือ ค.ศ. 2007 (The Handline
Fishing Law of 2007)
4) จรรยำบรรณกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ค.ศ. 1991 (Local
Government Code of 1991)
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5) อนุสญ
ั ญำว่ำด้วยกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำรมวลสัตว์น้ ำที่ยำ้ ยถิ่น
อยูเ่ สมอในมหำสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกและตอนกลำง)
(Convention on the Conservation and Management of Highly
Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific
Ocean)
6) คำตอบอื่น ๆ
38. กรุ ณำตอบว่ำ ”ใช่“ หรื อ ”ไม่ใช่“ เพื่อตอบเกี่ยวกับบริ ษทั ของท่ำนในเรื่ องต่อไปนี้
ใช่ ไม่
ใช่

ไม่
ตอบ

1) ท่ำนได้รับสวัสดิกำรดูแลครอบคลุมถึงโรคในกลุ่มอำกำรซิค
ไซนัส (Sick Sinus Syndrome- SSS) ใช่หรื อไม่
2) ท่ำนได้รับสวัสดิกำรดูแลครอบคลุม PhilHealth ใช่หรื อไม่
3) มีลูกจ้ำงที่อำยุต่ำกว่ำ 15 ปี ในบริ ษทั ของท่ำนใช่หรื อไม่
4) ท่ำนได้รับสิทธิกำรจ่ำยค่ำจ้ำงเมื่อลำงำน ใช่หรื อไม่
5) ท่ำนได้รับสิทธิที่จะลำคลอดหรื อลำดูแลบุตร ใช่หรื อไม่
6) ท่ำนได้รับประกันอุบตั ิเหตุ ใช่หรื อไม่
7) ท่ำนต้องคล้องป้ ำยบริ ษทั (Company ID) ใช่หรื อไม่
8) ท่ำนได้รับค่ำตอบแทนตำมอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำ ใช่หรื อไม่
9) บริ ษทั ของท่ำนจัดหำเสื้ อผ้ำ/สิ่ งปกคลุมเพื่อปกป้ องท่ำนจำกกำร
ทำงำน ใช่หรื อไม่
10) บริ ษทั ของท่ำนจัดหำแว่นตำหรื ออุปกรณ์เพื่อปกป้ องสำยตำของ
ท่ำนจำกกำรทำงำน ใช่หรื อไม่
11) ท่ำนใช้ถุงมือในกำรจัดกำรกับปลำทูน่ำหลังกำรจับ ใช่หรื อไม่
12) พื้นที่ทำงำนของท่ำนมีกำรระบำยอำกำศที่ดี ใช่หรื อไม่?
13) พื้นที่ทำงำนของท่ำนมีแสงสว่ำงเพียงพอ ใช่หรื อไม่?
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14) เรื อประมงของท่ำนมีที่พกั ที่ปลอดภัยสำหรับผูห้ ญิง ใช่หรื อไม่
15) เรื อประมงของท่ำนมีหอ้ งพักแยกสำหรับผูห้ ญิง ใช่หรื อไม่

39. สำหรับงำนประเภทเดียวกัน ค่ำตอบแทนของท่ำนเปรี ยบเทียบกับเพศตรงข้ำม (ชำยหรื อหญิง)
เป็ นอย่ำงไร โปรดเลือกมำหนึ่งตัวเลือก จำกสำมตัวเลือกต่อไปนี้ที่จะอ่ำนให้ฟัง ซึ่งเป็ น
ตัวเลือกที่เป็ นตัวแทนควำมเชื่อของท่ำนได้มำกที่สุด
ตัวเลือก
คำตอบ
ผูช้ ำยได้รับค่ำตอบแทนมำกกว่ำผูห้ ญิง
ผูช้ ำยและผูห้ ญิงได้รับค่ำตอบแทนเท่ำกัน
ผูช้ ำยได้รับค่ำตอบแทนน้อยกว่ำผูห้ ญิง

