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AIT สถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) 
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all forms of Discrimination Against Women)  
CGIAR กลุ่มท่ีปรึกษำวำ่ดว้ยกำรวจิยักำรเกษตรระหวำ่งประเทศ (Consultative Group on International 

Agricultural Research) 
CRIAW สถำบนัวจิยัควำมกำ้วหนำ้ของผูห้ญิงแห่งแคนำดำ (Canadian Research Institute for the 

Advancement of Women) 
CSO องคก์รภำคประชำสงัคม (Civil Society Organization) 
CTC ศูนยแ์นวสำมเหล่ียมปะกำรัง (Coral Triangle Center) 
CTI-CFF ควำมร่วมมือในแนวสำมเหล่ียมปะกำรังเพ่ือแนวปะกำรัง กำรประมง และควำมมัน่คงดำ้นอำหำร 

(Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries and Food Security) 
CWFS คณะกรรมกำรควำมมัน่คงดำ้นอำหำรโลก (Commission on World Food Security)  
EAFM กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรประมงโดยใชแ้นวทำงเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach to 

Fisheries Management) 
FAO องคก์ำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations) 
FGD กำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion) 
FMA พ้ืนท่ีกำรจดักำรประมง (Fisheries Management Area)  
FMS ระบบกำรจดักำรประมง (Fisheries Management System) 
FMU หน่วยกำรจดักำรประมง (Fisheries Management Unit) 
GAD เพศสถำนะและกำรพฒันำ (Gender and Development) 
GAFS หน่วยงำนดำ้นเพศสถำนะในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง (Gender in Aquaculture and 

Fisheries Section) 
GDF กรอบแนวคิดมิติดำ้นเพศสถำนะ (Gender Dimensions Framework) 
GDP ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) 
GRVCA กำรวเิครำะห์ห่วงโซ่อุปทำนโดยกำรตอบสนองดำ้นเพศสถำนะ (Gender-Responsive Value Chain 

Analysis) 
GSC เมืองเจเนรัลซำนโตส (General Santos City) 
IGWG กลุ่มท ำงำนร่วมระหวำ่งหน่วยงำนดำ้นเพศสถำนะ (Interagency Gender Working Group) 
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IIFET สถำบนัระหวำ่งประเทศดำ้นเศรษฐกิจประมงและกำรคำ้ (International Institute of Fisheries 
Economics and Trade) 

IUU กำรท ำประมงผดิกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (Illegal, Unreported, and 
Unregulated) 

KII กำรสมัภำษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant Interview) 
LGBTQ บุคคลท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงเพศ (เลสเบ้ียน เกย ์คนรักสองเพศ บุคคลขำ้มเพศ และเพศไร้กรอบ) 

(Lesbians, Gay, Bisexual, Transgender, Queer) 
LGU หน่วยกำรปกครองทอ้งถ่ิน (Local Government Units) 
MMAF กระทรวงกิจกำรทำงทะเลและประมง (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) 
NACA องคก์ำรข่ำยงำนศูนยเ์พำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Network of Aquaculture Centers in 

Asia-Pacific)  
ODK กำรใชก้ำรส ำรวจแบบไร้กระดำษ (Open Data Kit) 
PFDA หน่วยงำนพฒันำกำรประมงแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Fisheries Development Authority) 
PGRM กำรจดัท ำแผนท่ีทรัพยำกรเพศสถำนะแบบมีส่วนร่วม (Participatory gender resource mapping) 
PO องคก์รประชำชน (People’s Organization) 
PPP ควำมร่วมมือระหวำ่งภำครัฐและภำคเอกชน (Public-Private Partnership) 
PRA กำรประเมินอยำ่งรวดเร็วแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rapid Appraisal) 
RAFMS กำรประเมินระบบกำรจดักำรประมงอยำ่งรวดเร็ว (Rapid Appraisal of Fisheries Management 

Systems) 
RDMA ส ำนกังำนภำคพ้ืนเอเชีย (Regional Development Mission for Asia) 
SDG เป้ำหมำยเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals) 
SFM กำรจดักำรประมงอยำ่งย ัง่ยนื (Sustainable Fisheries Management) 
SFMP แผนกำรจดักำรประมงอยำ่งย ัง่ยนื (Sustainable Fisheries Management Plan) 
SEAFDEC ศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asian Fisheries Development 

Center) 
TTC ปลำทูน่ำพนัธ์ุครีบเหลือง (Tuna)-ปลำทูน่ำพนัธ์ุครีบยำว (Tonggol)-ปลำทูน่ำพนัธ์ุแถบ (Cakalang) 
UNSRAT มหำวทิยำลยัซมั รำตูลำงี (Sam Ratulangi University) 
USAID องคก์ำรเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ (United States Agency for 

International Development) 
VC ห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) 
WID ผูห้ญิงกบักำรพฒันำ (Women in Development) 
WINFISH เครือข่ำยแห่งชำติเพ่ือผูห้ญิงในกำรประมงในประเทศฟิลิปปินส์ (National Network on Women in 

Fisheries in the Philippines, Inc.) 
WLF เวทีผูน้ ำหญิง (Women Leaders’ Forum) 
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สารจากหน่วยงานพนัธมิตร 
 

ควำมเสมอภำคดำ้นเพศสถำนะเป็นประเด็นท่ีมีควำมส ำคญัและไดรั้บควำมสนใจเพ่ิมข้ึนจำกผูท่ี้ท ำงำนดำ้นกำรพฒันำกำร

ประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ เน่ืองดว้ยควำมตระหนกัท่ีวำ่ ผูห้ญิงมีบทบำท และส่วนร่วมอยำ่งมำกในภำคกำรประมง

และกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ อยำ่งไรก็ตำม ยงัมีกำรรับรู้หรือกล่ำวถึงบทบำทและส่วนร่วมดงักล่ำวของผูห้ญิงนั้นนอ้ยกวำ่ท่ี

ควรในสงัคม  และควรมีกำรส่งเสริมวสิยัทศัน์ในระดบัประเทศและระหวำ่งประเทศในเร่ืองควำมเท่ำเทียมใหม้ำกข้ึน 

นกัวจิยั นกับริหำรจดักำรประมง และนกัศึกษำ ผูซ่ึ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรขบัเคล่ือนในเร่ืองดงักล่ำว ยงัคงขำดควำมรู้ควำม

เช่ียวชำญเก่ียวกบัทฤษฎีดำ้นเพศสถำนะและกำรน ำไปใชป้ฏิบติั ดงันั้นกำรจดักำรอบรมเชิงปฏิบติักำรระยะสั้นในเร่ืองเพศ

สถำนะใหก้บับุคคลผูซ่ึ้งมีบทบำทหรือมีอิทธิพลต่อภำคกำรประมงนั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีองคก์ำรส่วนภูมิภำคไดร้ะบุใหมี้

ควำมส ำคญัเป็นล ำดบัตน้ ๆ   เพรำะเหตุน้ีหน่วยงำนดำ้นเพศสถำนะในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง (GAFS) ของ

สมำคมประมงแห่งเอเชีย (AFS) และ โครงกำรควำมร่วมมือดำ้นมหำสมุทรและกำรประมงขององคก์ำรเพ่ือกำรพฒันำ

ระหวำ่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ (USAID Oceans) จึงไดร่้วมมือกนัจดัท ำและรวบรวมเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นกำร
อบรมซ่ึงสำมำรถน ำไปเผยแพร่ช่วยสร้ำงศกัยภำพใหก้บัผูป้ฏิบติัไดต้่อไป 

ทั้งน้ีเรำมีควำมยนิดีท่ีจะน ำเสนอเอกสำรส ำหรับใชใ้นกำรอบรมฉบบัน้ี ซ่ึงไดร้วบรวมเน้ือหำมำจำกหลำกหลำยแหล่งท่ีมำ

และมีกำรอำ้งอิงถึงแหล่งท่ีมำอยำ่งถูกตอ้ง  กำรจดัท ำเอกสำรฉบบัน้ีเป็นควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำนพนัธมิตรต่ำง ๆ ทั้ง

จำกสถำบนักำรศึกษำและสถำบนักำรพฒันำ เพ่ือช่วยใหผู้เ้ช่ียวชำญและนกัศึกษำในภำคกำรประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัว์

น ้ ำไดรั้บควำมเขำ้ใจท่ีดีข้ึนในเร่ืองทฤษฎีเพศสถำนะและกำรน ำไปใชป้ฏิบติั โดยสำมบทแรกจะประกอบดว้ยเน้ือหำและ

กรณีศึกษำต่ำง ๆ ซ่ึงมำจำกกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรเร่ืองเพศสถำนะในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง ท่ีจดัข้ึนในคร้ัง

ท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 เม่ือปี ค.ศ. 2016 โดยหน่วยงำนดำ้นเพศสถำนะในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง (GAFS)  และจำก

กำรประชุมเร่ืองเพศสถำนะในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 2018 บทท่ีส่ีไดเ้นน้ไปท่ีกำรบูรณำ

กำรเร่ืองเพศสถำนะและไดร้วมเน้ือหำบำงส่วนจำก คู่มือการประเมินระบบการจัดการประมงอย่างรวดเร็ว:การบูรณาการ
ร่วมระหว่างการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM) เทคโนโลยกีารตรวจสอบย้อนกลบั

ส าหรับผลิตภัณฑ์ประมงทะเล (CDT) และเร่ืองเพศสถานะ ซ่ึงเป็นผลงำนของ USAID Oceans ซ่ึงใกลจ้ะตีพิมพแ์ลว้ในเร็ว 
ๆ น้ี 

พวกเรำมีควำมเช่ือมัน่วำ่ เอกสำรฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ส ำหรับท่ำน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยท ำใหเ้กิดควำมเสมอภำคดำ้น
เพศสถำนะในกำรประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำมำกยิง่ข้ึน  

Dr. Meryl Williams, ประธานร่วม, คณะกรรมการด าเนินงานของการประชุมระดับโลกด้านเพศสถานะในการเพาะเลีย้งสัตว์

น า้และการประมง คร้ังท่ี 7 (GAF7) 

Professor Kyoko Kusakabe, ประธานร่วม, คณะกรรมการด าเนินงานของการประชุมระดบัโลกด้านเพศสถานะในการ
เพาะเลีย้งสัตว์น า้และการประมง คร้ังท่ี 7 (GAF7) 
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ควำมเท่ำเทียมดำ้นเพศสถำนะเป็นหน่ึงใน 17 เป้ำหมำยเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยื นท่ีก ำหนดโดยสมชัชำสหประชำชำติ 
)United Nations General Assembly) เพศสถำนะเป็นแนวคิดท่ีสร้ำงข้ึนโดยสงัคมท่ีอำ้งถึงบทบำทและควำมสมัพนัธ์ทำง
อ ำนำจระหวำ่งเพศหญิงและเพศชำย ซ่ึงถูกก ำหนดโดยบริบททำงสงัคม บริบททำงกำรเมือง และบริบททำงเศรษฐกิจ  ใน
หลำย ๆ วฒันธรรม ควำมไม่เท่ำเทียมกนัของควำมสมัพนัธ์ทำงอ ำนำจระหวำ่งผูห้ญิงและผูช้ำยสำมำรถส่งผลใหฝ่้ำยหน่ึง
เสียเปรียบในแง่ของกำรควบคุมทรัพยำกร กำรเขำ้ถึงกำรบริกำร และกำรไดป้ระโยชนจ์ำกโอกำสใหม่ ๆ ท่ีเขำ้มำในชีวติ 
และกำรจดักำรกบักำรเปล่ียนแปลงอยำ่งต่อเน่ืองท่ีส่งผลต่อชีวติของพวกเขำ  อยำ่งไรก็ตำม แนวคิดดำ้นเพศสถำนะ และ
ผลกระทบของมนัต่ออตัลกัษณ์เชิงบุคคล โอกำส และสถำนะของมนุษยน์ั้นยงัไม่เป็นท่ีเขำ้ใจกนัมำกนกั รวมถึงภำยในกลุ่ม
คนท่ีจดักำรและท ำงำนในกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ยเช่นกนั ดงันั้นจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งสร้ำงควำมรู้ 
และศกัยภำพของแต่ละบุคคลท่ีอยูใ่นภำคส่วนกำรประมงใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัแนวคิดดำ้นเพศสภำนะใหดี้ข้ึน 
 
โครงกำรควำมร่วมมือดำ้นมหำสมุทรและกำรประมงขององคก์ำรเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(USAID Oceans and Fisheries Partnership) จึงไดท้ ำงำนอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือปรับปรุงควำมยัง่ยนืของกำรประมงในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยค ำนึงถึงดำ้นมนุษยแ์ละดำ้นเพศสถำนะเพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยดำ้นกำรพฒันำและกำรจดักำรกำร
ประมงอยำ่งย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรสร้ำงและเสริมสร้ำงระบบควำมรู้  โดยคู่มือฉบบัน้ีไดถู้กจดัท ำข้ึนเพ่ือแบ่งปัน
กรณีศึกษำและประสบกำรณ์จำกโครงกำรควำมร่วมมือดำ้นมหำสมุทรและกำรประมงขององคก์ำรเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่ง
ประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ (USAID Oceans and Fisheries Partnership) และหน่วยงำนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำม
เขำ้ใจ และทกัษะทั้งในดำ้นทฤษฎี และปฏิบติัของงำนวจิยักำรประมงท่ีรวมเพศสถำนะเขำ้ไวด้ว้ย   
 
ในฐำนะหน่วยงำนระดบัภูมิภำคของแผนงำนควำมร่วมมือดำ้นมหำสมุทรและกำรประมงขององคก์ำรเพ่ือกำรพฒันำ
ระหวำ่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ )USAID Oceans and Fisheries Partnership) ศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้)SEAFDEC) ขอใชโ้อกำสน้ีในกำรแสดงควำมยนิดีกบัโครงกำรน้ี และหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่คู่มือน้ีจะเป็น
ประโยชน์ส ำหรับผูใ้ชจ้ำกหลำกหลำยประเทศ และองคก์รท่ีเก่ียวของกบักำรประมงเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบูรณำกำรเร่ือง
ควำมอ่อนไหวดำ้นเพศสถำนะในงำนของพวกเขำ เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยดำ้นกำรพฒันำและกำรจดักำรกำรประมงอยำ่ง
ย ัง่ยนื 
 
 
 

ดร  .คม ศิลปำจำรย์  

เลขำธิกำรศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้)SEAFDEC) 
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ค าน า 
 

โครงกำรควำมร่วมมือดำ้นมหำสมุทรและกำรประมงขององคก์ำรเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ 

(USAID Oceans) ร่วมงำนกบัหน่วยงำนควำมร่วมมือต่ำง ๆ เพ่ือต่อตำ้นกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้

กำรควบคุม (IUU) และอนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้USAID Oceans มุ่งมัน่ท่ีจะ

ท ำใหเ้กิดกำรน ำประเด็นท่ีเก่ียวกบัเพศสถำนะเขำ้ไปรวมกบักำรท ำงำนดำ้นกำรประมงระดบัภูมิภำค ทั้งในเชิงวำทกรรม 

(Discourse) และในกำรตดัสินใจเร่ืองกำรบริหำรจดักำรต่ำง ๆ  USAID Oceans เช่ือมัน่วำ่กำรสนบัสนุนหน่วยงำนควำม

ร่วมมือในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภำคเพ่ือส่งเสริมควำมเสมอภำคดำ้นเพศสถำนะและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผูห้ญิง

ในกำรจดักำรประมงอยำ่งย ัง่ยนืจะสำมำรถท ำใหป้ระเด็นดำ้นเพศสถำนะเขำ้ไปรวมอยูใ่นนโยบำย แผนงำน และกำรพฒันำ

ในระดบัภูมิภำค ระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถ่ินได ้รวมถึงจะเป็นกำรส่งเสริมกำรพฒันำนโยบำยและยทุธศำสตร์ท่ีมีควำม
เฉพำะเจำะจงดำ้นเพศสถำนะ  

โครงกำร USAID Oceans เร่ิมด ำเนินกำรเม่ือปี ค.ศ. 2015 และไดด้ ำเนินงำนร่วมกบัหน่วยงำนควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทัว่ภูมิภำค

ตะวนัออกเฉียงใตม้ำต่อเน่ืองเป็นเวลำมำกกวำ่สำมปี หน่วยงำนควำมร่วมมือดงักล่ำวประกอบดว้ย ศูนยพ์ฒันำกำรประมง

แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC) ควำมร่วมมือในแนวสำมเหล่ียมปะกำรังเพ่ือแนวปะกำรัง กำรประมง และควำม

มัน่คงดำ้นอำหำร (Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries, and Food Security: CTI-CFF) และหน่วยงำนดำ้น

กำรประมงระดบัชำติ เพ่ือเพ่ิมควำมเขำ้ใจเร่ืองเพศสถำนะวำ่มีผลกระทบต่อผูท่ี้มีบทบำทในภำคกำรประมง โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 

2015 เป็นตน้มำ USAID Oceans ไดเ้ลง็เห็นถึง กำรถกเถียง และวำทกรรม (Discourse) ท่ีเก่ียวกบักำรประมงท่ีเกิดข้ึนใน

สงัคม พร้อมกบัควำมสนใจท่ีเพ่ิมข้ึนจำกหน่วยงำนควำมร่วมมือต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงศกัยภำพเพื่อควำมตระหนกัดำ้นเพศ
สถำนะ ทั้งในระดบัระหวำ่งประเทศและระดบัภูมิภำค 

USAID Oceans มีควำมยนิดีท่ีจะสนบัสนุนกำรปฏิรูปของทุกภำคส่วนท่ีมีกำรครอบคลุมและตระหนกัถึงเร่ืองเพศสถำนะ

มำกข้ึน และขอขอบคุณผูแ้ต่งร่วมทุกท่ำนท่ีมีส่วนร่วมในกำรกำรจดัท ำคู่มือฉบบัน้ี ดว้ยควำมมุ่งหวงัวำ่กำรจดัท ำคู่มือกำร

อบรมฉบบัน้ีจะช่วยกระตุน้ใหห้น่วยงำนควำมร่วมมือในระดบัภูมิภำค ระดบัชำติ และระดบัองคก์ำรต่ำง ๆ ร่วมกนัท ำงำน

เพื่อควำมเสมอภำคดำ้นเพศสถำนะและกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใหก้บัผูห้ญิงในกำรประมง และมีส่วนช่วยในกำรบรรลุ

เป้ำหมำยเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื (SDG) หมำยเลขหำ้ คือ เร่ืองควำมเท่ำเทียมดำ้นเพศสถำนะในท่ีสุด รวมไปถึงเป้ำหมำย

เพื่อกำรพฒันำอ่ืน ๆ ท่ีไดถู้กมอบหมำยใหก้บัภำคกำรประมง กำรใชแ้นวคิดเร่ืองควำมอ่อนไหวดำ้นเพศสถำนะ (Gender-

sensitive approach) ในกำรวจิยั กำรศึกษำ กำรปกครอง/กำรบริหำร และกำรพฒันำดำ้นต่ำง ๆ (ดำ้นเศรษฐกิจ ดำ้นมนุษย ์

ดำ้นกำรปกครอง ดำ้นสงัคม และดำ้นเทคโนโลย)ี เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็น เพื่อเป็นกำรรับรองวำ่ ทุกคนในสงัคมจะไดรั้บประโยชน์ 
และไม่มีใครถูกทอดท้ิงไวเ้บ้ืองหลงั 

โครงการความร่วมมือด้านมหาสมทุรและการประมงขององค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา
(USAID Oceans and Fisheries Partnership) 
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วธีิการใช้คู่มือฉบับนี ้
 

คู่มือกำรอบรมฉบบัน้ีถูกจดัท ำข้ึนจำกควำมร่วมมือของหน่วยงำนดำ้นเพศสถำนะในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง 

(GAFS) ของสมำคมประมงแห่งเอเชีย (AFS) และ โครงกำรควำมร่วมมือดำ้นมหำสมุทรและกำรประมงขององคก์ำรเพ่ือ

กำรพฒันำระหวำ่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ (USAID Oceans) คู่มือฉบบัน้ีไดถู้กจดัท ำข้ึนจำกกำรรวบรวมเอกสำร

กำรอบรมต่ำง ๆ ซ่ึงเคยถูกน ำไปใชท้ัว่ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภูมิภำคอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะเป็นแนวทำงกำรปฏิบติั โดย
สะทอ้นถึงประสบกำรณ์ของ ผูห้ญิงและผูช้ำยในภำคกำรประมงจำกสถำนกำรณ์จริง 

คู่มือฉบบัน้ีประกอบดว้ยเคร่ืองมือส ำหรับกำรวจิยัดำ้นประมงซ่ึงไดบู้รณำกำรมุมมองดำ้นสงัคมศำสตร์และดำ้นเพศสถำนะ

ไวด้ว้ยกนั โดยสำมบทแรกจะอำ้งอิงเน้ือหำท่ีมำจำกกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรซ่ึงจดัข้ึนในกำรประชุมระดบัโลกดำ้นเพศ

สถำนะในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง คร้ังท่ี 6 และคร้ังท่ี 7 (GAF6 และ GAF7) และงำนวจิยัภำคสนำมในภูมิภำค

เอเชีย บทท่ีส่ีจะใหแ้นวทำงในกำรปฏิบติัเพื่อใหค้วำมรู้เก่ียวกบั วธีิกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประมงท่ีครอบคลุมเร่ืองเพศ

สถำนะ และเร่ืองควำมตอ้งกำร และประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ในกำรประเมินระบบกำรจดักำร
ต่ำง ๆ  ส่วนทำ้ยของคู่มือไดร้วบรวมแหล่งขอ้มูลเพ่ือใชเ้ป็นแหล่งสำรสนเทศและกำรศึกษำเพ่ิมเติมต่อไป  

พวกเรำยนิดีท่ีจะไดรั้บขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคู่มือกำรอบรมน้ี ซ่ึงรวมไปถึงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเน้ือหำท่ี

ตอ้งกำรใหเ้พ่ิมเติมซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่องำนของท่ำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสร้ำงควำมเขำ้ใจและสนบัสนุนกำรบูรณำกำร

ประเด็นเร่ืองเพศสถำนะเขำ้ไวใ้นกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง ท่ำนสำมำรถส่งขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมมำท่ี 
info@oceans-partnership.org 

เกีย่วกบัผู้จัดท า 
 

หน่วยงานด้านเพศสถานะในการเพาะเลีย้งสัตว์น า้และการประมง 

(GAFS) ของสมาคมประมงแห่งเอเชีย (AFS) - หน่วยงำนดำ้นเพศ

สถำนะในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง (GAFS) ของสมำคม

ประมงแห่งเอเชีย (AFS) ถูกก่อตั้งข้ึนในเดือนมกรำคม ค.ศ. 2017 โดยใชป้ระสบกำรณ์ท่ีสัง่สมมำเกือบ 20 ปี ในกำรจดั

กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง น ำโดยเครือข่ำยอยำ่งไม่เป็นทำงกำรท่ีมีช่ือวำ่ “ผูห้ญิงในกำรประมง (Women in Fisheries)” และ 

ต่อมำไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “หน่วยงำนดำ้นเพศสถำนะในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง (GAFS)”  GAFS ส่งเสริม

ควำมส ำคญัของมิติดำ้นเพศสถำนะในกำรประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ และจำกกำรจดัตั้ง GAFS ข้ึนมำน้ี ท ำใหส้มำคม

ประมงแห่งเอเชีย (AFS) ไดก้ลำยมำเป็นสมำคมวชิำชีพแห่งแรกดำ้นกำรประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำท่ีก่อตั้งหน่วยงำน

ท่ีอุทิศตนเพื่อประเด็นดำ้นเพศสถำนะในกำรประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำข้ึนมำ ส ำหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั GAFS  

สำมำรถติดตำมขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้  www.genderaquafish.org   
 

mailto:info@oceans-partnership.org
http://www.genderaquafish.org/
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โครงการความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงของ
องค์การเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USAID Oceans) –  

USAID Oceans เป็นโครงกำรท่ีมีกิจกรรมต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำหำ้ปี เพื่อเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ในกำรประสำนงำน
ร่วมกนัในระดบัภูมิภำคเพ่ือต่อตำ้นกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU Fishing) และ
อนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำงทะเลในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก โดย USAID Oceans เป็นควำมร่วมมือระหวำ่ง 
องคก์ำรเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ (USAID) ศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้(SEAFDEC) และ ควำมร่วมมือในแนวสำมเหล่ียมปะกำรังเพ่ือแนวปะกำรัง กำรประมง และควำมมัน่คงดำ้นอำหำร 
(Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries, and Food Security: CTI-CFF)   USAID Oceans ไดด้ ำเนินงำนใน
ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร่้วมกบักลุ่มงำนดำ้นเทคนิคระดบัภูมิภำค (Regional Technical Working Group) ซ่ึงกลุ่มงำน
น้ีประกอบดว้ยผูแ้ทนของหน่วยงำนดำ้นกำรประมงและผูเ้ช่ียวชำญ เพื่อพฒันำและด ำเนินกำรระบบอิเลค็ทรอนิกส์ในกำร
ตรวจสอบยอ้นกลบัส ำหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล เพ่ือปรับปรุงกำรจดักำรประมงอยำ่งย ัง่ยนืโดยกำรใชแ้นวคิดกำรบริหำร
จดักำรทรัพยำกรประมงโดยใชแ้นวทำงเชิงระบบนิเวศ เพ่ือจดักำรกบัปัญหำดำ้นสวสัดิภำพมนุษยแ์ละควำมเสมอภำคดำ้น
เพศสถำนะ และพฒันำควำมร่วมมือระหวำ่งภำครัฐและภำคเอกชนในกำรสนบัสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้น้ี 
USAID Oceans มุ่งสร้ำงควำมกำ้วหนำ้ในกำรบูรณำกำรประเด็นดำ้นเพศสถำนะเขำ้ไวใ้นกำรร่ำงกฎหมำย แผนงำน และ
แนวทำงกำรพฒันำต่ำง ๆ ทั้งในระดบัภูมิภำค ระดบัชำติ และระดบัทอ้งถ่ิน และมุ่งส่งเสริมกำรพฒันำนโยบำยท่ีเจำะจงดำ้น
เพศสถำนะโดยเฉพำะ ท่ำนสำมำรถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงกำร USAID Oceans ไดท่ี้ www.seafdec-
oceanspartnership.org  

http://www.seafdec-oceanspartnership.org/
http://www.seafdec-oceanspartnership.org/
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บทที่ 1 ทฤษฎด้ีานเพศสถานะที่ใช้ในการวิจัยด้านการเพาะเลีย้งสัตว์น า้และ
การประมง  
โดย Marilyn Porter1, Holly Hapke2, Susana Siar3, Kyoko Kusakabe4, อมรรัตน์ เสริมวฒันำกลุ5, มำลำศรี ค ำศรี6 

                                                           
1 ศำตรำจำรยเ์กียรติคุณ มหำวิทยำลยัเมโมเรียล ประเทศแคนำดำ 
2 ผูอ้  ำนวยกำร กำรพฒันำกำรวิจยัส ำหรับสงัคมศำสตร์และนิเวศวิทยำสังคม มหำวิทยำลยัแคลิฟอร์เนีย-เออร์ไวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
3 เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ องคก์ำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
4 ศำสตรำจำรย ์สำขำวิชำกำรพฒันำบทบำทหญิงชำย ส ำนกัวิชำส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยำกร และกำรพฒันำ สถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย ปทุมธำนี 
ประเทศไทย  
5 ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรจดักำรประมง (นกัวิชำกำรประมงทรงคุณวุฒิ) กรมประมง กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
6 หวัหนำ้กลุ่มวิจยักำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำชุมชน กองวิจยัและพฒันำกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำจืด กรมประมง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

ภาพรวมของหลกัสูตร  
ค าน า: 
งำนดำ้นเพศสถำนะเป็นส่ิงท่ีส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อภำคกำรประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ แต่ยงัคงมีควำมไม่เขำ้ใจกนัอยูว่ำ่
เพศสถำนะคืออะไร และกำรวจิยัดำ้นเพศสถำนะคืออะไร คู่มืออบรมเชิงปฏิบติักำรน้ีจะกล่ำวถึง แนวคิดพ้ืนฐำนของ
ทฤษฎีดำ้นเพศสถำนะ โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือเป็นกำรแนะน ำแนวคิดดำ้นเพศสถำนะใหเ้ป็นท่ีเขำ้ใจโดยคนหมู่มำก ผูเ้ขำ้
อบรมจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัประเดน็ต่ำง ๆ และกำรวจิยัเร่ืองเพศสถำนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ปัจจุบนั และอภิปรำย
ร่วมกนัวำ่จะมีวธีิกำรเพ่ิมศกัยภำพเพ่ือใหเ้กิดกำรวจิยัดำ้นเพศสถำนะในดำ้นกำรประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำในเชิง
ลึกกวำ่เดิมไดอ้ยำ่งไร  
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรคือ: 

 เพื่อใหผู้เ้ขำ้อบรมไดรั้บเคร่ืองมือท่ีจ ำเป็นท่ีจะท ำใหเ้ขำ้ใจถึงบทบำทของเพศสถำนะในกำรวจิยัดำ้นกำร
ประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ 

 เพื่อใหผู้เ้ขำ้อบรมไดท้ ำควำมเขำ้ใจอยำ่งลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เก่ียวกบัควำมหมำยของกำรวจิยัดำ้นเพศสถำนะในกำร
ประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ ซ่ึงไม่ไดเ้ก่ียวกบักำรแบ่งงำนกนัท ำตำมเพศ (Gender division of labor) โดย
ทัว่ ๆ ไปเท่ำนั้น 

 เพื่อใหค้  ำแนะน ำฉบบัยอ่เก่ียวกบัวธีิกำรหรือแนวคิดส ำหรับกำรวจิยัดำ้นเพศสถำนะในภำคกำรประมง และ 
 เพื่อใหท้รำบถึงควำมเป็นมำของสถำนกำรณ์ปัจจุบนัส ำหรับนกัวจิยัดำ้นเพศสถำนะในภูมิภำค 

จ านวนของผู้เข้าร่วมการอบรม: 5 (อยำ่งนอ้ยท่ีสุด) ถึง 30 (อยำ่งมำกท่ีสุด)  
ระยะเวลาการอบรม: 4-6 ชัว่โมง 
โปรแกรม: 

 ส่วนท่ี 1  – แนวคิดพ้ืนฐำนและทฤษฎีเพ่ือกำรท ำควำมเขำ้ใจเร่ืองเพศสถำนะในกำรประมงและกำรเพำะเล้ียง
สตัวน์ ้ ำ – กำรใชเ้ร่ืองเพศสถำนะในกำรวจิยัดำ้นกำรประมง 

 ส่วนท่ี 2  – เรำจะใชท้ฤษฎีดำ้นเพศสถำนะในกำรวจิยัดำ้นกำรประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำไดอ้ยำ่งไร งำน
กลุ่มยอ่ย  กรณีศึกษำและกำรพฒันำโครงกำรวจิยัดำ้นเพศสถำนะในกำรประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ 

 ส่วนท่ี 3 – งำนกลุ่มยอ่ย 
 ส่วนท่ี 4 – แหล่งขอ้มูลสำรสนเทศอ่ืน ๆ  
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ส่วนที ่1 - แนวคดิพืน้ฐานและทฤษฎเีพ่ือการท าความเข้าใจเร่ืองเพศสถานะในการประมงและ

การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ – การใช้เร่ืองเพศสถานะในการวจิัยด้านการประมง  
 

ทฤษฎคืีออะไรและท าไมพวกเราจึงจ าเป็นต้องใช้ทฤษฎี  

ทฤษฎีไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นเร่ืองท่ียำกหรือน่ำกลวัแต่อยำ่งใด จริง ๆ แลว้พวกเรำทุกคนก็ไดต้ั้งทฤษฎีในกำรด ำรงชีวติประจ ำวนั

ไวบ้ำ้งแลว้ ทฤษฎีท ำใหพ้วกเรำเขำ้ใจถึงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเหตุกำรณ์และขั้นตอนต่ำง ๆ หรือปัญหำส่วนตวัและประเด็น

ส่วนรวมต่ำง ๆ  ทฤษฎียงัช่วยใหพ้วกเรำมีกรอบในกำรท ำควำมเขำ้ใจ และยงัช่วยท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในส่ิงรอบตวัไดง่้ำย

ข้ึน นอกจำกน้ี ทฤษฎียงัช่วยพวกเรำในกำรสร้ำงพนัธมิตรและกิจกรรมทำงกำรเมือง เหนือส่ิงอ่ืนใดทฤษฎยีงัช่วยกระตุ้นให้

พวกเราตั้งค าถามว่า “ท าไม”    

 

ค าถามประเภท “ท าไม” (หรือ “why” questions( คืออะไร  

ในควำมเป็นจริง: พวกเรำรู้อยูแ่ลว้วำ่ส่วนใหญ่ผูช้ำยจะมีหนำ้ท่ีในกำรท ำประมงและผูห้ญิงจะมีหนำ้ท่ีในกำรแปรรูปสตัวน์ ้ ำ 

แล้วท าไมจึงเป็นเช่นนี ้

ในควำมเป็นจริง: พวกเรำรู้อยูแ่ลว้วำ่มีผูช้ำยท่ีท ำร้ำยผูห้ญิงมำกกวำ่ท่ีมีผูห้ญิงท ำร้ำยผูช้ำย แล้วท าไมจึงเป็นเช่นนี ้

ในควำมเป็นจริง: พวกเรำรู้อยูแ่ลว้วำ่กลุ่มบำงกลุ่มหรือครอบครัวบำงครอบครัวในชุมชนมีอ ำนำจมำกกวำ่ครอบครัวอ่ืน แล้ว

ท าไมจึงเป็นเช่นนี ้

 

เม่ือพจิารณาส่ิงทีจ่ะกล่าวถึงต่อไปนี้: นกัวทิยำศำสตร์ดำ้นกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมงก็มีกำรตั้งทฤษฎีเช่นกนั  

สังคมศาสตร์ (Social science(: 

 เก่ียวขอ้งกบัคน ชุมชน กลุ่ม โครงสร้ำงทำงสงัคม เศรษฐศำสตร์กำรเมือง เป็นตน้   

 เก่ียวขอ้งกบัควำมคิดและพฤติกรรมของคน ควำมเช่ือมโยงควำมคิดและพฤติกรรมของคนกบัโครงสร้ำงทำง

สงัคม และ  

 รับรู้และเคำรพในตวัตนของบุคคล ควำมเขำ้ใจในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  

 

วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science(:  

 ส่วนใหญ่เก่ียวกบัส่ิงท่ีไม่สำมำรถพดูตอบโตก้บัเรำได ้และ  

 เก่ียวกบักำรนบัและกำรวดั 
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ทั้งวทิยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์มีการใช้ทฤษฎี  

ทฤษฎสัีงคมศาสตร์ (Social science theory(: 

