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Disclaimer: This is an unofficial translation and provided for reference only. 

 

AMAF’s Approach to Gender Mainstreaming in the Food, Agriculture and 

Forestry Sectors, 2018. 

To find the original version of the guideline please visit the ASEAN Secretariat 

website, https://asean.org/ or download at https://asean-crn.org/relevant-

asean-guidelines-on-land-use/. 

 

The translation has been produced with the support of the Climate Smart Land 

Use in ASEAN (CSLU) project, funded by the German Ministry for Economic 

Cooperation and Development and implemented by the Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
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IDS   สถาบันการศึกษาด้านการพัฒนา Institute of Development Studies 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้  

กล่าวนำ 
แนวทางของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) 

ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้ 

สามารถเสร็จสิ้นลงได้ด้วยการทำงานของคณะทำงานด้านเทคนิคอาเซียนด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

(ATWGARD) โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะทำงานอาเซียนด้านการปศุสัตว์ พืชผลและการประมง 

และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ (ASOF) และคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยสตรี (ACW) 

นิยามของแนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร การเกษตร 

และป่าไม้ คือ การดำเนินมาตรการสาธารณะที่ใช้มุมมองด้านเพศภาวะ 

ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม  (ในกลุ่มผู้ผลิต เกษตรกร 

และหน่วยงานกำกับดูแลอ่ืนๆ) นโยบายเรื่องเพศภาวะจะครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ 

ที่จะบูรณาการเข้ากับชุดนโยบายและโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างพลังให้แก่สตรีที่ทำงานในภาคอาหาร เกษตรกรรม 

และป่าไม้ในอาเซียน 

ด้วยตระหนักว่ามีความไม่เท่าเทียมทางเพศภาวะซึมลึกอยู่ในภาคอาหาร เกษตรกรรม และป่าไม้ 

และนโยบายและกรอบการทำงานสาธารณะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเพศภาวะในทั้งสามภาคส่วน  ดังนั้น 

AMAF จึงกำหนดข้อเสนอแนะที่ทำหน้าที่เป็นแนวทางปฏิบัติอ้างอิงสำหรับ AMS 

เพ่ือรองรับความพยายามของรัฐสมาชิกในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศภาวะในภาคอาหาร การเกษตร 

และป่าไม้  แนวทางของ AMAF ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นข้อความที่สมบูรณ์หรือมีผลผูกพันเกี่ยวกับเพศภาวะ  

แนวทางของ AMAF 

มุ่งท่ีจะช่วยเพิ่มการรับรู้ของรัฐสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความสำคัญของนโยบายทางเพศภาวะในภาคอาหาร 

การเกษตร และป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 

และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน   

แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร การเกษตร 

และป่าไม้ฉบับนี้เป็นเอกสารสาธารณะ ซ่ึงจะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่มีชีวิต เนื่องจาก ATWGARD 

จะปรับปรุงแนวทางดังกล่าวบ่อยครั้งเพ่ือสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่าง ๆ  ในอาเซียน 

รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับนานาชาติ/ระดับภูมิภาค  
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้  

แนวทางการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้ 

ได้รับการรับรองในการประชุมรัฐมนตรอีาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ในการประชุม AMAF ครั้งที่ 40 ในปี 

2561 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้  

1. บทนำ 
1.1 ความเท่าเทียมกันทางเพศในอาเซียน 
 

ภายใต้บริบทของอาเซียน ความเหลื่อมล้ำทางเพศถูกสร้างขึ้นในสังคมในมิติต่างๆ มากมาย 

ซึ่งไม่เพียงแต่ขัดขวางการพัฒนามนุษย์เท่านั้น 

แต่ยังทำให้ความขัดแย้งและความเปราะบางทางสังคมลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วย 

ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงมีอำนาจทีจ่ำกัดในหลายด้านของชีวิต ได้แก่ 

ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ความไม่เท่าเทียมกันทางวิชาชีพ 

หรือความเป็นเจ้าของ และความไม่เท่าเทียมกันในครัวเรือน 

ทำให้ผู้หญิงตกอยู่ในวงจรของความเสียเปรียบและความเปราะบาง  

ตามคำจำกัดความของความเท่าเทียมทางเพศท่ีนิยามว่าเป็น “สิทธิ ความรับผิดชอบ 

และโอกาสที่เท่าเทียมกันของผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กหญิงและเด็กชาย” (UN, 2001) 

รัฐบาลของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้พยายามบูรณาการประเด็นทางเพศภาวะเข้ากับการพัฒนาที่หลากหลาย 

โดยการใช้กฎหมาย การปฏิรูปและนโยบายเฉพาะเพศภาวะ 

รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะเพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสถานภาพสตรีและความเท่าเทียมท

างเพศ  

เนื่องในโอกาส การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 ที่ฟิลิปปินส์ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาลของอาเซียนได้รับรอง 

“ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการตามปฏิญญาประชาคมอาเซียนว่าด้วยการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเพศภา

วะ (gender responsive implementation) ของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ที่ประชุมได้ประกาศความมุ่งมั่นเพ่ือสร้างอาเซียนที่เน้นประชาชนและให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ซึ่งสตรีและเด็กหญิงทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได้  

จากการรวมตัวในระดับภูมิภาคและความสามารถของตลาดที่มีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน 

ซ่ึงปรากฏโอกาสมากมาย รัฐบาลของประเทศในกลุ่มอาเซียนควรเสริมสร้างขีดความสามารถของสตรี 

เพ่ิมความสามารถในการเข้าถึง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรีในวงการเศรษฐกิจที่เป็นทางการ 

ระดับการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการที่เพ่ิมข้ึนจะช่วยให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงทรัพยากร โอกาส 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้ และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียมในฐานะที่เป็นผู้ชาย 

ซึ่งในท่ีสุดจะนำมาซึ่งการเสริมอำนาจของผู้หญิงและช่องว่างทางเพศท่ีแคบลง  

ในการศึกษาล่าสุด “ผลกระทบทางเพศที่คาดการณ์ไว้ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ที่จัดทำโดยองค์กร UN 

Women แห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และมูลนิธิฟรีดริช- เอเบิร์ต-สติฟตุง (FES) 

ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และด้วยการสนับสนุนของ รัฐบาลออสเตรเลีย ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 

หากไม่มีนโยบายที่กำหนดเป้าหมายและการแทรกแซงอย่างเป็นระบบ 

มีความเป็นไปได้ที่สตรีกลุ่มใหญ่จะถูกกีดกันไม่ให้สามารถได้รับผลประโยชน์โดยตรงของการส่งเสริมการค้า 

การลงทุน และการรวมกลุ่มแรงงานที่มีทักษะ เอกสารวิจัยฉบับนี้พบว่า 

มาตรการเปิดเสรีจะส่งผลกระทบอย่างไม่เท่าเทียมกันเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่เดิม 

สืบเนื่องจากปัจจัยด้านรายได้ เพศภาวะ ภูมิศาสตร์หรือชาติพันธุ์ ความสามารถการเข้าถึงทรัพยากร 

และการเป็นเจ้าของทรัพย์สินจะจำกัดประโยชน์ที่ผู้หญิงจะได้รับจากการค้าขาย 

 
 

1.2 ผู้หญิงในภาคอาหาร เกษตรกรรม และปา่ไม้ในอาเซียน 

 