40. ใครเป็ นผูท้ ำกำรตัดสิ นใจในครัวเรื อนของท่ำน ในเรื่ องต่อไปนี้ (หมายเหตุ: ผู้ถามจะต้ องอ่ าน
อานาจและการ
ประเด็นการตัดสิ นใจในด้ านต่ าง ๆ ออกมา และให้ ผ้ ูตอบเลือกบุคคลผู้ซึ่งเป็ นผู้ตัดสิ นใจ
ตัดสินใจ (Power and
สุดท้ ายในแต่ ละประเด็น อย่ างไรก็ตาม หากผู้ตอบยืนกรานว่ าเป็ นการร่ วมกันตัดสิ นใจ
decision-making)
ระหว่ างสองบุคคล ก็ให้ ขีด  เลือกทั้งสองคน)
ประเด็นในกำร
ตัดสิ นใจ

พ่อ

แม่

ลูก
สำว

ลูก
ชำย

สมำชิกเพศ สมำชิกเพศ
ชำยคนอื่น หญิงคนอื่น
ในครัวเรื อน ในครัวเรื อน

1) กำรศึกษำ
2) กำรเตรี ยม/กำรซื้อ
อำหำร
3) กำรวำงแผน
งบประมำณ
4) กิจกรรมกำร
พักผ่อน
5) สุขภำพ
6) ระเบียบวินยั
7) กำรมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชน
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41. ใครเป็ นผูท้ ำกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรทำประมง (หมายเหตุ: ผู้ถามจะต้ องอ่ านประเด็นการ
ตัดสิ นใจในด้ านต่ างๆ ออกมา และให้ ผ้ ตู อบเลือกบุคคลผู้ซึ่งเป็ นผู้ตัดสิ นใจสุดท้ ายในแต่ ละ
ประเด็น อย่ างไรก็ตาม หากผู้ตอบยืนกรานว่ าเป็ นการร่ วมกันตัดสิ นใจระหว่ างสองบุคคล ก็
ให้ ขดี  เลือกทั้งสองคน)
ประเด็นในกำรตัดสิ นใจ

ผูต้ อบ

คู่สมรส

ผูร้ ่ วมงำน
เพศชำย

ผูร้ ่ วมงำน
เพศหญิง

ไม่
ตอบ

กำรซื้อเครื่ องมือประมง/
เครื่ องใช้
พื้นที่ทำประมง
กำรจัดหำเงินทุนสำหรับกำร
ทำประมง
กำรตลำดสัตว์น้ ำที่จบั ได้
กำรกำหนดรำคำ
กำรกำหนดเวลำในกำรทำ
ประมง
กำรจ้ำงคนงำน
42. มีโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรประมงในชุมชนของท่ำนหรื อไม่
__ มี __ ไม่มี
43. หำกมี ท่ำนมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับกำรประมงในชุมชนของท่ำน
อย่ำงไร
กิจกรรมในชุมชน
ไม่เคย บำงครั้ง บ่อยครั้ง สม่ำเสมอ ไม่ตอบ
กำรประชุม
กำรอบรม
กำรทำประชำพิจำรณ์
ด้ำนสังคม
กำรวิจยั
สมำชิกคณะกรรมกำร
สมำชิกสมำคม
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Bantay Dagat
กำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่ง
เวลาและพื้นที่ (Time สาหรับช่ องเวลา:
ตำมปกติ ตั้งแต่เช้ำจนถึงเข้ำนอน กิจกรรมกำรทำงำน (Work activities) และกิจกรรมในบ้ำน
and space)
(Household activities) ที่ท่ำนทำมีอะไรบ้ำง (หำกไม่มีกำรระบุถึงบทบำทกำรทำงำนในบ้ำน ให้
ถำมว่ำใครเป็ นคนทำงำนในบ้ำน)
สาหรับช่ องสถานที:่
ท่ำนทำงำนด้ำนเศรษฐกิจ (Economic tasks) ที่ท่ำนระบุถึง ที่ไหน (งำนด้ำนเศรษฐกิจ เช่น กำรแปร
รู ป กำรขำย กำรค้ำสัตว์น้ ำ) ตัวอย่ำงเช่น สำมำรถตั้งสมมุติฐำนว่ำกำรทำงำนในบ้ำน (Reproductive
tasks) เป็ นงำนที่ทำที่บำ้ นได้หรื อไม่
เวลำ

กิจกรรม

ทำที่ไหน: บ้ำน, สถำนที่/พื้นที่ที่ทำงำน, ชุมชน

04.00-05.00 น.
05.00-06.00 น.
06.00-07.00 น.
07.00-08.00 น.
08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00-20.00 น.
20.00-21.00 น.
21.00-22.00 น.
22.00-23.00 น.
23.00-24.00 น.
00.00-01.00 น.
01.00-02.00 น.
02.00-03.00 น.
03.00-04.00 น.