 เก่ียวขอ้งกบัค ำถำมท่ีวำ่ มนุษยส์ำมำรถอยูก่บัควำมเป็นจริงของเขำเหล่ำนั้นไดอ้ยำ่งไรและท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น 

 เขำ้ใจถึงขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ ท่ีพวกเขำก ำลงัเผชิญอยู ่

 พยำยำมท่ีจะอธิบำยถึงควำมซบัซอ้นของควำมสมัพนัธ์ต่ำง ๆ ของพวกเขำ และ 

 ช่วยใหเ้กิดกำรปฏิบติัเพื่อตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ท่ีก ำลงัเกิดข้ึนกบัพวกเขำเหล่ำนั้น 

แมก้ระนั้น ในปัจจุบนัยงัคงพบวำ่ยงัไม่มีกำรใชท้ฤษฎีสตรีนิยม (Feminist theory) ในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง 

ดงันั้นกำรริเร่ิมท่ีจะบูรณำกำรเร่ืองเพศสถำนะน่ำจะช่วยสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในดำ้นน้ีได ้  

ข้อจ ากดัของแนวคิดเชิงทฤษฎ ี(The Limits of Theoretical Concepts( 

ก่อนอ่ืนตอ้งเขำ้ใจถึงขอ้จ ำกดัของแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีใชใ้นสงัคมศำสตร์เสียก่อน กรอบแนวคิดซ่ึงสงัคมศำสตร์ไดส้ร้ำง

ข้ึนมำนั้นไม่ไดถู้กน ำไปประยกุตใ์ชอ้ยำ่งสำกล และในฐำนะผูป้ฏิบติั พวกเรำจ ำเป็นตอ้งเขำ้ใจถึงขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ เหล่ำน้ี คน

และชุมชนมีควำมซบัซอ้นอยำ่งยิง่ มีควำมหลำกหลำย และมีกำรเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ อยำ่งไรก็ตำม แนวคิดท่ีดีจะสำมำรถ

ช่วยท ำใหพ้วกเรำเขำ้ใจในบำงส่ิง บำงเวลำ และบำงสถำนกำรณ์ได ้ถึงแมว้ำ่ทฤษฎีเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ แต่ทฤษฎีก็ไม่

สำมำรถใหค้  ำตอบทั้งหมดแก่พวกเรำได ้ค ำตอบท่ีไดจ้ำกทฤษฎีอำจจะยงัไม่มีควำมแน่นอน/ไม่ใช่ค ำตอบสุดทำ้ย แต่เป็น

ค ำตอบส ำหรับบำงสถำนกำรณ์และส ำหรับช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง  

 

ทฤษฎสีตรีนิยม (Feminist Theory( 

ทฤษฎีและกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัสตรีนิยมมีอยูจ่  ำนวนมำก แต่ทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดท่ีมีประสิทธิผลนั้นจะมี

ลกัษณะท่ีคลำ้ย ๆ กนั  กล่ำวคือ  “ทฤษฎีสตรีนิยม” ท่ีดีนั้น ไม่ไดพ้จิำรณำวำ่ผูห้ญิงหมำยถึงวตัถุส ำหรับกำรวจิยั แต่พิจำรณำ

วำ่ผูห้ญิงเป็นส่วนหน่ึงของกำรวจิยั   

 

เพศสถานะ (Gender( 

เพศสถำนะเป็นส่ิงประกอบสร้ำงทำงสงัคม เพศสถำนะถูกก ำหนดข้ึนมำจำกเพศสรีระ (Sex) และหลงัจำกนั้นเพศสถำนะจะ

มีควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมท่ีถูกคำดหวงัใหเ้ป็น ตวัอยำ่งเช่น ในกำรท ำกำรประมง มีกำรแบ่งงำนกนัท ำแยกตำมเพศของ

แรงงำน ซ่ึงรวมไปถึงขอ้จ ำกดัต่ำง ๆ (โดยเฉพำะ) ต่อพฤติกรรมของผูห้ญิง อยำ่งไรก็ตำม ยงัคงมีโอกำสและควำมทำ้ทำยท่ี

จะน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงได ้ 
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กรอบแนวคิดสตรีนิยมแนววัตถุนิยมประวตัิศาสตร์ส าหรับการวจัิยด้านเพศสถานะ (A Materialist 

Feminist Framework for Gender Research( 

 
“สตรีนิยมแนววตัถุนิยมประวติัศำสตร์ (Materialist feminism)” คือ แนวคิดวเิครำะห์ส ำหรับกำรวจิยัดำ้นเพศสถำนะ ซ่ึงมี
ตน้ก ำเนิดมำจำกเศรษฐกิจกำรเมือง โดยแนวคิดน้ีพิจำรณำถึงวฒันธรรม (Culture) กระบวนกำรประกอบสร้ำงทำง
วฒันธรรมของเพศสถำนะ (Cultural constructions of gender) และควำมสมัพนัธ์เชิงอ ำนำจ (Power relations) จุดเร่ิมตน้ของ
แนวคิดน้ีคือ “ควำมสมัพนัธ์เพศสถำนะ (Gender relations)” ซ่ึงเป็นควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะล ำดบัชั้นของอ ำนำจระหวำ่ง
ผูห้ญิงและผูช้ำยซ่ึงในบำงกรณีท ำใหผู้ห้ญิงเสียเปรียบ  ส่ิงท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองควำมสมัพนัธเ์พศสถำนะ (เปรียบเทียบกบั 
บทบำทเพศสถำนะ (Gender roles)) คือมุ่งเนน้ไปท่ีควำมเช่ือมโยงของชีวติผูห้ญิงและผูช้ำย และปฏิสมัพนัธ์ของเพศสถำนะ
กบัระบบควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมอ่ืน ๆ เช่น ชนชั้น (Class) วรรณะ (Caste) ชำติพนัธ์ุ (Ethnicity) และ เผำ่พนัธ์ุ (Race) 
ส ำหรับวตัถุประสงคสู์งสุดของงำนวจิยัดำ้นเพศสถำนะน้ีคือเพ่ือสร้ำงควำมควำมสมัพนัธ์อยำ่งเท่ำเทียมและเสมอภำค 
(Equal and equitable relations) ระหวำ่งผูห้ญิงและผูช้ำย ใหมี้มำกข้ึนกวำ่เดิม ซ่ึงน ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
(Empowerment) ใหก้บัทุกคนในสงัคมไดต้่อไป 
 
ภำพท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวำ่ปัจจยัต่ำง ๆ ก ำหนดเง่ือนไขทำง
วตัถุของกำรใชชี้วติของประชำชน (Material conditions 
of people’s lives) ไดอ้ยำ่งไร ควำมสมัพนัธ์ทำงอ ำนำจท่ี
ไม่เท่ำเทียมกนัดำ้นสงัคม วฒันธรรม และกำรเมือง ท ำให้
สิทธิท่ีไม่เท่ำเทียมกนั (Unequal entitlement) ในดำ้น
ทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจนั้นแยไ่ปกวำ่เดิม นัน่หมำยควำม
วำ่ ชีวติทำงสงัคมในดำ้นต่ำง ๆ นั้นส่งผลซ่ึงกนัและกนั 
ตวัอยำ่งเช่น ผูห้ญิงอำจถูกปฏิเสธใหเ้ขำ้ถึงทรัพยำกรทำง
เศรษฐกิจ เช่น กำรเป็นเจำ้ของท่ีดินหรือกำรจำ้งงำน ซ่ึง
เป็นผลมำจำกกำรเมืองและกฎหมำย (กฎหมำย
อสงัหำริมทรัพยแ์ละกฎหมำยมรดก) และต่อมำถูกท ำให้
มีผลโดยเกณฑว์ฒันธรรม เช่น “ผูห้ญิงไม่ควรเป็นเจำ้ของ
ท่ีดิน” ส่ิงน้ีน ำไปสู่โครงสร้ำงทำงสงัคมท่ีไม่เท่ำเทียมกนั 
ดงันั้นกำรปฏิบติัทำงสงัคมและเกณฑว์ฒันธรรมมีผลกระทบ
ทำงวตัถุโดยท ำใหผู้ห้ญิงเสียเปรียบดำ้นเศรษฐกิจ กำรเมือง 
และกฎหมำย   
 

เพื่อพิจำรณำวำ่ปัจจยัต่ำง ๆ อำจส่งผลกระทบต่อปัจเจก

บุคคลไดอ้ยำ่งไร ใหพ้จิำรณำถึงปัจจยัดำ้นเศรษฐกิจกำรเมืองดงัต่อไปน้ี (ซ่ึงรวมไปถึง ปัจจยัดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม กำรเมือง 

และกฎหมำย และหน่วยงำนสถำบนั):  

 

 The material conditions of people’s lives (เง่ือนไขทางวัตถขุองการใช้ชีวิตของ
ประชาชน), Economic & environmental factors (ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดล้อม), Social structures & practices (โครงสร้างและการปฏิบติัทาง
สังคม), Cultural norms & ideologies (บรรทัดฐานทางวฒันธรรมและ
อุดมการณ์), Political-legal relations & institutions (ความสัมพันธ์การเมือง-
กฎหมาย และหน่วยงานสถาบนั)  
แหล่งท่ีมา: Holly Holly Hapke and Marilyn Porter 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิสตรีนิยมแนววตัถุนิยมประวตัิศาสตร์ 
บูรณาการแบบองค์รวม 
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 ฐำนทรัพยำกร  

 กลยทุธ์กำรด ำรงชีวติ  

 องคก์ำรดำ้นเศรษฐกิจ  

 กำรแบ่งงำนกนัท ำ 

 ระบบทรัพยสิ์น สิทธิในกำรเขำ้ถึงทรัพยำกร 

กฎหมำยอ่ืน ๆ  

 ควำมสมัพนัธ์เชิงอ ำนำจซ่ึงสร้ำงและก ำเนิดมำ

จำกกำรแบ่งงำนกนัท ำและกำรเขำ้ถึงสิทธิและ

ทรัพยำกร  

 

กำรพิจำรณำเศรษฐกิจระดบัโลกส่งผลกระทบอยำ่งไรในระดบัทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ินส่งผลอยำ่งไรในระดบัโลก 

ระดบัต่ำงๆ ส ำหรับกำรวเิครำะห์มีดงัน้ี :  

 ปัจเจกบุคคล  

 ครัวเรือน  

 ชุมชนทอ้งถ่ิน/เศรษฐกิจทอ้งถ่ิน  

 เศรษฐกิจภูมิภำค  

 เศรษฐกิจรัฐ และเศรษฐกิจประเทศ  

 เศรษฐกิจโลก  
 

โครงสร้ำงทำงสงัคมเป็นอยำ่งไร พยำยำมพิจำรณำใหน้อกเหนือจำกระดบัปัจเจกบุคคล โดยพิจำรณำถึงโครงสร้ำงทำงสงัคม

และสถำบนัวฒันธรรมซ่ึงบุคคลอำจเป็นส่วนประกอบหน่ึงในนั้น ตวัอยำ่งโครงสร้ำงทำงสงัคม ไดแ้ก่  

 ชนชั้น  

 กำรศึกษำ  

 ควำมเสมอภำคของสงัคม  

 เครือข่ำยอุตสำหกรรมกำรทหำร  

 กำรประมง  

 สถำบนัทำงศำสนำ  

 ครอบครัว 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างความสัมพนัธ์แบบทับซ้อน (Example of 
intersecting relations) 

  
Long-distance trader (ผู้ค้าทางไกล), Relations in society 
(ความสัมพันธ์ในสังคม), Relations within the family 
(ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว), Property & resource rights 
(สิทธิในทรัพย์สินและทรัพยากร)  
แหล่งท่ีมา: Holly Holly Hapke and Marilyn Porter 

 



กำรวิจยัดำ้นเพศสถำนะในกำรประมงและเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ: คู่มือกำรอบรม หนำ้ท่ี 16 จำก 82 

อ านาจทบัซ้อน หรือ ปฏิภาคภาวะ (Intersectionality(  

โครงสร้ำงต่ำง ๆ ทั้งทำงสงัคม วฒันธรรม กำรเมือง และเศรษฐกิจ โครงสร้ำงทั้งหมดน้ีไดมี้กำรบูรณำกำรอยูร่่วมกนั 

ภำพท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวำ่สถำนะของปัจเจกบุคคลในสงัคมเป็นผลมำจำกปัจจยัหลำยอยำ่ง ซ่ึงไม่ไดถู้กก ำหนดโดย

ควำมสมัพนัธ์เพียงรูปแบบเดียว ตวัอยำ่งเช่น สถำนะของผูห้ญิงในสงัคมไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งตวัเธอเองกบั

สำมี ในท ำนองเดียวกนั ควำมสมัพนัธ์ของผูห้ญิงกบัสำมีอำจไดรั้บอิทธิพลมำจำกรำยไดท่ี้เธอสำมำรถหำไดเ้อง หรือมำจำก

ทรัพยสิ์นท่ีเธอมี สถำนะของผูห้ญิงในสงัคมอำจข้ึนอยูก่บัวำ่เธออำศยัอยูใ่นหมู่บำ้นของเธอเอง หรือยำ้ยออกไปอยูท่ี่บำ้น

ของสำมีก็เป็นได ้สิทธ์ิท่ีผูห้ญิงมีในกำรยำ้ยถ่ินฐำน หรือลงมือท ำอะไรไดแ้ค่ไหนนั้น (เช่น กำรท่ีผูห้ญิงสำมำรถท ำงำนเป็น

ผูค้ำ้ทำงไกล) นอกจำกจะมีอิทธิพลต่อควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเธอและสำมีแลว้ ยงัมีอิทธิพลต่อทรัพยำกรท่ีเธอจะสำมำรถ

ควบคุมไดด้ว้ย  บรรทดัฐำนเพศสถำนะในชุมชนอำจจ ำกดัควำมสำมำรถของผูห้ญิงท่ีจะท ำงำนเป็นผูค้ำ้ทำงไกล 

 

เพื่อใหเ้ขำ้ใจถึงควำมสมัพนัธ์เพศสถำนะและสถำนะของปัจเจกบุคคลในสงัคม เรำควรน ำประเด็นทั้งหลำยต่อไปน้ีมำ

วเิครำะห์ร่วมกนั ไดแ้ก่ แง่มุมชีวติต่ำง ๆ ของปัจเจกบุคคล, อตัลกัษณ์ต่ำง ๆ ท่ีปัจเจกบุคคลมี, และควำมสมัพนัธ์ต่ำง ๆ ท่ีมี 

เน่ืองจำกควำมสมัพนัธ์เชิงอ ำนำจนั้นถูกสร้ำงข้ึนมำจำกปฏิสมัพนัธ์ท่ีหลำกหลำยท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปัจเจกบุคคล 

 

การกระท ารวมหมู่ (Collective Action) 

มนัเป็นกำรยำกมำกท่ีจะเปล่ียนแปลงในระดบัปัจเจกบุคคล  ดงันั้นส่ิงท่ีควรใหค้วำมส ำคญัคือกำรอภิปรำยและกำรศึกษำ

รวมหมู่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อกำรกระท ำรวมหมู่ (Collective action) ในระดบัทอ้งถ่ิน นอกจำกน้ีกำรใหค้วำมส ำคญักบักำร

เร่งใหมี้กำรเปล่ียนแปลงในระดบันโยบำยและกฎระเบียบในระดบัภูมิภำคและระดบัชำติก็มีควำมส ำคญัเช่นกนั 

 

เคร่ืองมือท่ีเป็นสำกลท่ีสำมำรถน ำมำใชเ้ป็นแนวทำง เช่น แนวทำงปฏิบติัโดยสมคัรใจส ำหรับกำรท ำประมงพ้ืนบำ้นอยำ่ง

ย ัง่ยนื ซ่ึงจดัท ำโดยองคก์ำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO’s Voluntary Guidelines for Small Scale 

Fisheries) และอนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรขจดักำรเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all forms 

of Discrimination Against Women: CEDAW)  
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ส่วนที ่2 - พวกเราจะใช้ทฤษฎด้ีานเพศสถานะในการวจิัยด้านการประมงและการเพาะเลีย้งสัตว์

น า้ได้อย่างไร  

งานกลุ่มย่อย – กรณีศึกษาและการพัฒนาโครงการวิจัยด้านเพศสถานะในการประมงและการเพาะเลีย้งสัตว์น า้  

 

ส่วนที ่3 – งานกลุ่มย่อย 
การรายงานกลบั – แลกเปลีย่นผลท่ีได้รับจากอภิปรายกลุ่มย่อย  

1. แบ่งปันและบอกเล่ำใหค้นในกลุ่มของท่ำนฟัง เก่ียวกบัควำมสนใจหลกัหรืองำนของท่ำนในดำ้นกำรเพำะเล้ียง

สตัวน์ ้ ำและกำรประมงมำ 1 ประโยค 

2. ระบุสถำนกำรณ์หรือกรณีศึกษำอยำ่งยอ่  

3. ใชเ้วลำ 2 นำที เพื่อทบทวนหรือคิด (Quiet reflection) ถึงค ำถำมประเภท “ท ำไม” หรือ “why” questions  

4. แลกเปล่ียน ค ำถำมประเภท “ท ำไม” หรือ “why” questions กนัภำยในกลุ่ม ค ำถำมแต่ละขอ้มีควำมส ำคญัอยำ่งไร 

5. เลือก ค ำถำมประเภท “ท ำไม” หรือ “why” questions มำ 1 ค ำถำม เพื่อสร้ำงค ำถำมวจิยัเชิงทฤษฎี 

6. เลือกผูแ้ทนกลุ่มเพ่ือรำยงำนผลกำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย เก่ียวกบัสถำนกำรณ์หรือกรณีศึกษำท่ีเลือก และค ำถำมวจิยั

เชิงทฤษฎีท่ีกลุ่มไดต้ั้งข้ึน 

 

ส่วนที ่4 – แหล่งข้อมูลสารสนเทศอ่ืนๆ 
แหล่งข้อมลูเหล่านีส้ามารถใช้อ้างอิงส าหรับเป็นข้อมลูสารสนเทศเพ่ิมเติมของการอบรมคร้ังนี ้

 Aquatic Commons – http://aquaticcommons.org 
 OceanDocs – http://www.oceandocs.org 
 ศูนยว์จิยัปลำของโลก (WorldFish Center) – http://www.worldfishcenter.org 

กรณศึีกษา: กำรเก็บหอย สำหร่ำยทะเล และสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงั เป็นกิจกรรมท่ีมีควำมส ำคญัต่อผูห้ญิงในประเทศ 

X แต่ผูห้ญิงเหล่ำนั้นยงัคงไดรั้บรำยไดท่ี้ต ่ำอยู ่และโอกำสกำรเคล่ือนยำ้ยดำ้นอำชีพยงัคงมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั รัฐบำลไดใ้ห้

กำรสนบัสนุนในกำรประมงบำ้งเลก็นอ้ย และเม่ือเร็ว ๆ น้ีไดมี้กำรก ำหนดพ้ืนท่ีคุม้ครองทำงทะเลข้ึนมำโดยจ ำกดัพ้ืนท่ี

เฉพำะไวใ้หผู้ห้ญิงเพื่อท ำกำรประมง อยำ่งไรก็ตำม ควำมยำกจนของผูห้ญิงในพ้ืนท่ีน้ียงัคงพบเห็นไดอ้ยูท่ัว่ไป  
 

 ค ำถำมประเภท “ท ำไม" หรือ “Why” questions อะไร ท่ีท่ำนตอ้งกำรจะถำม 

 ขอ้มูลประเภทใดท่ีท่ำนจ ำเป็นตอ้งใชเ้พ่ือตอบค ำถำมเหล่ำน้ี  

 กลยทุธ์อะไรท่ีท่ำนจะแนะน ำเพ่ือปรับปรุงสถำนกำรณ์น้ีใหดี้ข้ึน 

 ทฤษฎีพ้ืนฐำนท่ีสนบัสนุนค ำแนะน ำของท่ำนคืออะไร   

http://aquaticcommons.org/
http://www.oceandocs.org/
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 
 ศูนยศึ์กษำออนไลนข์ององคก์ำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO’s E-Learning Centre) – 

http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/home 
 หน่วยงำนดำ้นเพศสถำนะในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง (Gender in Aquaculture and Fisheries) – 

https://genderaquafish.org  
 องคก์ำรข่ำยงำนศูนยเ์พำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific) – 

http://enaca.org 
 ส ำนกัเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ ของศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Aquaculture Department, 

Southeast Asian Fisheries Development Center) – http://www.seafdec.org.ph 
 สถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) – http://www.serd.ait.ac.th/wpserd/annual-

research-reports 
 เอกสำรเผยแพร่ขององคก์ำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (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 

 

 

 

 

 

 

กำรพฒันำและจดัท ำหลกัสูตรกำรอบรมคร้ังน้ี ไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นงบประมำณจำกกรมประมงไทย และ
ธนำคำรพฒันำเอเชีย (Asian Development Bank) นอกจำกน้ียงัมีผูส้นบัสนุนอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ Aquafish Innovation 
Lab, มหำวทิยำลยั Visayas ประเทศฟิลิปปินส์, โครงกำรควำมร่วมมือดำ้นมหำสมุทรและกำรประมงขององคก์ำร
เพ่ือกำรพฒันำระหวำ่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ (USAID Oceans), ศูนยพ์ฒันำกำรประมงแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC), สมำคมประมงแห่งเอเชีย (Asian Fisheries Society), องคก์ำรข่ำยงำนศูนย์
เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific), สถำบนัเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology), องคก์ำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO), องคก์ร
Aquaculture Without Frontiers, and Marketing Seafood  ผูแ้ต่ง (Holly Hapke) ไดรั้บกำรสนบัสนุนงบประมำณ
จำก United States National Science Foundation ควำมคิดเห็นทั้งหมดในคู่มือฉบบัน้ีมำจำกผูแ้ต่ง และไม่ไดเ้ป็น
ของหน่วยงำนท่ีกล่ำวขำ้งตน้แต่อยำ่งใด  

http://www.eldis.org/
http://www.3ieimpact.org/
http://www.icsf.net/
http://wif.icsf.net/
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/home
https://genderaquafish.org/
http://enaca.org/
http://www.seafdec.org.ph/
http://www.serd.ait.ac.th/wpserd/annual-research-reports
http://www.serd.ait.ac.th/wpserd/annual-research-reports
http://www.fao.org/publications/en/
https://gender.cgiar.org/
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บทที่ 2 การใช้แนวคิดเร่ืองอ านาจทับซ้อน (INTERSECIONALITY) ในการ
วจิัยด้านเพศสถานะและการประมง  
โดย Marilyn Porter1, Christine Knott2 and Holly Hapke3 

 

 

 

                                                           
1 ศำตรำจำรยเ์กียรติคุณ มหำวิทยำลยัเมโมเรียล ประเทศแคนำดำ 
2 นกัวิจยัหลงัปริญญำเอก สถำบนัชั้นแนวหนำ้ดำ้นมหำสมุทร ภำควิชำภูมิศำสตร์ มหำวิทยำลยัเมโมเรียล ประเทศแคนำดำ 
3 ผูอ้  ำนวยกำร กำรพฒันำกำรวิจยัส ำหรับสงัคมศำสตร์และนิเวศวิทยำสังคม มหำวิทยำลยัแคลิฟอร์เนีย-เออร์ไวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 

ภาพรวมของหลกัสูตร  
 

ค าน า: 

ทฤษฎีและวธีิกำรศึกษำของแนวคิดเร่ืองอ ำนำจทบัซอ้น หรือ ปฏิภำคภำวะ (Intersectionality) ไดถู้กน ำมำใชเ้พ่ิมมำกข้ึน

ในกำรศึกษำดำ้นเพศสถำนะ เพ่ือวเิครำะห์ควำมซบัซอ้นและประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยซ่ึงมำจำกกำรแบ่งแยกและกำร

กดข่ีซ่ึงกลุ่มต่ำง ๆ ในสงัคมไดเ้ผชิญ แนวคิดเร่ืองอ ำนำจทบัซอ้น (Intersectionality) เป็นกรอบแนวคิดส ำหรับกำร

วเิครำะห์ ซ่ึงบ่งช้ีใหเ้ห็นวำ่ ระบบอ ำนำจต่ำงๆ ท่ีมีควำมเช่ือมต่อกนันั้นส่งผลกระทบต่อคนดอ้ยโอกำสหรือคนชำยขอบ 

(Marginalized) ในสงัคมอยำ่งไร (Cooper 2016) วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรน้ีคือเพ่ือน ำเสนอแนวคิดเร่ืองอ ำนำจทบั

ซอ้น (Intersectionality) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสำมำรถน ำไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์เพื่อกำรวเิครำะห์ในกำรวจิยัดำ้นกำรประมง
และกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ 

จ านวนของผู้เข้าร่วมการอบรม: 5 (อยำ่งนอ้ยท่ีสุด) ถึง 35 (อยำ่งมำกท่ีสุด) 
 

ระยะเวลาการอบรม: 2.50-3.00 ชัว่โมง 
 

โปรแกรม: 

 ส่วนท่ี 1 – แนวคิดเร่ืองอ ำนำจทบัซอ้น (Intersectionality) คืออะไร  

 ส่วนท่ี 2 – กรอบแนวคิดสตรีนิยมสำยอ ำนำจทบัซอ้น: หนงัสืออ่ำนเบ้ืองตน้ (สถำบนัวจิยัควำมกำ้วหนำ้ของ

ผูห้ญิงแห่งแคนำดำ) (Intersectional Feminist Frameworks: A Primer (CRIAW))  

 ส่วนท่ี 3 – กรณีศึกษำ: เครนชอว ์(Crenshaw)  

 ส่วนท่ี 4 – กำรใชแ้นวคิดเร่ืองอ ำนำจทบัซอ้นในกำรวจิยั  

 ส่วนท่ี 5 – กำรท ำงำนกลุ่ม กำรท ำรำยงำน และกำรอภิปรำยร่วม   

https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_frame
https://en.wikipedia.org/wiki/Analytic_frame
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ส่วนที ่1 - แนวคดิเร่ืองอ านาจทบัซ้อน (Intersectionality) คืออะไร  

แนวคิดเร่ืองอ านาจทบัซ้อน หรือ ปฏิภาคภาวะ (Intersectionality) คืออะไร   
แนวคิดเร่ืองอ ำนำจทบัซอ้น หรือ ปฏิภำคภำวะ (Intersectionality) หมำยถึง ลกัษณะท่ีเช่ือมต่อกนัระหวำ่งกลุ่มทำงสงัคม 
หรืออตัลกัษณ์ต่ำง ๆ เช่น  เผำ่พนัธ์ุ (Race) ชนชั้น (Class) และเพศสถำนะ (Gender) เน่ืองจำกกลุ่มทำงสงัคมหรืออตัลกัษณ์
ต่ำง ๆ เหล่ำน้ี ท ำใหเ้กิดระบบท่ีซบัซอ้นและส่งผลซ่ึงกนัและกนัของประสบกำรณ์ กำรเลือกปฏิบติั หรือกำรเสียเปรียบ 
ประเภทต่ำง ๆ ของอตัลกัษณ์ (Identity) กำรมีอภิสิทธ์ิเหนือคนอ่ืน (Privilege) หรือต ำแหน่งในกระบวนกำรกำรเป็นคนชำย
ขอบ (Marginalization) ไม่ไดอ้ยูก่นัอยำ่งแยกส่วน ทฤษฎีอ ำนำจทบัซอ้นเปิดเผยใหเ้ห็นถึงวถีิต่ำง ๆ ของอตัลกัษณ์ เช่น อตั
ลกัษณ์ดำ้นเผำ่พนัธ์ุและอตัลกัษณ์ดำ้นเพศสถำนะซ่ึงไม่ไดอ้ยูก่นัอยำ่งแยกส่วน แต่อตัลกัษณ์ทั้งสองประเภทส่งผลซ่ึงกนั
และกนั และท ำใหเ้กิดอตัวสิยั (Subjectivities) และประสบกำรณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตน 

ยกตวัอยำ่งเช่น ไม่มีใครท่ีแค่เป็นคนจน หรือแค่เป็นเพศหญิง หรือแค่จบัปลำ หรือแค่เป็นแม่ แต่วำ่ในปัจเจกบุคคลเป็นกำร
รวมอตัลกัษณ์ท่ีหลำกหลำยไวด้ว้ยกนั ซ่ึงอตัลกัษณ์ต่ำง ๆ เหล่ำน้ีมีควำมทบัซอ้นซ่ึงกนัและกนัในวถีิและบริบทท่ีแตกต่ำง
กนั 

  

การฝึกปฏบิัต:ิ อตัลกัษณ์ (Identities) ของฉันคืออะไรบ้าง และอตัลกัษณ์เหล่านีม้กีารทบัซ้อนซ่ึงกนัและกนัอย่างไร  
อตัลกัษณ์ดำ้นต่ำง ๆ  

 อำย ุ(Age) 
 เพศสถำนะ (Gender) 
 ศำสนำ/วรรณะ (Religion/Caste) 
 ชำติก ำเนิด (Ethnic Origin) 
 ควำมสำมำรถ (ควำมบกพร่อง) ทำงกำย/จิตใจ (Physical/Mental (Dis)ability) 
 วิถีทำงเพศหรือรสนิยมทำงเพศ (Sexual Orientation) 
 สถำนะทำงสงัคม-เศรษฐกิจ (Socio-economic Status) 
 กำรศึกษำ (Educational Background) 
 สถำนะกำรจำ้งงำน (Employment Status) 
 ลกัษณะท่ีปรำกฏในครอบครัว/ควำมสัมพนัธ์ (Family/Relationship Appearance) 
 สญัชำติ (Citizenship) 
 ควำมช ำนำญดำ้นภำษำ (Language Proficiency) 
 มุมมองควำมคิดทำงกำรเมือง (Political Views)  
 อ่ืน ๆ  

สรุปโดยยอ่ถึงอตัลกัษณ์ต่ำง ๆ ของคุณ: 
อตัลกัษณ์ท่ีฉนัตระหนกัถึงมำกท่ีสุด ซ่ึงเป็นพ้ืนฐำนในชีวิตประจ ำวนัคือ ______________________ 
อตัลกัษณ์ท่ีฉนัรู้สึกวำ่ บ่อยคร้ังมีควำมเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืน ๆ มำกท่ีสุดคือ __________________ 
อตัลกัษณ์ท่ีฉนัรู้สึกวำ่ ท  ำให้ฉนัมีอภิสิทธ์ิเหนือคนอ่ืนมำกท่ีสุดคือ ________________________ 
อตัลกัษณ์ท่ีฉนัรู้สึกวำ่ สร้ำงอ ำนำจให้กบัฉนัมำกท่ีสุดคือ __________________________ 
อตัลกัษณ์ท่ีท ำให้ ฉนัรู้สึกอึดอดับ่อยคร้ังคือ ____________________ 
อตัลกัษณ์ท่ีฉนัตระหนกัถึงนอ้ยท่ีสุดคือ ______________________________ 

 

อตัลกัษณ์ดำ้นต่ำงๆ ของคุณ เช่น กำรมีอภิสิทธ์ิและอ ำนำจ มีกำรทบัซอ้นซ่ึงกนัและกนัหรือไม่ เป็นกำรสร้ำงขอ้ไดเ้ปรียบให้กบัคุณ
หรือไม่? อะไรคือขอ้เสียเปรียบ? 