เกษตรกรรมเป็นภาคการส่งออกท่ีสำคัญในหกรัฐสมาชิกอาเซียน จากทั้งหมดสิบประเทศ: กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ 

ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม  ในขณะที่ประเทศที่มีการทำเกษตรกรรมหลัก ๆ 

เป็นสำคัญมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับต่างกัน แต่ ข้อจำกัดท่ีผู้หญิงต้องเผชิญในภาคอาหาร 

การเกษตร และการป่าไม้ กลับมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก  ผู้หญิงเกือบร้อยละ 75 

ในกัมพูชาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้หญิงร้อยละ 69 เป็นแรงงานเกษตรในเมียนมาร์ รองลงมาคือเวียดนาม คือ 

ร้อยละ 48 และในสปป.ลาว แรงงานเกษตรเป็นหญิงร้อยละ 51   

แม้ว่าอุตสาหกรรมจะขยายตัวเติบโตขึ้น หากภาคย่อยของเกษตรกรรมและสินค้าเกษตร เช่น ปศุสัตว์และป่าไม้ 

จะจ้างผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่  ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในห่วงโซ่คุณค่า 

แต่กลับไม่ได้ไปถึงระดับการส่งออกอย่างเท่าเทียมกัน  

เนื่องจากภาคอาหาร เกษตรกรรม และป่าไม้ มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้รับผลกระทบ 

จากความแปรปรวนของภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

ผู้หญิงและเยาวชนจึงต้องตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นไปด้วย 

เกษตรกรสตรีต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการในการจะก้าวข้ามระดับการยังชีพเพ่ือเข้าถึงตลาดส่งออกในป
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้ ระเทศสมาชิกอาเซียน ระดับความยากจนในชนบทยังอยู่ในระดับสูง 

ทำให้ผู้หญิงต้องแบกรับภาระงานทางกายภาพในปริมาณที่ไม่สมส่วน ทั้งภายในครัวเรือนและในเรือกสวนไร่นา 

แม้ว่าผู้หญิงจะมีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเกษตร แต่การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ 

และการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้ผลผลิตอ่ืนๆ ยังคงเป็นของผู้ชายเสียเป็นส่วนใหญ่ 

การเข้าถึงตลาดได้น้อยและการพ่ึงพาพ่อค้าคนกลางเป็นปัจจัยที่ทำให้โอกาสที่ผู้หญิงจะเข้าถึงตลาดภายนอกและได้

รับราคายุติธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเป็นเรื่องลำบากอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังมีความจริงที่ว่า  

เมื่อผู้หญิงในบางรัฐสมาชิกอาเซียนมีการศึกษาในระดับต่ำและไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินใด ๆ  

การเข้าถึงสินเชื่อเพ่ือการเกษตรนั้น จึงทำให้เป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ 

 

2. วัตถุประสงค ์
 

แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้ 

ได้รับการพัฒนาขึ้นเพ่ือช่วยประเทศสมาชิกอาเซียน:  

• กำหนดแนวทางในการทำความเข้าใจและแนะนำนโยบายและแผนงาน 
ทีค่ำนึงถึงเพศภาวะในระดับภูมิภาค  

• ส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศด้านอาหาร การเกษตรและป่าไม้ ในการกำหนดนโยบาย 
โครงการ ระบบ และโครงสร้างในระดับภูมิภาคและระดับชาติ  

• เสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างสมรรถนะของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม 
และเกษตรกรในแนวทางที่เหมาะสมในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะในการเกษตรและการเปลี่ยนแ
ปลงสภาพภูมิอากาศ  

• ส่งเสริมการวิจัยที่มีความเท่าเทียมทางเพศซึ่งสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรที่ชาญฉลาด 
ด้านสภาพอากาศ  

แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม ้

เป็นความพยายามท่ีไม่มีผลผูกมัดในเชิงปฏิบัติเพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ในกระบวนการสร้างความร่วมมือและการบูรณาการทางเพศภาวะในภูมิภาค 

โดยมีเจตนาที่จะทำหน้าที่เป็นแนวทางอ้างอิง ที่สามารถใช้ร่วมกันสำหรับความร่วมมือในอนาคต 

เพ่ือเพ่ิมพูนความเท่าเทียมทางเพศ ในภาคอาหาร การเกษตร และป่าไมใ้นอาเซียน การกำหนดแนวทางของ AMAF 

นี้ไดค้ำนึงถึงบริบทและสถานการณ์ทัง้ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้  

3.  แนวทางของ AMAF 

ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลัก 
 

3.1 ถ้อยแถลงนโยบายของ AMAF 
 

โดยยอมรับว่าความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีและเด็กหญิงทุกคนเป็นหัวใจสำคัญของวา

ระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และด้วยเหตุที่ความเท่าเทียมทางเพศได้รับการยอมรับและยืนยันว่า 

เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน  AMAF จึงขอยืนยันความจำเป็น ที่จะกำหนด 

การบูรณาการมุมมองและการวิเคราะห์ทางเพศภาวะเข้าเป็นกระแสหลักของการทำงาน 

ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามเป้าหมายและการลงทุน ทั้งในการกำหนดและการดำเนินการ ตามนโยบาย แผนงาน 

และแผนงานของภาคอาหาร การเกษตร และทำป่าไม้ทั้งหมดในอาเซียน 

สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับพันธกรณีที่กำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซีย

น 2025 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณาถึงมิติหญิงชาย   

AMAF ยังสนับสนุนการลงทุนมากขึ้นเพ่ือปิดช่องว่างด้านทรัพยากร 

เพ่ือให้บรรลุความเท่าเทียมทางเพศและสามารถเสริมสร้างศักยภาพของสตรีและเด็กหญิงทุกคน 

AMAF ตกลงที่จะส่งเสริมการเข้าถึงที่เท่าเทียมกันของสตรี 

และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจและในกลไกต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการตามเป้าหมายและเป้าหมายทั้งหมดของวาระเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 

และแผนยุทธศาสตร์สำหรับความร่วมมืออาเซียนในภาคอาหาร การเกษตรและป่าไม ้(พ.ศ. 2559 - 2568) 

รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนและแผนงาน การดำเนินการ 

ติดตามและประเมินผลสำหรับภาคย่อยของปศุสัตว์ พืชผล การประมง และป่าไม้  

AMAF สนับสนุนอย่างเต็มทีใ่ห้องค์กรรายสาขาของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางของ 

AMAF ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้  
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การเกษตร และป่าไม้  

3.2 ความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ในอาเซียน 
 

ประเด็นทางเพศภาวะโดยรวมที่ควรพิจารณาในภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม ้ได้แก่  

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้การมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกันของสตรีและบุรุษในการอภิปรายนโยบาย 
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับชาติและระดับภูมิภาคทั้งหมด   

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมข้อมูลเพศภาวะในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 
ทั้งในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ การนำไปใช้ 
และการติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  

• ให้โอกาสแกส่ตรีในการเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆ เช่น สินเชื่อ เงินฝากออมทรัพย์ การส่งเงิน 
และแผนประกัน เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีทุกคนสามารถขยายโครงการริเริ่มด้านอาหาร การเกษตร 
และป่าไม ้ 

• ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาของสตรี 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการตลาด การค้า และธุรกิจของสตรี  

• จัดให้มีการฝึกอบรมความเป็นผู้นำเพ่ือเสริมสร้างและส่งเสริมให้เสียง 
และความเป็นผู้นำของผู้หญิงได้รับการยอมรับ  