นอกเหนือจำกงำนที่กล่ำวมำข้ำงต้น ท่ำนทำงำนอื่น ๆ อีกบ้ำงหรื อไม่ อำจไม่ใช่งำนที่ทำเป็ น
ประจำวันแต่มีกำรทำ หนึ่งครั้ง/สองครั้ง/สำมครั้งในหนึ่งสัปดำห์
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ภาคผนวกที่ 6. เครื อข่ ายและทรัพยากรทีแ่ นะนา
ส่วนนี้ให้ขอ้ มูลเชื่อมโยงไปยังกลุม่ สมำคม และองค์กรอื่นๆ ด้ำนผูห้ ญิง/เพศสถำนะ ที่อทุ ิศตน (อย่ำงเป็ นทำงกำรหรื อไม่
เป็ นทำงกำร) เพื่อส่งเสริ มหรื อเน้นบทบำทผูห้ ญิง/เพศสถำนะ ควำมสัมพันธ์ และประเด็นด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำร
ประมงงำนหลังกำรจับสัตว์น้ ำ และกำรอนุรักษ์สตั ว์น้ ำ สำมำรถเข้ำเยีย่ มชมเว็ปไซท์ www.genderaquafish.org/discovergaf/gaf-networks-and-resources/ เพื่อกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลด้ำนล่ำงนี้

สมาคมประมงแห่ งเอเชีย (Asian Fisheries Society) –
หน่วยงำนด้ำนเพศสถำนะในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและกำรประมงของสมำคมประมงแห่งเอเชีย (Gender in
Aquaculture and Fisheries Section) – www.genderaquafish.org/gaf-section/
 ทรัพยำกรเกี่ยวกับเพศสถำนะ/ผูห้ ญิง, กำรประมง/กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (Gender/women, fisheries/aquaculture
resources) – www.genderaquafish.org/resources-3/asian-fisheries-society-genderwomen-and-fisheriesresources/


เครื อข่ ายสตรีภาคประมงในแอฟริกา (African Network of Women in the Fisheries
Sector) – www.comhafat.org/en/reseaux.php?id=3
เครื อข่ ายอุตสาหกรรมอาหารทะเลของสตรีในออสเตรเลีย (Australia’s Women’s Industry Network
Seafood Community) – www.winsc.org.au/
สหภาพยุโรป (European Union) –
ผูห้ ญิงในกำรประมงในสหภำพยุโรป (Women in Fisheries in the EU) –
www.epthinktank.eu/2013/10/14/women-and-fisheries-in-the-european-union/
 ควำมเกี่ยวข้องของเพศสถำนะในเชิงนโยบำย (Relevance of gender in the policy arena) –
www.eige.europa.eu/gender-mainstreaming/sectoral-areas/maritime-affairs-and-fisheries
 เครื อข่ำยองค์กรสตรี ดำ้ นกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำในยุโรป (European Network of Women’s
Organizations in Fisheries and Aquaculture) – www.akteaplatform.eu/?lang=es; www.twitter.com/AKTEAwif


องค์ การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (FAO) –
กำรบูรณำกำรประเด็นเพศสถำนะเข้ำสู่ประเด็นกระแสหลัก แผนงำนด้ำนเพศสถำนะ (Gender mainstreaming
(Gender Programme)) – www.fao.org/gender/gender-home/en/
 กรมประมงและเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำขององค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่ งสหประชำชำติ (เพศสถำนะ, กำรประมง
และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ) ((FAO Fisheries and Aquaculture Department (gender, fisheries and aquaculture)) –
www.fao.org/fishery/topic/16605/en
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แผนงำนชีวติ ควำมเป็ นอยูด่ ำ้ นกำรประมงของภูมิภำคเอเชียใต้และตะวันออกเฉี ยงใต้ (FAO Regional Fisheries
Livelihoods Programme for South and South East Asia) – www.fao.org/fishery/rflp/en