อตัลกัษณ์ดำ้นใดท่ีขดัแยง้กนั ในบริบทใด? 
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ท าไมแนวคิดเร่ืองอ านาจทบัซ้อน หรือ ปฏิภาคภาวะ (Intersectionality) จึงมีความส าคัญ   
ใครเป็นผูมี้อ ำนำจ สำมำรถแบ่งปันอ ำนำจไดอ้ยำ่งไร ปัจจุบนัใครไดรั้บประโยขน์ และจะสำมำรถเปล่ียนแปลงไดอ้ยำ่งไร  

ควำมเขำ้ใจของพวกเรำเก่ียวกบัประเด็นเหล่ำน้ีจะชดัเจนข้ึนไดโ้ดยกำรน ำแนวคิดเร่ืองอ ำนำจทบัซอ้นน้ีมำใชใ้นกำร

วเิครำะห์ ในฐำนะนกัวจิยั งำนของพวกเรำคือ กำรท ำใหค้น้หำและสร้ำงควำมเขำ้ใจวำ่ อ ำนำจนั้นอยูท่ี่ใด กบัใคร หรือถูก

สร้ำงข้ึนมำไดอ้ยำ่งไร และท่ีไหนท่ีอ ำนำจมีกำรทบัซอ้นอยูก่บัปัญหำท่ีเรำพิจำรณำถึง  

 

แนวคิดเร่ืองอ านาจทบัซ้อน 

(Intersectionality) เป็นแนวคิดทีใ่หม่หรือไม่  
แนวคิดเร่ืองอ ำนำจทบัซอ้น หรือ หรือปฏิภำคภำวะ 

(Intersectionality) ไม่ใช่แนวคิดใหม่ โดยมีท่ีมำจำก

ทฤษฎีสตรีนิยม แนวคิดเร่ืองอ ำนำจทบัซอ้นน้ีไดม้ำ

จำกกำรศึกษำเก่ียวกบักำรกดข่ีท่ีทบัซอ้น (Multiple 

oppressions) และเนน้ใหเ้ห็นวำ่อตัลกัษณ์ต่ำง ๆ ไม่

เคยอยูอ่ยำ่งเอกเทศ สถำบนัวจิยัควำมกำ้วหนำ้ของ

ผูห้ญิงแห่งแคนำดำ หรือ The Canadian Research Institute for the Advancement of Women (CRIAW) ไดใ้ชก้รอบแนวคิด

สตรีนิยมสำยอ ำนำจทบัซอ้น (Intersectional Feminist Frameworks - IFFs) ในกำรวจิยัในปี ค.ศ. 2007 ส ำหรับองคก์ำรอ็

อกซ์แฟม (Oxfam) และหน่วยงำนดำ้นกำรพฒันำอ่ืน ๆ ไดมี้ควำมเขำ้ใจมำนำนแลว้วำ่คนเรำมีอตัลกัษณ์ต่ำง ๆ ท่ีมีกำรทบั

ซอ้นและดว้ยเหตน้ีุจึงมีปัญหำต่ำง ๆ ตำมมำ ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งมีวธีิกำรแกไ้ขท่ีซบัซอ้นและมีกำรทบัซอ้นกนัมำแกปั้ญหำท่ี
เกิดข้ึน 

 

ส่วนที ่2 - กรอบแนวคดิสตรีนิยมสายอ านาจทบัซ้อน: หนังสืออ่านเบ้ืองต้น (Intersectional 

Feminist Frameworks: A Primer) 

สถำบนัวจิยัควำมกำ้วหนำ้ของผูห้ญิงแห่งแคนำดำ (The Canadian Research Institute for the Advancement of Women - 

CRIAW) 

 

กรอบแนวคิดสตรีนิยมสำยอ ำนำจทบัซอ้น  (Intersectional Feminist Frameworks - IFFs) มุ่งหมำยเพ่ือสนบัสนุนใหเ้กิด

ควำมเขำ้ใจสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ร่วมกบัควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรเลือกปฏิบติัทำงสงัคมซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมไม่เท่ำเทียมกนัและกำร

กีดกนัเกิดข้ึน 

ไม่มกีารต่อสู้ใด ๆ ท่ีเป็นการต่อสู้
กับปัญหาเพียงเร่ืองเดียว    
เพราะชีวิตของคนเราไม่ได้มแีค่
เร่ืองเดียว  
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กรอบแนวคิดสตรีนิยมสำยอ ำนำจทบัซอ้น (IFFs) ช่วย

ในกำรพิจำรณำวำ่ระบบกำรเลือกปฏิบติัเป็นอยำ่งไร 

เช่น ลทัธิล่ำอำณำนิคม (Colonialism) และ 

โลกำภิวฒัน์ (Globalization) สำมำรถส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงต่ำง ๆ ต่อไปน้ีท่ีหล่อหลอมรวมกนัเป็นบุคคลได้

อยำ่งไร:   

 สถำนะทำงสงัคมหรือเศรษฐกิจ  

 เผำ่พนัธ์ุ หรือ ชำติพนัธ์ุ 

 ชนชั้น 

 เพศสถำนะ หรือ 

 เพศวถีิ 

 

กรอบแนวคิดสตรีนิยมสำยอ ำนำจทบัซอ้น (IFFs) ท ำใหพ้วกเรำตระหนกัรับรู้ไดว้ำ่ทุกปัจเจกบุคคลอยูท่่ำมกลำงและไดรั้บ

ผลกระทบจำกระบบของอ ำนำจและกำรมีอภิสิทธ์ิเหนือผูอ่ื้น กรอบแนวคิด IFFs ไดบู้รณำกำรมุมมองโลกในแบบต่ำง ๆ 

และควำมรู้เก่ียวกบัคนชำยขอบท่ีเกิดข้ึนในประวติัศำสตร์ กรอบแนวคิด IFFs สร้ำงควำมเขำ้ใจวำ่ประวติัท่ีแตกต่ำงกนัของ

ผูห้ญิงท ำใหเ้กิดอตัลกัษณ์ทำงสงัคมท่ีแตกต่ำงกนั ซ่ึงท ำใหผู้ห้ญิงเหล่ำนั้นอยูใ่นสถำนะของอ ำนำจ และชนชั้นท่ีแตกต่ำงกนั

ออกไป กรอบแนวคิด IFFs ไดใ้ชร้ะบบคิดฐำนสอง (Binary thinking) ท่ีเก่ียวกบักำรท ำใหเ้กิดควำมไม่เท่ำเทียมกนั เช่น 

สำมำรถ/ไม่สำมำรถ เกย/์เพศปกติ ขำว/ด ำ ผูช้ำย/ผูห้ญิง ตะวนัตก/ตะวนัออก เหนือ/ใต ้และไดแ้สดงใหเ้ห็นวำ่ ระบบคิดฐำน

สองน้ีเป็นผลมำจำกควำมสมัพนัธ์เชิงอ ำนำจท่ีไม่เท่ำเทียมกนั  

 

กรอบแนวคิดสตรีนิยม (Feminist frameworks) เป็นส่ิงท่ีไม่หยดุน่ิง/เปล่ียนแปลงไดง่้ำย เฉพำะเจำะจง มีควำมหลำกหลำย 

และมีควำมเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก 

 

จุดเร่ิมของทฤษฎีนีม้ีพืน้ฐานมาจากแนวคิดเร่ืองอ านาจทบัซ้อน (intersectionality): 
 ควำมไม่เท่ำเทียมกนัในสงัคม (Social inequality) 

 อ ำนำจ (Power) 

 ควำมสมัพนัธ์ (Relationality) 

 ควำมซบัซอ้น (Complexity) 

 

อ ำนำจทบัซอ้น (Intersectionality) เป็นส่ิงท่ีส ำคญัเปรียบเทียบไดก้บัค ำถำมหรือควำมรู้ท่ีตอ้งคน้หำ เน่ืองจำกประสบกำรณ์

ท่ีทบัซอ้น (Intersectional experience) นั้นส ำคญัยิง่กวำ่ผลรวมทั้งหมดของกำรเหยยีดเช้ือชำติ (Racism) และ กำรเหยยีดเพศ 

(Sexism) ร่วมกนั กำรวเิครำะห์ใด ๆ ท่ีไม่ไดพิ้จำรณำถึงอ ำนำจทบัซอ้น จะไม่สำมำรถอธิบำยถึงลกัษณะ/ควำมประพฤติท่ี

เฉพำะเจำะจงซ่ึงอำจท ำใหค้วำมส ำคญัของปัจเจกบุคคลลดลง   

“กรอบแนวคิดสตรีนิยมสำยอ ำนำจทบัซอ้น (IFFs) สร้ำงควำมเขำ้ใจวำ่
อิทธิพลท่ีหลำกหลำยนั้นท ำงำนร่วมกนัอยำ่งไร และมีปฏิสมัพนัธ์กนั

อยำ่งไร ในกำรท ำให้เกิดภำวะควำมไม่เท่ำเทียมกนัและกำรกีดกนัทำง

สงัคม นอกจำกน้ี IFFs ยงัศึกษำวำ่ปัจจยัต่ำง ๆ รวมไปถึง สถำนะทำง

สงัคม-เศรษฐกิจ เผำ่พนัธุ์ ชนชั้น เพศสถำนะ เพศวิถี ควำมสำมำรถ 
ต ำแหน่งท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ สถำนะผูล้ี้ภยัและผูอ้พยพ ประกอบรวมกบั

ระบบกำรเลือกปฏิบติัทั้งในประวติัศำสตร์และในปัจจุบนั เช่น ลทัธิล่ำ

อำณำนิคมและโลกำภิวฒัน์ เหล่ำน้ีไดร่้วมกนัก ำหนดควำมไม่เท่ำเทียม

กนัระหวำ่งปัจเจกบุคคลและกลุ่มต่ำง ๆ ไดอ้ยำ่งไร” – CRIAW-

ICREWF (2006) 
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ส่วนที ่3 - กรณศึีกษา: เครนชอว์ (Crenshaw) 
 

ศพัทค์  ำวำ่ “อ ำนำจทบัซอ้น หรือ ปฏิภำคภำวะ (Intersectionality)” ถูกนิยำมและอำ้งอิงโดย คิมเบอร์ลีย ์เครนชอว ์

(Kimberlee Crenshaw) ทนำยควำมชำวอเมริกนั ผูส้นบัสนุนสิทธิพลเมือง และนกัวชิำกำรชั้นน ำดำ้นทฤษฎีชำติพนัธ์ุแนว

วพิำกษ ์(Critical race theory) ผูซ่ึ้งแนะน ำนิยำมศพัทค์  ำน้ีเพ่ือใชแ้กไ้ขปัญหำกฎหมำยหำ้มกำรเลือกปฏิบติั (Anti-

discrimination laws) ซ่ึงไดพ้ิจำรณำเร่ืองเพศสถำนะและเผำ่พนัธ์ุอยำ่งแยกส่วนกนั  ในสหรัฐอเมริกำ ผูห้ญิงชำวอเมริกนัเช้ือ

สำยแอฟริกนั และผูห้ญิงผิวสีอ่ืน ๆ ไดป้ระสบปัญหำจำกกำรเลือกปฏิบติัท่ีทบัซอ้นกนัน้ี อยำ่งไรก็ตำมถึงกระนั้นกฎหมำย

หำ้มกำรเลือกปฏิบติัยงัคงมีแนวโนม้ท่ีพิจำรณำกำรเลือกปฏิบติัอยำ่งแยกส่วน ซ่ึงบ่อยคร้ังท ำใหเ้ป็นเร่ืองยำกท่ีจะพิสูจน์ถึง

รูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะของกำรเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิงสีผิว และดว้ยเหตน้ีุท ำใหผู้ห้ญิงกลุ่มน้ียงัคงไม่ไดรั้บควำม

ยติุธรรม  

 

เครนชอวไ์ดรั้บกำรยกยอ่งในฐำนะท่ีเป็นผูส้นบัสนุนใหมี้กำรเสวนำถึงและเป็นผูท่ี้ต่อตำ้นในประเดน็ควำมไม่เท่ำเทียมกนั

ทำงสงัคม อ ำนำจ ควำมสมัพนัธ์ ท่ีมีควำมซบัซอ้น  

 

ตัวอย่างทีส่ าคัญของกรณีศึกษาของเครนชอว์: 

จำกกรณีศึกษำของ DeGraffenreid v. General Motors Assembly Division เม่ือปี ค.ศ. 1976  ในสหรัฐอเมริกำ มีผูห้ญิง

อเมริกนัเช้ือสำยแอฟริกนั 5 คน ฟ้องร้องต่อบริษทัรถยนต ์General Motors โดยหญิงกลุ่มดงักล่ำวไดก้ล่ำวหำวำ่ระบบควำม

อำวโุสท ำใหเ้กิดผลกระทบอยำ่งถำวรในกำรเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิงอเมริกนัเช้ือสำยแอฟริกนัโดยไดแ้สดงหลกัฐำนวำ่ก่อน

หนำ้นั้น ในปี ค.ศ. 1964 บริษทั General Motors ไม่ไดจ้ำ้งงำนพนกังำนผูห้ญิงอเมริกนัเช้ือสำยแอฟริกนัเลย และผูห้ญิง

อเมริกนัเช้ือสำยแอฟริกนัทั้งหมดท่ีถูกจำ้งหลงัจำกปี ค.ศ. 1970 ตอ้งออกจำกงำน เพรำะมีกำรปลดพนกังำนอำวโุสในช่วง

ภำวะซบเซำของบริษทั  ศำลแขวงไดพ้ิพำกษำคดีจ ำเลย โดยปฏิเสธกำรฟ้องของโจทกต์อ่ศำล แต่ไม่ไดป้ฏิเสธดว้ยเหตุผล

ท่ีวำ่โจทกเ์ป็นชำวอเมริกนัเช้ือสำยแอฟริกนั หรือเพรำะเป็นผูห้ญิง เท่ำนั้น แตท่วำ่ปฏิเสธกำรฟ้องของคนกลุ่มดงักล่ำวเพรำะ
เป็นผูห้ญิง และเป็นชำวอเมริกนัเช้ือสำยแอฟริกนัดว้ย ค ำพิพำกษำของศำลมีดงัน้ี: 

 “โจทกไ์ม่สำมำรถอำ้งถึงค ำพิพำกษำหรือกำรตดัสินใจใด ๆ ท่ีระบุไดว้ำ่ผูห้ญิงผิวด ำเป็นชนชั้นพิเศษท่ีจะไดรั้บ

ควำมคุม้ครองจำกกำรเลือกปฏิบติั จำกกำรตรวจคน้ขอ้มูลของศำลก็ไม่พบค ำพิพำกษำเช่นวำ่นั้น โจทกมี์สิทธ์ิท่ีจะ

ไดรั้บกำรเยยีวยำหำกพวกเขำถูกเลือกปฏิบติัจริง อยำ่งไรก็ตำมพวกเขำไม่ควรไดรั้บอนุญำตใหร้วมกำรเยยีวยำทำง

กฎหมำยเพื่อสร้ำง “กำรเยยีวยำพิเศษ” ใหม่น้ีข้ึนมำ ซ่ึงจะเป็นกำรช่วยเหลือพวกเขำเกินกวำ่ท่ีผูร่้ำงกฎหมำยไดต้ั้ง

เจตนำรมยไ์ว ้ ดงันั้น คดีน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบเพ่ือดูวำ่สำมำรถระบุสำเหตขุองกำรกระท ำในกำรเลือก
ปฏิบติัทำงเช้ือชำติ กำรเลือกปฏิบติัทำงเพศ หรืออยำ่งใดอยำ่งหน่ึง หรือไม่ แต่ไม่ใช่ทั้งสองอยำ่งรวมกนั” 

ในงำนของเธอเอง เครนชอวม์กัอำ้งถึงกรณีศึกษำน้ี แมว้ำ่เธอจะเป็นคนแรกท่ีใชค้  ำวำ่ "อ ำนำจทบัซอ้น หรือ 

Intersectionality" ในบริบทของสตรีนิยม ควำมคิดท่ีวำ่ประสบกำรณ์ชีวติของคน ๆ หน่ึงนั้นถูกกระท ำหรือแทรกแซงโดย
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กำรมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนัของเผำ่พนัธ์ุ ชนชั้น และเพศสถำนะ (ท่ำมกลำงปัจจยัอ่ืน ๆ) ไดถู้กกล่ำวถึงอยำ่งกวำ้งขวำงในหมู่

ผูห้ญิงอเมริกนัเช้ือสำยแอฟริกนัก่อนท่ีเครนชอวจ์ะไดรั้บกำรประกำศเกียรติคุณ นกัสตรีนิยมสตรีผิวด ำ เช่น แพทริเซีย ฮิลล์

คอลลินส์ และเบลล ์ฮุค มีบทบำทท่ีส ำคญัอยำ่งยิง่ในกำรท ำใหเ้ลง็เห็นถึงปัญหำท่ีชดัเจนของควำมไร้ตวัตนในสงัคมของ

สตรีชำวแอฟริกนัอเมริกนั ทฤษฎีสตรีนิยมและทฤษฎีต่อตำ้นกำรเหยยีดเช้ือชำติไดว้เิคำระห์เผำ่พนัธ์ุหรือเพศสถำนะใน

ลกัษณะท่ีแยกจำกกนั มำกกวำ่ท่ีจะวเิครำะห์มำจำกกรอบแนวคิดท่ีอธิบำยบทบำทของทั้งสองอตัลกัษณ์น้ี (และอตัลกัษณ์อ่ืน 
ๆ) ไปพร้อมกนั ในกำรสร้ำงกำรกดข่ีทำงสงัคม 

 

ส่วนที ่4 - การใช้แนวคดิเร่ืองอ านาจทบัซ้อนในการวจิัย  
 

ในกำรน ำแนวคิดเร่ืองอ ำนำจทบัซอ้นมำใช ้

นกัวจิยัควรใหค้วำมเคำรพผูค้นท่ีมำจำก

วฒันธรรม เผำ่พนัธ์ุและศำสนำ อ่ืน ๆ - 

แมว้ำ่จะมีควำมแตกต่ำงจำกตนเองก็ตำม 

ยกตวัอยำ่งเช่น แนวคิดแบบสิทธิสตรีนิยม

สำยอ ำนำจทบัซอ้น (Intersectional 

feminist) ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่แนวคิดเชิง

นำมธรรมเท่ำนั้น แต่มนัยงัท ำใหเ้รำได้

ไตร่ตรองไดด้ว้ยวำ่อ ำนำจทบัซอ้นไดเ้กิด

ข้ึนกบัชีวติของเรำดว้ยอยำ่งไร ทั้งในฐำนะ

ผูท่ี้ถูกกดข่ีและผูท่ี้ไดรั้บอภิสิทธ์ิเหนือคน

อ่ืน  

 

ส่ิงทีไ่ด้จากการน าแนวคิดเร่ืองอ านาจทบัซ้อนไปใช้อย่างจริงจัง: 

 เคร่ืองมือท่ีสำมำรถวเิครำะห์ควำมซบัซอ้นของวถีิชีวติของผูห้ญิงได ้
 สำมำรถรับรองไดว้ำ่กำรวเิครำะห์นโยบำยนั้นเนน้ไปท่ีชีวติของคนชำยขอบหรือผูด้อ้ยโอกำส 
 กำรค ำนึงถึงองคป์ระกอบต่ำง ๆ ในชีวติของผูห้ญิงในรูปแบบองคร์วมเม่ือท ำกำรก ำหนดนโยบำย และ 
 กำรประเมินคุณค่ำ กำรสะทอ้นตนเอง เม่ือกล่ำวถึงเร่ืองควำมเช่ือเก่ียวกบัควำมยติุธรรมทำงสงัคมของเรำ เพื่อให้

เรำไดน้ ำตวัเรำเองเขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรวเิครำะห์ดว้ย  

หมายเหต ุค าแปลของค าศัพท์ในภาพด้านบน: การลดลงของงานด้านการผลิต 

(Decline in manufacturing jobs), การสูญเสียทรัพยากรและการตัดงบประมาณ (Lost 

resources and budget cuts), การว่างงาน (Unemployment), การยบุโครงสร้างพืน้ฐาน 

(Crumbling infrastructure), การเหยยีดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบ (Systemic racism), 

ความยากจน (Poverty), มลพิษ (Pollution), ระบบโรงเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

(Underfunded school systems), ความแตกต่างทางสุขภาพ (Health disparities), การ

ลงทุนต า่กว่าท่ีควรเป็นและการละเลย (Underinvestment and neglect), และพืน้ท่ีขาด

แคลนอาหารและการขาดสารอาหาร (Food deserts and malnutrition)   
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ส่วนที ่5 - การท างานกลุ่ม การรายงานกลบั และการอภิปราย 
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CRIAW-ICREF. 2006. Intersectional Feminist Frameworks. A Primer. Ottawa: Canadian Research Institute for the 
Advancement of Women. 23 p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกลุ่ม: วำดแผนภำพลกัษณะอ ำนำจทบัซอ้นในประเด็นของเพศสถำนะและกำรประมงในชุมชนของท่ำนหรือในกำร
วจิยัของท่ำน  

 อะไรคือตวัแปรท่ีส ำคญัในกำรอภิปรำยเก่ียวกบัอ ำนำจทบัซอ้นท่ีท่ำนก ำลงัค ำนึงถึง– เช่น เผำ่พนัธ์ุ (Race) ชน
ชั้น (Class) ชำติพนัธ์ุ (Ethnicity) ต ำแหน่งท่ีอยูอ่ำศยั (Location) อำชีพ (Occupation) 

 ใครเป็นผูมี้อ  ำนำจ และมีกำรใชอ้  ำนำจนั้นอยำ่งไร  
 ขั้นตอนอะไรบำ้งท่ีเรำสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรวจิยัและกำรน ำไปปฏิบติัเพ่ือกระจำยอ ำนำจนั้นใหเ้กิดควำมเท่ำ

เทียมกนั   

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1093%2Foxfordhb%2F9780199328581.013.20
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บทที่ 3 กรณศึีกษา 
โดย Kyoko Kusakabe1 

ภาพรวม  

 

กรณศึีกษาที ่1 – ผู้หญิงในการค้าสัตว์น า้ชายแดนทีป่ระเทศกมัพูชา  
 

ในช่วงทศวรรษ 1980 ถึงตน้ปี 1990 ชำยแดนกมัพชูำ-ไทยยงัคงเป็นเขตสงครำม ทะเลสำบโตนเลสำบของประเทศกมัพชูำ

เป็นแหล่งของกำรประมงท่ีมีปลำจ ำนวนมำก แตไ่ม่มีเสน้ทำงกำรคำ้ไปยงัประเทศไทย เน่ืองดว้ยควำมขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน

ระหวำ่งสองประเทศ  เน่ืองจำกผูช้ำยไดถู้กเกณฑไ์ปอยูก่บักองทพัของรัฐบำลหรือกองทพัเขมรแดง จึงมีอิสระในกำร

เดินทำงเคล่ือนท่ีท่ีจ ำกดั ในทำงกลบักนัผูห้ญิงกลบัมีอิสระในดำ้นน้ีมำกข้ึน เน่ืองจำกพวกเขำไม่ใช่เป้ำหมำยของกองทพั จึง

ยงัสำมำรถเจรจำกบักองทพัเพ่ือโบกรถเดินทำงไปยงัชำยแดนไดอี้กดว้ย ดงันั้นผูห้ญิงหลำยคนจึงไดมี้ส่วนร่วมในกำรคำ้ปลำ

ในตลำดมืด กำรขนส่งปลำจำกโตนเลสำบมำยงัประเทศไทย และยงัสำมำรถขำยปลำไดร้ำคำท่ีสูงมำก กำรขำยปลำจึงเป็น

ช่องทำงกำรท ำธุรกิจท่ีรุ่งเรือง และไดผ้ลดีส ำหรับพวกเธอ 

 

ในช่วงกลำงทศวรรษท่ี 1990 สงครำมส้ินสุดลงและกำรคำ้ชำยแดนกลบัมำเปิดอยำ่งเป็นทำงกำรอีกคร้ัง จำกนั้นจึงมีธุรกิจ

และผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ (ซ่ึงมกัจะมีเจำ้ของเป็นผูช้ำย) เร่ิมเขำ้ร่วมกำรคำ้ชำยแดนและสำมำรถใหสิ้นเช่ือกบัชำวประมง 

                                                           
1 ศำสตรำจำรย ์สำขำวิชำกำรพฒันำบทบำทหญิงชำย ส ำนกัวิชำส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยำกร และกำรพฒันำ สถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย ปทุมธำนี 
ประเทศไทย 

กรณีศึกษำต่อไปน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงบทบำทท่ีส ำคญัของแนวคิดเร่ืองอ ำนำจทบัซอ้น (Intersectionality) ในกำร
วเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะ ควำมสมัพนัธ์เชิงอ ำนำจท่ีลอ้มรอบปัจเจกบุคคลโดยเฉพำะผูห้ญิงนั้นไม่เพียงแต่ถูกสร้ำงข้ึน
โดยอตัลกัษณ์ของแต่ละปัจเจกบุคคลในฐำนะผูห้ญิงหรือผูช้ำย แตย่งัรวมไปถึงปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น อำย ุชำติพนัธ์ุ และ
อำชีพ เป็นตน้ กำรท ำกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะนั้นเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะวเิครำะห์ถึงประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำยท่ีผูช้ำย
และผูห้ญิงไดเ้ผชิญ เพื่อใหเ้ขำ้ใจวำ่รำกเหงำ้หรือสำเหตขุองกำรเสียเปรียบ กำรเลือกปฏิบติั และกำรกีดกนั ควำม
แตกต่ำงระหวำ่งเพศสถำนะนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงปัจจยัท่ีสร้ำงปัจเจกบุคคลข้ึน แต่ยงัส่งผลใหปั้จเจกบุคคลถูกวำงบทบำท
ใหเ้ป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชำดว้ย (Subordinate roles) 
 
กรณีศึกษำต่อไปน้ีไดรั้บคดัเลือกมำเพ่ือแสดงใหเ้ห็นวำ่บริบททำงสงัคมเดียวกนันั้นสำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ท่ี
แตกต่ำงกนัใหก้บัผูห้ญิงแต่ละคนไดอ้ยำ่งไร บทน้ีใชส้ ำหรับกำรศึกษำดว้ยตนเองหรือสำมำรถใชเ้ป็นส่ือในกำรอภิปรำย
กลุ่มเพ่ือเสริมหลกัสูตรเร่ืองแนวคิดอ ำนำจทบัซอ้นท่ีระบุไวใ้นบทท่ีสองได ้แต่ละกรณีศึกษำจะมีค ำถำมเพ่ือกำรอภิปรำย
และค ำอธิบำยสั้น ๆ ท่ีสำมำรถใชเ้ป็นแนวทำงใหก้บัผูน้ ำกำรอบรมหรือวทิยำกรได ้หรือใชเ้ป็นขอ้มลูอำ้งอิงส ำหรับ
กำรศึกษำดว้ยตนเอง 
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และผูท่ี้ท ำอำชีพจบัสตัวน์ ้ ำ ในขณะท่ีผูป้ระกอบกำรหญิงรำยเลก็ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถท ำเช่นนั้นได ้จึงไดถู้กท ำใหเ้ป็นคน

ชำยขอบในกำรคำ้ (ถูกลดควำมส ำคญัลงในกำรคำ้) 

 

อยำ่งไรก็ตำม ยงัมีผูป้ระกอบกำรหญิงบำงรำยท่ีสำมำรถใชก้ ำไรท่ีสะสมไวจ้ำกกำรท ำธุรกิจในช่วงสงครำม และเงินทุนท่ีมี 

ในกำรส่งออกปลำไปขำยต่ำงประเทศได ้ในทำงตรงกนัขำ้มก็ยงัมีผูห้ญิงจ ำนวนนึงท่ีตอ้งยติุกิจกำรลง เพื่อดูแลเด็กและ

ผูสู้งอำย ุผูห้ญิงเหล่ำน้ีสูญเสียก ำไรและลูกคำ้ ท ำใหต้อ้งเร่ิมจำกศูนยเ์พื่อกลบัมำคำ้ขำยอีกคร้ัง พวกเขำเหล่ำน้ียงัคงเป็นผูค้ำ้

รำยยอ่ยและประสบปัญหำในกำรซ้ือสตัวน์ ้ ำมำกข้ึนและตอ้งเจอกบักำรแข่งขนัมำกมำยจำกผูค้ำ้รำยใหญ่ 

 

กรณศึีกษาที ่2 – แม่ค้าและผู้แปรรูปสินค้าหญิงในมุมไบ  
 

ในมุมไบ ประเทศอินเดีย ผูห้ญิงท่ีท ำงำนดำ้นกำรแปรรูปและกำรคำ้ขำยสตัวน์ ้ ำไดรั้บผลกระทบจำกแผนพฒันำใหม่ ชำวโค

ลิ (Koli) ในเมืองมุมไบเป็นชำวประมง ผูห้ญิงชำวโคลิ มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลงักำรจบัสตัวน์ ้ ำ ซ่ึงรวมถึงกำรแปรรูปและ

กำรคำ้ขำย แต่กำรพฒันำชำยฝ่ังไดคุ้กคำมกำรด ำรงชีวติของชำวโคลิ  โดยหญิงชำวโคลิท่ีเป็นผูค้ำ้ขำยจะไม่สำมำรถเขำ้ถึง

สตัวน์ ้ ำไดเ้ม่ือมีกำรสร้ำงท่ำเทียบเรือใหม่และบงัคบัใหเ้รือไปจอดเทียบท่ำท่ีอ่ืน จำกแผนกำรพฒันำใหม่น้ีผูค้ำ้ผูช้ำยจำกรัฐ
อินเดียเหนือก็เขำ้มำท ำธุรกิจในพ้ืนท่ีเหล่ำน้ีและบีบใหผู้ป้ระกอบกำรหญิงตอ้งเลิกท ำธุรกิจน้ีไป 

กำรพฒันำชำยฝ่ังใหม่ไดน้ ำควำมทำ้ทำยดำ้นมลพิษมำสู่ผูแ้ปรรูปปลำ รวมไปถึงผูห้ญิงดว้ย เม่ือท่ีดินเร่ิมขำดแคลน พ้ืนท่ีท่ี
ใชใ้นกำรตำกปลำ และแหล่งน ้ ำท่ีสะอำดจึงมีนอ้ยลง  

ในตลำดปลำของเมืองมุมไบ ซ่ึงมีแม่คำ้ปลำอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกท่ีคำ้ขำยปลำมำยำวนำน แม่คำ้ปลำท่ีมีใบอนุญำตยนิดีท่ีจะ

ด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำของภำคเอกชน เน่ืองจำกพวกเขำเช่ือวำ่จะส่งผลใหผู้ห้ญิงมีขอ้ตกลงท่ีดีข้ึน อยำ่งไรก็ตำม มีกำร

หยบิยกประเดน็ข้ึนมำวำ่ผูข้ำยในตลำดไม่ไดเ้ขำ้ร่วมกำรเจรจำโดยตรงกบันกัพฒันำท่ีดิน แต่วำ่เป็นตวัแทนจำกกลุ่มอ่ืน ๆ 
ซ่ึงรวมไปถึงผูน้ ำของสหกรณ์ผูห้ญิงดว้ย และมีควำมกงัวลวำ่ผูน้ ำเหล่ำน้ีไดท้ ำขอ้ตกลงกบันกัพฒันำฯ และไดรั้บเงินชดเชย  

อภิปราย: อะไรคือผลกระทบท่ีผูห้ญิงไดเ้ผชิญโดยรวม อะไรคือผลกระทบต่ำง ๆ ท่ีผูห้ญิงแต่ละคนต่ำงเผชิญไม่
เหมือนกนัและท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น 
 
ให้สังเกตกระบวนการการได้เปรียบและการเป็นคนชายขอบ )การถกูลดความส าคัญ ( ท่ีผู้ค้าผู้หญิงได้ประสบ รวมถึงให้
สังเกตความแตกต่างระหว่างผู้หญิงด้วยกัน หน่ึงในความแตกต่างระหว่างผู้หญิงด้วยกันน้ันเป็นผลมาจากการท่ีพวกเขา
ต้องให้การสนับสนนุและดูแลรับผิดชอบครอบครัวหรือไม่ แม้ว่าผู้หญิงทุกคนอาจได้รับผลกระทบโดยรวมท่ีคล้ายกัน 
แต่ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ชนช้ัน เครือข่ายทางสังคม และทรัพยากรทางการเงิน ท าให้ผู้หญิงแต่ละคนได้รับผลกระทบท่ี
แตกต่างกันถึงแม้จะมาจากเหตกุารณ์ภายนอกแบบเดียวกันกต็าม 
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กรณศึีกษาที ่3 – ชาวประมงพืน้บ้านกบัข้อจ ากดัในการตอบสนองต่อกฎระเบียบการค้าเกีย่วกบั

การท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  
 

เพ่ือตอบสนองต่อกฎระเบียบทำงกำรคำ้ของสหภำพยโุรปเก่ียวกบักำรท ำประมงผดิกฎหมำย ไร้กำรรำยงำน และขำดกำร

ควบคุม รัฐบำลไทยไดด้ ำเนินกำรตำมกฎระเบียบท่ีเขม้งวดเก่ียวกบักำรใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือประมง ส่ิงน้ีส่งผลกระทบ
ต่อชำวประมงพ้ืนบำ้น ผูซ่ึ้งไม่มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะปรับปรุงอปุกรณ์กำรท ำประมงของพวกเขำเพ่ือใหไ้ดม้ำตรฐำนใหม่ได ้

ในหมู่บำ้นชำวประมงพ้ืนบำ้นแห่งหน่ึงในประเทศไทย ชำวประมงเพศชำยไดก้ล่ำววำ่พวกเขำเป็นชำวประมงและไม่

ตอ้งกำรเปล่ียนอำชีพ เน่ืองจำกทกัษะและอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีพวกเขำมีนั้นเก่ียวกบักำรท ำประมง พวกเขำเช่ือวำ่กำรท ำงำนอ่ืน 

ๆ จะไม่ท ำใหพ้วกเขำมีศกัด์ิศรีอยำ่งท่ีพวกเขำไดจ้ำกกำรท ำประมง แมจ้ะมีควำมทำ้ทำยท่ีพวกเขำตอ้งเผชิญจำกกำรออก
กฎระเบียบใหม่ดำ้นกำรคำ้ พวกเขำจะยงัคงท ำประมงต่อไป 

กำรตดัสินใจของผูช้ำยเหล่ำน้ีท่ีจะท ำประมงต่อไป แมจ้ะมีกำรหำ้มท ำประมง ไดส้ร้ำงควำมยำกล ำบำกใหก้บัภรรยำของพวก

เขำอยำ่งมำก ในขณะท่ีสำมีของพวกเธอตอ้งออกไปหำปลำ ผูห้ญิงจะตอ้งเฝ้ำระวงัเจำ้หนำ้ท่ีลำดตระเวนของรัฐบำลตลอดทั้ง

คืน และแจง้ใหส้ำมีของพวกเขำทรำบทนัทีเก่ียวกบัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีออกลำดตระเวน หำกสำมีของพวกเขำถูกจบักมุ ผูห้ญิงมี
หนำ้ท่ีรวบรวมเงินเพื่อใชใ้นกำรประกนัตวัพวกเขำ 

กำรออกกฎระเบียบใหม่ส่งผลใหร้ำยไดค้รัวเรือนของชำวประมงพ้ืนบำ้นลดลงอยำ่งมำก ผูห้ญิงบำงคนจึงวำงแผนท่ีจะ
ออกไปท ำงำนเพื่อหำรำยไดเ้พื่อจุนเจือครอบครัว อยำ่งไรก็ตำม สำมีบำงคนไม่พอใจท่ีภรรยำของพวกเขำออกไปท ำงำน
นอกหมู่บำ้นและคดัคำ้น ท ำใหชี้วติของผูห้ญิงยำกล ำบำกข้ึนเพรำะจะตอ้งดูแลครอบครัวดว้ยรำยไดท่ี้นอ้ยมำก สำมีบำงคนมี
ควำมยดืหยุน่มำกกวำ่และไม่เพียงแต่อนุญำตใหผู้ห้ญิงท ำงำนอ่ืนเท่ำนั้นพวกเขำเองก็เร่ิมท ำงำนเป็นคนขบัรถในเขตเมือง 
ในขณะท่ีรอใหก้ฎต่ำง ๆ คล่ีคลำยลง จึงท ำใหค้รอบครัวสำมำรถรอดพน้จำกอุปสรรคท่ีมำจำกกำรหำ้มท ำประมงไดดี้กวำ่
ครัวเรือนอ่ืน ๆ 
 

 

การอภิปราย: เปรียบเทียบผูห้ญิงท่ีแตกต่ำงกนัเหล่ำน้ี และเปรียบเทียบวำ่พวกเขำอำจไดรั้บผลกระทบท่ีแตกต่ำงกนัจำก
แผนพฒันำอยำ่งไร 
 
ผู้หญิงแต่ละคนกไ็ด้รับผลกระทบท่ีแตกต่างกัน แต่พวกเขามข้ีอเสียเปรียบแบบเดียวกัน น่ันคือการขาดอ านาจทาง
การเมือง อย่างไรกต็าม ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีผู้หญิงหลายคนเผชิญน้ันกม็คีวามแตกต่างกัน ดังน้ันจึงเป็นเร่ืองยากส าหรับ
ผู้หญิงเหล่านีท่ี้จะมารวมตัวกัน การวิเคราะห์เร่ืองอ านาจทับซ้อนเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้ทราบเหตผุลของความ
แตกต่างและความคล้ายคลึงกนัท่ีผู้หญิงมร่ีวมกัน 
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อภิปราย: เปรียบเทียบกำรตดัสินใจท่ีแตกต่ำงกนัของผูห้ญิงและผูช้ำย  
 
ประเดน็ท่ีได้เรียนรู้จากกรณีศึกษานีคื้อ ความรู้สึกของตัวตนหรืออัตลกัษณ์ของบุคคลของผู้ชายท่ีมพืีน้ฐานมาจากอาชีพ
ของพวกเขาในฐานะชาวประมง ส าหรับผู้ชายเหล่านี ้ความรู้สึกถึงความเป็นชายของพวกเขาสัมพันธ์กับการท าประมง
และการยืนยนัท่ีจะเกบ็รักษาอัตลกัษณ์ของตนเองในฐานะชาวประมงกไ็ด้รับการสนับสนุนจากผู้หญิง บรรทัดฐานเร่ือง
เพศสถานะในชุมชนท าให้ผู้หญิงมคีวามรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือน ในขณะท่ีผู้ชายสามารถรักษาสถานะทาง
สังคมของพวกเขาในฐานะชาวประมงได้ ผู้หญิงกย็งัมคีวามตึงเครียดเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของตัวเอง อย่างไรก็
ตาม กย็งัมคีวามแตกต่างระหว่างครัวเรือนหรือครอบครัว ในบางครัวเรือน บรรทัดฐานด้านเพศสถานะน้ันค่อนข้าง
ยืดหยุ่น ซ่ึงช่วยลดภาระของผู้หญิงได้ 
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บทที่ 4 เพศสถานะในการประเมินระบบการจัดการประมงอย่างรวดเร็ว 
(GENDER IN RAPID APPRAISAL OF FISHERIES MANAGEMENT 
SYSTEMS)  
โดย A. Satapornvanit1, A. Prieto-Carolino2, R.A. Tumbol3 and M.B. Sumagaysay,4 