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้หญิงและผู้ชายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน ในกระบวนการตัดสินใจทั้งหมด  

• ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ของอาเซียนเพ่ือสนับสนุนการบูรณาการเรื่องเพศภาวะ  

3.2.1 ปศุสัตว ์
 

• ภาคย่อยด้านปศุสัตว์มีส่วนสำคัญต่อผลผลิตของประเทศ การจ้างงาน 
และความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน 
แม้ว่าความสำคัญสัมพัทธ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐสมาชิกอาเซียน  คณะทำงานอาเซียนด้านปศุสัตว์ 
(ASWGL) ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมืออาเซียนในด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ 
เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนา “มาตรฐานอาเซียนด้านปศุสัตว์สำหรับการใหว้ัคซีน 
แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์ที่ดี และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในหมวดย่อย”  ในประชาคมอาเซียน 
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ สัตว์ปีกและเนื้อหมู แม้ว่าภาคการผลิตจะเติบโตอย่างรวดเร็ว 
แต่โดยรวมแล้ว ภูมิภาคนี้ก็เป็นผู้นำเข้าสุทธิทั้งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม  
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มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นผู้ส่งออกเนื้อสุทธิรายใหญ่ (ส่วนใหญ่เป็นเนื้อไก่)  อย่างไรก็ตาม 
ในกรณีของเนื้อสัตว์ การนำเข้ามีเพียงเล็กน้อย (ประมาณ 5%) 
แตก่ารบริโภคในอัตราส่วนนี้มีแนวโน้มจะสูงข้ึน  
การขยายตัวของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ส่งผลให้มีการนำเข้าอาหารสัตว์เพ่ิมข้ึน 
ส่วนแบ่งของการเกษตรในผลผลิตมวลรวมของรัฐสมาชิกอาเซียนที่ค่อนข้างก้าวหน้าเริ่มลดลง  
ในขณะที่ส่วนแบ่งของปศุสัตว์ในการเกษตรเพ่ิมข้ึน โดยรวมแล้วในรัฐที่ก้าวหน้ากว่า 
มีการผลิตและการแปรรูปในขนาดที่เข้มข้นและใหญ่ขึ้น ส่วนในรัฐสมาชิกพัฒนาน้อยกว่า  
ยังคงมีการทำปศุสัตว์รายย่อยอยู่มากและมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความยากจน 
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการ และความเท่าเทียมกันทางเพศในประเทศเหล่านั้นอยู่ 

• เป็นทีค่าดการณ์ว่าประมาณร้อยละ 50-85 ของการผลิตปศุสัตว์ทั้งหมดใน AMS 
เป็นการดำเนินการของเกษตรกรรายย่อย จำนวนร้อยละของการผลิตปศุสัตว์นี้ 
แตกต่างกันไปในแต่ละและระหว่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ในระดับเกษตรกรรายย่อย 
ระบบการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นแบบยังชีพหรือวิสาหกิจที่มุ่งเน้นตลาดขนาดเล็ก 
ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรอาหารสัตว์ในครัวเรือนและแรงงาน ระบบมักมีการผลิตที่ไม่ดีนัก 
ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการให้อาหาร ทำความสะอาด และการจัดการปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงสุกร 
สัตว์ปีก และสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กไว้หลังบ้าน นอกเหนือจากการทำงานประจำวันอ่ืนๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับบทบาทสตรีในการเลี้ยงดูบุตร สิ่งที่ต่างจากภูมิภาคอ่ืน ๆ คือ 
ผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีส่วนร่วมในกาช่วยขายผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสด 
ผู้ชายส่วนใหญ่มีหน้าที่ซื้อปัจจัยการผลิตในฟาร์ม การซื้อขายปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ 
และจัดการกับสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น วัวและควาย 
ผู้ชายจะมีบทบาทเพ่ิมขึ้นหากเป็นการทำการเกษตรแปลงใหญ่หรือเลี้ยงฝูงสัตว์จำนวนมาก  

• ประเด็นทางเพศภาวะที่เกีย่วข้องกับปศุสัตว์ทั่วอาเซียนมีความคล้ายคลึงกันมาก 
โดยมปีัจจัยผันแปรบางข้อที่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและประเพณี 
ข้อจำกัดหลักที่ผู้หญิงต้องเผชิญในระบบการผลิตและการตลาดปศุสัตว์ ได้แก่ (บางส่วนเท่านั้น): 

•  การเข้าถึงบริการส่งเสริม สินเชื่อ เทคโนโลยี การฝึกอบรม และข้อมูลได้น้อย  

• การไม่สามารถควบคุมการตัดสินใจที่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น ระดับสถาบัน  

• การไม่สามารถควบคุมรายได้และทรัพย์สินของตนเอง และต้องมอบรายได้ส่วนใหญ่ให้กับผู้ชาย ซึ่งบ่อยครั้ง 
ซึ่งไม่ได้ให้เงินมาลงทุนเพ่ิใเติมในครัวเรือน  
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• การไม่สามารถเข้าถึง ควบคุม หรือถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน  

• การเข้าถึงตลาดได้น้อย  

• มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นที่จะติดโรคที่เกิดจากอาหารและจากสัตว์สู่คน 
เนื่องจากเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์จากสัตว์ดิบเป็นหลัก  

• ในขณะที่ฝ่ายหญิงเป็นผู้ดูแลปศุสัตว์เป็นหลัก ฝ่ายชายมักจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม/ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ฯลฯ ในกระบวนการนี้ 
ผู้ชายจึงสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ แตม่ักจะไม่แบ่งปันกับผู้หญิง 
ส่งผลให้การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเป็นไปได้ไม่ดี  การที่มีตัวแทนสตรีน้อยมาก 
ในสถาบันทางสังคมในท้องถิ่นและกลไกการให้บริการของรัฐบาลและหน่วยงานพัฒนาเอกชน 
ยังทำให้การเข้าถึงความรู้และบริการสำหรับผู้หญิงในชนบทยิ่งทำได้ยากมาก 
จากสาเหตุที่สตรีมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย จึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อ 
ส่งผลให้มีข้อจำกัดมากมายหากต้องการขยายกิจกรรมของตนให้กว้างขึ้นหรือใหญ่ขึ้น 
ดูเหมือนว่าผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความสามารถในการเจรจาต่อรองในตลาดได้หลากหลายม
ากกว่าภูมิภาคอ่ืน โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ ประเพณี และวัฒนธรรม แต่อย่างไรก็ตาม 
ในประเด็นของการเข้าถึงตลาดนั้น ผู้หญิงในชนบทยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายประการ 
เนื่องจากระดับการรู้หนังสือและทักษะทางการตลาดที่ต่ำกว่า รวมถึงข้อจำกัดในการออกนอกบ้าน 
(ธรรมเนียมปฏิบัติที่ห้ามไม่ให้หญิงออกจากบ้าน หรือมีทักษะการขับรถไม่ดีนัก) ประเด็นต่าง ๆ 
เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้สตรีได้เข้าถึงและมีอำนาจต่อรองในตลาดเพ่ิมข้ึน  