ผู้หญิงในเครื อข่ ายประมงในฟิ จิ (Women in Fisheries Network Fiji) – www.womeninfisheriesfiji.org/
International Collective in Support of Fishworkers – www.icsf.net/en/yemaya.html
Mundus Maris, วิทยาศาสตร์ และศิลปะเพื่อความยัง่ ยืน (Sciences and Arts for Sustainability) –
www.mundusmaris.org/

องค์ การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา วิกเิ จนเดอร์ (OECD Wikigender)
– www.wikigender.org/index.php/Gender_and_Fisheries

เครื อข่ ายสตรีในการประมงในประเทศสเปน (Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero ((Spanish
Network of Women in the Fisheries Sector)) – www.mapama.gob.es/en/pesca/temas/red-mujeres/

ศูนย์ พฒ
ั นาการประมงแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) –
Experts Workshop on Regional Approach for the Implementation of FAO Voluntary Guidelines for Securing
Sustainable Small-scale Fisheries: Human Right-Based Approach and Gender-Equitability –
www.seafdec.org/download/report-of-the-expert-workshop-on-regional-approach-for-the-implementation-offao-voluntary-guidelines-for-securing-sustainable-small-scale-fisheries-human-right-based-approach-andgender-equitability/
 Experts Workshop for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries on Human Rights-Based Approach and
Gender Equitability Issue – www.seafdec.org/experts-workshop-securing-sustainable-small-scale-fisherieshuman-rights-based-approach-gender-equitability-issue-organized/
 Fish for the People Vol. 16 No. 2 (2018) – www.repository.seafdec.org/handle/20.500.12066/1374


สานักงานเลขาธิการประชาคมแปซิฟิก (Secretariat for the Pacific Community (Women in Fisheries
Information Bulletins)) – www.spc.int/coastfish/en/publications/bulletins/women-in-fisheries.html
เครื อข่ ายผู้หญิงในการประมงแห่ งชาติฟิลิปปิ นส์ (The National Network for Women in Fisheries in the
Philippines) – www.womeninfisheriesph.org
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มหาวิทยาลัยสเตอลิง (ประเด็นด้ านเพศสถานะในการเพาะเลีย้ งสั ตว์นา้ (University of Stirling (Gender
Issues in Aquaculture)) – www.dfid.stir.ac.uk/dfid/gender/gender.htm
องค์ การเพื่อการพัฒนาระหว่ างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (USAID) –
ADS Chapter 205 Integrating Gender Equality and Female Empowerment in USAID’s Program Cycle –
www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
 Gender at USAID (presentation) –
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Gender_USAID.pdf
 นโยบายความเท่ าเทียมกันทางเพศสถานะและการเพิม่ ขีดความสามารถของผู้หญิง (Gender Equality and Female
Empowerment Policy) – https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/GenderEqualityPolicy_0.pdf


แผนงานความร่ วมมือด้ านมหาสมุทรและการประมงขององค์ การเพื่อการพัฒนาระหว่ างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USAID Oceans and Fisheries Partnership) – www.seafdec-oceanspartnership.org
เพศสถานะในหนังสื อการเกษตรของ ธนาคารโลก, องค์ การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ และ
กองทุนระหว่ างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตร (Module การประมงและการเพาะเลีย้ งสั ตว์นา้ ( (World Bank,
FAO and IFAD Gender in Agriculture Sourcebook (Fisheries and Aquaculture Module)) –
www.siteresources.worldbank.org/INTGENAGRLIVSOUBOOK/Resources/Module13.pdf

เวทีผ้ นู าหญิง (ความร่ วมมือในแนวสามเหลีย่ มปะการังเพื่อแนวปะการัง การประมง และความมั่นคงด้ าน
อาหาร(/ ศูนย์ แนวสามเหลีย่ มปะการัง (Women Leaders’ Forum (Coral Triangle Initiative for Coral
Reef, Fisheries and Food Security-CTI-CFF)/(Coral Triangle Center-CTC)) –
www.coraltriangleinitiative.org/wlf

ศูนย์ วจิ ัยปลาของโลก (WorldFish (Gender as a Cross-Cutting Theme)) –
www.worldfishcenter.org/content/gender

ผู้หญิงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล (WSI) สมาคมระหว่ างประเทศสาหรับผู้หญิงในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเล (International Association for Women in the Seafood Industry) – www.wsi-asso.org
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The USAID Oceans and Fisheries Partnership
www.seafdec-oceanspartnership.org