ภาพรวม 

 

1. ค าน า 
 

ควำมเท่ำเทียมกนัทำงเพศสถำนะเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำน ซ่ึงรวมถึงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผูห้ญิงและผูช้ำย 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื (USAID 2012) องคก์ำรสหประชำชำติ (UN) ไดก้ ำหนดใหม้นุษยเ์ป็นศูนยก์ลำงและ

เป็นผูรั้บผลประโยชนใ์นวำระกำรพฒันำมนุษยข์ององคก์ำรสหประชำชำติ และองคก์ำรสหประชำชำติไดต้ระหนกัวำ่ควำม

ไม่เท่ำเทียมทำงเพศสถำนะยงัคงเป็นเร่ืองหน่ึงในควำมทำ้ทำยของโลก (UN 2015) ในขณะท่ีเรำตอ้งกำรบรรลุเง่ือนไขดำ้น

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึนและจดักำรประมงของเรำอยำ่งย ัง่ยนื เพ่ือควำมมัน่คงดำ้นอำหำร และควำมปลอดภยั เรำก็ยงัจ ำเป็นตอ้ง

ตระหนกัถึงบทบำทและควำมตอ้งกำรของทั้งมนุษยท์ั้งเพศหญิงและชำย ท่ีเป็นทั้งผูข้บัเคล่ือนและผูรั้บผลประโยชน์จำกกำร

จดักำรดำ้นกำรประมงอยำ่งย ัง่ยนื (Kleiber และคณะ 2015) อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีส่วนใหญ่มิติดำ้นมนุษย ์ซ่ึงรวมถึงและ

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ เร่ืองควำมอ่อนไหวดำ้นเพศสถำนะ (Gender sensitivity) นั้นอำจถูกละเลยหรือถูกมองขำ้มไป 

                                                           
1 โครงกำรควำมร่วมมือดำ้นมหำสมุทรและกำรประมงขององคก์ำรเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ  
2 เครือข่ำยแห่งชำติเพ่ือผูห้ญิงในกำรประมงในประเทศฟิลิปปินส์ และมหำวิทยำลยั Visayas ประเทศฟิลิปปินส์   
3 คณะประมงและวิทยำศำสตร์ทำงทะเล มหำวิทยำลยัซมั รำตูลำงี (Sam Ratulangi) Manado, North Sulawesi ประเทศอินโดนีเซีย 
4 เครือข่ำยแห่งชำติเพ่ือผูห้ญิงในกำรประมงในประเทศฟิลิปปินส์ และสภำวิจยัแห่งชำติฟิลิปปินส์ กรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีประเทศ
ฟิลิปปินส์   

บทน้ีจะใหค้  ำแนะน ำส ำหรับกำรด ำเนินกำรประเมินระบบกำรจดักำรประมงอยำ่งรวดเร็ว (RAFMS) ซ่ึงรวมถึงกำร

พิจำรณำเร่ืองเพศสถำนะและสวสัดิกำรมนุษย ์ส่วนท่ีหน่ึงถึงสำมจะเนน้ในมิติของเพศสถำนะและกำรประมงท่ีมีกำร

ส ำรวจค่อนขำ้งนอ้ย โดยเฉพำะเร่ืองบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผูห้ญิงในภำคกำรประมง ซ่ึงไดรั้บคุณค่ำและกำร

ยอมรับจำกสงัคมนอ้ยกวำ่ท่ีควร ส่วนท่ีส่ี (เคร่ืองมือและเทคนิค: เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำรประเมินระบบกำรจดักำรประมง

อยำ่งรวดเร็วโดยกำรบูรณำกำรร่วมกบัประเด็นเร่ืองเพศสถำนะ) ครอบคลุมองคป์ระกอบหลำยอยำ่งรวมถึงกรอบทัว่ไป

ส ำหรับกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะโดยใชก้ระบวนกำร 7 ขั้นตอนของ RAFMS กำรออกแบบกำรวจิยัและกำรสุ่ม

ตวัอยำ่ง เคร่ืองมือกำรส ำรวจ รำยกำรตรวจสอบ ค ำถำมท่ีส ำคญั และผลของกระบวนกำร ท่ีแสดงออกมำเป็นภำพ

ตวัอยำ่ง คุณลกัษณะ/ ตวัช้ีวดัและมำตรกำร และโครงร่ำงรำยงำนท่ีใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบนัทึกและรำยงำนผลได ้ส่วน

ท่ีหำ้ (กำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะในกำรประมง) กล่ำวถึงพ้ืนฐำนท่ีมำของระเบียบวธีิท่ีใชใ้นกระบวนกำรวเิครำะห์
ดำ้นเพศสถำนะ 
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ตวัอยำ่งเช่น บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของผูห้ญิงในดำ้นกำรประมงมกัถูกมองวำ่มีคุณค่ำนอ้ยกวำ่ท่ีควรและเป็นท่ียอมรับ

นอ้ยกวำ่กำรมีส่วนร่วมของผูช้ำย  ผูห้ญิงจึงมกัไม่รับกำรค ำนึงถึงหรือถูกก ำหนดใหเ้ป็นกลุ่มเป้ำหมำยในแผนงำนต่ำง ๆ เช่น 

กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ กำรเขำ้ถึงโอกำสและขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบัโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นกำรประมง และมำตรกำรของ

ภำคส่วนและกำรพฒันำท่ีเก่ียวขอ้ง ในปัจจุบนัควำมเท่ำเทียมกนัทำงเพศสถำนะไดรั้บกำรยอมรับวำ่เป็นส่วนส ำคญัของกำร

พฒันำท่ีย ัง่ยนืและเป็นหน่ึงใน 17 เป้ำหมำยของเป้ำหมำยกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื (SDGs) โดยเฉพำะในเป้ำหมำยขอ้ท่ี 5 

ในขณะท่ีเป้ำหมำยกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืขอ้น้ีมีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งยิง่กบัเป้ำหมำยทั้ง 17 ขอ้ (CWFS 2015, UN 2015 และ 

2017) แต่ก็ยงัมิไดมี้กำรขบัเคล่ือนเพื่อเช่ือมโยงเป้ำหมำยขอ้น้ีไวก้บัเป้ำหมำยขอ้ท่ี 14 (อนุรักษแ์ละใชม้หำสมุทร ทะเล และ

ทรัพยำกรทำงทะเล อยำ่งย ัง่ยนื เพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนื) มำกเท่ำไหร่นกั 

ในกำรท ำประมงจบัสตัวน์ ้ ำ ผูช้ำยเป็นกลุ่มท่ีครอบครองสดัส่วนแรงงำนมำกกวำ่ผูห้ญิงอยำ่งเห็นไดช้ดั แต่ผูห้ญิงก็มีบทบำท

ในขั้นตอนตำ่ง ๆ ของกำรผลิตทำงประมงเช่นกนั 

ตั้งแตข่ั้นตอนก่อนกำรผลิต (กำรเตรียมอวน กำร

บ ำรุงรักษำซ่อมแซมเรือ กำรซ้ือเหยือ่สตัวน์ ้ ำและ

เช้ือเพลิง) ไปจนถึงขั้นตอนหลงักำรผลิต (กำรแปร

รูปสตัวน์ ้ ำหลงักำรจบั และกำรคำ้สตัวน์ ้ ำ) กำรแปร

รูปสตัวน์ ้ ำและกำรคำ้ขนำดเลก็ยงัคงด ำเนินกำร

โดยผูห้ญิงเป็นหลกั อยำ่งไรก็ตำม ก็มีผูห้ญิง

จ ำนวนมำกข้ึนท่ีมีบทบำทในกำรจบัสตัวน์ ้ ำในบำง

ประเทศ ตวัอยำ่งเช่น ในประเทศเวยีดนำม คนงำน

ส่วนใหญ่ในกำรประมงพ้ืนบำ้นและกำรท ำฟำร์ม

สตัวน์ ้ ำเป็นเพศหญิง ในขณะท่ีผูห้ญิงในบงัคลำ

เทศจะจบัสตัวน์ ้ ำในบริเวณปำกแม่น ้ ำ ส ำหรับใน

ประเทศไทยและกมัพชูำ มีผูห้ญิงจ ำนวนมำกข้ึนท่ี

ท ำงำนดำ้นกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ เน่ืองจำกมีกำรเจริญเติบโตและพฒันำในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำกร่อยและน ้ ำจืด (Siason et 

al. 2002; Satapornvanit et al. 2016) ผูห้ญิงจ ำนวนมำก (และผูช้ำย) ในชุมชนชำยฝ่ังและชุมชนริมแม่น ้ ำ จึงไดท้ ำกำร

รวบรวมสตัวน์ ้ ำ (Gleaning) ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของกำรท ำประมง ท่ีถือเป็นวธีิกำรท ำมำหำกินท่ีส ำคญัของชุมชนเหล่ำน้ี 

อยำ่งไรก็ตำมก็ยงัไม่มีกำรบนัทึกสถิติอยำ่งเป็นทำงกำรเก่ียวกบัจ ำนวนผูห้ญิงท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรประมงน้ี 

(Kleiber et al. 2014; Kleiber 2015)  

ถึงแมว้ำ่กำรท ำประมงจะเป็นกิจกรรมของผูช้ำยมำแต่ดั้งเดิมตำมขนบประเพณีของประเทศท่ีก ำลงัพฒันำหลำยประเทศ 

ผูห้ญิงก็ไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวกบักำรประมงมำกข้ึนเร่ือย ๆ โดยมีกำรรับรู้บทบำทและกำรมีส่วนร่วม

ของผูห้ญิงเหล่ำน้ีภำยในครัวเรือนประมงและในชุมชน งำนวจิยัของ Hilly และคณะ (2012) รำยงำนวำ่ ในหมู่เกำะ

โซโลมอน ผูห้ญิงมกัไม่ไดรั้บคุณค่ำเท่ำท่ีควรจำกสงัคม แมว้ำ่จะมีบทบำทท่ีส ำคญัในครอบครัว และในชุมชนซ่ึงตอ้งพึ่งพำ

ในภาคส่วนการประมง โดยส่วนใหญ่แล้วบทบาทและความ

รับผดิชอบทีแ่ตกต่างกนัระหว่างชายและหญิงจะมใีห้เหน็อย่าง

ชัดเจน  ตวัอยำ่งเช่น กิจกรรมเกือบทั้งหมดท่ีเก่ียวกบักำรท ำงำน

บนเรือและกำรน ำสตัวน์ ้ ำท่ีจบัไดก้ลบัมำยงัท่ำนั้น มกัเป็นงำน

เฉพำะส ำหรับผูช้ำย หลงัจำกกำรน ำสตัวน์ ้ ำข้ึนท่ีท่ำข้ึนสตัวน์ ้ ำ

แลว้ ผูช้ำยมกัเป็นผูท่ี้มีอ ำนำจตดัสินใจหลกัในกำรคดัคุณภำพ

สตัวน์ ้ ำและสำมำรถเขำ้ถึงงำนท่ีไดรั้บค่ำจำ้งสูงกวำ่ทั้งในกำรแปร

รูปและกำรขนส่งสตัวน์ ้ ำ ส่วนผูห้ญิงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นแรงงำน

ในงำนแปรรูปสตัวน์ ้ ำ และมกัไดรั้บค่ำแรงท่ีต ่ำกวำ่  ผูห้ญิงมกัจะ

เป็นผูซ้ื้อและผูข้ำยสตัวน์ ้ ำในตลำดทอ้งถ่ิน เพื่อกำรคำ้ขำยและ

เพื่อกำรบริโภคในครัวเรือน บทบำทท่ีต่ำงกนัของหญิงและชำย
ดงักล่ำวส่งผลต่อควำมมัน่คงดำ้นอำหำรและโภชนำกำรโดยรวม 
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กำรประมงเพื่อกำรด ำรงชีวติ  เน่ืองจำกผูช้ำยไดเ้ขำ้มำมี

ส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบภำยในบำ้นและในกำรดูแล

ลูกหรือเด็กมำกข้ึน  ผูห้ญิงจึงมีโอกำสมำกข้ึนท่ีจะออกไป

นอกบำ้นและใชค้วำมสำมำรถของพวกเขำใหม้ำกท่ีสุด

เพ่ือช่วยสรรหำส่ิงจ ำเป็นส ำหรับควำมเป็นอยูข่อง

ครอบครัว โดยเฉพำะอยำ่งยิง่แหล่งอำหำรท่ีมัน่คง แต่วำ่

ยงัมีผูห้ญิงอีกจ ำนวนมำกท่ีไม่ไดรั้บโอกำสเช่นนั้น

โดยเฉพำะในครัวเรือนชำวประมงท่ียำกจนซ่ึงผูห้ญิงถูก

จ ำกดัโอกำสเขำ้ถึงกำรศึกษำและกิจกรรมกำรสร้ำงขีด

ควำมสำมำรถอ่ืน ๆ โอกำสทำงเศรษฐกิจ และโอกำสใน

กำรเปล่ียนแปลงอำชีพหรือกำรงำน ซ่ึงเกิดจำกควำมเช่ือ

ประกอบกบัขนบธรรมเนียม และวฒันธรรมท่ีวำ่ ส ำหรับ

ผูห้ญิงแลว้ควำมรับผิดชอบและหนำ้ท่ีในบำ้นตอ้งมำก่อนควำมรับผิดชอบอ่ืน ๆ ดงันั้นจึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งสร้ำงควำม
ตระหนกั กำรรับรู้และกำรยอมรับกำรมีส่วนร่วมของผูห้ญิงทั้งในและนอกบำ้น 

USAID Oceans ไดท้ ำกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะในพ้ืนท่ีศึกษำสองแห่ง คือ เมืองเจเนอร์รัล ซำนโตส (General Santos) 
ประเทศฟิลิปปินส์ และ เมืองบิตุง (Bitung) ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือมุ่งคน้หำควำมแตกต่ำงทำงเพศสถำนะในห่วงโซ่
อุปทำนกำรประมง เพื่อเป็นขอ้มลูในกำรวำงแผนและจดัท ำมำตรกำร กำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะซ่ึงไดถู้กวำงโครงสร้ำง
ตำมกรอบกำรวจิยักำรประเมินกำรจดักำรประมงอยำ่งรวดเร็ว )Rapid Appraisal of Fisheries Management Systems: 
RAFMS) (Pido et al. 1996, 1997) ประกอบร่วมกบักำรใชก้รอบแนวคิดมิติดำ้นเพศสถำนะ ของ USAID (Dimensions 
Framework Framework: GDF) ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ดำ้น (Domains)  ) Andraos 2015) และกำรใชก้ำรวเิครำะห์ห่วงโซ่อุปทำน
โดยกำรตอบสนองดำ้นเพศสถำนะ )Gender-Responsive Value Chain Analysis: GRVCA) ร่วมดว้ย เน้ือหำในบทน้ีจะ
น ำเสนอกรอบควำมคิดส ำหรับกำรบูรณำกำรดำ้นเพศสถำนะเขำ้กบักรอบกำรประเมินกำรจดักำรประมงอยำ่งรวดเร็ว 
)RAFMS( และระบุถึงกระบวนกำรในกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะ บทน้ียงัใหร้ำยกำรกำรตรวจสอบเพื่อน ำไปใชใ้นกำร
ประเมินวำ่มีกำรบูรณำกำรประเดน็ดำ้นเพศสภำวะเขำ้กบักิจกรรมกำรประมงแลว้อยำ่งไรบำ้ง เคร่ืองมือวจิยัแบบประยกุตน้ี์
ไดน้ ำเสนอวธีิกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะอยำ่งรวดเร็วท่ีสำมำรถใชเ้ป็นแนวทำงในกำรตดัสินใจเพ่ือแกไ้ขปัญหำควำมไม่
เท่ำเทียมกนัในสถำนประกอบกิจกรรมกำรประมงได ้  
 

2. เพศสถานะและการประมง  
 

ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จดัวำ่อยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมีอุตสำหกรรมประมงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ประเทศอินโดนีเซีย

เป็นประเทศหมู่เกำะท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ทรัพยำกรกำรประมงทำงทะเลถือเป็นทรัพยำกรท่ีสร้ำงศกัยภำพทำงเศรษฐกิจใหก้บั

ประเทศอินโดนิเซียไดอ้ยำ่งมำก กำรท ำประมงจบัสตัวน์ ้ ำสำมำรถสร้ำงรำยไดใ้หก้บัประเทศโดยประมำณ 82 พนัลำ้น

เหรียญสหรัฐตอ่ปี โดยรำยไดป้ระมำณ 15.1 พนัลำ้นเหรียญสหรัฐต่อปี (MMAF Fisheries 2014) มำจำกกำรประมงจบัสตัว์

USAID Oceans มุ่งเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในระดบั

ภูมิภำคเพ่ือต่อสูก้บักำรท ำประมงท่ีผิดกฎหมำย ขำดกำร

รำยงำนและไร้กำรควบคุม (IUU Fishing) และส่งเสริมกำร

ประมงอยำ่งย ัง่ยนื เพ่ืออนุรักษค์วำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพทำงทะเลในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก และในส่วนของ

กลยทุธ์ของ USAID Oceans นั้นจะใชมุ้มมองดำ้นเพศ

สถำนะ (Gender lens) ในกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียม

ระหวำ่งผูช้ำยและผูห้ญิงในดำ้นตำ่ง ๆ ของห่วงโซ่แห่ง

คุณค่ำกำรประมง รวมถึงสถำบนัระดบัภูมิภำค 
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น ้ำ เมือง Bitung เป็นหน่ึงในศูนยก์ลำงกำรท ำประมงท่ีส ำคญัในภำคตะวนัออกของประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพำะอยำ่งยิง่
ส ำหรับกำรท ำประมงปลำทูน่ำ ซ่ึงเป็นสินคำ้ส่งออกหลกัของภำคกำรประมงของประเทศ (BCAS 2016) 

ในประเทศฟิลิปปินส์ กำรประมงถือเป็นแหล่งอำหำรและปัจจยักำรด ำรงชีวติของประชำกรกวำ่ 1.6 ลำ้นคน และมีบทบำท

ส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจมหภำคของประเทศ สดัส่วนของผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ (GDP) ในปี ค.ศ. 2014 

คือ 1.6% และ 1.8% ณ รำคำปัจจุบนัและรำคำคงท่ีในปี ค.ศ. 2000 ตำมล ำดบั (BFAR 2014) ในปีเดียวกนันั้น ประเทศ

ฟิลิปปินส์มียอดเกินดุลสุทธิ 954 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ท่ีมำจำกกำรคำ้สตัวน์ ้ ำกบัต่ำงประเทศ กำรส่งออกสตัวน์ ้ ำของประเทศ

คิดเป็นปริมำณ 316,863 ลำ้นตนั หรือมูลค่ำประมำณ 1,274,000 เหรียญสหรัฐ ในกำรส่งออกสินคำ้ประมงของประเทศ

ฟิลิปปินส์ กำรส่งออกปลำทูน่ำมีมูลค่ำสูงสุดถึง 19.6 พนัลำ้นเปโซ คิดเป็นปริมำณ 117,909 เมตริกตนั สถิติดงักล่ำวแสดง

ใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัของภำคกำรประมงปลำทูน่ำท่ีมีต่อชีวติครัวเรือนและเศรษฐกิจมหภำคของประเทศฟิลิปปินส์ เมือง

เจเนอรัลซำนโตส เป็นแหล่งผลิตปลำทูน่ำรำยใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ จึงไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่เป็นศูนยก์ลำงกำรประมง

ทูน่ำของประเทศฟิลิปปินส์ (Tuna Capitol of the Philippines) และเป็นท่ีตั้งของโรงงำนปลำทูน่ำกระป๋อง 6 แห่ง จำก

ทั้งหมด 7 แห่ง (Yamashita และ Belleza 2008) กำรผลิตปลำทูน่ำของเมืองเจเนอรัลซำนโตส เพ่ิมข้ึนจำกนอ้ยกวำ่ 50,000 

เมตริกตนัในปี ค.ศ. 2010 เป็นมำกกวำ่ 70,000 เมตริกตนัในปี ค.ศ. 2015 (BFAR XII 2016) ปริมำณสตัวน์ ้ ำต่อวนัท่ีมำข้ึนท่ี

ท่ำข้ึนปลำ General Santos City Fish Port Complex มีปริมำณมำกเป็นอนัดบัสองของประเทศ (รองจำกเมืองนำโวตสั 

(Navotas) ในเขตเมโทรมะนิลำ) แต่กำรศึกษำเบ้ืองตน้ช้ีใหเ้ห็นวำ่มีผูห้ญิงเพียงส่วนนอ้ยท่ีไดท้ ำงำนในตลำดคำ้สตัวน์ ้ ำ 
(Pavo and Digal 2017) 

กำรประมงมีควำมจ ำเป็นต่อควำมเป็นอยูท่ำงเศรษฐกิจของผูค้นในประเทศท่ีก ำลงัพฒันำหลำยประเทศ โดยเฉพำะใน

ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงมีครัวเรือนหลำยลำ้นครัวเรือนท่ีอำศยักำรท ำประมงเพื่อกำรด ำรงชีวติและเพ่ือเป็นแหล่ง

ควำมมัน่คงดำ้นอำหำร แมว้ำ่กำรท ำประมงมกัจะถูกมองวำ่ เป็นหนำ้ท่ีและบทบำทของผูช้ำยโดยเฉพำะในกำรจบัสตัวน์ ้ ำ แต่

ผูห้ญิงก็มีบทบำทส ำคญัในขั้นตอนหลงักำรจบัสตัวน์ ้ ำ เช่น ในกำรแปรรูป และกำรคำ้ขำยสตัวน์ ้ ำ (Williams 2008; 

Weeratunge et al. 2010) ในชุมชนชำวประมง ผูห้ญิงก็มีบทบำทส ำคญัในหลำยมิติรวมถึงกำรด ำรงชีวติ กำรท ำงำนในบำ้น 
ครัวเรือน และกิจกรรมชุมชนอ่ืน ๆ (Hilly et al. 2012; Kleiber et al. 2014) 

ประมำณยีสิ่บปีท่ีผำ่นมำ มีวำทกรรม (discourse) ท่ีกล่ำวถึงเพศสถำนะในกำรประมงเพ่ิมมำกข้ึน พบไดจ้ำกวรรณกรรมดำ้น

กำรประมงและจำกกิจกรรมกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ เช่น ในกำรประชุมวชิำกำรประมงระหวำ่งประเทศต่ำง ๆ เช่น กำร

ประชุมดำ้นเพศสถำนะในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมง (GAF) ของสมำคมกำรประมงแห่งเอเชีย (AFS) (Gopal et 

al. 2016) และสถำบนัระหวำ่งประเทศดำ้นเศรษฐศำสตร์กำรประมงและกำรคำ้ (International Institute of Fisheries 

Economics and Trade: IIFET) ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบับทบำทของผูห้ญิงในภำคกำรประมงเร่ิมเปล่ียนไป ตั้งแตปี่ ค.ศ. 1990 

เม่ือมีกำรคน้พบจำกงำนวจิยัต่ำง ๆ วำ่ ในขณะท่ีผูช้ำยจะมีบทบำทน ำในกำรจบัสตัวน์ ้ ำ ผูห้ญิงก็มีบทบำทส ำคญัในกำรภำค

ผลิตเช่นกนั ทั้งในขั้นตอนก่อนและหลงักำรจบัสตัวน์ ้ ำ และในกิจกรรมกำรประมงใกลช้ำยฝ่ังซ่ึงรวมถึงกำรเพำะเล้ียงสตัว์
น ้ ำ (Israel 1993, Legaspi 1995, Rodriguez 1996, Satapornvanit et al. 2016, Siason 2013, Sotto et al. 2001) 
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3. การบูรณาการเร่ืองเพศสถานะเข้าไว้ในการประเมนิการจัดการประมงอย่างรวดเร็ว  
 
กำรใชค้วำมรู้ดำ้นเพศสถำนะเป็นองคเ์ป็นประกอบในกำรวเิครำะห์ห่วงโซ่อุปทำนกำรประมง (Fisheries value chains) 

สำมำรถช่วยส่งเสริมกำรจดักำรประมงใหมี้ประสิทธิผลได ้(Krushelnytska 2015)  เม่ือไม่นำนมำน้ี มีกำรคน้พบจำก

วรรณกรรม และงำนวจิยัต่ำง ๆ วำ่ผูห้ญิงมีบทบำทท่ีส ำคญัอยำ่งยิง่ในกำรประมง ซ่ึงตรงกนัขำ้มกบัควำมเขำ้ใจ และกำรรับรู้

ท่ีวำ่ภำคส่วนกำรประมงนั้นถูกด ำเนินกำรโดยผูช้ำยเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นกำรกล่ำวถึงและควำมเขำ้ใจในบทบำทของผูห้ญิง

ในกำรจดัท ำสถิติ/กำรข้ึนทะเบียนและในวำทกรรมต่ำง ๆ จะช่วยผูจ้ดัท ำนโยบำยในกำรตดัสินใจเพื่อปรับปรุงห่วงโซ่

อุปทำนกำรประมงใหดี้ยิง่ข้ึน ดว้ยกำรสนบัสนุนใหผู้ห้ญิงไดมี้ส่วนร่วมและมีอ ำนำจมำกข้ึน (Williams 2016) 
 

ในปี ค.ศ. 1996 ไดมี้กำรจดัท ำคู่มือกำรประเมินระบบกำรจดักำรประมงอยำ่งรวดเร็ว หรือ RAFMS (เวอร์ชัน่ 1) ข้ึน อยำ่งไร
ก็ตำม คู่มือดงักล่ำวยงัขำดกำรบูรณำกำรท่ีชดัเจนในเร่ืองเพศสถำนะ จึงยงัไม่สำมำรถคน้หำและสร้ำงฐำนขอ้มูลดำ้นเพศ
สถำนะไดจ้ำกระเบียบวจิยัของคูมื่อดงักล่ำว บ่อยคร้ังท่ีไม่มีกำรกล่ำวถึงผูห้ญิงไวใ้นเคร่ืองมือและเทคนิคต่ำง ๆ หรือกล่ำว
ไดว้ำ่ ผูห้ญิง “ดูเสมือนไร้ตวัตน (Invisible)” ในเคร่ืองมือและเทคนิคต่ำง ๆ ในคู่มือกำรประเมินระบบกำรจดักำรประมง
อยำ่งรวดเร็ว หรือ RAFMS ฉบบัแรก ไดต้ั้งสมมติฐำนวำ่ผูห้ญิงเป็นเพียง “ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (Stakeholders)” แตไ่ม่ไดน้บัวำ่
มีส่วนสนบัสนุนหรือบทบำทในกำรจดักำรประมง ถึงแมว้ำ่มีงำนวจิยัจ ำนวนมำกท่ีไดน้ ำแนวคิดดำ้นเพศสถำนะไป
ประยกุตใ์ช ้แตง่ำนวจิยัเหล่ำนั้นเพียงบรรยำยถึงกำรมีส่วนร่วมของผูห้ญิง เช่น กำรปฏิบติังำนในกำรประมงพ้ืนบำ้น แต่ยงั
ขำดขอ้มูลเชิงปริมำณ กำรหำขอ้มลูเชิงปริมำณดำ้นเพศสถำนะเพ่ิมเติมจึงเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็น และจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือวธีิกำร
วจิยัดำ้นเพศสถำนะไดถู้กน ำไปประยกุตใ์ชใ้นงำนวจิยัดำ้นกำรประมง (Kleiber et al. 2015) ตวัอยำ่งเช่น ในช่วงเร่ิมตน้ของ
กำรพฒันำงำนวจิยัดำ้นกำรเกษตร กลุ่มท่ีปรึกษำวำ่ดว้ยกำรวจิยักำรเกษตรระหวำ่งประเทศ (Consultative Group on 
International Agricultural Research: CGIA) ไดแ้นะน ำวำ่ ปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวกบัควำมไม่เท่ำเทียมกนัทำงสงัคมและเพศ
สถำนะควรไดรั้บกำรพิจำรณำและถูกน ำไปใชใ้นกำรออกแบบและกำรด ำเนินกำรในช่วงเร่ิมตน้ของกำรพฒันำงำนวจิยั
ดงักล่ำว (Kantor et al. 2015) นอกจำกน้ี ยงัพบวำ่ กำรน ำควำมรู้ดำ้นสงัคม เช่น ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัอิทธิพลหรือผลกระทบ
ของควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งเพศสถำนะ และควำมรู้ดำ้นเทคนิคเขำ้มำใชด้ว้ยกนั เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นในกำรออกแบบและใช้
เทคโนโลยตี่ำง ๆ ในภำคกำรประมงและเกษตรกรรมไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื  
 
เม่ือเป็นเช่นน้ี แผนงำนควำมร่วมมือดำ้นมหำสมุทรและกำรประมงขององคก์ำรเพ่ือกำรพฒันำระหวำ่งประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (USAID Oceans) ไดพ้ฒันำแนวทำงกำรประเมินระบบกำรจดักำรประมงอยำ่งรวดเร็ว (RAFMS) (เวอร์ชัน่ท่ี 
2) ข้ึนมำ โดยไดบู้รณำกำรขอ้ควรพิจำรณำเก่ียวกบัเร่ืองเพศสถำนะไวใ้นแนวทำงดงักล่ำว เพ่ือเนน้ใหเ้ห็นถึงบทบำทท่ี
เฉพำะเจำะจงของทั้งผูห้ญิง ผูช้ำย เด็กผูห้ญิงและเด็กผูช้ำย (เยำวชน) และเพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจถึงควำมสมัพนัธ์ทำงเพศ
สถำนะในกำรจดักำรประมงใหดี้ยิง่ข้ึน กำรศึกษำเก่ียวกบักำรแบ่งงำนกนัท ำตำมเพศสถำนะในกำรจดักำรประมงจะให้
ขอ้มูลเก่ียวกบับทบำทและกำรมีส่วนร่วมท่ีเฉพำะเจำะจงของผูห้ญิงและผูช้ำย ท่ีสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรหำและก ำหนดแนว
ทำงกำรปฏิบติัหรือมำตรกำรท่ีจ ำเป็น เพ่ือแกปั้ญหำควำมไม่เสมอภำคทำงเพศสถำนะในระบบกำรจดักำรประมงต่อไป  
กำรบูรณำกำรเร่ืองเพศสถำนะจะท ำใหเ้กิดกำรสร้ำงตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวกบัควำมอ่อนไหวดำ้นเพศสถำนะ (Gender sensitive 
indicators) เพ่ือวดัวำ่ไดมี้กำรบรรลุวตัถุประสงคด์ำ้นควำมเท่ำเทียมทำงเพศสถำนะนั้นหรือไม่เพียงใดจำกกำรใชร้ะบบกำร
จดักำรประมง และเพื่อสนบัสนุนควำมเสมอภำคดำ้นเพศสถำนะและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใหก้บัผูห้ญิงในภำคกำรประมงให้
ดียิง่ข้ึน  
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 ค าศัพท์ด้านเพศสถานะ: 
 เพศสรีระและเพศสถำนะ (Sex and Gender) – เพศสรีระถูกก ำหนดตำมลกัษณะทำงชีววิทยำ เป็นส่ิงคงท่ีไม่วำ่จะในเวลำใดหรือ

วฒันธรรมใด ส่วนเพศสถำนะถูกก ำหนดโดยสงัคม และมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมเวลำหรือวฒันธรรม 
 กำรวิเครำะห์ดำ้นเพศสถำนะ (Gender analysis) – กระบวนกำรรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้มูลท่ีแยกเพศ เพื่อท ำควำมเขำ้ใจควำม

แตกต่ำงทำงเพศสถำนะ และเพ่ือระบุประเด็นส ำคญัท่ีน ำไปสู่ควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศสถำนะ เป็นประเภทของกำรวิเครำะห์ทำง
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีเผยให้เห็นวำ่ควำมสมัพนัธ์ทำงเพศสถำนะมีผลต่อกำรพฒันำอยำ่งไร และเป็นกำรประเมินควำมแตกต่ำงในวิถี
ชีวิตของผูห้ญิงและผูช้ำย รวมถึงไปกำรคน้หำส่ิงท่ีน ำไปสู่ควำมไม่เท่ำเทียมทำงสงัคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อผูห้ญิง กำร
วิเครำะห์ยงัให้ควำมเขำ้ใจถึงสำเหตุพ้ืนฐำนของควำมไม่เท่ำเทียมกนัเหล่ำน้ี ซ่ึงสำมำรถน ำไปใชก้บักำรพฒันำนโยบำยและกำร
ให้บริกำรต่ำง ๆ เป้ำหมำยสูงสุด คือ กำรสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงในเชิงบวก โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งส ำหรับผูห้ญิงท่ีส่วนใหญ่เป็นผู ้
เสียเปรียบ  

 ควำมเท่ำเทียมกนัทำงเพศสถำนะ (Gender equality) – กำรจดัสรรทรัพยำกร แผนงำน โอกำส และอ ำนำจในกำรตดัสินใจอยำ่งเท่ำ
เทียมกนัให้กบัผูห้ญิงและผูช้ำย เพ่ือใหพ้วกเขำมีควำมเท่ำเทียมกนักนั ยกตวัอยำ่งเช่น ผูห้ญิงและผูช้ำยจะไดรั้บส่ิงท่ีจดัสรรให้คนละ
คร่ึง (50%) ซ่ึงรวมไปถึง กำรเขำ้ถึงโอกำสท่ีเหมือนกนั ส่ิงน้ีสำมำรถบ่งบอกถึงสภำวะท่ีผูห้ญิงและผูช้ำยมีไดรั้บควำมเท่ำเทียมกนั ทั้ง
ในดำ้นสิทธิมนุษยชน โอกำส และทรัพยำกรต่ำง ๆ  

 ควำมเสมอภำคทำงเพศสถำนะ (Gender equity) – คือกำรจดัสรรทรัพยำกร แผนงำน โอกำส และกำรตดัสินใจท่ีเป็นธรรมแก่ทั้งผูช้ำย
และผูห้ญิงโดยไม่เลือกปฏิบติับนพ้ืนฐำนของเพศสรีระ รวมถึงกำรแกปั้ญหำควำมไม่สมดุลหรือควำมไม่เท่ำเทียมในผลประโยชน์ท่ีมี
ให้กบัทั้งสองเพศ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรม กำรจดัสรรผลประโยชน์จะตอ้งพิจำรณำครอบคลุมถึงกำรเสียเปรียบทำงเศรษฐกิจ สงัคม 
และกำรเมือง ท่ีจะท ำให้ผูห้ญิงและผูช้ำย เด็กผูช้ำยและเด็กผูห้ญิง ไม่สำมำรถแข่งขนักนัไดอ้ยำ่งยติุธรรมและเกิดกำรไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบข้ึน ควำมแตกต่ำงในวิถีชีวิตของผูห้ญิงและผูช้ำยควรถูกน ำมำพิจำรณำ โดยเฉพำะในกำรค ำนึงถึงวิธีกำรท่ีแตกต่ำงกนั
ออกไป ท่ีจะท ำให้แต่ละฝ่ำยให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีเท่ำเทียมกนั  