• ผู้ชายได้สิทธิ์ในการควบคุมรายได้และทรัพย์สินอันได้มาจากปศุสัตว์มากกว่าผู้หญิง 
ส่งผลให้โอกาสที่ผู้หญิงจะได้รับอิสรภาพทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวลดลง ในบางครั้ง 
ผู้ชายยังใช้รายได้จากปศุสัตว์ในทางท่ีผิด และไม่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว นอกจากนี้ 
ยังจำเป็นต้องเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการตัดสินใจ ไม่เพียงแต่ในระดับครัวเรือน 
แต่ในระดับชุมชนด้วย  การให้โอกาสในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น 
จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยมากขึ้นเพ่ือให้ผู้หญิงมีทางเลือกที่เท่าเทียมกั
บผู้ชาย  เมื่อมีการเกิดข้ึน/การกลับมาของโรคในสัตว์สู่คน ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อโรค (เช่น โรคบรูเซลลา 
วัณโรค) มากขึ้น เนื่องจากมีการดูแลปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด 
ภายใตก้ารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพที่ไม่ดีพอ 
และหน้าที่ที่ต้องจัดการ/เตรียมผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ดิบ  
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• จากข้อมูลของ FAO มีความท้าทายหลักเจ็ดประเภทที่เกษตรกรรายย่อย 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่เป็นหญิงต้องเผชิญ คือ การเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ 
การกระจายบทบาทและความรับผิดชอบตามเพศและอายุ การเข้าถึงเทคโนโลยี 
บริการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม การเข้าถึงบริการทางการเงิน การเข้าถึงตลาด 
การมีส่วนร่วมและอำนาจการตัดสินใจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (FAO 2013)  

• แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (SPA) สำหรับความร่วมมือของอาเซียนด้านปศุสัตว์ (SPA for ASEAN 
Cooperation in Livestock) ปี 2016-2020 ยุทธศาสตร์ผลักดัน 4 คือ 
สนับสนุนปศุสัตว์รายย่อยเพ่ือการบรรเทาความยากจน โภชนาการที่ดีขึ้น ความมั่นคงด้านอาหาร 
และความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมถึงบางกิจกรรมที่เน้นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ 
ประเด็นทางเพศภาวะต่อไปนี้ควรได้รับการพิจารณาตามความท้าทายเจ็ดประเภทของ FAO 
เมื่อกำหนดนโยบาย/แผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ 
สำหรับความร่วมมือของอาเซียนด้านปศุสัตว์ พ.ศ. 2559 - 2563:  

• เสริมสร้างทักษะทางเทคนิคของสตรีโดยอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบ 
ในการฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ การประมวลผล และการตลาดผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ 
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในหมู่บ้านและชุมชนชนบทขนาดเล็กด้วย  

• ให้โอกาสแก่สตรีในการเข้าถึงบริการทางการเงินต่างๆ เช่น สินเชื่อ เงินฝากออมทรัพย์ การส่งเงิน 
และแผนประกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีการขยายการผลิตปศุสัตว์  

• ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการศึกษาของสตรี 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านการตลาด การค้า และธุรกิจของสตรี  

• จัดให้มีการฝึกอบรมความเป็นผู้นำเพ่ือเสริมสร้างและให้เสียงแก่ผู้หญิง 
ส่งเสริมความเป็นผู้นำในสหกรณ์เกษตรกรและองค์กรผู้ผลิต  

• รับทราบมิติทางเพศภาวะด้านความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น 
การสัมผัสกับโรคจากสัตว์สู่คน เช่น โรคไข้หวัดนกท่ีมีความรุนแรงสูง (HPAI) และอันตรายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเนื้อดิบและผลิตภัณฑ์จากนม  
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3.2.2 พืชผล 
 

คณะทำงานด้านพืชผลอาเซียนรายสาขา (ASWGC) เป็นหนึ่งในหน่วยงานย่อยภายใต้ SOM-AMAF 

ที่กำกับดูแลความร่วมมืออาเซียนในภาคย่อยด้านพืชผล มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาในภาคย่อยนี้ ASWGC 

ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการตามวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นในแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ 

(SPA) ว่าด้วยพืชผล มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการจำนวนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ 

และหลายกิจกรรมกำลังดำเนินการต่อเนื่องผ่านการจัดเครือข่าย ตลอดจนได้รับการสนับสนุน 

จากคู่สนทนาและการพัฒนา ขอบเขตของ ASWGC ครอบคลุม: i) กรอบนโยบาย ii) 

การค้าสินค้าโภคภัณฑ์พืชผลภายในและนอกอาเซียน iii) การควบคุมศัตรูพืชและโรคพืช iv) 

การพัฒนามาตรฐานและการส่งเสริม v) การปกป้องสิ่งแวดล้อมในการผลิตพืชผล และ vi ) ความมั่นคงด้านอาหาร 

ความปลอดภัยของอาหารและโภชนาการ  

บทบาทท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้หญิงในระบบอาหารและพืชผลทำให้สามารถเป็นผู้เล่นและหุ้นส่วนที่สำคัญในกระบวนการนี้ 

ในอาเซียน มีผู้หญิงอยู่ในแรงงานภาคการเกษตรมากกว่า 50%  

เกษตรกรทั้งหญิงและชายมีบทบาทท่ีแตกต่างกันเกี่ยวกับการผลิตพืชผล 

แต่หากเทียบกับฉากหลังของโอกาสทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป 

การแบ่งแยกงานตามเพศภาวะอาจเปลี่ยนไป 

เกษตรกรหญิงและชายมักมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการเลือกพืชผลและพันธุ์พืชและกิจกรรมต่างๆ เช่น 

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป 

เกณฑ์เหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับความแตกต่างในรสชาติ ลักษณะการจัดเก็บ เวลาที่ใช้ในการเตรียมอาหาร 

ข้อกำหนดด้านแรงงาน และความสามารถทางการตลาด ผู้หญิงมักไม่ได้ครอบครองที่ดิน มีสิทธิในทรัพยากร 

หรือการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น ที่ดิน การเงิน ข้อมูล บริการส่งเสริม และเทคโนโลยี 

การปิดช่องว่างทางเพศภาวะในการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากร และบริการที่มีประสิทธิผล 

จะช่วยปลดล็อกศักยภาพการผลิตทางการเกษตรของผู้หญิง และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอย่างมาก 

การศึกษาเก่ียวกับช่องว่างผลผลิตระหว่างเกษตรกรชายและหญิงให้ค่าประมาณของช่องว่างไว้ที ่20-30% โดยเฉลี่ย 

และส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะผู้หญิงใช้ปัจจัยการผลิตน้อยกว่า ตามการประมาณการของ FAO 

ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนจากการรับประกันการเข้าถึงปุ๋ย เมล็ดพืช และเครื่องมือการเกษตรสำหรับผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกัน 

สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดในประเทศกำลังพัฒนาได้ประมาณ 2.5 ถึง 4 เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งส่งผลให้จำนวนผู้หิวโหยลดลงระหว่าง 100 ล้านและ 150 ล้าน (FAO, พ.ศ. 2554)  
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ประเด็นทางเพศภาวะดังต่อไปนี้ควรพิจารณาเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ SPA 

เพ่ือความร่วมมือในอาเซียนด้านพืชผล 2016-2020:  

• ดำเนินการวิเคราะห์เพศภาวะภายในโครงการ โปรแกรม และนโยบายทั้งหมดเพ่ือประเมินความหมาย 
และประโยชน์ของเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติของการเกษตรที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
(CSA) สำหรับชายและหญิง  

• ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะแก่สตรีที่เป็นผู้นำ SMEs และสหกรณ์ในการปรับปรุงผลิตภาพ เทคโนโลยี 
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาดโลก และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  

• ให้การฝึกอบรมแก่ท้ังผู้หญิงและผู้ชายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการปฏิบัติ CSA และการรับรู้เรื่องเพศ  

• อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงที่ดินและสินเชื่อของสตรี 
โดยการการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและแนวปฏิบัติในท้องถิ่น  

• เพ่ิมขีดความสามารถของสมาชิกหญิงและชายในองค์กรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคเอกชนได ้ 

 
3.2.3 การประมงและการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 
 

ภาคการประมงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน  หกประเทศในอาเซียน ได้แก่ 

อินโดนีเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย เป็นกลุ่มประเทศที่ผลิตปลาอันดับต้น ๆ ของโลก  

ในขณะที่สี่ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นกลุ่มประเทศที่ผลิตสาหร่ายอันดับต้น 

ๆ ของโลก  มีการจ้างงานประมาณ 60 ล้านคนในบริการเสริมที่เก่ียวข้องกับการประมง เช่น การผลิตเรือ 

การผลิตอุปกรณ์ตกปลา การแปรรูปปลา และการตลาด  เป็นที่น่าทึ่งที่การบริโภคปลาต่อหัว ในภูมิภาคอาเซียน 

(33.4 กก./ปี) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก (19.2 กก./ปี) และประมาณ 38% 

ของโปรตีนจากสัตว์ที่บริโภคในภูมิภาคนี้มาจากปลา ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประมงใน 

ความมั่นคงทางโภชนาการและอาหารในภูมิภาค  คณะทำงานด้านการประมงรายสาขาของอาเซียน (ASWGFi) 

ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการระบุ การกำหนด การติดตาม 

และการรายงานความร่วมมือด้านการประมงระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน  
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แนวทางปฏิบัติเพื่อการประมงรายย่อยที่ยั่งยืน (SSF) ได้นำประเด็นเรื่องเพศภาวะ 

รวมถึงประเด็นความเทา่เทียมทางเพศและความเสมอภาครวมไว้เป็นหนึ่งในหลักการชี้แนะ 13 

ประการของแนวทาง และยังได้มีการพิจารณาเรื่องเพศภาวะในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับการประมงที่รับผิดชอบและการพัฒนาที่ยั่งยืน (FAO 2015) แนวทางปฏิบัติ SSF 

ตระหนักดีว่าแรงงานประมงหญิงและชายมักถือว่ามีคุณค่าต่างกันเนื่องมาจากแนวคิดเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

โดยที่งานของผู้หญิงมักไม่ได้ถูกนำมานับว่าเป็นงาน และไม่ได้รับการพิจารณาในแนวทางการกำกับดูแลการประมง 

แม้จะมีความสำคัญต่อการประมงรายย่อยก็ตาม นอกจากนี้ 

แนวทางปฏิบัติยังรับทราบถึงความเป็นศูนย์กลางของประเด็นเพศสภาวะกับประเด็นอ่ืนๆ ที่ตัดทับซ้อนกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสิทธิมนุษยชนและความเป็นอยู่ที่ดี ประเด็นความม่ันคงด้านอาหาร 

และประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

แนวทางปฏิบัติยังชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างทางเพศภาวะในการใช้อำนาจและในการตัดสินใจในบริบทการประมงขน

าดเล็กมีอยู่อย่างไร และความแตกต่างเหล่านั้นส่งผลอย่างไรต่อการกำกับดูแลการประมงรายย่อยอย่างยุติธรรม 

และยั่งยืน 

การแทรกแซงโดยเข้าไปจำกัดบทบาทของสตรีในระบบการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยพิจารณาจากบทบา

ทด้านการเจริญพันธุ์และเศรษฐกิจที่มีอยู่ กลับอาจทำให้สตรีต้องตกอยู่ในสภาพเดิมที่เป็นอยู่ 

ซึ่งอาจเป็นภาวะที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างมากสำหรับผู้หญิงพ้ืนเมืองและในชนบท  

ประเด็นทางเพศภาวะต่อไปนี้ควรพิจารณาเมื่อดำเนินแผนยุทธศาสตร์เพ่ือความร่วมมืออาเซียนด้านประมง (SPA 

for ASEAN Cooperation in fisheries) พ.ศ. 2559-2563:  

• ส่งเสริมสตรีในการจัดการประมงชุมชนโดยการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในประเด็นทางเทคนิคและกฎหมายต่างๆ  

• ดำเนินการให้ชาวประมงเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องใช้ในการประมง ตลาด การเงิน และการตลาด  

• ส่งเสริมให้มีการจ่ายเงินที่เท่าเทียมกันสำหรับแรงงานประมง  

• ให้การสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถของสหภาพและองค์กรสตรี 
ผ่านกลไกการจัดสรรทรัพยากรและโดยการเพ่ิมความรับผิดชอบของสตรีในการจัดการ  

• ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ที่ไม่ใช่เฉพาะบนบกและปลายน้ำ เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ 
การรวบรวมและการแปรรูปอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 
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• ติดตามการเปลี่ยนแปลงในการจัดการทรัพยากรเพ่ือประเมินขอบเขต 
ที่กรอบการทำงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่มีอยู่ส่งเสริมสิทธิเสรี เสียง การเรียกร้อง 
และโอกาสของผู้หญิงที่ทำงานในการประมง 
เพ่ือกำหนดลำดับความสำคัญของการปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือ  

• สนับสนุนให้มีการวิจัยเรื่องเพศภาวะในภาคการประมง 

 

3.2.4 ป่าไม ้
 

ผืนป่ามีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตไม้และผลิตภัณฑ์ป่าอ่ืน ๆ 

และแม้ให้ที่อยู่อาศัยแก่ผู้คนจำนวนน้อย แต่เป็นกลุ่มประชากรที่สำคัญในอนุภูมิภาค นอกจากนี้ 

ป่ายังทำให้เกิดการจ้างงานด้านการผลิตเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้อ่ืน ๆ รวมทั้งทำให้มีการคุ้มครอง 

จัดการพ้ืนทีส่งวนและการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก ป่าไม้มีความสำคัญต่อคนในท้องถิ่น ชนพื้นเมือง และชนบท 

เนื่องจากเป็นแหล่งอาหาร พลังงาน และท่ีพักพิงแก่คนนับล้านในภูมิภาคอาเซียน  

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ (ASOF) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานความร่วมมือด้านป่าไม้ในอาเซียน  

ASOF ได้กำหนดวิสัยทัศน ์ของความร่วมมือว่า "เพ่ือให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนในระดับภูมิทัศน์ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต 

และมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  เป้าหมายของภาคป่าไม้ในอาเซียนคือ 

“ส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนสำหรับการผลิตสินค้าและบริการจากป่าอย่างต่อเนื่อง อย่างสมดุล 

และรับประกันว่าป่าไมไ้ด้รับความคุ้มครองและมีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากป่าให้สอดคล้องกับความยั่งยืน ทั้งเชิงสังคมและนิเวศวิทยา”   

ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้คนราว 300 ล้านคนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบท และมากกว่า 70 

ล้านคนทีต่้องพ่ึงพาอาศัยป่าเพ่ือการดำรงชีวิต เพ่ือโภชนาการของตน และเพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร 