 ควำมอ่อนไหวดำ้นเพศสถำนะ (Gender sensitive)  - กำรรับรู้ถึงวิธีท่ีผูค้นคิดเก่ียวกบัเพศสถำนะ เพื่อท ำให้ปัจเจกบุคคลพ่ึงพำ
สมมติฐำนแบบดั้งเดิมและลำ้สมยัเก่ียวกบับทบำทของผูช้ำยและผูห้ญิงให้นอ้ยลง ควำมแตกต่ำงในวิถีชีวิตของผูห้ญิงและผูช้ำยควรถูก
น ำมำพิจำรณำ โดยค ำนึงวำ่กำรใชวิ้ธีกำรท่ีแตกต่ำงกนัออกไปนั้นเป็นส่ิงจ ำเป็น เพ่ือท่ีจะไม่มีใคร หรือมีฝ่ำยใดถูกกีดกนัจำกกำรไดรั้บ
ผลประโยชน์ เพื่อไดรั้บกำรปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 กำรบูรณำกำรประเด็นเพศสถำนะเขำ้สู่ประเด็นกระแสหลกั (Gender mainstreaming) – กลยทุธ์ท่ีท  ำให้เกิดกำรน ำควำมรู้เร่ือง
ประสบกำรณ์และควำมตอ้งกำรของคนในแต่ละเพศสถำนะ ผูห้ญิงและผูช้ำย มำใชเ้ป็นส่วนส ำคญัในกำรออกแบบ กำรด ำเนินงำน 
กำรติดตำม และประเมินผลนโยบำยและแผนงำนในทุกระดบัและภำคส่วน เช่น ในภำคกำรเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม เพื่อท่ีผูห้ญิง
และผูช้ำยจะสำมำรถไดรั้บประโยชน์อยำ่งเท่ำเทียมกนั และท ำให้ไม่เกิดควำมไม่เท่ำเทียมในต่อ ๆ ไปหรือเกิดควำมไม่เท่ำเทียมมำก
กวำ่เดิม กลยทุธ์น้ียงัเป็นกำรรวมมุมมองทำงเพศสถำนะเขำ้กบันโยบำย กลยทุธ์ และกำรบริหำร รวมถึงวฒันธรรมขององคก์ร/สถำบนั  

 กำรบูรณำกำรประเด็นเพศสถำนะ (Gender integration) – เป็นกำรค ำนึงถึงประเด็นเพศสถำนะในกำรออกแบบแผนงำน กำร
ด ำเนินงำน กำรติดตำม และประเมินผล เพื่อลดควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศสถำนะ 

 กำรตอบสนองทำงเพศสถำนะ (Gender responsive) – เป็นกำรเขำ้ใจและตอบสนองต่อควำมตอ้งกำร และควำมเป็นจริงของวิถีชีวิต
ของทั้งผูช้ำยและผูห้ญิง เพ่ือให้พวกเขำไดรั้บประโยชน์อยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยใชต้วัช้ีวดัควำมอ่อนไหวดำ้นเพศสถำนะ (gender-
sensitive indicators) เพื่อช้ีวดัควำมคืบหนำ้ในกำรปิดช่องวำ่งดำ้นเพศสถำนะ 

 กำรเปล่ียนแปลงทำงเพศสถำนะ (Gender transformative) – เป็นกำรประเมินควำมทำ้ทำ้ยและกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำง บรรทดั
ฐำน และพฤติกรรมท่ีท ำให้เกิดควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศสถำนะ และเป็นกำรเสริมสร้ำงส่ิงท่ีสนบัสนุนควำมเท่ำเทียมกนัทำงเพศ
สถำนะ กำรเปล่ียนแปลงทำงเพศสถำนะเป็นกำรเปล่ียนกำรจดัระเบียบสงัคม หรือเปล่ียนปัจจยัพ้ืนฐำนทำงสงัคมท่ีก่อให้เกิดควำมไม่
เสมอภำคในหมูผู่ช้ำยและผูห้ญิง 

 ตวัช้ีวดัควำมอ่อนไหวดำ้นเพศสถำนะ (Gender-Sensitive Indicators) – ตวัช้ีวดัท่ีจ  ำแนกเพศ อำย ุและภูมิหลงัทำงเศรษฐกิจและ
สงัคม ซ่ึงถูกออกแบบมำเพ่ือพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งผูห้ญิงและผูช้ำยในช่วงระยะเวลำหน่ึง ตวัช้ีวดัน้ี
สำมำรถใชใ้นกำรประเมินผลลพัธ์ของกิจกรรมและนโยบำยท่ีมำจำกกำรบูรณำกำรประเด็นเพศสถำนะ ประเมินควำมทำ้ทำยต่ำง ๆ 
และปรับแผนงำนและกิจกรรมเพ่ือใหบ้รรลุเป้ำหมำยควำมเท่ำเทียมทำงเพศสภำพ และลดผลกระทบเชิงลบต่อผูห้ญิงและผูช้ำย 

แหล่งท่ีมาของข้อมูล: Arenas & Lentisco 2011; IGWG 2016; March et al. 1999; UNDP 2007 
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4. เคร่ืองมือและเทคนิค; เพ่ือการเสริมสร้างการประเมนิระบบการจัดการประมงอย่างรวดเร็ว

โดยการบูรณาการร่วมกบัเร่ืองเพศสถานะ  
 

กำรบูรณำกำรดำ้นเพศสถำนะเขำ้กบัวธีิกำรประเมินระบบกำรจดักำรประมงอยำ่งรวดเร็ว (Rapid Appraisal of Fisheries 

Management Systems: RAFMS) จะท ำใหก้ำรวำงแผนกำรจดักำรประมงครอบคลุมประเดน็ต่ำง ๆ ไดม้ำกข้ึน มีผลลพัธ์ท่ี

ตรงเป้ำหมำยมำกข้ึน และประสิทธิผลในเร่ืองควำมเสมอภำคดำ้นเพศสถำนะท่ีมำกข้ึน และจะสำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ

ใหก้บัผูห้ญิงไดใ้นระบบกำรจดักำรประมงได ้ดงัท่ีก ำหนดไวใ้นเคร่ืองมือหรือสนธิสญัญำระหวำ่งประเทศต่ำง ๆ ซ่ึงรวมไป

ถึง แนวทำงปฏิบติัโดยสมคัรใจส ำหรับกำรท ำประมงพ้ืนบำ้นอยำ่งย ัง่ยนืของ FAO (FAO Voluntary Guidelines for 

Sustainable Small-Scale Fisheries) (FAO 2017), อนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรขจดักำรเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) (1979), เป้ำหมำยกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืของ

สหประชำชำติ (UN Sustainable Development Goals) (UN 2015), ควำมเท่ำเทียมกนัทำงเพศสถำนะและกำรเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถใหผู้ห้ญิงของ USAID (USAID Gender Equality and Female Empowerment) (USAID 2012), และ

คณะกรรมกำรควำมมัน่คงดำ้นอำหำรโลก (Committee on World Food Security (CWFS 2015)) 

คู่มือในส่วนน้ีจะท ำใหเ้ห็นภำพรวมของวธีิกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะท่ีสำมำรถใชอ้ำ้งอิงเป็นแนวทำงส ำหรับกำร

วเิครำะห์ ในกำรปรับปรุงระเบียบวธีิกำรประเมินระบบกำรจดักำรประมงอยำ่งรวดเร็ว (RAFMS) แนวทำงน้ีไดรั้บกำร

พฒันำข้ึนมำเพื่อใชใ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรประมงโดยใชแ้นวทำงเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach to Fisheries 

Management: EAFM) และกำรวำงแผนระบบกำรตรวจสอบยอ้นกลบัส ำหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล (Catch Documentation 

and Traceability: CDT) ท่ีตระหนกัถึงควำมอ่อนไหวดำ้นเพศสถำนะ (Gender-sensitive) มำกข้ึน และครอบคลุมกำรเก็บ

ขอ้มูลท่ีแยกตำมเพศสรีสระและเพศสถำนะ (Sex- and Gender-disaggregated data) และสนบัสนุนกำรวเิครำะห์กรอบงำน

เฉพำะดำ้นเพศสถำนะ เคร่ืองมือท่ีพบมำกท่ีสุด คือ กรอบต่ำง ๆ เก่ียวกบัมิติทำงเพศสถำนะ (USAID 2012, March และคณะ 

1999, Moser 1993, Rao และคณะ 1991) และกรอบกำรวเิครำะห์ห่วงโซ่อุปทำนโดยกำรตอบสนองดำ้นเพศสถำนะ 

(Gender-Responsive Value Chain Analysis: GRVCA) (Mayoux และ Mackie, 2008) เคร่ืองมือวเิครำะห์เพศสถำนะ

สำมำรถใชเ้พื่อสนบัสนุน RAFMS เพื่อบูรณำกำรมิติทำงเพศสถำนะในกำรจดักำรประมง เคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล RAFMS 

ควรไดรั้บกำรพิจำรณำเพื่อใชก้ ำหนดตวัแปรและตวัช้ีวดัซ่ึงสำมำรถใชใ้นมุมมองดำ้นเพศสถำนะได ้(ดูขั้นตอนท่ี 1 และ 2 
ดำ้นล่ำง) 

 

ขัน้ตอนที ่1: การทบทวนข้อมูลทีม่ีอยู่ การก าหนดขอบเขต และการเตรียมงาน  
(แนวทางการประเมินระบบการจัดการประมงอย่างรวดเร็ว (RAFMS) ขั้นตอนท่ี 1 และ 2) 

กำรทบทวนวรรณกรรม (ทั้งท่ีตีพิมพแ์ลว้และยงัไม่ไดตี้พิมพ)์ เป็นส่ิงจ ำเป็นเพ่ือสร้ำงโครงร่ำงของเน้ือหำสำระ ขั้นตอนน้ี

อำจจะตอ้งมีกำรลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูล และก ำหนดขอบเขตกำรวจิยั รวมทั้งระบุกลุ่มตวัอยำ่ง หรือผูท่ี้จะสำมำรถใหค้ ำตอบ

และผูใ้หข้อ้มูลหลกั และเพื่อพบปะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (stakeholders) เน่ืองจำก USAID Oceans เป็นโครงกำรควำมร่วมมือ 
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ดงันั้นส่ิงท่ีส ำคญัเป็นอยำ่งยิง่ คือ ทุกกลุ่มพนัธมิตร และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งควรไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรรวบรวม

ขอ้มูลท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้นจึงมีควำมควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งสร้ำงควำมตระหนกัและกำรรับรู้ใหก้บัพวกเขำเก่ียวกบักำรเร่ืองเพศ
สถำนะ 

ประกำรท่ีสอง ตอ้งมีกำรจดัตั้งทีมวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นเพศสถำนะ (ท่ีมีควำมรู้ดำ้นกำรประมง) นกั

สงัคมศำสตร์ นกัสถิติ ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรประมง และผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรส่ือสำร 

ส ำหรับผูร้วบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ี (Enumerators) ควรเป็นคนทอ้งถ่ินจะเหมำะสมกวำ่ เน่ืองจำกพวกเขำสำมำรถพดูภำษำ
ทอ้งถ่ินไดแ้ละมีควำมรู้เก่ียวกบับริบท/มุมมองของสงัคมในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  

นอกจำกน้ียงัตอ้งมีกำรจดัประชุมกบัหน่วยงำนและบุคคลท่ีจะเขำ้มำเก่ียวขอ้งกบักำรกำรด ำเนินกำรวจิยัดงัต่อไปน้ี โดยใน
กำรคดัเลือกผูเ้ขำ้ร่วมประชุมนั้นจะตอ้งมีกำรค ำนึงถึงควำมสมดุลทำงเพศสถำนะดว้ย: 

 สถำบนักำรศึกษำ/ผูเ้ช่ียวชำญ - ท่ีสำมำรถจดัหำผูร้วบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ี (Enumerators) ผูจ้ดัท ำรำยงำน หรือ คู่มือ

กำรท ำงำนภำคสนำมได ้ 

 หน่วยงำนภำครัฐ (เช่น กรมส่ิงแวดลอ้ม กรมกำรเกษตร และกรมประมง) – ท่ีสำมำรถใหข้อ้มูลทุติยภูมิ รวมถึง

รำยช่ือล่ำสุดของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อปุทำน (VC) ได ้ เพื่อกำรก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งในกำรส ำรวจ และ

จดัท ำทะเบียนรำยช่ือส ำหรับกำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion)/ กำรสมัภำษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key 

Informant Interview)  

 หน่วยงำนรัฐบำลทอ้งถ่ิน – ท่ีสำมำรถใหก้ำรรับรอง ใบอนุญำต และช่วยเหลือในกำรด ำเนินกำรวจิยัได ้และ  

 องคก์รภำคประชำสงัคม (Civil society organizations: CSOs) (อำจรวมถึง องคก์รภำคประชำชน กลุ่มสตรี องคก์ร

พฒันำเอกชน และสมำคมทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ) - ท่ีสำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นเทคนิคได ้รวมใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

มุมมองของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทำนนั้น ๆ โดยเฉพำะในกำรประมงพ้ืนบำ้น 

ควรมีกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรเพื่อกำรเร่ิมงำน เป็นระยะเวลำ 2-3 วนั ระหวำ่งทีมวจิยัและหน่วยงำนพนัธมิตรหลกั เพื่อ

แนะน ำโครงกำรและแนวคิดเร่ืองเพศสถำนะ และใหค้วำมรู้ท่ีจ ำเป็น ส่ิงส ำคญัอยำ่งยิง่คือ กำรเขำ้ร่วมประชุมของผูร้วบรวม

ขอ้มูลในพ้ืนท่ี (Enumerators) ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลำอีกหน่ึงวนัในกำรฝึกอบรมกำรวจิยัและกำรรวบรวมขอ้มูล รวมไปถึงกำร

แนะน ำเทคนิคและเคร่ืองมือใหม่ ๆ เช่น กำรใชก้ำรส ำรวจแบบไร้กระดำษ (Open Data Kit หรือ ODK) โดยกำรใชแ้ท็บเลต็ 

นอกจำกน้ีก็ควรจดัท ำกำรจ ำลองกำรส ำรวจ (Mock survey) และตำมดว้ยกำรใหค้  ำวจิำรณ์จำกผูฝึ้กสอน เพื่อประเมินควำม
พร้อมของผูร้วบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ีก่อนจะด ำเนินงำน 

ระยะเวลำของกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรเพื่อกำรเร่ิมงำน จะข้ึนอยูก่บั ระดบัของควำมรู้และกำรเห็นคุณค่ำเร่ืองเพศสถำนะ

ของผูเ้ขำ้ร่วมกำรประชุม เช่นเดียวกบัระดบัควำมรู้เร่ืองกำรวเิครำะห์ห่วงโซ่อุปทำนโดยกำรตอบสนองต่อเร่ืองเพศสถำนะ 
(Gender-Responsive Value Chain Analysis: GRVCA) 

ก่อนท่ีจะเร่ิมด ำเนินกำรตำมแนวทำงของ RAFMS ควรมีกำรเตรียมกำรดงัต่อไปน้ี: 
 กำรทบทวนวรรณกรรม เพ่ือเลือกขอ้มูลสำรสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งมำกท่ีสุด เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรก ำหนดขอบเขตและขอ้ 

จ ำกดัของโครงกำรวจิยั  
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 กำรจดัประชุมเชิงปฏิบติักำรเพื่อกำรเร่ิมงำน เพ่ือทบทวนแนวคิดเร่ืองเพศสถำนะและ GRVCA รวมถึงแลกเปล่ียน

ควำมรู้และควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั 

 กำรสร้ำงค ำถำมกำรวจิยัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรส ำรวจ  

 กำรก ำหนดระยะเวลำกำรท ำวจิยัโดยใชแ้ผนภูมิ

แกนต ์(Gantt chart)  

 กำรจดัตั้งทีมวจิยัและกำรก ำหนดบทบำทของสมำชิก  

 กำรระบุควำมเส่ียงและอปุสรรคของโครงกำรวจิยั 

รวมถึงมำตรกำรกำรจดักำรท่ีเหมำะสม และ  

 กำรจดัท ำร่ำงโครงร่ำงของรำยงำนฉบบัสมบูรณ์  

 

ขั้นตอนที ่2: การออกแบบการวิจัยและการสุ่ม

ตัวอย่าง 

เพื่อใหส้ำมำรถไดรั้บขอ้มูลท่ีแยกตำมเพศได ้กำร

วำงแผนกำรและขั้นตอนกำรออกแบบวจิยัควรเก็บขอ้มูล

ค ำตอบจำกทั้งผูห้ญิงและผูช้ำย  ซ่ึงหมำยควำมวำ่ กรอบ

กำรสุ่มตวัอยำ่งควรมีกำรคดัเลือกตวัแทนจำกทั้งสองเพศ 

และจำกกลุ่มต่ำง ๆ ท่ีพิจำรณำวำ่มีควำมเก่ียวขอ้งกบักำร

ประเมิน เช่น อำชีพ ชำติพนัธ์ุ อำย ุฯลฯ นอกจำกน้ี 

ขอบเขตของกำรประเมินควรจะถูกก ำหนดตำมพ้ืนท่ี

จดักำรประมง (Fisheries Management Area: FMA) 

หรือหน่วยจดักำรกำรประมง (Fisheries Management 

Unit: FMU) เช่น จำกกำรท ำประมงขนำดเลก็ ถึงขนำด

กลำง และจนถึงขนำดใหญ่ และองคก์ร/อุตสำหกรรม

แยกตำมชนิดสตัวน์ ้ ำ หรือเคร่ืองมือประมง หรือรูปแบบ

ผลิตภณัฑ ์ทั้งหมดน้ีจะก ำหนดวำ่ใครควรเป็นผูต้อบ

ค ำถำม 

 

แบบฟอร์ม, เคร่ืองมือการส ารวจ, รายการตรวจสอบ, แนวทาง  
ควรมีกำรรวมเพศสรีระ (Sex) เป็นตวัแปรในทุกเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล เน่ืองจำกช่ือของคนในบำงวฒันธรรม

สำมำรถใชไ้ดก้บัทั้งสองเพศ ดงันั้นจึงจ ำเป็นตอ้งระบุอยำ่งชดัเจนวำ่ผูต้อบเป็นเพศหญิงหรือชำย ขอ้มูลเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ท่ี

ไดรั้บจำกผูต้อบ จะถูกเช่ือมโยงกบัเพศท่ีระบุไว ้ซ่ึงสำมำรถใหชุ้ดขอ้มูลแยกตำมเพศสรีระและลกัษณะส ำคญัอ่ืน ๆ ส ำหรับ

กรอบมติทิางเพศสถานะของ USAID (The USAID Gender 

Dimensions Framework)  

เคร่ืองมือส ำรวจอำจไดรั้บกำรออกแบบในดำ้นต่ำง ๆ ตำมกรอบ

มิติทำงเพศสถำนะของ USAID ไดแ้ก่ กำรเขำ้ถึงสินทรัพย;์ 

ควำมรู้; ควำมเช่ือและกำรรับรู้; กำรปฏิบติัและกำรมีส่วนร่วม; 

เวลำและสถำนท่ี; สิทธิและสถำนะทำงกฎหมำย; อ ำนำจและกำร

ตดัสินใจ (Andraos 2015; WWF 2017) โดยใชด้ำ้นต่ำง ๆ ทั้ง 6 

ดำ้นน้ี (6 Domains) ในกำรสร้ำงค ำถำมส ำหรับแต่ละส่วนของ

ห่วงโซ่อุปทำนอ่ืน ๆ (Value chain nodes)  และส ำหรับแต่ละ
ประเภทของภำคกำรประมงหรือขนำดกำรประมง 

ควรมีกำรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบเพ่ือรวมองคป์ระกอบของกำร

วเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะไวใ้นเคร่ืองมือส ำรวจ ผลกำรวจิยัท่ี

คำดหวงัวำ่จะไดรั้บจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงทำงเพศ

สถำนะไดด้ำ้นต่ำง ๆ  รวมไปถึง: (1) บทบำทและควำมสมัพนัธ์

ระหวำ่งผูห้ญิงและผูช้ำย (2) กำรเขำ้ถึงและกำรควบคุมทรัพยำกร 

กำรเขำ้ถึงโอกำสและขอ้จ ำกดัท่ีเผชิญ และควำมตอ้งกำร/ประเดน็

ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง/ขอ้กงัวล และ (3) ผลกระทบของมำตรกำร/

แผนงำน/โครงกำร เพ่ือควำมเท่ำเทียมทำงเพศสถำนะและเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถใหก้บัผูห้ญิง 

เคร่ืองมือทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บกำรแปลเป็นภำษำทอ้งถ่ินของ

ผูต้อบ และแปลกลบัคืน เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่ไม่มีส่ิงใดตกหล่นในกำร

แปล นอกจำกน้ี เคร่ืองมือเหล่ำน้ีจะตอ้งไดรั้บกำรทดสอบ

ล่วงหนำ้ และตรวจสอบก่อนท่ีจะใชจ้ริง 
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กำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะ จำกนั้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูลและรำยงำนท่ีไดท้ ำข้ึนมำจำกกำรวจิยัน้ีจะใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนข้ึน

เก่ียวกบัผูค้นบำงกลุ่มหรือกลุ่มตวัอยำ่ง กำรรับรู้ดำ้นเพศสถำนะของพวกเขำ และขอ้มูลดำ้นกำรประมงท่ีไดรั้บกำรวเิครำะห์
แลว้  

ภำคผนวก 5 ไดน้ ำเสนอ แบบสมัภำษณ์ตวัอยำ่งพร้อมค ำถำมโดยยดึตำมดำ้นทั้งหกของกรอบมิติดำ้นเพศสถำนะ (Gender 
Dimensions Framework)  

 

ขั้นตอนที ่3: การรวบรวมข้อมูล  
(แนวทางการประเมินระบบการจัดการประมงอย่างรวดเร็ว (RAFMS) ขั้นตอนท่ี 3) 

ขอบเขตของระบบท่ีเลือกจะก ำหนดวำ่ใครจะเป็นผูต้อบซ่ึงจะเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิของกำรวจิยั ส ำหรับกำรสมัภำษณ์

แบบเผชิญหนำ้ (Face to face interview) กำรสมัภำษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informant Interview) ผูต้อบอำจรวมไปถึง 

ผูห้ญิงและผูช้ำยจำกกำรท ำประมงขนำดต่ำง ๆ รวมถึงส่วนต่ำง ๆ ของห่วงโซ่อปุทำน ส ำหรับกำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย ผูต้อบ

อำจมีบทบำทหลำกหลำยท่ีแตกตำ่งกนัไป   

 

ตวัอยำ่งเช่น ในกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะ (Gender Analysis) ท่ีไดด้ ำเนินกำรแลว้ในเมืองเจเนอร์รัลซำนโทส ในประเทศ

ฟิลิปปินส์ (WinFish 2017) ผูต้อบแบบสมัภำษณ์มีบทบำทเป็นผูผ้ลิต/ชำวประมง ผูแ้ปรรูป และผูค้ำ้ ในบรรดำผูผ้ลิต 5 กลุ่ม 

ท่ีรวมอยูใ่นกำรส ำรวจแบบเผชิญหนำ้ (face to face survey) ประกอบดว้ย: (1) ชำวประมงขนำดเลก็ (เพศหญิง 11 คน, เพศ

ชำย 12 คน), (2) กปัตนัเรือประมงพำณิชยท่ี์ใชเ้บ็ดมือ (เพศหญิง 9 คน, เพศชำย 12 คน), (3) ลูกเรือเรือประมงพำณิชยท่ี์ใช้

เบ็ดมือ (เพศหญิง 21 คน, เพศชำย 15 คน), (4) เจำ้ของธุรกิจเรือประมงพำณิชยท่ี์ใชเ้บ็ดมือ (เพศหญิง 6 คน, เพศชำย 9 คน), 

และ (5) เจำ้ของเรืออวนลอ้ม (ผูห้ญิง 4 คน, ผูช้ำย 6 คน) ในแต่ละกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งขำ้งตน้ไดท้ ำกำรส ำรวจผูห้ญิงและผูช้ำย

จ ำนวนเท่ำ ๆ กนั เท่ำท่ีสถำนกำรณ์จะเอ้ืออ ำนวยได ้ผูต้อบแบบสมัภำษณ์กลุ่มชำวประมงขนำดเลก็และกลุ่มลูกเรือประมง

พำณิชยท่ี์ใชเ้บ็ดมือประกอบดว้ยตวัอยำ่งของชำวประมงชำย (Sample of male fishers) และตวัอยำ่งภรรยำของชำวประมง 

(Independtly-drawn sample of fishers’ wives) เน่ืองจำกในกรอบกำรสุ่มตวัอยำ่งไม่มีผูห้ญิงท่ีมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงในกำรจบั

สตัวน์ ้ ำ ดงันั้นกำรศึกษำคร้ังน้ีไดเ้ลือกภรรยำของชำวประมงเป็นผูใ้หมุ้มมองของผูห้ญิงเก่ียวกบัวถีิชีวติของครัวเรือน

ชำวประมงซ่ึงอำจตรวจพบควำมแตกต่ำงดำ้นเพศสถำนะได ้

 

ในส่วนของภำคกำรแปรรูปสตัวน์ ้ ำ (Processing node) ผูต้อบแบบสมัภำษณ์มีจ ำนวนรวม 45 คน (เพศหญิง 23 คน, เพศชำย 

22 คน) ซ่ึงประกอบดว้ย เจำ้ของและพนกังำนของธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูต้อบแบบสมัภำษณ์จำกภำคธุรกิจหอ้งเยน็/แช่แขง็ 

25 คน (เพศหญิง 13 คน, เพศชำย 12 คน) และผูต้อบแบบสมัภำษณ์จำกภำคธุรกิจสตัวน์ ้ ำกระป๋อง 20 คน (เพศหญิง 10 คน, 

เพศชำย 10 คน) ส ำหรับภำคอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรขนำดเลก็ ไดส้ ำรวจผูห้ญิง (17 คน) มำกกวำ่ผูช้ำย (12 คน) 

เน่ืองจำกธรรมชำติของภำคอุตสำหกรรมน้ีมีสดัส่วนของผูห้ญิงท ำงำนอยูม่ำกกวำ่ผูช้ำย ส ำหรับในส่วนของกำรตลำด/กำรคำ้ 

(marketing/trading node) ผูต้อบแบบสมัภำษณ์มีทั้งหมด 45 คน (เพศหญิง 23 คน, เพศชำย 22 คน) ซ่ึงไดรั้บกำรสุ่มเลือก

จำกตลำดสดในละแวกใกลเ้คียงและจำกผูค้ำ้ปลำทูน่ำเร่ขำยตำมบำ้นเรือน (peddled tuna-like fish from house-to-house)  
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กำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย (FGD) อำจใชก้บักลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ ท่ีมีควำมสนใจคลำ้ยกนัหรือมีลกัษณะคลำ้ยกนั (เช่น 

กลุ่มชำวประมงขนำดเลก็, กลุ่มภรรยำของลูกเรือ/ชำวประมง, กลุ่มผูแ้ปรรูป) ในกำรศึกษำวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะของ 

USAID Oceans นั้น ไดจ้ดักำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย (FGD) รวม 8 คร้ัง โดยมี 3 คร้ังท่ีผูเ้ขำ้ร่วม FGD เป็นผูห้ญิงทั้งหมด, 2 คร้ัง 

เป็นผูช้ำยทั้งหมด, และอีก 3 คร้ังเป็นกำรรวมกนัของทั้งผูห้ญิงและผูช้ำย กำรจดักลุ่มชำยลว้นเป็นส่ิงจ ำเป็นเน่ืองจำก

ชำวประมงและลูกเรือประมงในกำรท ำประมงทั้ง 3 ประเภท (ขนำดเลก็, เบ็ดมือ และอวนลอ้ม) เป็นผูช้ำยทั้งหมด ส ำหรับ

กำรจดักลุ่มหญิงลว้นซ่ึงประกอบดว้ยภรรยำของชำวประมงและของลูกเรือชำวประมงถือวำ่เป็นส่วนส ำคญัของกำรรวบรวม

ขอ้มูลเพื่อใหไ้ดรั้บมุมมอง/ขอ้มูลเชิงลึกของผูห้ญิง กลุ่มหญิงลว้นกลุ่มท่ีสำมเป็นตวัแทนของผูข้ำย ซ่ึงเป็นภำคกำรประมง

ซ่ึงเกือบทั้งหมดประกอบดว้ยผูห้ญิง ส ำหรับจุดเช่ือมโยงอ่ืน ๆ ในห่วงโซ่อุปทำน (Value chain nodes) ควรมีกำรด ำเนินกำร

จดัอภิปรำยกลุ่มยอ่ย โดยจดัรวมกนัระหวำ่งเพศชำยและเพศหญิง เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบทำงเพศสถำนะท่ี

แทจ้ริงของห่วงโซ่อุปทำน  

ในงำนวจิยัเดียวกนั ควรมีกำรนดัสมัภำษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key informant interviews) กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่

อุปทำน ทั้งในระดบัจุลภำค (เช่น สมำคม และกลุ่มชำวประมง) และระดบัมหภำค (เช่น หน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนต่ำง 

ๆ) รวมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ซ่ึงอำจไม่ไดมี้ส่วนร่วมในกำรส ำรวจ หรือกำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย เน่ืองจำกไม่สะดวกเร่ือง
กำรนดัเวลำ เพรำะติดธุระหรืองำนส ำคญั 

ตารางที ่1. ตัวอย่างของผู้ให้ข้อมลูหลกัทีส่ าคญัจากการวเิคราะห์ด้านเพศสถานะในประเทศฟิลปิปินส์ของ USAID Oceans 
(WinFish 2017) 

ชุด สมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain Members( 

ชุด A 
(มหภำค) 

ผูแ้ทนจำก หน่วยงำนรัฐบำลแห่งชำติ เช่น ส ำนกัประมงและทรัพยำกรทำงน ้ ำ (Bureau of Fisheries and 

Aquatic Resources: BFAR), กรมกำรคำ้และอุตสำหกรรม (Department of Trade and Industry: DTI), 

หน่วยงำนพฒันำกำรประมงแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine Fisheries Development Authority: PFDA), กรม
แรงงำนและกำรจำ้งงำน (Department of Labor and Employment: DOLE)  

ชุด B 
(มหภำค) 

ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนรัฐบำลทอ้งถ่ิน (LGUs): ส ำนกังำนเกษตรเมือง (Office of the City Agriculturist: OCAG) 

– เมือง General Santos, ส ำนกังำนเกษตรจงัหวดั (Office of the Provincial Agriculturist: OPAG) - จงัหวดั 
Sarangani  

ชุด C 
(จุลภำค) 

ผูแ้ทนจำก สมำคมเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสำหกรรมกำรประมง, สถำบนักำรศึกษำท่ีมีหลกัสูตรกำรประมง, 

องคก์รพฒันำเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชำวประมง, องคก์รชำวประมงสตรี, โรงงำนเคร่ืองกระป๋อง, และ
ผูป้ระกอบกำรคำ้  

 

เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีแยกตำมเพศสรีระ เคร่ืองมือและเทคนิคในกำรวจิยัควรไดรั้บกำรออกแบบเพื่อใชศึ้กษำและสมัภำษณ์

เพศหญิงและชำยท่ีอยูใ่นกลุ่มเฉพำะต่ำง ๆ นอกจำกน้ี จะตอ้งใชว้ธีิกำรสมัภำษณ์และเคร่ืองมือท่ีเหมำะสมกบัเพศสถำนะ 
รวมไปถึง: 
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 การวเิคราะห์กจิกรรมหรือโปรไฟล์ (Activity Analysis or Profile): เพื่อใหไ้ดรั้บค ำตอบจำกผูห้ญิงและผูช้ำยใน

เร่ือง งำนกำรผลิต (Productive), งำนในบำ้น (Reproductive), งำนของชุมชน (Community work) และกำรพกัผอ่น 

(Leisure/Rest) ท่ีผูห้ญิงและผูช้ำยไดท้ ำ พวกเขำท ำงำนเหล่ำน้ีเม่ือไร และพวกเขำใชเ้วลำนำนแค่ไหนกบัแต่ละ

กิจกรรม กำรสร้ำงฐำนขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับแต่ละเพศสถำนะจะสำมำรถท ำใหไ้ด้

ขอ้มูลวำ่ใครมีส่วนร่วมมำกท่ีสุดในแต่ละกิจกรรมในแง่ของเวลำ งำนวจิยัดำ้นกำรเกษตรไดแ้สดงใหเ้ห็นวำ่กำร

เปรียบเทียบกำรใชเ้วลำ เช่น เปรียบเทียบระหวำ่งพ้ืนท่ี หรือระหวำ่งช่วงเวลำท่ีต่ำงกนั เป็นเร่ืองยำกท่ีจะท ำ หำกมี

กำรใชว้ธีิกำรเก็บขอ้มูลท่ีแตกต่ำงกนั (Seymour et al. 2017) จึงแนะน ำใหท้ ำกำรสอบถำมและวเิครำะห์ขอ้มูล

เพ่ิมเติมในดำ้นต่ำง ๆ ตำมกรอบควำมคิดดำ้นมิติเพศสถำนะ (Domains in the gender dimensions framework) (ดู

ภำคผนวก 1) 

 การจดัท าแผนที ่(Mapping Exercises(: แผนท่ีควำม

อ่อนไหวดำ้นเพศสถำนะ (Gender sensitive map) สำมำรถ

จดัท ำไดโ้ดยกลุ่มต่ำง ๆ โดยกำรแยกกลุ่มท่ีเฉพำะเจำะจง

ทำงเพศ เช่น กลุ่มผูช้ำยลว้น กลุ่มผูห้ญิงลว้น และกลุ่มท่ีมี
ทั้งผูห้ญิงและผูช้ำย ควำมแตกต่ำงในกำรรับรู้ของแต่ละกลุ่ม

นั้นไดรั้บอิทธิพลมำจำกสภำวะกำรเปิดรับต่อส่ิงต่ำง ๆ 

(Exposure) และประสบกำรณ์ (Experience) ดงันั้น 

ชำวประมงชำยท่ีไป-กลบั ระหวำ่งบำ้นและชำยฝ่ังทุกวนัจะ

ท ำแผนท่ีตำมส่ิงท่ีเขำเห็นและตำมประสบกำรณ์ของเขำ 

ส่วนชำวประมงผูห้ญิงท่ีออกจำกบำ้นไปยงัชำยฝ่ังเพ่ือรับ

ปลำท่ีจบัจำกแหล่งธรรมชำติเพ่ือน ำไปแปรรูป จำกนั้นก็ไป

โรงเรียนเพื่อไปรับลูก ๆ ไปตลำดเพ่ือซ้ืออำหำร และ

จำกนั้นพวกเธอก็กลบับำ้น อำจรวบรวมสถำนท่ีท่ีพวกเธอ

ไดไ้ปในแต่ละวนัไวใ้นแผนท่ีน้ี  

ตวัอย่างค าถามทีไ่ม่น าเร่ืองเพศสถานะ เข้ามา
เกีย่วข้องในการจดัท าแผนทีท่รัพยากร (Gender-
Blind Questions( 

1. มีทรัพยำกรใดอยูบ่ำ้ง ทรัพยำกรใดบำ้งท่ี
มีอยูอ่ยำ่งอุดมสมบูรณ์ ทรัพยำกรใดบำ้ง
ท่ีขำดแคลน/หำยำก  

2. ทรัพยำกรใดบำ้งท่ีมีควำมส ำคญั  
3. ทุกคนมีสิทธ์ิเขำ้ถึงทรัพยำกรอยำ่งเท่ำ

เทียมกนัหรือไม่ 
4. ผูค้นไปตกัน ้ ำ เก็บฟืน พำสตัวไ์ปกิน

หญำ้ และท ำกิจกรรมท ำมำหำกินท่ีไหน
บำ้ง 

5. ทรัพยำกรใดท่ีผูค้นประสบปัญหำมำก
ท่ีสุด ท ำไม 

6. อะไรคือโอกำสส ำหรับแต่ละครัวเรือน 
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 การจดัท าแผนทีท่รัพยากรเพศสถานะแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Gender Resource Mapping - PGRM): 

แผนท่ีทรัพยำกรเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือกำรประเมินอยำ่งรวดเร็วแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rapid Appraisal) ท่ี

ช่วยในกำรเรียนรู้เก่ียวกบัชุมชนและฐำนทรัพยำกร ควำมสนใจหลกัไม่ใช่เพ่ือพฒันำแผนท่ีทำงภูมิศำสตร์ท่ีมีควำม

แม่นย  ำ แต่เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัควำมเขำ้ใจของชุมชน หรือคนในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัเร่ือง

ทรัพยำกรและควำมส ำคญัของทรัพยำกร แผนท่ีทรัพยำกรทำงเพศสถำนะมีวตัถุประสงคใ์นกำรระบุต ำแหน่งพ้ืนท่ี

ของผูห้ญิงและผูช้ำยโดยเฉพำะในพ้ืนท่ีจดักำรประมง (Fisheries Management Area: FMA) เพื่อช่วยส่งเสริมและ

สร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งผูช้ำยและผูห้ญิงในพ้ืนท่ีจดักำรประมง (FMA) ใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน 

แผนท่ีแบบพ้ืนฐำนของแต่ละพ้ืนท่ี

สำมำรถขอไดจ้ำกหน่วยงำนรำชกำรท่ี

รับผิดชอบหรือจำกหมู่บำ้นเอง )ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัควำมพร้อมของพ้ืนท่ีต่ำง ๆ วำ่

มีแผนท่ีดงักล่ำวอยูห่รือไม่ (ในขณะท่ี

เขำ้ไปในพ้ืนท่ีภำคสนำมและท ำกำร

สมัภำษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในพ้ืนท่ีอำจมี

กำรบนัทึกขอ้สงัเกตเพ่ิมเติมร่วมดว้ย 

บทบำทและควำมส ำคญัของผูห้ญิงและ

ผูช้ำยในพ้ืนท่ีเหล่ำนั้นจะสำมำรถถูก

ส ำรวจ และวเิครำะห์ไดจ้ำกขอ้มลูท่ีได ้

เน่ืองจำกเคร่ืองมือน้ีเป็นเคร่ืองมือกำรประเมินอยำ่งรวดเร็วแบบมีส่วนร่วม (PRA) จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรเพ่ิม

ขีดควำมสำมำรถใหค้นในทอ้งถ่ินใหมี้บทบำทในกำรวเิครำะห์สภำพควำมเป็นอยู ่ปัญหำ และศกัยภำพของตนเอง 

เพื่อหำกำรเปล่ียนแปลงสถำนกำรณ์ของพวกเขำ เคร่ืองมือน้ีจะช่วยใหท้ั้งผูห้ญิงและผูช้ำยไดแ้ลกเปล่ียน 

ปรึกษำหำรือ ปรับปรุง และวเิครำะห์เก่ียวกบัชีวติและสภำพควำมเป็นอยูใ่นทอ้งถ่ิน เพื่อวำงแผนและด ำเนินกำร 

และติดตำมและประเมินผล แผนท่ีดงักล่ำวจะใหร้ำยละเอียดเก่ียวกบัประเภทของทรัพยำกรท่ีผูห้ญิงและผูช้ำยใน

ชุมชนสำมำรถเขำ้ถึงได ้และแสดงถึงกิจกรรมประจ ำวนัของพวกเขำ ดว้ยภำพร่ำงของรูปแบบทำงกำยภำพของ

หมู่บำ้น/ชุมชนซ่ึงไดท้ ำเคร่ืองหมำยท่ีตั้งของทรัพยสิ์นและทรัพยำกรต่ำง ๆ  ) แม่น ้ ำ ทะเลสำบ ท่ีดิน (ตำมมุมมอง
ของผูช้ำยและผูห้ญิง  

“นอกจากเร่ืองเพศสรีระแล้ว ยงัมคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องแยกแยะ
ว่าผู้หญิงและผู้ชายเหล่านีเ้ป็นใคร และมลีกัษณะอย่างไร โดยจะ
เป็นการใช้แนวคิดอ านาจทับซ้อน (Intersectionality) เพ่ือให้เห็น
ความแตกต่างในการใช้และเข้าถึงทรัพยากร เช่น ไม่ใช่แค่ 
"ผู้หญิง" และ "ผู้ชาย" ท่ัวไป แต่เป็นผู้หญิงและผู้ชายเฉพาะ
บุคคลน้ัน ๆ – ภรรยาและลกูสาวของนายกเทศมนตรีจะท าหรือ
รับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไม่เหมือนกับแม่หม้ายและแม่เลีย้งเดี่ยวหรือคู่
สมรสของคนงานประมง” – Dr. Meryl J. Williams, Gender in 
Fisheries Champion & Advocate 
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เคร่ืองมือกำรจดัท ำแผนท่ีทรัพยำกรทำงเพศสถำนะแบบมีส่วนร่วมน้ีไม่ไดถู้กออกแบบมำเพ่ือรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูห้ญิง

เท่ำนั้น แตเ่พ่ือรวบรวมขอ้มูลในทอ้งถ่ินเพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัผูค้นในทอ้งถ่ินโดยแยกตำมเพศ เคร่ืองมือน้ีได้

รวบรวมมุมมองของเพศหญิงและเพศชำยไวแ้ลว้  และน ำเสนอแบบแยกตำมเพศ หรืออยำ่งนอ้ยใหข้อ้มูลของแต่ละเพศเป็น
อิสระต่อกนั และไม่ไดรั้บอิทธิพลจำกกนัและกนั 

กำรจดัท ำแผนทรัพยำกรทำงเพศสถำนะแบบมีส่วนร่วม (PGRM) สำมำรถปรับปรุงเพ่ิมเติมไดโ้ดยกำรซอ้นทบักบักรอบ

ห่วงโซ่อุปทำน  กำรสร้ำง PGRM ในห่วงโซ่อุปทำนกำรประมงสำมำรถท ำไดโ้ดยใชเ้มทริกซ์ตำมภำคผนวก 2 โดยใชข้อ้มูล

จำกกำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย (FGDs) ท่ีแยกกลุ่มผูช้ำยและผูห้ญิง และกลุ่มท่ีรวมผูช้ำยและผูห้ญิงดว้ยกนัเพ่ือกำรตรวจสอบ 
โดยค ำถำมท่ีจะใชถ้ำมผูเ้ขำ้ร่วมหญิงและชำยไดแ้ก่: 

 ใครบำ้งท่ีสำมำรถเขำ้ถึง (access) ทรัพยำกรในแต่ละจุดเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทำนกำรประมง (value nodes) 
ผูห้ญิง หรือผูช้ำย หรือทั้งสองเพศ 

 ใครเป็นเจำ้ของ (owns) ทรัพยำกรในแต่ละจุดเช่ือมโยงของห่วงอปุทำน ผูห้ญิง หรือผูช้ำย หรือทั้งสองเพศ 
 ใครเป็นผูค้วบคุม/ตดัสินใจ (controls/decides on) เก่ียวกบักำรใชท้รัพยำกรในแต่ละจุดเช่ือมโยงของห่วงอุปทำน  
 ผูห้ญิงและผูช้ำยใชท้รัพยำกรอยำ่งไร ในงำนกำรผลิต (Productive), งำนในบำ้น (Reproductive) หรือในชุมชน 

(Community)? 
 

กิจกรรมน้ีสำมำรถท ำไดด้ว้ยกำรน ำเสนอภำพกรำฟิก ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 3 โดยใชค้  ำถำมชุดเดียวกนั กิจกรรมน้ีจะช่วยสร้ำง

แผนท่ีทรัพยำกรทำงเพศสถำนะแบบมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทำนกำรประมง 

 

 

 

 

ตวัอยำ่งค ำถำมควำมอ่อนไหวดำ้นเพศสถำนะ (Gender sensitive) 
1. ทรัพยำกรอะไรท่ีผูห้ญิง/ผูช้ำย/ทั้งสองเพศใช ้
2. ทรัพยำกรอะไรท่ีส ำคญัต่อผูห้ญิง และผูช้ำย 
3. ทรัพยำกรอะไรท่ีผูห้ญิง, ผูช้ำย, และทั้งสองเพศเขำ้ถึงได ้
4. ทรัพยำกรอะไรบำ้งท่ีผูห้ญิง และผูช้ำยเป็นเจำ้ของ 
5. ใครเป็นคนควบคุมและท ำกำรตดัสินวำ่ทรัพยำกรจะถูกใชไ้ปยงัไง ผูห้ญิงหรือผูช้ำย 
6. ผูห้ญิงหรือผูช้ำยใชท้รัพยำกรยงัไง และทรัพยำกรท่ีถูกใชน้ั้นใชเ้พ่ืองำนในบำ้น (Reproductive) หรืองำน

กำรผลิต (Productive) หรือ งำนชุมชน (Community) 
7. ทรัพยำกรไหนท่ีผูห้ญิง/ผูช้ำยพบวำ่มีปัญหำมำกท่ีสุด 
8. อะไรคือโอกำสของผูห้ญิง และผูช้ำย 
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แหล่งที่มา: จำกกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรกำรจดัท ำแผนท่ีทรัพยำกรทำงเพศสถำนะแบบมีส่วนร่วม A=การเข้าถึง (Access); C=การควบคุม (Control); D=การตดัสินใจ 
(Decision) (Sumagaysay, 2011)  

 การวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทานโดยการตอบสนองด้านเพศสถานะ (Gender Responsive Value Chain Analysis - 

GRVCA): มีประโยชนใ์นกำรแยกขอ้มูลตำมเพศของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งผูช้ำยและผูห้ญิงในส่วนต่ำง ๆ ของห่วงโซ่ 

อุปทำน ช่วยปรับปรุงกรอบกำรวเิครำะห์ห่วงโซ่อุปทำนแบบมำตรฐำนได ้เน่ืองจำกขอ้มูลทำงเศรษฐศำสตร์ท่ี

ไดรั้บจะมีรำยละเอียดมำกกวำ่ ตวัอยำ่งเช่น แทนท่ีจะอำ้งถึงแคผู่ผ้ลิตและผูป้ระกอบกำรคำ้และรำยไดข้องผูผ้ลิต

และผูป้ระกอบกำรคำ้ นกัวจิยัสำมำรถระบุไดอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบกำรคำ้ท่ีเป็นผูห้ญิงและท่ีเป็น

ผูช้ำยไดรั้บรำยไดจ้ำกกิจกรรมท่ีเขำท ำมำกนอ้ยเพียงใด วธีิกำรวเิครำะห์น้ีสำมำรถตรวจสอบควำมแตกต่ำงของ

ค่ำจำ้งและรำยได ้และควำมแตกต่ำงระหวำ่งเพศได ้ 

 

ในส่วนของกำรท ำแผนท่ีน้ี นกัวจิยัอำจ “ใหคุ้ณค่ำ (Value)” หรือ แปลงเป็นคุณค่ำของกำรท ำงำนของผูห้ญิง ผูช้ำย 

เด็กผูห้ญิง และเด็กผูช้ำย มำเป็นคุณค่ำทำงกำรเงิน (Monetize) ได ้ในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่กำรไหลของสินคำ้ 

 

ภาพที่ 3 ตวัอยำ่งแผนท่ีทรัพยำกรทำงเพศสถำนะอยำ่งมีส่วนร่วม  

บนสดุ: แผนท่ีทรัพยากรทางเพศสถานะอยา่งมีสว่นร่วมส าหรับห่วงโซอ่ปุทานการประมง (PRGM in the fisheries VC) 

จำกซ้ำยไปขวำ: จุดเช่ือมโยงในห่วงโซ่อุปทำน (VC node) , กำรเตรียมวตัถุดิบ (Input Provision), กิจกรรมทำงกำรเงิน (Financing), กำรผลิต 

Production), กำรจบัปลำ (Fishing), กำรแปรรูป (Transformation/Processing), กำรตำกแห้งปลำ (Fish Drying), กำรคำ้ขำย(Trading), กำรขำยปลีก/กำร

ขำยแบบแผงลอย (Retailing/Vending) 

ภำพประกอบดำ้นล่ำงเป็นตวัอยำ่งกำรวำดแผนท่ีทรัพยำกรทำงเพศสถำนะอยำ่งมีส่วนร่วมท่ีแสดงถึงจุดเช่ือมโยงต่ำง ๆ ในห่วงโซ่อุปทำนกำรประมง 
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(Chain of flow of goods) – ตั้งแตข่ั้นตอนกำรหำแหล่งวตัถุดิบ จนถึงขั้นตอนกำรบริโภค ในกำรท ำเช่นนั้น นกัวจิยั

อำจมีมุมมองและควำมเขำ้ใจท่ีดีข้ึนเก่ียวกบัโอกำสและจุดอ่อนในกำรจดัสรรทรัพยำกรในกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ี
มีกำรแยกเพศสถำนะตลอดห่วงโซ่อุปทำน (อุปทำน กำรผลิต กำรตลำด) 

เคร่ืองมือน้ีสำมำรถท ำไดอ้ยำ่งรวดเร็วหำกมีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมกิจกรรมครบ วตัถุประสงคข์อง GRVCA คือ: 

 กำรก ำหนดบทบำทของผูห้ญิงและผูช้ำย  
 กำรเพ่ิมผลผลิตห่วงโซ่อุปทำนโดยกำรจดัสรรทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจใหก้บักลุ่มท่ีเสียเปรียบกวำ่หรือ

ผูด้อ้ยโอกำส (กลุ่มชำยขอบ)  
 กำรพฒันำขีดควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจของผูห้ญิงดว้ยโอกำสท่ีมำกข้ึนในกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจ  
 กำรรับรู้และตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูห้ญิงและผูช้ำย ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนอยำ่งมี

ประสิทธิภำพของพวกเขำ  
 กำรตระหนกัถึงคุณค่ำของกำรท ำงำนของผูห้ญิงและผูช้ำยและกำรสนบัสนุนทำงเศรษฐกิจของพวกเขำ  
 กำรขยำยพ้ืนท่ีท ำงำนส ำหรับผูห้ญิง และท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ควำมตอ้งกำรของพวกเขำไดรั้บกำรพิจำรณำเม่ือมี

กำรเปล่ียนแปลงในห่วงโซ่อุปทำน (เช่น กำรสร้ำงหรือออกแบบตลำดปลำ) 
 กำรสร้ำงควำมเป็นผูน้ ำและโอกำสในกำรตดัสินใจส ำหรับผูใ้ชแ้รงงำนและผูป้ระกอบกำรเพศหญิง  
 กำรถ่ำยโอนควำมรู้และกำรด ำเนินงำนมำตรกำรท่ีง่ำยข้ึน  
 กำรส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงเพศสถำนะในสถำนท่ีท ำงำน และ 
 กำรเป็นกระบอกเสียงใหก้บัทั้งผูห้ญิงและผูช้ำยเพื่อใหค้นในสงัคมไดรั้บฟังเสียงของพวกเขำ 

 

กำรประชุมเชิงปฏิบติักำรกำรจดัท ำท ำแผนท่ี GRVCA อำจด ำเนินกำรก่อนกำรส ำรวจลงพ้ืนท่ีโดยละเอียด แนะน ำให้
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปน้ี (ดูภำคผนวก 3 และ 4 ส ำหรับแบบตำรำงแมทริกซ์ท่ีแนะน ำใหใ้ช)้: 

1. ก ำหนดกิจกรรมต่ำง ๆ ในห่วงโซ่คุณค่ำในภำคกำรประมงขนำดเลก็และขนำดใหญ่  

2. ด ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูลของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเป็นผูห้ญิงและผูช้ำย และผูส้นบัสนุน (Enablers) ในทุกส่วนของ

ห่วงโซ่อุปทำน 

ตวัอยำ่งค ำถำมส ำหรับกำรวเิครำะห์ห่วงโซ่อุปทำนโดยกำรตอบสนองดำ้นเพศสถำนะ (GRVCA) – 
1. ผูช้ำยและผูห้ญิงอยูใ่นต ำแหน่งใดในห่วงโซ่อุปทำนในกำรจดักำรทรัพยำกรในอุตสำหกรรมปลำทูน่ำ 
2. ใครคือผูห้ญิงและผูช้ำย ในแต่ละส่วนของห่วงโซ่อุปทำน  
3. ใครท ำอะไร เม่ือไหร่ ท่ีไหน และอยำ่งไร  
4. ใครไดรั้บอะไร ใครสำมำรถเขำ้ถึงทรัพยำกรไดบ้ำ้ง  
5. ใครเป็นผูต้ดัสินใจ/ควบคุมอะไร และท ำไมจึงเป็นเช่นน้ี  
6. ใครจะไดป้ระโยชน์ และจะไดม้ำกหรือนอ้ยเท่ำใด  
7. โอกำส/ขอ้จ ำกดั ส ำหรับผูห้ญิงและผูช้ำย (ของแต่ละส่วนของห่วงโซ่อุปทำน ของคนแต่ละกลุ่ม) 
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3. ระบุบทบำทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อปุทำนโดยแยกตำมเพศ และผูส้นบัสนุน (Enablers) ท่ีมีบทบำทท่ี

สอดคลอ้งกนั  

4. ก ำหนดควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทำนแต่ละรำย 

5. ระบุโอกำสและขอ้จ ำกดัท่ีมีต่อกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถทำงเพศสถำนะในห่วงโซ่อปุทำนกำรประมง 

 

ผูเ้ขำ้ร่วมในกำรประชุมเชิงปฏิบติักำร GRVCA ควรประกอบดว้ย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจำกหลำกหลำยกลุ่ม ผูช้ำยและผูห้ญิงใน
แต่ละส่วนของห่วงโซ่อปุทำน และผูแ้ทนจำกกลุ่มอำชีพท่ีอำจไม่เป็นทำงกำร  

ในกำรบูรณำกำรประเด็นเร่ืองเพศสถำนะในกำรวจิยั และในกำรเก็บขอ้มูลท่ีมีกำรแยกตำมเพศจำกชำวประมงและผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งในชุมชน เรำสำมำรถท่ีจะปรับปรุงค ำถำมส ำหรับกำรประเมินได ้(Pido et al. 1996, ตำรำงท่ี 14, หนำ้ 43) ตำม

รำยกำรค ำถำมดงักล่ำวดำ้นล่ำงน้ี นอกจำกน้ียงัตอ้งรวมขอ้มูลเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ดำ้นอ่ืน ๆ ท่ีอำจมีผลกระทบท่ีส ำคญัต่อ

บทบำททำงสงัคมของคนในแต่ละเพศสถำนะดว้ย เช่น อำย ุชำติพนัธ์ุ ศำสนำ ระดบัรำยได ้ต ำแหน่งในสงัคม และระดบั
กำรศึกษำ  

ข้อมูลประชากร (Demographics): 

1. ใครคือคนท่ีอยูอ่ำศยัในหมู่บำ้นมำนำนท่ีสุด เขำหรือเธอเร่ิมอำศยัอยูท่ี่น่ีตั้งแต่เม่ือไหร่  

2. ผูค้นท่ีอยูใ่นหมู่บำ้นน้ี เป็นคนทอ้งถ่ินหรือไม่  

3. หำกเป็นผูท่ี้อพยพหรือยำ้ยถ่ินมำ พวกเขำมำจำกไหน พวกเขำมำอยูน่ี่ตั้งแต่เม่ือไหร่  

4. ผูอ้พยพหรือผูท่ี้ยำ้ยถ่ินมำเหล่ำน้ี ส่วนใหญ่เป็นชำยหรือหญิง  

5. เด็กและเยำวชนท่ีน่ีไปโรงเรียนหรือไม่ 

6. สดัส่วนของเด็กผูช้ำยและเด็กผูห้ญิงเป็นเท่ำไร 

7. ศำสนำของคนในหมู่บำ้นคืออะไร และมีศำสนำอ่ืนอีกหรือไม่ อะไรบำ้ง 

8. ครัวเรือนมีขนำดครอบครัวโดยเฉล่ียเท่ำไร (อยูก่นัก่ีคนในครัวเรือน) 

สถานะการครอบครองทีด่ิน (Tenurial status): 

1. ผูค้นท่ีน่ีเป็นเจำ้ของอสงัหำริมทรัพยเ์องหรือไม่ ใครเป็นเจำ้ของบำ้นท่ีพวกเขำอยูอ่ำศยั  

2. ผูห้ญิงและผูช้ำยมีสิทธิเท่ำเทียมกนัในกำรเป็นเจำ้ของอสงัหำริมทรัพยห์รือไม่  

3. มีสิทธ์ิในพ้ืนท่ี (Property right) ท ำประมงหรือไม่  

4. ชำวประมงทอ้งถ่ินมีกำรสร้ำงอำณำเขตพ้ืนท่ีท ำประมงของพวกเขำหรือไม่ 

ในกำรวเิครำะห์สถำบนัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง (Institutional arrangement) (ทอ้งถ่ิน, ภำยนอก) มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งไดเ้ก็บ

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรรับรู้และมุมมองของทั้งผูห้ญิง และผูช้ำย มีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงกำรท ำแผนท่ีสถำบนัทำงสงัคม

(institutional mapping) ดว้ย นอกจำกน้ีจะตอ้งระบุ วำ่เป็นสถำบนั กลุ่มหรือสมำคมเฉพำะส ำหรับผูห้ญิงหรือผูช้ำย 
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โดยเฉพำะหรือไม่ หรือเป็นของทั้งสองเพศ และมีไวส้ ำหรับผูห้ญิงและผูช้ำยท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพำะหรือไม่ เช่น ตำมชำติพนัธ์ุ 

หรือตำมรำยได/้สถำนะ ผูห้ญิงและผูช้ำยมีส่วนร่วมในฐำนะสมำชิกและเจำ้หนำ้ท่ีในสถำบนั สมำคม หรือกลุ่มนั้น ๆ เท่ำ
เทียมกนัหรือไม่ 

ส ำหรับกำรวเิครำะห์สถำบนัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง (Institutional arrangement) ในทอ้งถ่ิน ค ำถำมท่ีจะท ำใหไ้ดค้  ำตอบท่ีสำมำรถ

แยกตำมเพศไดมี้ดงัน้ี เช่น สถำบนัมีนโยบำยดำ้นเพศสถำนะท่ีชดัเจนหรือโดยนยัหรือไม่ กลยทุธ์ของพวกเขำในกำรส่งเสริม 

(หรือต่อตำ้น) ควำมเท่ำเทียมกนัทำงเพศคืออะไร 

นอกจำกน้ี ควรมีกำรแกไ้ขแนวทำง RAFMS ก่อนหนำ้ (รูปท่ี 10, หนำ้ 50, Pido และคณะ 1996) เพ่ือใหค้รอบคลุมทั้งผูห้ญิง
และผูช้ำยมำกข้ึน เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวำ่กำรท ำงำนเพ่ือแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้นั้นไม่ไดมี้เพียงเฉพำะส ำหรับผูช้ำยเท่ำนั้น 

 

ขั้นตอนที ่4: การวิเคราะห์ข้อมูล/การประมวลผลข้อมูล  
 (แนวทางการประเมินระบบการจัดการประมงอย่างรวดเร็ว (RAFMS) ขั้นตอนท่ี 4) 

กำรรวมกรอบกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะเขำ้กบักำรวเิครำะห์ขอ้มูล เป็นส่วนส ำคญัของในกำรเปล่ียนแปลงแนวทำงกำร

วจิยั และมีประโยชน์ส ำหรับกำรพิจำรณำวำ่ควำมสมัพนัธ์และควำมไม่เท่ำเทียมกนัทำงเพศสถำนะท่ีมีอยู ่อำจมีผลต่อกำร

วำงแผนงำน และกิจกรรมต่ำง ๆ หรือไม่ รวมไปถึงในกำรหำวธีิกำรสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงทำงสงัคมในดำ้นเพศสถำนะ 

(USAID 2012)  

กรอบกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะเป็นเคร่ืองมือท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมไม่เท่ำเทียมกนัทำงเพศ

สถำนะ (March et al. 1999) และท ำใหเ้ห็นภำพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึนของปัญหำน้ี ในชุมชนชำวประมงและพ้ืนท่ีจดักำรประมง

เป้ำหมำย กำรประเมินจะข้ึนอยูก่บัวธีิกำรอยำ่งรวดเร็วท่ีตรงกบัขอบเขตของกิจกรรมกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะ และกำร
วเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

กำรวเิครำะห์สำมำรถช้ีน ำนกัวจิยัในกำรส ำรวจไดว้ำ่ ผูห้ญิงและผูช้ำยมีสถำนะแตกต่ำงกนัและเขำ้ถึงทรัพยำกรภำยใน

ขอบเขตของตนอยำ่งไร และองคป์ระกอบในขอบเขตเหล่ำน้ีส่งผลต่อบทบำทและควำมรับผดิชอบทำงเพศสถำนะอยำ่งไร 

กำรวเิครำะห์กำรตอบสนองดำ้นเพศสถำนะยงัช่วยใหน้กัวจิยัสำมำรถระบุขอ้จ ำกดัทำงเพศสถำนะและประเมินขอ้ควร

พิจำรณำดำ้นเพศสถำนะอยำ่งเป็นระบบได ้จำกกำรวเิครำะห์น้ีนกัวจิยัสำมำรถออกแบบโครงกำรและกิจกรรมท่ีค ำนึงถึง

ขอ้จ ำกดัทำงเพศสถำนะโดยกำรค ำนึงถึงหรือก ำจดัขอ้จ ำกดัดงักล่ำวออกไป 

 

ขั้นตอนที ่5: ผลการศึกษา  
(แนวทางการประเมินระบบการจัดการประมงอย่างรวดเร็ว (RAFMS) ขั้นตอนท่ี 5) 

กำรรำยงำนควำมอ่อนไหวดำ้นเพศสถำนะสำมำรถท ำไดโ้ดยง่ำย หำกมีขอ้มูลท่ีแยกตำมเพศสรีระและเพศสถำนะท่ีไดรั้บ

กำรวเิครำะห์แลว้ รูปแบบของกำรจดัท ำรำยงำนนั้นคลำ้ยกบักรอบ RAFMS ดั้งเดิม แต่มีกำรอำ้งอิงท่ีเฉพำะเจำะจงเก่ียวกบั

กำรรับรู้ขอ้มูล และควำมคิดเห็นของพวกเขำ ดว้ยเหตุน้ีผูอ่้ำนจึงสำมำรถเห็นภำพควำมแตกต่ำงท่ีชดัเจนข้ึนภำยในระบบกำร
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จดักำรประมง เป็นส่ิงส ำคญัท่ีตำรำง ตวัเลข แผนภูมิ เมทริกซ์ และภำพกรำฟิกอ่ืน ๆ จะมีคอลมัน์ของขอ้มูลและคะแนนซ่ึง
แยกกนัส ำหรับผูห้ญิงและผูช้ำย และรวมถึงหมวดหมู่อ่ืน ๆ ท่ีอำจมีควำมแตกต่ำงทำงเพศสถำนะ 

ควรหลีกเล่ียงกำรใชป้ระโยคทัว่ไป (General statements) ในกำรรำยงำนผลกำรศึกษำ ยกเวน้ในบริบทของกำรพิทกัษสิ์ทธ์ิ  

ค  ำศพัทท่ี์เป็นกลำงทำงเพศสถำนะมกัถูกใชเ้พ่ือหลีกเล่ียงอคติและกำรเลือกปฏิบติั ตวัอยำ่งเช่น แทนท่ีจะเขียนวำ่ “สภำกำร

จดักำรประมงชุมชนในชุมชน A ประกอบดว้ยสมำชิกสิบคนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมประมงท่ีไดรั้บกำรเลือกตั้ง สภำน้ี

ไดรั้บกำรน ำโดยประธำน โดยไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกรองประธำน เลขำธิกำร เหรัญญิก และผูดู้แล" ควรจะเขียนวำ่ "สภำ

กำรจดักำรประมงชุมชนในชุมชน A ประกอบดว้ยผูห้ญิงสำมคนและผูช้ำยเจ็ดคนท่ีท ำงำนในกิจกรรมกำรประมง 
ประธำนสภำและผูดู้แลเป็นผูช้ำย ในขณะท่ีรองประธำน เลขำธิกำร และเหรัญญิกเป็นผูห้ญิง” 

 

ขั้นตอนที ่6: การตรวจสอบข้อมูลโดยชุมชน 
(แนวทางการประเมินระบบการจัดการประมงอย่างรวดเร็ว (RAFMS) ขั้นตอนท่ี 6) 

ในขั้นตอนกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้มูลโดยชุมชน ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมน้ีจะตอ้งเป็นผูแ้ทนจำกภำคส่วนต่ำง ๆ และ

ควรตอ้งมีผูเ้ขำ้ร่วมทั้งสองเพศ กำรอภิปรำยกลุ่มยอ่ย (FGDs) ควรมีกลุ่มเพศหญิงลว้น กลุ่มเพศชำยลว้น และกลุ่มท่ีมีทั้งเพศ

หญิงและเพศชำยปนกนั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ส ำหรับกลุ่มใหญ่ (ข้ึนกบัทรัพยำกรและขอ้จ ำกดัเร่ืองเวลำท่ีมีอยู)่ เพื่อตรวจสอบ

ผลกำรศึกษำเพ่ิมเติม กำรประชุมเชิงปฏิบติักำรกำรตรวจสอบขอ้มลูโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรมีผูเ้ขำ้ร่วมเป็นจ ำนวนท่ีมำก

ข้ึน และสำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยกำรน ำประเดน็ดำ้นอ่ืน ๆ เช่น EAFM และ CDT เขำ้ร่วมประชุมดว้ย ดว้ยวธีิน้ีผล
กำรศึกษำกำรศึกษำเร่ืองเพศสถำนะจะสำมำรถไดรั้บกำรยนืยนั แกไ้ข หรือกำรแนะน ำจำกมุมมองดำ้นอ่ืนๆ ดว้ย 

 

ขั้นตอนที ่7: การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  
(แนวทางการประเมินระบบการจัดการประมงอย่างรวดเร็ว (RAFMS) ขั้นตอนท่ี 7) 

เพ่ือใหเ้ป็นกำรบูรณำกำรเร่ืองเพศสถำนะอยำ่งแทจ้ริง กำรรำยงำนผลกำรศึกษำควรใชภ้ำษำท่ีครอบคลุมดำ้นเพศสถำนะดว้ย 

หำกปฏิบติัตำมแนวทำงของ RAFMS แลว้ ทีมวจิยัจะสำมำรถไดรั้บขอ้มูลท่ีแยกตำมเพศสถำนะได ้แนวทำงของ RAFMS 

ฉบบัดั้งเดิมไดเ้สนอใหเ้พ่ิมส่วนเพ่ิมเติมไวใ้นบทวเิครำะห์และวนิิจฉยั ซ่ึงบทน้ีมีช่ือวำ่ “กำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะของ

ระบบกำรจดักำรประมง”  ซ่ึงจะท ำใหมี้ผลกำรศึกษำดำ้นเพศสถำนะท่ีมีรำยละเอียดมำกข้ึน นอกจำกน้ีในส่วนค ำแนะน ำ 
ควรระบุขอ้เสนอแนะท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับผูช้ำยและผูห้ญิงในสำมดำ้น ไดแ้ก่ นโยบำย กำรวจิยั และวำระกำรพฒันำ 

  

 

 



กำรวิจยัดำ้นเพศสถำนะในกำรประมงและเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ: คู่มือกำรอบรม หนำ้ท่ี 49 จำก 82 

5. การวเิคราะห์ผลการศึกษา  
 

กระบวนกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะเร่ิมจำกขั้นตอนกำรประเมินอยำ่งรวดเร็ว (RAFMS) และควรขยำยกำรวเิครำะห์

ออกไปเพื่อติดตำมประเด็นส ำคญัท่ีมีกำรระบุไวใ้นกำรประเมินดงักล่ำว นอกเหนือจำก RAFMS และกำรจดัท ำผลกำรศึกษำ

ดำ้นเพศสถำนะท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำแลว้ ประเด็นเร่ืองเพศสถำนะยงัสำมำรถน ำไปใชเ้พื่อต่อยอดผลจำกกำรประเมินและกำร

วเิครำะห์ต่ำง ๆ ได ้กำรใชผ้ลจำกกำรวจิยัเบ้ืองตน้เป็นพ้ืนฐำนหรือกำรอำ้งอิงในกำรวจิยัท่ีละเอียดมำกข้ึน และใชร้ะยะเวลำ

ท่ีนำนกวำ่ สำมำรถท ำใหเ้ก็บขอ้มลูดำ้นเพศสถำนะในเชิงลึกกวำ่ได ้โดยเฉพำะในกำรระบุถึงประเดน็ต่ำง ๆ และแนวทำง

แกไ้ขปัญหำท่ีเป็นไปได ้

 

กำรรวมกรอบกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะเขำ้ใน RAFMS เป็นส่ิงส ำคญั กำรวเิครำะห์แบบน้ียงัมีประโยชน์ในกำรใหแ้นว

ทำงกำรวเิครำะห์ขอ้มูลดำ้นเพศสถำนะท่ีไดจ้ำก RAFMS อีกดว้ย 

 

ขอ้มูลจำกกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะอยำ่งละเอียดช่วยใหน้กัวจิยัเลง็เห็นประเดน็ต่อไปน้ี (Arenas and Lentisco 2011): 
 ควำมตอ้งกำร ล ำดบัควำมส ำคญั ศกัยภำพ ประสบกำรณ์ ควำมสนใจ และมุมมอง ท่ีแตกต่ำงกนัของผูห้ญิงและ