ผู้ชายและผู้หญิงมักใช้และพ่ึงพาผลิตภัณฑ์จากป่าท่ีไม่ใช่ไม้ในลักษณะที่แตกต่างกัน 

โดยผู้หญิงมักพ่ึงพาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากกว่า  ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในภาคป่าไม้ในหลาย ๆ ด้าน 

อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการวนเกษตร การจัดการลุ่มน้ำ การปรับปรุงต้นไม้ 

และการปกป้องป่าไม้  ผู้หญิงเป็นสัดส่วนที่สำคัญยิ่งของกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมป่าไม้ทั่วโลก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเรือนเพาะชำต้นไม้ แต่ก็ยังทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกมาก ตั้งแต่การตัดไม้จนถึงการแปรรูปไม้  
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การเกษตร และป่าไม้  

แม้ว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างมากในภาคป่าไม้ 

แต่บทบาทของผู้หญิงยังไม่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการบันทึกเป็นเรื่องราวอย่างสมบูรณ์ 

โดยค่าจ้างและสภาพการทำงานของหญิงมักจะด้อยกว่าชายอยู่เสมอ นอกจากนี้ 

ผู้หญิงยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเท่าเทียมกับผู้ชายในการกำหนด การวางแผน และการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้  

นอกจากนี้ การตัดไม้ทำลายป่ายังส่งผลกระทบต่อเพศสภาวะอีกด้วย โดยสำหรับผู้ชาย  

การตัดไม้ทำลายป่าอาจทำให้สูญเสียรายได้ ในขณะที่สำหรับผู้หญิง อาจเป็นการเพ่ิมภาระแรงงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ต้องเพ่ิมข้ึนในการหาและเก็บฟืน 

การกำหนดค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมาย 

สามารถส่งผลกระทบแตกต่างกันต่อสิทธิของผู้หญิงและผู้ชายในการควบคุมทรัพยากรป่าไม้และที่ดินในครอบครอง  

แม้ว่าผู้หญิงจะมีสิทธิเป็นเจ้าของป่าไม้ 

แต่อาจไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในการสร้างรายได้จากป่าไม้อย่างเท่าเทียมกับชาย  โดยทั่วไปแล้ว 

ผู้หญิงอาจเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากป่าท่ีไม่ได้ทำจากไม้ (NTFP) ได้ แต่มักเข้าถึงทรัพยากรไม้ ไม่ได้ 

ผลิตภัณฑ์ไม้มักจะเป็นพ้ืนทีข่องผู้ชาย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าที่สุดในเชิงพาณิชย์ในป่าส่วนใหญ่  

ความแตกต่างทางเพศภาวะนี้มีนัยสำคัญสำหรับการจัดการป่าไม้และโครงสร้างเชิงอำนาจตามเพศภาวะในชุมชน  

การศึกษาท่ีดำเนินการโดยธนาคารโลกพบว่า 

การให้ผู้หญิงได้มีสิทธิมีเสียงมากขึ้นในการจัดการป่าไม้สามารถพัฒนาการอนุรักษ์ป่าได้อย่างมีนัยสำคัญ 

(ธนาคารโลก พ.ศ. 2555)  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งคือ ชุมชนพ้ืนเมืองที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ป่า ซึ่งต้องพ่ึงพาป่าเพ่ือความอยู่รอด  

ธนาคารโลกประมาณการว่ามีชนเผ่าพ้ืนเมืองที่ต้องพ่ึงพาป่าประมาณ 60 ล้านคน 

แต่นักวิจัยเชื่อว่าตัวเลขนี้เป็นการประเมินต่ำไป (TauliCorpuz, พ.ศ. 2554) 

ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) ตระหนักถึงความสำคัญของที่ดิน ดินแดน 

และทรัพยากรสำหรับชนเผ่าพ้ืนเมืองอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ 

ได้มีการเน้นย้ำสิทธินี้เพ่ิมเติมโดยรับรองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในการให้ความยินยอมล่วงหน้าโดยเสรี (Indigeous 

Peoples Right to Free Prior and Informed Consent - FPIC) 

ว่าเป็นข้อกำหนดในการปกป้องสิทธิ์ของเราในที่ดิน ดินแดน และทรัพยากรของเรา 

และสิทธิในการกำหนดตนเองของเรา หญิงชาวพ้ืนเมืองมีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะได้รับผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและยังส่งผลกระทบต่อความสำคัญของความรู้ ค่านิยม  
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การเกษตร และป่าไม้ และการปฏิบัติแบบดั้งเดิมของหญิงเหล่านั้นและความจำเป็นในการร่วมกันสร้างสิ่งที่เหลืออยู่เพ่ือส่งเสริมความยืดห

ยุ่นของชุมชน ทั้งสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต  

ประเด็นทางเพศภาวะต่อไปนี้ควรพิจารณาเมื่อดำเนินแผนยุทธศาสตร์เพ่ือความร่วมมืออาเซียนด้านป่าไม้ (SPA for 

ASEAN Cooperation in Forestry) พ.ศ. 2559-2563  

1.  ส่งเสริมให้รัฐสมาชิกกำหนดนโยบายป่าไมท้ี่ตอบสนองต่อเพศภาวะ ทั้งในการดำรงตำแหน่ง 

สิทธิในการเข้าถึง การเป็นเข้ารับการอบรมเมื่อมีโอกาสเสริมสร้างขีดความสามารถ   

2.  รเิริ่มจัดเสวนาและจัดการประชุมปรึกษาหารือในระดับชาติและระดับภูมิภาค 

เพ่ือหารือเกี่ยวกับประเด็นทางเพศภาวะที่เก่ียวข้อง เพ่ือหาช่องว่างในเชิงนโยบาย 

และแนวปฏิบัติด้านป่าไม้ที่มีอยู่  

3.  เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน สถาบันของรัฐ 

และเครือข่ายสตรีที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้แน่ใจว่ามีแนวทางที่ครอบคลุมในการพัฒนาและ 

การดำเนินการตามนโยบายป่าไม้ที่ตอบสนองต่อเพศภาวะ  

4. จัดสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเพศภาวะ 

สำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ รวมทั้งผู้มีอำนาจตัดสินใจและกรรมการนโยบาย 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึงความเกี่ยวข้องของสตรีในนโยบายและแผนงานด้านป่าไม้  

5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสมรรถนะของสถาบันต่าง ๆ ที่ทำงานในประเด็นเพศภาวะ 

และผู้ประสานงานที่ทำงานด้านเพศภาวะภายในสถาบันเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับที่สำคัญในการหา

รือเกี่ยวกับป่าไม ้รวมทั้งกระบวนการทบทวนนโยบายและการพัฒนา  

6. ส่งเสริมการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงสร้างการจัดการที่มีอยู่ 

เพ่ือสอบทานความไม่สมดุลของอำนาจทางเพศและเพ่ืออำนวยให้สามารถ  

สร้างสถาบันป่าไม้ที่มีความสมดุลทางเพศภาวะมากข้ึน 

ประเด็นนี้เป็นสิ่งสำคัญเพ่ือเพ่ิมบทบาทของผู้หญิงในเรื่องความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ต่าง ๆ 