ผูช้ำย  

 ใครสำมำรถเขำ้ถึงและ/หรือควบคุมทรัพยำกร โอกำส และอ ำนำจ  

 ใครท ำอะไร ท ำไม และเม่ือใด  

 ผูท่ี้มีแนวโนม้วำ่จะไดรั้บประโยชน์ และ/หรือมีแนวโนม้สูญเสียจำกกำรริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ  

 ควำมแตกต่ำงทำงเพศสถำนะในควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคม  

 รูปแบบและระดบักำรมีส่วนร่วมท่ีแตกต่ำงกนัของผูห้ญิงและผูช้ำยในโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สงัคม 

และกฎหมำย  

 วถีิชีวติของผูห้ญิงและผูช้ำยนั้นไม่เหมือนกนั และมกัแตกต่ำงกนัไปข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกปัจจยัดำ้น

เพศสภำวะ เช่น อำย ุชำติพนัธ์ุ เผ่ำพนัธ์ุ และสถำนะทำงเศรษฐกิจ และ  

 สมมติฐำนต่ำง ๆ ท่ีสร้ำงข้ึนจำกพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริงท่ีเรำเขำ้ใจ เก่ียวกบัเพศและบทบำททำงเพศ  

กำรวเิครำะห์ขอ้มูลน้ีจะช่วยใหน้กัวจิยัสำมำรถ: 

 วดัขอบเขตของควำมตอ้งกำรและล ำดบัควำมส ำคญัของควำมตอ้งกำรเหล่ำน้ี ของผูห้ญิงและผูช้ำยในกำรสร้ำง

แนวทำงกำรพฒันำสงัคม  

 จดัระเบียบขอ้มูลสำรสนเทศเพ่ือระบุช่องโหวท่ี่เก่ียวขอ้งกบัควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศสถำนะและกำรเขำ้ถึงขอ้มูล

สำรสนเทศท่ีจ ำแนกตำมเพศสถำนะ  

 ระบุวำ่ตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงและริเร่ิมอะไรเพ่ิมเติม เพ่ือใหผู้ห้ญิงมีส่วนร่วมและไดรั้บประโยชนจ์ำกโครงกำร  
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 ก ำหนดโอกำสท่ีมีอยูเ่พ่ือกำรป้องกนัหรือต่อสูก้บัควำมไม่สมดุลทำงเพศสถำนะท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกำรเพ่ือกำร

พฒันำ และ  

 คำดกำรณ์ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำท่ีมีต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทั้งผูห้ญิงและผูช้ำย 

ในกำรท ำกำรวเิครำะห์ ส่ิงส ำคญัคือตอ้งเขำ้ใจระเบียบวธีิวจิยัและกรอบกำรวเิครำะห์ต่ำง ๆ ท่ีไดก้ล่ำวถึงกระบวนกำร

ประเมินดำ้นเพศสถำนะ 

กรอบแนวคิดมิติด้านเพศสถานะของ USAID: 6 ด้าน (USAID Gender Dimensions Framework-GDF: 

The Six Domains) (Andraos 2015; WWF 2016)  

หกมิติท่ีมำจำกกรอบแนวคิดมิติดำ้นเพศสถำนะของ USAID  (USAID Gender Dimensions Framework-GDF: The Six 

Domains) ท่ีสำมำรถใชเ้ป็นแนวทำงในกำรวเิครำะห์ตวัช้ีวดัเฉพำะดำ้นเพศสถำนะ ไดแ้ก่: (1) กำรเขำ้ถึงสินทรัพย ์(Access 

to assets), (2) ควำมรู้ ควำมเช่ือและกำรรับรู้ (Knowledge, beliefs and perceptions), (3) กำรปฏิบติัและกำรมีส่วนร่วม 

(Practices and participation), (4) พ้ืนท่ีและเวลำ (Space and time), (5) สิทธิและสถำนะทำงกฎหมำย (Legal rights and 

status), และ (6) อ ำนำจ (Power) กรอบกำรวเิครำะห์น้ีช่วยใหน้กัวจิยัส ำรวจไดว้ำ่ผูห้ญิงและผูช้ำยมีสถำนะแตกต่ำงกนัและ

เขำ้ถึงทรัพยำกรในดำ้นเหล่ำน้ีอยำ่งไร และองคป์ระกอบต่ำง ๆ ในดำ้นเหล่ำน้ีส่งผลต่อบทบำทและควำมรับผิดชอบทำงเพศ

สถำนะอยำ่งไร นอกจำกน้ีเคร่ืองมือน้ียงัช่วยใหน้กัวจิยัสำมำรถระบุขอ้จ ำกดัทำงเพศสถำนะและประเมินขอ้ควรพิจำรณำ

เร่ืองเพศสถำนะในแต่ละดำ้นดงักล่ำวอยำ่งเป็นระบบ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัช้ีวดัเฉพำะทำงเพศสถำนะจะไดรั้บกำรวเิครำะห์บน
พ้ืนฐำนของหกดำ้นน้ี   

 

กรอบบทบาทสามประการ (Triple Roles Framework) (Moser 1993) 

กรอบบทบำทสำมประกำร (Triple Roles Framework) เป็นเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบักำรท ำแผนท่ีกำรแบ่งงำนกนัท ำตำมเพศ

สถำนะ โดยกำรถำมวำ่ 'ใครท ำอะไร' กรอบควำมคิดน้ีตั้งค  ำถำมกบัสมมุติฐำนเดิม ๆ ท่ีวำ่วธีิกำรวำงแผนเป็นงำนทำงเทคนิค

ลว้น ๆ  กรอบบทบำทสำมประกำรน้ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ กำรวำงแผนท่ีเก่ียวกบังำนทำงเพศสถำนะนั้น ควรพิจำรณำทั้งปัจจยั

ดำ้นกำรเมืองและทำงเทคนิค และควรเร่ิมจำกสมมุติฐำนท่ีวำ่จะมีควำมขดัแยง้ในกระบวนกำรวำงแผน และควรมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรเปล่ียนแปลง และเป็นกำรวำงแผนมีลกัษณะแบบ "ถกเถียง/กำรอภิปรำย" กรอบน้ีประกอบดว้ย

แนวคิดสำมประกำร: บทบำทสำมประกำรของผูห้ญิง (Women’s triple role); ควำมตอ้งกำรดำ้นเพศสถำนะเชิงปฏิบติัและ

เชิงกลยทุธ ์(Practical and strategic gender needs); และหมวดหมู่ของผูห้ญิงในกำรพฒันำ/เพศและกำรพฒันำ (WID/GAD) 
แนวทำงนโยบำย (เมทริกซ์นโยบำย) 

หน่ึงในสำมแนวคิดของกรอบน้ีคือ บทบำทสำมประกำรของผูห้ญิง (triple role of women) ซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี: (1) 

กำรท ำงำนในบำ้น (Reproductive), (2) กำรท ำงำนกำรผลิต (Productive) และ (3) กำรท ำกิจกรรมกำรจดักำรชุมชน 

(Community-managing activities) แตกต่ำงกบัผูช้ำยซ่ึงส่วนใหญ่ท ำงำนกำรผลิต (Productive) และท ำกิจกรรมกำรเมืองใน

ชุมชน (Community politic activities) กำรท ำงำนในบำ้นเป็นควำมรับผิดชอบของผูห้ญิงและเด็กผูห้ญิง ซ่ึงรวมไปถึง
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กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรดูแลจดักำรบำ้นเรือน กำรดูแลเด็ก กำรเตรียมอำหำร กำรหำน ้ ำและกำรเก็บฟืน กำรซ้ือของ กำร

ดูแลท ำควำมสะอำดบำ้น และกำรดูแลสุขภำพครอบครัว กำรท ำงำนกำรผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งผูห้ญิงและผูช้ำย รวมไปถึง

กำรผลิตสินคำ้และบริกำรเพ่ือกำรบริโภคและกำรคำ้ทั้งในกำรรับจำ้งและกำรเป็นเจำ้ของกิจกำรเอง แมว้ำ่ทั้งสองเพศจะมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรผลิต แต่บทบำทของพวกเขำนั้นแตกต่ำงกนัไป และบทบำทผูห้ญิงในภำคกำรผลิตก็มกัจะไม่ค่อยไดรั้บ

กำรสนใจและไดรั้บคุณค่ำนอ้ยกวำ่ของผูช้ำย กิจกรรมชุมชนมกัจะประกอบไปดว้ยกำรบริกำรสงัคม เหตุกำรณ์ พิธี และกำร

เฉลิมฉลอง กำรมีส่วนร่วมในกลุ่มและองคก์ร กิจกรรมทำงกำรเมืองทอ้งถ่ิน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สำมำรถแบ่งได ้

ออกเป็นสองประเภท กิจกรรมกำรจดักำรชุมชน (Community-managing activities) และกำรเมืองชุมชน (Community 

politics) กิจกรรมกำรจดักำรชุมชนมกัด ำเนินกำรโดยผูห้ญิงในช่วงเวลำวำ่งของพวกเธอ แต่เป็นกิจกรรมท่ีไม่ไดรั้บ

ค่ำตอบแทนใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลสุขภำพและกำรศึกษำ ในทำงตรงกนัขำ้มผูช้ำยไดรั้บบทบำทในกำรเมืองทอ้งถ่ิน ซ่ึง

รวมถึง กำรมีส่วนร่วมอยำ่งเป็นทำงกำรในทุกระดบั ซ่ึงผูช้ำยจะไดรั้บค่ำตอบแทนและไดรั้บประโยชน์จำกกำรมีสถำนะท่ีดี
ข้ึน 

อยำ่งไรก็ตำม ไดมี้ขอ้สงัเกตวำ่ กรอบงำนน้ีจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรปรับใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัมำกข้ึน ตวัอยำ่งเช่น 

ผูห้ญิงจ ำนวนมำกข้ึนมีบทบำทในกำรเมือง และผูช้ำยจ ำนวนมำกก ำลงัเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนบำ้น ประเภทของงำน
ท่ีอธิบำยไวภ้ำยในบทบำทสำมประกำรของผูห้ญิงและบทบำทของผูช้ำยไม่ควรถูกน ำไปใชก้ ำหนดแนวทำงกำรวจิยั 

 

กรอบความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relations Framework) (Kabeer 1994) 

กรอบควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคม (Social Relations Framework) เนน้วำ่ ควำมเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษยเ์ป็นเป้ำหมำยสูงสุดของกำร

พฒันำ และมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะวเิครำะห์ควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศสถำนะท่ีมีอยูใ่นกำรกระจำยทรัพยำกร ควำมรับผิดชอบ 

อ ำนำจควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งผูค้น ควำมสมัพนัธ์ของผูค้นกบัทรัพยำกรและกิจกรรม และภำยในสถำบนัต่ำง ๆ สถำบนั 

(Institutions) ก ำหนดกฎกำรปฏิบติัต่ำง ๆ และก ำหนดรูปแบบโครงสร้ำงทำงสงัคม สถำบนัมีส่วนในกำรสร้ำง สนบัสนุน 

และกำรผลิตซ ้ ำของควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคม ควำมแตกต่ำงและควำมไม่เท่ำเทียมกนัทำงสงัคม ควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมท่ีไม่

เท่ำเทียมกนัรวมถึงควำมสมัพนัธ์ทำงเพศสถำนะท่ีไม่เท่ำเทียมกนัส่งผลใหเ้กิดกำรกระจำยทรัพยำกร กำรเรียกร้อง และควำม

รับผิดชอบท่ีไม่เท่ำเทียมกนัซ่ึงถือเป็นหน่ึงในสำเหตุของควำมยำกจน ดงันั้นกำรวเิครำะห์ดำ้นเพศสถำนะจึงตอ้งกำรดูวำ่
สถำบนั (ตำมสถำนท่ีตั้ง รัฐ, ตลำด, ชุมชนและครอบครัว/เครือญำติ) สร้ำงและผลิตซ ้ ำควำมไม่เท่ำเทียมกนัอยำ่งไร 

Kabeer (1994) แบ่งมิติของควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคมสถำบนัออกเป็น 5 มิติ โดยควำมสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพำะอยำ่งยิง่

ส ำหรับกำรวเิครำะห์ทำงเพศสถำนะ ไดแ้ก่: 

 กฎ (Rules) หรือวธีิกำรในกำรท ำส่ิงต่ำง ๆ กฎเหล่ำน้ีไดใ้หสิ้ทธ์ิหรือก ำหนดขอ้จ ำกดั อำจถูกเขียนไวเ้ป็นลำย

ลกัษณ์อกัษรหรือไม่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร อำจเป็นทำงกำร หรือไม่เป็นทำงกำร  

 กิจกรรม (Activities) หรือใครท ำอะไร ใครจะไดอ้ะไร และใครจะอำ้งสิทธ์ิอะไร กิจกรรมอำจมีประสิทธิผล

ขอ้บงัคบั หรือ กำรกระจำย  
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 ทรัพยำกร (Resources) หรือส่ิงท่ีถูกใชแ้ละส่ิงท่ีถูกผลิตข้ึนมำ รวมไปถึงมนุษย ์(แรงงำน กำรศึกษำ), วตัถุ (อำหำร 

สินทรัพย ์ทุน), หรือ ทรัพยำกรท่ีไม่มีตวัตน (ค่ำนิยม ขอ้มูลสำรสนเทศ เครือข่ำย)   

 คน (People) หรือใครจะอยู ่ใครจะไป และใครท ำอะไร สถำบนัมีกำรคดัเลือกวำ่จะใหค้นไหนอยูห่รือไป 

มอบหมำยควำมรับผิดชอบและใหท้รัพยำกรไวก้บับุคคลนั้น ๆ และจดัวำงต ำแหน่งของบุคคลตำมล ำดบัชั้น  

 อ ำนำจ (Power) หรือใครเป็นผูต้ดัสินใจ และควำมสนใจของใครไดรั้บกำรตอบสนอง 
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ภาคผนวกที่ 1. แบบตารางส าหรับการวเิคราะห์กจิกรรมของโปรไฟล์ (MATRIX 

TEMPLATE FOR ACTIVITY ANALYSIS OF PROFILE) 
ขอ้มูลจำกผูห้ญิงและผูช้ำยแสดงใหเ้ห็นถึงกิจกรรมของพวกเขำในกำรท ำงำนกำรผลิต (Productive), กำรท ำงำนในบำ้น 

(Reproductive), กำรท ำงำนในชุมชน (Community work) และกิจกรรมกำรพกัผอ่น (Leisure/Rest activities) แต่ละกิจกรรม
ท ำเม่ือไร (เวลำใด) และใชร้ะยะเวลำเท่ำไร (WinFish 2017) 

เวลาและพื้นที ่

(Time and space) 

ส าหรับช่องเวลา:  
โดยปกติ ตั้งแต่เชำ้จนถึงเขำ้นอน กิจกรรมกำรท ำงำน (Work activities) และกิจกรรมในบำ้น (Household 

activities) ท่ีท่ำนท ำมีอะไรบำ้ง (หำกไม่มีกำรระบุถึงบทบำทกำรท ำงำนในบำ้น ใหถ้ำมวำ่ใครเป็นคนท ำงำนใน

บำ้น) 

ส าหรับช่องสถานที:่  
ท่ำนท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดำ้นเศรษฐกิจ (Economic tasks) ท่ีท่ำนระบุถึง ท่ีไหน (งำนดำ้นเศรษฐกิจ เช่น กำรแปร

รูป กำรขำย กำรคำ้สตัวน์ ้ ำ) ตวัอยำ่งเช่น: (สำมำรถตั้งสมมุติฐำนวำ่กำรท ำงำนในบำ้น (Reproductive tasks) เป็น

งำนท่ีท ำท่ีบำ้นไดห้รือไม่) 
เวลำ กิจกรรม ท ำท่ีไหน: บำ้น, สถำนท่ี/พื้นท่ีท่ีท ำงำน, 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.   

 

นอกเหนือจำกงำนท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ท่ำนท ำงำนอ่ืน ๆ อีกบำ้งหรือไม่? อำจไม่ใช่งำนท่ีท ำเป็นประจ ำวนัแต่มีกำรท ำ 
หน่ึงคร้ัง/สองคร้ัง/สำมคร้ังในหน่ึงสปัดำห์ 
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ภาคผนวกที ่2. แบบตารางส าหรับการจัดท าแผนทีท่รัพยากรเพศสถานะอย่างมส่ีวนร่วมในห่วง
โซ่อปุทานการประมง (MATRIX TEMPLATE FOR PARTICIPATORY GENDER 
RESOURCE MAPPING IN THE FISHERIES VALUE CHAIN) (WINFISH 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่3. แบบตารางส าหรับการวเิคราะห์ห่วงโซ่อปุทานการตอบสนองทางเพศสถานะ 
(MATRIX TEMPLATE FOR GENDER RESPONSIVE VALUE CHAIN ANALYSIS) 
โปรดระบุกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีท ำโดยผูห้ญิงและผูช้ำยในแต่ละส่วนของห่วงโซ่อุปทำนกำรประมง (WinFish 2017) 

 

 

ทรัพยากรท่ีเข้าถึง/ท่ีใช้แล้ว 

(Resources Accessed/Used) 

ทรัพยากรท่ีใช้แล้ว 
(Resources Utilized)   

การควบคุมทรัพยากร 
(Control over Resources) 

ทรัพยากรท่ีครอบครอง/เป็น

เจ้าของ (Resources Owned) 

ชาย (Male)/ หญิง (Female) 

บนสุด:  ความแตกต่างระหว่างเพศในการท า

กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน 

จากซ้ายไปขวา: จุดเช่ือมโยงในห่วงโซ่อุปทาน 
(VC Node) การเตรียมการก่อนท าการประมง 
(Input Provision), การท าประมง (Production), 
การแปรรูป (Transformation/Processing), 
การค้าขาย (Trade), การบริโภค 
(Consumption)  
 

บนสุด: แผนท่ีทรัพยากรเพศสถานะอย่างมส่ีวนร่วมในห่วงโซ่อุปทานการประมง: ตารางต้นแบบ 

แถวท่ีสองจากซ้ายไปขวา: จุดเช่ือมโยงในห่วงโซ่อุปทาน (VC Node) กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน (VC Activities), การเตรียมการก่อนท าการประมง (Input Provision), 
การท าประมง (Production), การแปรรูป (Transformation/Processing), การค้าขาย (Trade), การบริโภค (Consumption) 
 

กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทาน 
(VC Activities) 

ชาย (Male)/ หญิง (Female) 

ตลาด (Market) 

ตลาด (Market) 
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ภาคผนวกที ่4. ระบุโอกาส และข้อจ ากดัของผู้หญงิและผู้ชายในแต่ละจุดเช่ือมโยงของโซ่คุณค่าการประมง 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที ่5. ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ทีใ่ช้ในการส ารวจแบบซ่ึงหน้ากบัชาวประมงและ
ผู้ประกอบการ ซ่ึงประกอบด้วยค าถามตามด้านต่าง ๆ ของกรอบมติิด้านเพศสถานะ (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) 

 
แบบสมัภำษณ์ท่ีใชใ้นกำรส ำรวจ 

ชุด A: ชำวประมงและผูป้ระกอบกำร 

ค าถามเพ่ือใช้คดั

กรองผู้ตอบ 

(Screening 

Questions) 

1) กรุณำบอกลกัษณะงำนท่ีท่ำนท ำ? 
A – กปัตนัเรือ/ไต๋เรือประมง  ) Captain of a fishing boat/vessel( 
B - ชำวประมง  ) Fisher( 
C – ลูกเรือ/แรงงำน/คนงำนท ำประมง  ) Crew/Labor/Worker of a fishing operation( 
ถำ้ผูต้อบตอบขอ้ A หรือ B ใหถ้ำมต่อขอ้ท่ี 2  

ควำมแตกต่ำงในกำรไดรั้บโอกำส และขอ้จ ำกดั ( Differentials in Opportunities/Constraints) 

โอกำส (Opportunities), ขอ้จ ำกดั (Constraints) 

Constraints  

 ผูช้ำย (Male),  ผูห้ญิง (Female) 

จากล่างขึน้บน:  การเตรียมการก่อนท าการประมง (Input Provision), การท าประมง (Production), การแปรรูป (Transformation/Processing), การค้า
ขาย (Trade), การบริโภค (Consumption) 
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ถำ้ผูต้อบตอบขอ้ C ใหห้ยดุกำรสมัภำษณ์และเปล่ียนผูต้อบ 
2) ท่ำนท ำประมงปลำทูน่ำใช่หรือไม่ 

____ ใช่     ____ ไม่ใช่ 

ถำ้ตอบวำ่  “ ใช่” ใหส้มัภำษณ์ต่อไป  
ถำ้ตอบวำ่  “ ไม่ใช่” ใหห้ยดุกำรสมัภำษณ์และเปล่ียนผูต้อบ 

ข้อมูลด้านสังคม 
(Socio-
demographics) 

ส าหรับผู้ตอบ 

ท่ำนช่ืออะไร: 
ท่ีอยู ่(ในเมือง เจเนอร์รัลซำนโตส):  
ท่ีอยู ่(นอกเมือง เจเนอร์รัลซำนโตส): 
ท่ำนอำศยัอยูใ่นเมือง เจเนอร์รัลซำนโตส มำก่ีปีแลว้  ___ ปี 
เพศ:__ ชำย 
 __ หญิง 
กำรศึกษำสูงสุดท่ีไดรั้บ: 
 __ ไม่ไดศึ้กษำแบบเป็นทำงกำร (No formal schooling( 
 __ ไดรั้บกำรศึกษำขั้นใดขั้นหน่ึงในระดบัประถมศึกษำ (Some grade school( 
 __ จบกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ (Grade school graduate( 
 __ ไดรั้บกำรศึกษำขั้นใดขั้นหน่ึงในระดบัมธัยม (Some high school) 
 __ จบกำรระดบัมธัยมศึกษำ (High school graduate) 
 __ ไดรั้บกำรศึกษำขั้นใดขั้นหน่ึงในระดบัปริญญำตรี/วทิยำลยั (Some college)  
 __ กำรศึกษำนอกโรงเรียน (Vocational schooling) 
 __ จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี/วทิยำลยั (College graduate) 
 __ จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรี (Post Graduate) 
 
สถำนะกำรสมรส:  
__ โสด (Single) 
__ สมรส (Married) 
__ แยกกนัอยู ่(Separated) 
__ แม่หมำ้ย/พอ่หมำ้ย (Widow/Widower) 
__ อำศยัอยูด่ว้ยกนั  ) Live-in( 
 
กลุ่มชำติพนัธ์ุ:  
 __ Bicolano 
 __ Cebuano-Bisaya 
 __ Ilocano 
 __ Ilonggo 
 __ Tagalog 
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 __ Waray 
 __ Badjao 
 __ B’laan 
 __ Maguindanaoan 
 __ Maranao 
 __ Tausug 
 __ T’boli 
 __ อ่ืนๆ โปรดระบุ _____________ 
 
เกีย่วกบัคู่สมรส/คู่ชีวติของผู้ตอบ, หากม:ี 
เพศ: __ ชำย 
        __ หญิง 
 
กำรศึกษำสูงสุดท่ีไดรั้บ: 
__ ไม่ไดศึ้กษำแบบเป็นทำงกำร (No formal schooling( 
__ ไดรั้บกำรศึกษำขั้นใดขั้นหน่ึงในระดบัประถมศึกษำ (Some grade school( 
__ จบกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ (Grade school graduate( 
__ ไดรั้บกำรศึกษำขั้นใดขั้นหน่ึงในระดบัมธัยม (Some high school) 
__ จบกำรระดบัมธัยมศึกษำ (High school graduate) 
__ ไดรั้บกำรศึกษำขั้นใดขั้นหน่ึงในระดบัปริญญำตรี/วทิยำลยั (Some college)  
__ กำรศึกษำนอกโรงเรียน (Vocational schooling) 
__ จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี/วทิยำลยั (College graduate) 
__ จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรี (Post Graduate) 
 
สถำนะกำรสมรส:  
__ โสด (Single) 
__ สมรส (Married) 
__ แยกกนัอยู ่(Separated) 
__ แม่หมำ้ย/พอ่หมำ้ย (Widow/Widower) 
__ อำศยัอยูด่ว้ยกนั )Live-in( 
 
กลุ่มชำติพนัธ์ุ:  
__ Bicolano 
__ Cebuano-Bisaya 
__ Ilocano 
__ Ilonggo 
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__ Tagalog 
__ Waray 
__ Badjao 
__ B’laan 
__ Maguindanaoan 
__ Maranao 
__ Tausug 
__ T’boli 
__ อ่ืนๆ โปรดระบุ _____________ 
 
สำมีหรือภรรยำของท่ำนอำศยัอยูใ่นเมือง เจเนอร์รัลซำนโตส มำแลว้  ___ ปี 
 
ส าหรับผู้ตอบเท่านั้น 
จ ำนวนคนท่ีอำศยัอยูใ่นครัวเรือนของท่ำน ___  
 
สมำชิกคนใดในครัวเรือนของท่ำนท่ีท ำประมงกบัท่ำน ระบุถึงสมำชิกคนท่ี 2 โดยกำรระบุ
ควำมสมัพนัธ์กบัคนท่ี 1 )เช่น สำมี/ภรรยำ, ลูกม ยำ่ เป็นตน้(, ระบุอำย,ุ ขีดเคร่ืองหมำยถูกในช่อง
เพศส ำหรับสมำชิกแต่ละคน 
 

สมำชิกใน
ครัวเรือน 

อำย ุ เพศ 
ชำย หญิง 

1. ผูต้อบ    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    

 
3. แหล่งรำยไดท่ี้ส ำคญัท่ีสุดของครัวเรือนของท่ำนคืออะไร  ) ตอบเพียง 1 ค ำตอบเท่ำนั้น ( 

__ กำรท ำประมง (Fishing) 
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__ กำรแปรรูปสตัวน์ ้ ำ (Fish processing) 
__ กำรคำ้/กำรขำยสตัวน์ ้ ำ (Fish trading/selling) 
__ กำรท ำฟำร์มสตัวน์ ้ ำ (Farming) 
__ วชิำอำชีพ (Profession) 
__ กำรไดรั้บเงินช่วยเหลือจำกผูอ่ื้น (Remittance) 
__ อ่ืน ๆ โปรดระบุ _______ 

 
4. แหล่งรำยไดท่ี้ส ำคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของครัวเรือนของท่ำนคืออะไร )ตอบเพียง 1 ค ำตอบ
เท่ำนั้น( 
__ กำรท ำประมง (Fishing) 
__ กำรแปรรูปสตัวน์ ้ ำ (Fish processing) 
__ กำรคำ้/กำรขำยสตัวน์ ้ ำ (Fish trading/selling) 
__ กำรท ำฟำร์มสตัวน์ ้ ำ (Farming) 
__ วชิำอำชีพ (Profession) 
__ กำรไดรั้บเงินช่วยเหลือจำกผูอ่ื้น (Remittance) 
__ อ่ืน ๆ โปรดระบุ _______ 
__ ไม่มี 

 
5. รำยไดต้่อเดือนโดยประมำณจำกกำรท ำกำรประมงท่ีท่ำนไดรั้บเป็นเท่ำไร  ) ตอบเพียง 1 ค ำตอบ
เท่ำนั้น) หมำยเหต:ุ หน่วยคือฟิลิปปินส์เปโซ หรือ PHP ซ่ึงประมำณ 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 
__ มำกกวำ่ 100,000 

 
6. รำยไดค้รัวเรือนทั้งหมดต่อเดือนโดยประมำณจำกแหล่งรำยไดท้ั้งหมดเป็นเท่ำไร  ) ตอบเพียง 1 
ค  ำตอบเท่ำนั้น) หมำยเหตุ :หน่วยคือฟิลิปปินส์เปโซ หรือ PHP ซ่ึงประมำณ 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 
__ มำกกวำ่ 100,000 

 
7. ท่ำนเป็นสมำชิกในองคก์ำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำประมงหรือไม่ 

__ เป็น 
__ ไม่เป็น 
ถำ้ไม่เป็น ขำ้มไปท่ีค ำถำมขอ้ท่ี 9 

 
ถำ้เป็นสมำชิก องคก์ำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมงใดท่ีท่ำนเป็นสมำชิก และท่ำนมีต ำแหน่งใดใน
องคก์ำรดงักล่ำว (ตอบไดห้ลำยค ำตอบ หำกมี)  
 

องคก์ำร ต ำแหน่ง 
ประธำน/
รอง

ประธำน 

เลขำธิกำร/
เหรัญญิก 

ต ำแหน่ง
อ่ืน ๆ 

สมำชิก ไม่มี
ต ำ 

แหน่ง 
สมำคมอุตสำหกรรมปลำ
ทูน่ำ (Tuna industry 
associations) 

     

สมำคมอุตสำหกรรมผู ้
แปรรูป (Processors 
industry associations) 

     

สมำคมชำวประมง 
(Fisherfolk association) 

     

สมำคมชำวประมงสตรี 
(Women fisherfolks 
organization) 

     

อ่ืน ๆ โปรดระบุ:       
 

9. กลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชนท่ีท่ำนเป็นสมำชิก  ) กลุ่มท่ีไม่ใช่ภำคกำรประมง (มีอะไรบำ้ง กรุณำระบุ: 
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10. ท่ำนมีต ำแหน่งอะไรในกำรท ำประมง  

__ เจำ้ของ (Owner) 
__ กปัตนัเรือ/ไต๋เรือ/ผูป้ระกอบกำรประมง (Boat Captain /Operator of the fishing vessel)  
__ เจำ้ของ-ผูป้ระกอบกำร (Owner-Operator) 
__ เจำ้หนำ้ท่ี (Officer) 
__ ลูกเรือ/คนงำน (Crew/Worker/Pasahero)  

 
11. เรือประมงของท่ำนมีขนำดเท่ำไร (เรือท ำประมงหลกั)? 

___ <3 ตนักรอส 
___ 3-20 ตนักรอส 
___ 21-150 ตนักรอส 
___ >150 ตนักรอส 

 
12. เรือของท่ำออกท ำประมงในทะเลก่ีวนั  

___ 1 วนั หรือนอ้ยกวำ่ 
___ 2-3 วนั 
___ 4-7 วนั 
___ 2-3 สปัดำห์ 
___ 1-2 เดือน 
___ > 3 เดือน 

 
13. เรือประมงของท่ำนไดข้ึ้นทะเบียนกบัหน่วยกำรปกครองทอ้งถ่ิน (LGU) หรือส ำนกัประมง

และทรัพยำกรทำงน ้ ำ (BFAR) ใช่หรือไม่ 
___ใช่ __ ไม่ใช่ __ ไม่ทรำบ 
 
ถำ้ใช่ ข้ึนทะเบียนในช่ือใคร 
____ ชำย____ หญิง ____ บริษทั 

 
ถำ้เป็นบริษทั (Corporation) ประธำนบริษทัเป็นชำย หรือหญิง  

 ____ ชำย____ หญิง 
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 14. ท่ำนไดเ้รือมำไดอ้ยำ่งไร (ตอบไดห้ลำยค ำตอบ หำกมี) 
__ ทุนส่วนตวั (Self-financed) 

__ ยมืเงินจำกญำติ/ครอบครัว/เพื่อน (Borrowed money from relatives/family/friends)  

__ กูย้มื (Loan) ระบุผูใ้หกู้ ้เช่น ธนำคำร หรือเอกชน/บุคคล) _________ 

__ ผูข้ำย (Buyers) 

__ ไดรั้บมรดก (By inheritance) 

__ ควำมช่วยเหลือของรัฐบำล (Government assistance) 

__ หน่วยงำนท่ีไม่ใช่รัฐบำล (Non-governmental agencies) 

__ อ่ืน ๆ โปรดระบุ _______________ 

15. ท่ำนหรือผูป้ระกอบกำรประมงไดรั้บเคร่ืองมือประมงมำไดอ้ยำ่งไร (ตอบไดห้ลำยค ำตอบ 

หำกมี)  
__ ทุนส่วนตวั (Self-financed) 

__ ยมืเงินจำกญำติ/ครอบครัว/เพื่อน (Borrowed money from relatives/family/friends)  

__ กูย้มื (Loan) ระบุผูใ้หกู้ ้เช่น ธนำคำร หรือเอกชน/บุคคล) _________ 

__ ผูข้ำย (Buyers) 

__ ไดรั้บมรดก (By inheritance) 

__ ควำมช่วยเหลือของรัฐบำล (Government assistance) 

__ หน่วยงำนท่ีไม่ใช่รัฐบำล (Non-governmental agencies) 

__ อ่ืน ๆ โปรดระบุ ________________ 

16. เม่ือมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินสดในธุรกิจกำรท ำประมง เจำ้ของเรือประมงหำเงินสดมำได้

อยำ่งไร (ตอบไดห้ลำยค ำตอบ หำกมี)  
__ ทุนส่วนตวั (Self-financed) ขำ้มไปท่ีขอ้ 18 

__ ยมืเงินจำกญำติ/ครอบครัว/เพือ่น (Borrowed money from relatives/family/friends) 

__ กูย้มื (Loan) ระบุผูใ้หกู้ ้เช่น ธนำคำร หรือเอกชน/บุคคล) _________ 

__ ผูข้ำย (Buyers) 
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__ อ่ืน ๆ โปรดระบุ ________________ 

__ ไม่ทรำบ 

17. เม่ือเจำ้ของเรือประมงไดย้มืเงินมำเพ่ือใชใ้นกำรประกอบธุรกิจกำรท ำประมง ใครเป็นผูไ้ป

หยบิยมืเงิน ผูท่ี้ไปหยบิยมืเงินเป็นเพศใด 
 

 

ต ำแหน่งควำมรับผิดชอบของผูท่ี้ไปหยบิยมืเงิน 
เพศ 

ชำย หญิง 

1) ชำวประมง/ผูป้ระกอบกำร (Fisher/Operator)   

2) คู่สมรส (Spouse)   

3) หุน้ส่วนธุรกิจ (Business Partner)   

4) ญำติ (Relative)   

5) อ่ืน ๆ โปรดระบุ: ___________________   

18. เจำ้ของเรือประมงรับคนงำนเขำ้มำท ำงำนในธุรกิจกำรท ำประมงอยำ่งไร (ตอบไดห้ลำย

ค ำตอบ หำกมี)  
__ มีตวัเลือกส่วนตวั (Personal choice) 

__ กำรอำ้งอิง/มีผูรั้บรอง (Referrals)  

__ กำรโฆษณำ (Advertisement) 

__ อินเตอร์เน็ต (Internet) 

__ อ่ืน ๆ โปรดระบุ ________________ 

19. เจำ้ของเรือประมงใชเ้วลำนำนแค่ในในกำรรับคนงำน (ตอบเพียงหน่ึงค ำตอบเท่ำนั้น) 
__ ภำยในหน่ึงวนั 

__ ภำยในหน่ึงสปัดำห์ 

__ ภำยในหน่ึงเดือน 

__ มำกกวำ่หน่ึงเดือน 
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20. ในกำรท ำประมงหน่ึงคร้ัง ท่ำนใชค้นงำนก่ีคน (ระบุจ ำนวน) สถำนะกำรจำ้งงำนของพวกเขำ

คืออะไร  

 
 

  
ระบุ

จ ำนวน 

สถำนะกำรจำ้งงำน 

(ขีด ) 

  ปกติ 
ตำม

ฤดูกำล 

ผูช้ำย 18 ปี และมำกกวำ่    

วยัรุ่นชำย 15 ปี ถึง ต ่ำกวำ่ 18 ปี     

ผูห้ญิง 18 ปี และมำกกวำ่    

วยัรุ่นหญิง 15 ปี ถึง ต ่ำกวำ่ 18 ปี    

เด็กผูช้ำย ต ่ำกวำ่ 15 ปี    

เด็กผูห้ญิง ต ่ำกวำ่ 15 ปี    

จ ำนวนคนงำนทั้งหมดในกำรท ำประมงหน่ึงคร้ัง    

21. ท่ำนไดรั้บขอ้มูลท่ีน่ำเช่ือถือเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในกำรท ำประมงจำกใคร (ตอบไดห้ลำยค ำตอบ 

หำกมี)  
___ หน่วยงำนรัฐบำลแห่งชำติ (National government agencies) 

___ หน่วยกำรปกครองทอ้งถ่ิน (Local Government Units) 

___ ชำวประมงคนอ่ืน ๆ (Other fishers) 

___ สมำคมอุตสำหกรรมปลำทูน่ำ (Tuna industry association) 

___ วทิย ุ(Radio) 

___ โทรทศัน ์(Television)  

___ อินเตอร์เน็ต (Internet) 

___ อ่ืน ๆ โปรดระบุ________________ 
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22. ท่ำนไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัรำคำตลำดจำกไหน (ตอบไดห้ลำยค ำตอบ หำกมี)  
___ หน่วยงำนรัฐบำลแห่งชำติ (National government agencies) 

___ หน่วยกำรปกครองทอ้งถ่ิน (Local Government Units) 

___ ชำวประมงคนอ่ืน ๆ (Other fishers) 

___ สมำคมอุตสำหกรรมปลำทูน่ำ (Tuna industry association) 

___ วทิย ุ(Radio) 

___ โทรทศัน ์(Television)  

___ อินเตอร์เน็ต (Internet) 

___ อ่ืน ๆ โปรดระบุ________________ 

23. ใครเป็นผูซ้ื้อสตัวน์ ้ ำหลกัท่ีส ำคญัของท่ำน กรุณำตอบวำ่เขำเป็นเพศหญิงหรือชำย (เลือกเพียง

หน่ึงค ำตอบ)  

ประเภทของผูซ้ื้อสตัวน์ ้ ำ 
เพศ 

ชำย หญิง 

1) ผูรั้บคำ้ส่ง (Wholesaler)   

2) ผูรั้บคำ้ปลีก (Retailer)   

3) ผูค้ำ้ส่ง-ผูค้ำ้ปลีก (Wholesaler-Retailer)   

4) ผูแ้ปรรูป (Processor)   

5) ผูบ้ริโภค (Consumer)   

6) ฝ่ำยกำรเงิน (Financier)   

7) อ่ืน ๆ โปรดระบุ ____________   
 

 

24. สดัส่วนของผูซ้ื้อท่ีเป็นผูห้ญิงท่ีท่ำนติดต่อขำยสตัวน์ ้ ำดว้ยคิดเป็นร้อยละเท่ำใด (ระบุร้อยละ)  

________ % 
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25. ใครเป็นคนน ำปลำทูน่ำของท่ำนท่ีจบัไดไ้ปส่งใหก้บัผูซ้ื้อ (ตอบไดห้ลำยค ำตอบ หำกมี) 

  ขีด  

ผูช้ำย 18 ปี และมำกกวำ่  

วยัรุ่นชำย 15 ปี ถึง ต ่ำกวำ่ 18 ปี   

ผูห้ญิง 18 ปี และมำกกวำ่  

วยัรุ่นหญิง 15 ปี ถึง ต ่ำกวำ่ 18 ปี  

เด็กผูช้ำย ต ่ำกวำ่ 15 ปี  

เด็กผูห้ญิง ต ่ำกวำ่ 15 ปี  
 

 

26. ปลำทูน่ำท่ีจบัไดข้องท่ำนถึงมือผูซ้ื้ออยำ่งไร (ตอบไดห้ลำยค ำตอบ หำกมี)   
___ ขนส่งไปยงัตลำดขำยปลีก 

___ ขนส่งไปยงัตลำดขำยส่ง หรือท่ำเทียบเรือ 

___ ผูซ้ื้อมำซ้ือปลำท่ีท่ำข้ึนปลำ 

___ อ่ืน ๆ โปรดระบุ _________________ 

 27. ท่ำนใหสิ้นเช่ือ (เครดิต) กบัผูซ้ื้อปลำของท่ำนหรือไม่ (ใหน้ ำสตัวน์ ้ ำไปก่อน จ่ำยเงินทีหลงั)   
__ ใช่ __ ไม่ใช่ 

ถำ้ไม่ใช่ ท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น 

__ ฉนัตอ้งกำรเงินสดเพ่ือใชใ้นธุรกิจกำรท ำประมง 

__ ฉนัตอ้งกำรเงินสดเพ่ือใชเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยในแต่ละวนั  

__ หลีกเล่ียงควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกกำรไม่จ่ำยเงิน  

__ ยำกท่ีจะติดตำมทวงหน้ี  

__ อ่ืน ๆ โปรดระบุ ______________ 

ถำ้ใช่, สดัส่วนของผูซ้ื้อท่ีไดรั้บสินเช่ือ (เครดิต) ท่ีเป็นเพศหญิงเป็นร้อยละเท่ำใด           

____% 
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การปฏบิัตกิารประมง

และการมส่ีวนร่วม 

(Practices and 

Participation) 

28. ในกำรท ำกำรประมงของท่ำน ตำมปกติแลว้ใครท ำหนำ้ท่ีในกิจกรรมต่อไปน้ี  

กิจกรรม ผูช้ำย ผูห้ญิง 
วยัรุ่น
ชำย 

วยัรุ่น
หญิง 

เด็กผู ้
ชำย 

เด็กผู ้
หญิง 

ไม่
ตอบ 

1) กระบวนกำรข้ึน
ทะเบียนและเอกสำร
ทำงกฎหมำย  

              

2) กำรจำ้งลูกเรือ                
3) วำงแผนกำรออกท ำ

กำรประมง 
              

4) เตรียมเรือและ
เคร่ืองมือ  

              

5) จดัหำน ้ ำมนัเช้ือเพลิง               
6) ซ้ือเหยือ่               
7) เตรียมอำหำรและน ้ ำ

ส ำหรับลูกเรือ  
              

8) เตรียมอวนและ
อุปกรณ์ประกอบ
ต่ำง ๆ  

              

9) ควบคุมเคร่ืองยนต์
เรือ  

              

10) คน้หำปลำหรือฝงู
ปลำ  

              

11) ติดตั้งอวนหรือ
เคร่ืองมือ  

              

12) ด ำน ้ ำ               
13) ลำกอวน                
14) เอำเลือดปลำทูน่ำ                
15) ตดัหวัปลำทูน่ำ               
16) แยกสตัวน์ ้ ำ                
17) จดัเก็บในน ้ ำแขง็                
18) ขนถ่ำยสตัวน์ ้ ำข้ึน

ท่ำ  
              

19) ช่ำงน ้ ำหนกัสตัวน์ ้ ำ               
20) คดัเกรดสตัวน์ ้ ำ                
21) ตรวจสอบสตัวน์ ้ ำ               
22) ติดฉลำก               
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23) ต่อรองกบัผูซ้ื้อ                
24) ขนส่งสตัวน์ ้ ำไปยงั

ผูซ้ื้อ  
              

25) รับเงินค่ำจำ้ง                
26) บนัทึกผลจบัสตัว์

น ้ ำ 
              

ก. เก็บบนัทึกดำ้น
กำรเงิน 

              

ข. กำรจ่ำยเงินเดือน
และใบเสร็จ  

              

ค. ซ่อมอวน หรือ
เคร่ืองมือ  

              
 

 

29. มีผูส้งัเกตกำรณ์บนเรือ (Fish observer) ร่วมสงัเกตกำรณ์ในกำรท ำประมงดว้ยหรือไม่ (ใน

ทะเล)  
___ มี 

___ ไม่มี 

ถำ้ไม่มี ขำ้มไปค ำถำมขอ้ 32  

 

30. ถำ้มี มีผูส้งัเกตกำรณ์บนเรือร่วมสงัเกตกำรณ์ในกำรท ำประมง ก่ีคน  

 จ ำนวน 

ผูช้ำย  

ผูห้ญิง  

 

31. ใครเป็นผูจ่้ำยเงินใหก้บัผูส้งัเกตกำรณ์บนเรือ  
___ บริษทัของฉนั  

___ อ่ืน ๆ โปรดระบุ _______________ 

                ___ ฉนัไม่ทรำบ  
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32. ผูเ้ก็บขอ้มูลจำกส ำนกัประมงและทรัพยำกรทำงน ้ ำ (BFAR) ไดต้รวจสอบเรือและเอกสำรกำร

จบัสตัวน์ ้ ำของท่ำน ณ ท่ำข้ึนสตัวน์ ้ ำ ใช่หรือไม่  
___ ใช่ 

___ ไม่ใช่ 

ถำ้ไม่มี ขำ้มไปค ำถำมขอ้ 34 
  

33. ถำ้ใช่ มีผูเ้ก็บขอ้มูลตรวจสอบเรือของท่ำน ณ ท่ำข้ึนสตัวน์ ้ ำ ก่ีคน 

 จ ำนวน 

ผูช้ำย  

ผูห้ญิง  

 

34. ท่ำนไดร่้วมกิจกรรมต่อไปน้ีหรือไม่  

___ ร่วม___ ไม่ร่วม 

ถำ้ไม่มี ขำ้มไปค ำถำมขอ้ 35 

ถำ้ร่วม ใครท่ีเป็นผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมต่อไปน้ี  

 
 

กิจกรรม ผูช้ำย ผูห้ญิง 
วยัรุ่น
ชำย 

วยัรุ่น
หญิง 

เด็กผู ้
ชำย 

เด็กผู ้
หญิง 

1) กำรประชุม (องคก์ร

ประชำชน-People’s 

Organization, หน่วยกำร

ปกครองทอ้งถ่ิน-LGUs, 

หน่วยงำนรัฐบำลแห่งชำติ-

NGAs) 

      

2) สมัมนำ/อบรม เก่ียวกบักำร

ท ำประมง  

      

3) กำรประชุมในชุมชน       

4) กำรท ำประชำพิจำรณ์

เก่ียวกบักำรท ำประมง  
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ความรู้, ความเช่ือ 

และการรับรู้ 

(Knowledge, Beliefs 

and Perceptions) 

35. จำกประสบกำรณ์ ท่ำนเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยต่อขอ้ควำมต่อไปน้ี  

(หมายเหต:ุ ผู้ถามต้องอ่านทีละบรรทัดและถามผู้ตอบว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือว่า

เป็นไม่มคีวามคิดเห็นต่อข้อความดังกล่าว) 

 

ขอ้ควำม เห็นดว้ย 

ไม่เลือกทั้ง

ค ำตอบเห็น

ดว้ยหรือไม่
เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย 

1) ผูซ้ื้อท่ีเป็นผูช้ำยเสนอรำคำดีกวำ่ผูซ้ื้อท่ี

เป็นผูห้ญิง  
   

2) ผูซ้ื้อท่ีเป็นผูห้ญิงต่อรองดว้ยง่ำยกวำ่ผูซ้ื้อ

ท่ีเป็นผูช้ำย  
   

3) ผูซ้ื้อท่ีเป็นผูห้ญิงดูเนน้เก่ียวกบัคุณภำพ

ของสตัวน์ ้ ำมำกกวำ่ผูซ้ื้อท่ีเป็นผูช้ำย  
   

4) ผูซ้ื้อท่ีเป็นผูช้ำยมีควำมพร้อมท่ีจะ

จ่ำยเงินมำกกวำ่ผูซ้ื้อท่ีเป็นผูห้ญิง  
   

5) กำรเก็บเงินจำกผูซ้ื้อท่ีเป็นผูห้ญิงง่ำยกวำ่

จำกผูซ้ื้อท่ีเป็นผูช้ำย  
   

6) ผูห้ญิงควรไดรั้บกำรสนบัสนุนในร่วม

ในทริปกำรออกท ำประมง   
   

7) ผูห้ญิงท่ีตั้งครรภท่ี์ข้ึนเรือน ำควำมโชค

ร้ำยมำให ้  
   

8) ผูห้ญิงท่ีมีประจ ำเดือนน ำควำมโชคดีมำ

ใหก้บัทริปกำรออกท ำประมง  
   

 

 

 36. ฉนัจะอ่ำนขอ้ควำมแต่ละขอ้ควำมต่อไปน้ี กรุณำตอบวำ่ขอ้ควำมดงักล่ำวถูกหรือผิด 
(หมายเหต ุ:ผู้ถามจะอ่านทีละข้อความ และถามผู้ตอบว่า เขาเช่ือว่าข้อความดังกล่าวถกู หรือผิด)  

 ถูก ผิด 

ปลำทูน่ำเป็นปลำท่ีอพยพไปมำได ้   

ชำวประมงพำณิชยไ์ม่ไดรั้บอนุญำตใหท้ ำประมงภำยในระยะ 15 กม. 
จำกน่ำนน ้ ำของเทศบำล (Municipal waters) 

  

ขนำดตำอวนของอวนลอ้มตำมกฎหมำยท่ีใชจ้บัปลำทูน่ำไดคื้อ 3 ซม.     
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รัฐบำลก ำหนดใหมี้กำรข้ึนทะเบียนเคร่ืองมืออวนลอ้ม    

ปลำทูน่ำพนัธ์ุทอ้งแถบ (Skipjack) เป็นพนัธ์ุชนิดหน่ึงของปลำทูน่ำ   

เรือประมงท่ีชกัธงประเทศฟิลิปปินส์ไดรั้บกำรอนุญำตใหท้ ำประมงใน

ทะเลหลวงเขต 1, 2, และ 3 ในพ้ืนท่ีมหำสมุทรแปซิฟิกฝ่ังตะวนัตกและ
ตอนกลำงได ้ 

  

ผูป้ระกอบกำรเรือประมงปลำทูน่ำสำมำรถส่งออกปลำทูน่ำไปยงั

สหภำพยโุรป (EU) ไดถึ้งแมไ้ม่ตอ้งส่งแบบบนัทึกผลจบัสตัวน์ ้ ำ (Catch 
logsheets)  

  

เพ่ือควำมมัน่ใจในกำรตรวจสอบยอ้นกลบั ฉลำกผลิตภณัฑป์ลำทูน่ำ
ควรมีช่ือของเรือประมงท่ีจบัปลำปลำทูน่ำไดร้ะบุไวด้ว้ย 

  

 

 

สิทธิและสถานะทาง

กฎหมาย (Legal 

rights and status) 

37. ท่ำนทรำบเก่ียวกบักฎหมำย/นโยบำยดำ้นกำรประมง ใช่หรือไม่   
(หมายเหต:ุ ผู้ถามจะต้องมคีวามรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่อไปนี)้ 
___ ใช่____ ไม่ใช่ 

 
ถำ้ใช่ กฎหมำย/นโยบำยอะไรบำ้งท่ีท่ำนทรำบ  
(หมายเหต:ุ ผู้ตอบต้องตอบอย่างเป็นธรรมชาติ/คล่องแคล่ว/ไม่ได้เตรียมการมาล่วงหน้าเพ่ือตอบ 
และผู้ถามเพียงขดีเคร่ืองหมายถกู  ลงในช่องของกฎหมายท่ีผู้ตอบได้กล่าวถึง) 
 

ถำ้ไม่ใช่ ใหข้ำ้มไปค ำถำมขอ้ 38  
 ขดีเคร่ืองหมาย  ลง

ในช่องของกฎหมายท่ี
ผู้ตอบได้กล่าวถึง 

1) จรรยำบรรณในกำรท ำกำรประมงแห่งประเทศฟิลิปินส์ ค.ศ.. 

1998 (The Philippine Fisheries Code of 1998) 

 

2) จรรยำบรรณในกำรท ำกำรประมงแห่งประเทศฟิลิปินส์ ฉบบั

แกไ้ข ค.ศ. 2015 (Revised Fisheries Code of 2015) 

 

3) กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรท ำประมงเบด็มือ ค.ศ. 2007 (The Handline 

Fishing Law of 2007) 

 

4) จรรยำบรรณกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ค.ศ. 1991 (Local 

Government Code of 1991) 
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5) อนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรอนุรักษแ์ละกำรจดักำรมวลสตัวน์ ้ ำท่ียำ้ยถ่ิน

อยูเ่สมอในมหำสมุทรแปซิฟิกฝ่ังตะวนัตกและตอนกลำง) 

(Convention on the Conservation and Management of Highly 

Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific 

Ocean) 

 

6) ค ำตอบอ่ืน ๆ  

 
38. กรุณำตอบวำ่ “ใช่”  หรือ “ไม่ใช่”  เพ่ือตอบเก่ียวกบับริษทัของท่ำนในเร่ืองต่อไปน้ี 
 ใช่ ไม่ 

ใช่ 
ไม่
ตอบ 

1) ท่ำนไดรั้บสวสัดิกำรดูแลครอบคลุมถึงโรคในกลุ่มอำกำรซิค
ไซนสั (Sick Sinus Syndrome- SSS) ใช่หรือไม่ 

   

2) ท่ำนไดรั้บสวสัดิกำรดูแลครอบคลุม PhilHealth ใช่หรือไม่    

3) มีลูกจำ้งท่ีอำยตุ  ่ำกวำ่ 15 ปีในบริษทัของท่ำนใช่หรือไม่      

4) ท่ำนไดรั้บสิทธิกำรจ่ำยค่ำจำ้งเม่ือลำงำน ใช่หรือไม่    

5) ท่ำนไดรั้บสิทธิท่ีจะลำคลอดหรือลำดูแลบุตร ใช่หรือไม่     

6) ท่ำนไดรั้บประกนัอุบติัเหตุ ใช่หรือไม่    

7) ท่ำนตอ้งคลอ้งป้ำยบริษทั (Company ID) ใช่หรือไม่     

8) ท่ำนไดรั้บค่ำตอบแทนตำมอตัรำค่ำจำ้งขั้นต ่ำ ใช่หรือไม่     

9) บริษทัของท่ำนจดัหำเส้ือผำ้/ส่ิงปกคลุมเพ่ือปกป้องท่ำนจำกกำร
ท ำงำน ใช่หรือไม่  

   

10) บริษทัของท่ำนจดัหำแวน่ตำหรืออุปกรณ์เพ่ือปกป้องสำยตำของ
ท่ำนจำกกำรท ำงำน ใช่หรือไม่  

   

11) ท่ำนใชถุ้งมือในกำรจดักำรกบัปลำทูน่ำหลงักำรจบั ใช่หรือไม่     

12) พ้ืนท่ีท ำงำนของท่ำนมีกำรระบำยอำกำศท่ีดี ใช่หรือไม่?    

13) พ้ืนท่ีท ำงำนของท่ำนมีแสงสวำ่งเพียงพอ ใช่หรือไม่?     
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14) เรือประมงของท่ำนมีท่ีพกัท่ีปลอดภยัส ำหรับผูห้ญิง ใช่หรือไม่     

15) เรือประมงของท่ำนมีหอ้งพกัแยกส ำหรับผูห้ญิง ใช่หรือไม่     
 

 
 39. ส ำหรับงำนประเภทเดียวกนั ค่ำตอบแทนของท่ำนเปรียบเทียบกบัเพศตรงขำ้ม (ชำยหรือหญิง) 

เป็นอยำ่งไร โปรดเลือกมำหน่ึงตวัเลือก จำกสำมตวัเลือกต่อไปน้ีท่ีจะอ่ำนใหฟั้ง ซ่ึงเป็น

ตวัเลือกท่ีเป็นตวัแทนควำมเช่ือของท่ำนไดม้ำกท่ีสุด 

ตวัเลือก ค ำตอบ 

ผูช้ำยไดรั้บค่ำตอบแทนมำกกวำ่ผูห้ญิง   

ผูช้ำยและผูห้ญิงไดรั้บค่ำตอบแทนเท่ำกนั   

ผูช้ำยไดรั้บค่ำตอบแทนนอ้ยกวำ่ผูห้ญิง   
 

 

อ านาจและการ

ตดัสินใจ (Power and 

decision-making) 

40. ใครเป็นผูท้  ำกำรตดัสินใจในครัวเรือนของท่ำน ในเร่ืองต่อไปน้ี (หมายเหต:ุ ผู้ถามจะต้องอ่าน
ประเดน็การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ออกมา และให้ผู้ตอบเลือกบคุคลผู้ ซ่ึงเป็นผู้ตัดสินใจ
สุดท้ายในแต่ละประเดน็ อย่างไรกต็าม หากผู้ตอบยืนกรานว่าเป็นการร่วมกันตัดสินใจ

ระหว่างสองบคุคล กใ็ห้ขีด  เลือกท้ังสองคน) 
 
 

 

ประเด็นในกำร
ตดัสินใจ 

พอ่ แม่ 
ลูก
สำว 

ลูก 
ชำย 

สมำชิกเพศ
ชำยคนอ่ืน
ในครัวเรือน  

สมำชิกเพศ
หญิงคนอ่ืน
ในครัวเรือน 

1) กำรศึกษำ       
2) กำรเตรียม/กำรซ้ือ

อำหำร 
      

3) กำรวำงแผน
งบประมำณ 

      

4) กิจกรรมกำร
พกัผอ่น  

      

5) สุขภำพ        
6) ระเบียบวนิยั       

7) กำรมีส่วนร่วมกบั
ชุมชน 
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 41. ใครเป็นผูท้  ำกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรท ำประมง (หมายเหต:ุ ผู้ถามจะต้องอ่านประเดน็การ
ตัดสินใจในด้านต่างๆ ออกมา และให้ผู้ตอบเลือกบุคคลผู้ ซ่ึงเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายในแต่ละ
ประเดน็ อย่างไรกต็าม หากผู้ตอบยืนกรานว่าเป็นการร่วมกันตดัสินใจระหว่างสองบคุคล ก็
ให้ขดี  เลือกท้ังสองคน)  

ประเด็นในกำรตดัสินใจ ผูต้อบ คู่สมรส 
ผูร่้วมงำน
เพศชำย 

ผูร่้วมงำน
เพศหญิง 

ไม่
ตอบ 

กำรซ้ือเคร่ืองมือประมง/ 
เคร่ืองใช ้

     

พ้ืนท่ีท ำประมง      

กำรจดัหำเงินทุนส ำหรับกำร
ท ำประมง  

     

กำรตลำดสตัวน์ ้ ำท่ีจบัได ้      
กำรก ำหนดรำคำ       

กำรก ำหนดเวลำในกำรท ำ
ประมง  

     

กำรจำ้งคนงำน      

 

42. มีโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกบักำรประมงในชุมชนของท่ำนหรือไม่ 

__ มี __ ไม่มี 

 

43. หำกมี ท่ำนมีส่วนเก่ียวขอ้งในโครงกำร/กิจกรรมเก่ียวกบักำรประมงในชุมชนของท่ำน

อยำ่งไร  

กิจกรรมในชุมชน ไม่เคย บำงคร้ัง บ่อยคร้ัง สม ่ำเสมอ ไม่ตอบ 

กำรประชุม      

กำรอบรม      

กำรท ำประชำพิจำรณ์      

ดำ้นสงัคม      

กำรวจิยั      

สมำชิกคณะกรรมกำร      

สมำชิกสมำคม      
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Bantay Dagat      

กำรจดักำรทรัพยำกรชำยฝ่ัง      
 

 

เวลาและพื้นที ่(Time 

and space) 

ส าหรับช่องเวลา:  
ตำมปกติ ตั้งแต่เชำ้จนถึงเขำ้นอน กิจกรรมกำรท ำงำน (Work activities) และกิจกรรมในบำ้น 
(Household activities) ท่ีท่ำนท ำมีอะไรบำ้ง (หำกไม่มีกำรระบุถึงบทบำทกำรท ำงำนในบำ้น ให้
ถำมวำ่ใครเป็นคนท ำงำนในบำ้น) 
ส าหรับช่องสถานที:่  
ท่ำนท ำงำนดำ้นเศรษฐกิจ (Economic tasks) ท่ีท่ำนระบุถึง ท่ีไหน (งำนดำ้นเศรษฐกิจ เช่น กำรแปร
รูป กำรขำย กำรคำ้สตัวน์ ้ ำ) ตวัอยำ่งเช่น สำมำรถตั้งสมมุติฐำนวำ่กำรท ำงำนในบำ้น (Reproductive 
tasks) เป็นงำนท่ีท ำท่ีบำ้นไดห้รือไม่ 

เวลำ กิจกรรม ท ำท่ีไหน: บำ้น, สถำนท่ี/พ้ืนท่ีท่ีท  ำงำน, 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.   

 
นอกเหนือจำกงำนท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ท่ำนท ำงำนอ่ืน ๆ อีกบำ้งหรือไม่ อำจไม่ใช่งำนท่ีท ำเป็น

ประจ ำวนัแต่มีกำรท ำ หน่ึงคร้ัง/สองคร้ัง/สำมคร้ังในหน่ึงสปัดำห์ 
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ภาคผนวกที ่6. เครือข่ายและทรัพยากรทีแ่นะน า  
 
ส่วนน้ีใหข้อ้มูลเช่ือมโยงไปยงักลุ่ม สมำคม และองคก์รอ่ืนๆ ดำ้นผูห้ญิง/เพศสถำนะ ท่ีอทิุศตน (อยำ่งเป็นทำงกำรหรือไม่
เป็นทำงกำร) เพ่ือส่งเสริมหรือเนน้บทบำทผูห้ญิง/เพศสถำนะ ควำมสมัพนัธ์ และประเด็นดำ้นกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ กำร
ประมงงำนหลงักำรจบัสตัวน์ ้ ำ และกำรอนุรักษส์ตัวน์ ้ ำ สำมำรถเขำ้เยีย่มชมเวป็ไซท ์www.genderaquafish.org/discover-
gaf/gaf-networks-and-resources/ เพ่ือกำรเขำ้ถึงแหล่งขอ้มูลดำ้นล่ำงน้ี 
 

สมาคมประมงแห่งเอเชีย (Asian Fisheries Society) – 
 หน่วยงำนดำ้นเพศสถำนะในกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำและกำรประมงของสมำคมประมงแห่งเอเชีย (Gender in 

Aquaculture and Fisheries Section) –  www.genderaquafish.org/gaf-section/  
 ทรัพยำกรเก่ียวกบัเพศสถำนะ/ผูห้ญิง, กำรประมง/กำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ (Gender/women, fisheries/aquaculture 

resources) – www.genderaquafish.org/resources-3/asian-fisheries-society-genderwomen-and-fisheries-
resources/  

 

เครือข่ายสตรีภาคประมงในแอฟริกา (African Network of Women in the Fisheries 
Sector) –  www.comhafat.org/en/reseaux.php?id=3  
 

เครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารทะเลของสตรีในออสเตรเลยี (Australia’s Women’s Industry Network 
Seafood Community) – www.winsc.org.au/  
 

สหภาพยุโรป (European Union) –  
 ผูห้ญิงในกำรประมงในสหภำพยโุรป (Women in Fisheries in the EU) – 

www.epthinktank.eu/2013/10/14/women-and-fisheries-in-the-european-union/  
 ควำมเก่ียวขอ้งของเพศสถำนะในเชิงนโยบำย (Relevance of gender in the policy arena) – 

www.eige.europa.eu/gender-mainstreaming/sectoral-areas/maritime-affairs-and-fisheries  
 เครือข่ำยองคก์รสตรีดำ้นกำรประมงและกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำในยโุรป (European Network of Women’s 

Organizations in Fisheries and Aquaculture) – www.akteaplatform.eu/?lang=es; www.twitter.com/AKTEAwif  
  

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) – 
 กำรบูรณำกำรประเด็นเพศสถำนะเขำ้สู่ประเดน็กระแสหลกั แผนงำนดำ้นเพศสถำนะ (Gender mainstreaming 

(Gender Programme)) – www.fao.org/gender/gender-home/en/  
 กรมประมงและเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำขององคก์ำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (เพศสถำนะ, กำรประมง 

และกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ) ((FAO Fisheries and Aquaculture Department (gender, fisheries and aquaculture)) – 
www.fao.org/fishery/topic/16605/en 

http://www.genderaquafish.org/discover-gaf/gaf-networks-and-resources/
http://www.genderaquafish.org/discover-gaf/gaf-networks-and-resources/
http://www.genderaquafish.org/gaf-section/
http://www.genderaquafish.org/resources-3/asian-fisheries-society-genderwomen-and-fisheries-resources/
http://www.genderaquafish.org/resources-3/asian-fisheries-society-genderwomen-and-fisheries-resources/
http://www.comhafat.org/en/reseaux.php?id=3
http://www.winsc.org.au/
http://www.epthinktank.eu/2013/10/14/women-and-fisheries-in-the-european-union/
http://www.eige.europa.eu/gender-mainstreaming/sectoral-areas/maritime-affairs-and-fisheries
http://www.akteaplatform.eu/?lang=es
http://www.twitter.com/AKTEAwif
http://www.fao.org/gender/gender-home/en/
http://www.fao.org/fishery/topic/16605/en
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 แผนงำนชีวติควำมเป็นอยูด่ำ้นกำรประมงของภูมิภำคเอเชียใตแ้ละตะวนัออกเฉียงใต ้(FAO Regional Fisheries 
Livelihoods Programme for South and South East Asia) – www.fao.org/fishery/rflp/en  

 

ผู้หญิงในเครือข่ายประมงในฟิจิ (Women in Fisheries Network Fiji) – www.womeninfisheriesfiji.org/  
 

International Collective in Support of Fishworkers – www.icsf.net/en/yemaya.html  
 

Mundus Maris, วทิยาศาสตร์และศิลปะเพ่ือความยัง่ยืน (Sciences and Arts for Sustainability) – 
www.mundusmaris.org/  
 

องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกจิและการพฒันา วกิเิจนเดอร์ (OECD Wikigender) 
– www.wikigender.org/index.php/Gender_and_Fisheries  
 

เครือข่ายสตรีในการประมงในประเทศสเปน (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/  
 

ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (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-of-

fao-voluntary-guidelines-for-securing-sustainable-small-scale-fisheries-human-right-based-approach-and-

gender-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-fisheries-

human-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  

 

ส านักงานเลขาธิการประชาคมแปซิฟิก (Secretariat for the Pacific Community (Women in Fisheries 
Information Bulletins)) –  www.spc.int/coastfish/en/publications/bulletins/women-in-fisheries.html  
 

เครือข่ายผู้หญงิในการประมงแห่งชาติฟิลปิปินส์ (The National Network for Women in Fisheries in the 
Philippines) – www.womeninfisheriesph.org  
 

http://www.fao.org/fishery/rflp/en
http://www.womeninfisheriesfiji.org/
http://www.icsf.net/en/yemaya.html
http://wif.icsf.net/icsf2006/jspFiles/wif/bibliography/biblioHome.jsp
http://wif.icsf.net/icsf2006/jspFiles/wif/bibliography/biblioHome.jsp
http://www.mundusmaris.org/
http://www.wikigender.org/index.php/Gender_and_Fisheries
http://www.mapama.gob.es/en/pesca/temas/red-mujeres/
http://www.seafdec.org/download/report-of-the-expert-workshop-on-regional-approach-for-the-implementation-of-fao-voluntary-guidelines-for-securing-sustainable-small-scale-fisheries-human-right-based-approach-and-gender-equitability/
http://www.seafdec.org/download/report-of-the-expert-workshop-on-regional-approach-for-the-implementation-of-fao-voluntary-guidelines-for-securing-sustainable-small-scale-fisheries-human-right-based-approach-and-gender-equitability/
http://www.seafdec.org/download/report-of-the-expert-workshop-on-regional-approach-for-the-implementation-of-fao-voluntary-guidelines-for-securing-sustainable-small-scale-fisheries-human-right-based-approach-and-gender-equitability/
http://www.seafdec.org/experts-workshop-securing-sustainable-small-scale-fisheries-human-rights-based-approach-gender-equitability-issue-organized/
http://www.seafdec.org/experts-workshop-securing-sustainable-small-scale-fisheries-human-rights-based-approach-gender-equitability-issue-organized/
http://www.repository.seafdec.org/handle/20.500.12066/1374
http://www.spc.int/coastfish/en/publications/bulletins/women-in-fisheries.html
http://www.womeninfisheriesph.org/
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มหาวทิยาลัยสเตอลงิ (ประเด็นด้านเพศสถานะในการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ (University of Stirling (Gender 
Issues in Aquaculture)) – www.dfid.stir.ac.uk/dfid/gender/gender.htm  
 

องค์การเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (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 

 นโยบายความเท่าเทยีมกนัทางเพศสถานะและการเพิม่ขีดความสามารถของผู้หญิง (Gender Equality and Female 

Empowerment Policy) – https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/GenderEqualityPolicy_0.pdf 

 

แผนงานความร่วมมือด้านมหาสมุทรและการประมงขององค์การเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USAID Oceans and Fisheries Partnership) – www.seafdec-oceanspartnership.org 
 

เพศสถานะในหนังสือการเกษตรของ ธนาคารโลก, องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และ
กองทุนระหว่างประเทศเพ่ือพฒันาเกษตร (Module การประมงและการเพาะเลีย้งสัตว์น า้( (World Bank, 
FAO and IFAD Gender in Agriculture Sourcebook (Fisheries and Aquaculture Module)) – 
www.siteresources.worldbank.org/INTGENAGRLIVSOUBOOK/Resources/Module13.pdf  
 

เวทผู้ีน าหญิง (ความร่วมมือในแนวสามเหลีย่มปะการังเพ่ือแนวปะการัง การประมง และความมั่นคงด้าน

อาหาร(/ ศูนย์แนวสามเหลีย่มปะการัง (Women Leaders’ Forum (Coral Triangle Initiative for Coral 

Reef, Fisheries and Food Security-CTI-CFF)/(Coral Triangle Center-CTC)) – 

www.coraltriangleinitiative.org/wlf  

 

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

ผู้หญิงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล (WSI) สมาคมระหว่างประเทศส าหรับผู้หญิงในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเล (International Association for Women in the Seafood Industry) – www.wsi-asso.org

http://www.dfid.stir.ac.uk/dfid/gender/gender.htm
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Gender_USAID.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/GenderEqualityPolicy_0.pdf
http://www.seafdec-oceanspartnership.org/
http://www.siteresources.worldbank.org/INTGENAGRLIVSOUBOOK/Resources/Module13.pdf
http://www.coraltriangleinitiative.org/wlf
http://www.worldfishcenter.org/content/gender
http://www.wsi-asso.org/


The USAID Oceans and Fisheries Partnership
www.seafdec-oceanspartnership.org