 7. วิเคราะห์แนวโน้มการจ้างงานระหว่างชายและหญิง 

โดยเฉพาะร้อยละของผู้หญิงที่มีการศึกษาเกี่ยวกับป่าไม้ ตลอดจนอัตราการสรรหา 

และการรักษาให้ผู้หญิงคงทำงานอยู่ในภาคป่าไม้  
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8. ประกันการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน (เช่น การจ่ายเงินเพ่ือการบริการด้านสิ่งแวดล้อม) 

ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ในกรณีที่เก่ียวข้อง  

9.  ส่งเสริมให้สตรีมีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟู/ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่า  

10. ติดตามนโยบายป่าไม้ผ่านมุมมองเรื่องเพศภาวะในกรอบการกำกับดูแลป่าไม้ที่เกิดข้ึนใหม่  

 

3.2.5 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเสี่ยงสูงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่ตามแนวชายฝั่ง 

ภูมิภาคนี้พึ่งพาการเกษตรเพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมาก มีการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้สูง 

และระดับความยากจนขั้นรุนแรงยังคงสูงอยู่ 

ผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนามีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยิ่ง 

เนื่องจากต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นในการดำรงชีวิตตลอดเวลา 

ผู้หญิงต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดหาน้ำ อาหาร และเชื้อเพลิงเพ่ือทำอาหารและทำความร้อน 

และต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียม 

และไม่ได้รับการยอมรับในกระบวนการตัดสินใจเท่ากับชาย โดยเดินทางได้อย่างจำกัดในพ้ืนที่ชนบท 

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญท่ีจะต้องระบุกลยุทธ์ที่คำนึงถึงเพศภาวะซ่ึงอาจแก้ไขวิกฤตการณ์เหล่านี้สำหรับผู้หญิงได้   

ผู้หญิงและผู้ชายมีการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน (ที่ดิน สินเชื่อ เทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ) เพ่ือ 

รับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   ในพ้ืนที่ที่ผู้หญิงมีทรัพยากรน้อยกว่าผู้ชาย 

ผู้หญิงจะยิ่งมีความเสี่ยงและถูกบ่อนทำลายความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ   

มาตรการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น กลไกการคุ้มครองทางสังคม 

แผนประกันตามสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศตามฤดูกาล 

และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้หรือการกักเก็บคาร์บอนในดิน) มักไม่คำนึงประเด็นทางเพศภาวะ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของสตรีในการเข้าไปมีส่วนร่วมในมาตรการเหล่านี้ 

ผู้หญิงมักเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการรับมือกับภัยธรรมชาติและมักมีภาระงานทีเ่พ่ิมขึ้นจากผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถึงแม้ว่าผู้หญิงเหล่านี้จะมีความรู้อย่างลึกซ้ึงในเรื่องของท้องถิ่น 

และมักทำหน้าที่จัดการทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว  แตม่ักจะถูกมองข้ามเมื่อมีการตัดสินใจใด ๆ 

เกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพอากาศ  
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การเกษตร และป่าไม้  

ประเทศสมาชิกในการประชุมประจำปีของสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภา

พภูมิอากาศ (COP23) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-17 พฤศจิกายน 2560 ที่เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี 

ได้รับรองแผนที่เส้นทาง (roadmap) ใหม่มาใช้ 

เพ่ือบูรณาการประเด็นความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมศักยภาพของสตรี 

ทั้งในวาทกรรมและการดำเนินการทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทำ  

“แผนปฏิบัติการความเท่าเทียมกันทางเพศ” (Gender Action Plan) ได้รับการเห็นชอบจากภาคีในการประชุม 

COP22 เพ่ือสนับสนุนบทบาทของสตรีในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ 

เป้าหมายของแผนปฏิบัติการความเท่าเทียมกันทางเพศ คือ เพ่ือผลักดันให้ 

ผู้หญิงสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได ้

และผู้หญิงและผู้ชายได้เป็นตัวแทนอย่างเท่าเทียมกันในทุกด้านของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)   ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการความเท่าเทียมกันทางเพศ 

ได้กำหนดกิจกรรมที่มีความสำคัญ อันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ไว้ทั้งหมดห้าประเด็นด้วยกัน  

• การเพ่ิมความรู้และความสามารถของสตรีและบุรุษโดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนข้
อมูล  

• เพ่ิมการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมและมีความหมายของสตรีในคณะผู้แทนระดับชาติ  

• เสริมแนวคิดการบูรณาการประเด็นเพศภาวะ - เช่น ดูแลเรื่องความเปราะบางของสตรี ต่อภัยธรรมชาติ 
รวมถึงการทำความเข้าใจบทบาทของสตรีในด้านการเกษตร และการผลิตอาหาร 
และการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีในภาคพลังงาน—ในทุกด้านการทำงานของทุกภาคีในอนุสัญญา  

• เพ่ิมทรัพยากรทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่ให้ความสำคัญกับประเด็นเพศภาวะ 
และสะท้อนความต้องการของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง  

• ปรับปรุงการติดตามการดำเนินการในการตัดสินใจเกี่ยวกับเพศภาวะ 

คณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (AWGCC) 

จัดตั้งขึ้นเพ่ือกำกับดูแลการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในพิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเ

ซียน (ASCC Blueprint)  หนึ่งในวัตถุประสงค์ของพิมพ์เขียว ASCC 2025 นี้ คือการร่วมสร้างชุมชนที่มภีูมิคุ้มกัน 

และมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือที่เพ่ิมข้ึนกับความเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนภัยคุกคามและความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ 

ประเด็นทางเพศภาวะต่อไปนี้ควรพิจารณาเมื่อนำ ASCC Blueprint 2025 ไปใช้งาน 
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• ดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึกและแสวงหาหลักฐานประจักษ์เกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในภาคส่วน
ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ และกลยุทธ์ของทั้งสองฝ่ายในการรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• บูรณาการมุมมองทางเพศภาวะตลอดโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือจะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและสิ่งที่มีความสำคัญอันดับต้น ๆ 
สำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่างมีประสิทธิภาพ   
สนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และอย่างมีความหมายของสตรีในทุกกิจกรรม 
เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศ  

• ดำเนินการลดผลกระทบและส่งเสริมการปรับตัว เพ่ือจัดการกับแหล่งที่มาของความเปราะบางทางเพศ 
ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และความยากจน 

• บูรณาการมุมมองทางเพศภาวะเข้าไว้ในกลไกและกลยุทธ์ทางการเงิน 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมอิากาศ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

 

3.2.6 ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ 
 

อาเซียนพยายามสร้างหลักประกันความม่ันคงด้านอาหารสำหรับภูมิภาค เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

และรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดโลกและผลกระทบต่อภาคการเกษตรและป่าไม้ 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในภาคส่วนเหล่านี้ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แผนปฏิบัติการฮานอย (HPA) และแผนต่อเนื่อง คือ แผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ (VAP) ด้านอาหาร การเกษตร 

และป่าไม้ ได้เรียกร้องให้ 

“ส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารและความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของผลิตภัณฑ์อาหาร การเกษตร 

และป่าไม้ของอาเซียน โดยใช้การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

และโดยการส่งเสริมการค้าภายในและนอกอาเซียน รวมทั้งการลงทุนมากข้ึนในภาคเอกชนในภาคอาหาร 

การเกษตร และป่าไม้”  

ความไม่มั่นคงด้านอาหารและโภชนาการเป็นปัญหาด้านความยุติธรรมทางเพศภาวะ  

สถานะทางสังคมที่ต่ำและการไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทำให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเป็นผู้เสียเปรียบมากที่สุด 

ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันทั่วโลก ซึ่งควบคุมระบบอาหาร 

และแนวโน้มของโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลักฐานต่าง ๆ บ่งชี้ว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ  
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กับความไม่ม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการ มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน 

ความสัมพันธ์ทางเพศภาวะระหว่างชายและหญิงเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อจะพิจารณาถึงความเปราะบางต่อความไม่ม่ัน

คงด้านอาหารและภาวะทุพโภชนาการ การเลือกปฏิบัติทางเพศในการจัดสรรทรัพยากรในครัวเรือน 

รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับโภชนาการ อาจส่งผลให้มีภาวะทุพโภชนาการเพ่ิมขึ้นในสตรีและเด็กหญิง 

ซึ่งอาจยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในภาวะวิกฤต ความไม่ม่ันคงทางอาหารในยามวิกฤติทำให้ความเปราะบางมากขึ้น 

ซึ่งยิ่งทำให้ปัญหาด้านความไม่มั่นคงด้านอาหารยิ่งเลวร้ายขึ้น 

การวิเคราะห์โดยสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนา (IDS พ.ศ. 2557) 

ว่าด้วยเรื่องเพศภาวะและความมั่นคงด้านอาหาร เน้นย้ำถึงความจำเป็น 

ที่ผู้ออกแบบนโยบายและโครงการความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ 

จะต้องก้าวไปให้ไกลกว่าการเขม้นมองไปเฉพาะที่เสาหลักแรก ซึ่งก็คือ 

การสร้างหลักประกันว่าจะมีอาหารเพียงพอในประเทศยากจนผ่านยุทธศาสตร์ 'ระยะสั้น' 

ของความช่วยเหลือด้านอาหาร และยุทธศาสตร์ระยะยาวที่เน้นไปที่การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร 

ซ่ึงพ่ึงพิงโมเดลทางอุตสาหกรรมและการเปิดเสรีทางการค้า  ได้มีการกำหนด '4 เสาหลัก' 

ของความมั่นคงด้านอาหาร – การผลิตและการสำรองอาหารให้เพียงพอ การเข้าถึงแหล่งอาหาร การใช้ประโยชน์ 

และการมีเสถียรภาพด้านอาหาร –ในการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารในปี 2552 

ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารที่ครอบคลุมมากข้ึน 

และสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านนโยบายและการตอบสนองนโยบายทีป่ัจจุบันมีไม่เพียงพอ 

ประเด็นทางเพศต่อไปนี้ควรพิจารณาเมื่อดำเนินการตามกรอบความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน 

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือความร่วมมืออาเซียนด้านอาหาร พ.ศ. 2558-2563  

• ส่งเสริมความสอดคล้องระหว่างนโยบายเกี่ยวกับเพศภาวะ เกษตรกรรม โภชนาการ สุขภาพ การค้า 
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการระดับชาติและระดับภูมิภาค  

• ยอมรับและเคารพภูมิปัญญาในท้องถิ่นของเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรสตรี 
เพ่ือพัฒนาทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการที่เก่ียวข้องในท้องถิ่น 
ซึ่งมีความเป็นธรรมทางเพศภาวะ  

• พัฒนาแนวทางการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นิเวศเกษตร 
ที่ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบยั่งยืนและการเสริมสร้างพลังของสตรี  

 



 
 

28 
 

แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้  

• สง่เสริมการดำเนินการตามสิทธิของประชาชนทุกคนในอาหาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สิทธิสตรีในทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น ที่ดิน ในระดับท้องถิ่น และ  

• ชักชวนสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรและ SMEs 
ทั้งชายและหญิงให้คัดค้านสถานการณ์ท่ีมีการกระจายอาหารอย่างไม่เท่าเทียมกัน 

 

 

3.2.7 การบูรณาการประเด็นเพศภาวะเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าด้านอาหาร การเกษตร 

และป่าไม ้
 

• การปิด "ช่องว่างทางเพศภาวะ" ในการเกษตรอาจส่งผลให้ผลิตภาพโดยรวมสูงขึ้น รายงานของ FAO เรื่อง 
The State of Food and Agriculture 2010-2011 ระบุว่าผลผลิตที่มาจากสตรีอาจเพ่ิมข้ึน 
ได้มากถึงร้อยละ 16 ถึง 20-30 
หากสามารถปิดช่องว่างทางเพศภาวะในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้ 
โดยอาจส่งผลให้ผลผลิตมวลรวมทางการเกษตรทั้งหมดในประเทศกำลังพัฒนาสูงขึ้นมากถึงร้อยละ 2.5 – 4  
ซึ่งอาจทำให้จำนวนคนที่ต้องเผชิญหน้ากับความไม่ม่ันคงด้านอาหารในโลกลดลงร้อยละ 12–17  (FAO, 
พ.ศ. 2554). ภายในบริบทนี้ 
การนำเรื่องเพศสภาวะมาบูรณาการเข้ากับการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรไม่เพียงแต่เป็นเรื่องจำเป็
นจากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนเท่านั้น 
แตย่ังเป็นเงื่อนไขในอันดับแรกเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่ดำเนินการมาตรการทั้งหมด 

• โปรแกรมห่วงโซ่คุณค่าที่ออกแบบด้วยหลักการความเท่าเทียมทางเพศสามารถกระตุ้นทั้งความสามารถในก
ารแข่งขันและความเท่าเทียมทางเพศ และนำไปสู่การลดความยากจนในที่สุด  
การทำแผนภูมิความสัมพันธ์และบทบาททางเพศภาวะตลอดระยะห่วงโซ่คุณค่าเป็นสิ่งสำคัญ 
เหตุผลของการจัดทำกระบวนการนี้คือ 
จะต้องมคีวามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศภาวะที่มีอยู่ในบริบทของประเทศหนึ่ง 
กับผลิตภัณฑ์อาหาร การเกษตร และป่าไม้ทีม่ีจำเพาะในประเทศนั้น 
การดำเนินการควรรวมถึงการทำแผนที่การมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ของชายและหญิงตลอดห่วงโซ่และร
ะบุปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดแบบแผนทางเพศภาวะ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของห่วงโซ่คุณค่า 
พลวัตทางเพศภาวะมีความผูกพันอย่างแยกไม่ออกกับวัฏจักรการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า กล่าวคือ 
ประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าขึ้นอยู่กับความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและการทำงานร่วมกันในเชิงบวกระหว่างผู้ 
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ร่วมดำเนินการทั้งหมด และผู้หญิงถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
แม้ว่ามักจะมองไม่เห็นหรือถูกมองข้ามไป  

• กรอบงานห่วงโซ่คุณค่าที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศ (Gender Sensitive Value Chain - GSVC) ของ 
FAO มุ่งเน้นไปที่ระดับบุคคลและพิจารณาถึงข้อจำกัดตามเพศภาวะ 
ซึ่งเป็นสาเหตุพ้ืนฐานของความไร้ประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่า จุดมุ่งหมายของ GSVC 
คือการระบุข้อจำกัดตามเพศภาวะในทุกโหนดของห่วงโซ่คุณค่า เช่น การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่ 
การเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรที่มีประสิทธิผล และการเข้าถึงและการควบคุมผลประโยชน์ (FAO 
พ.ศ. 2559)  

• ควรพิจารณาประเด็นทางเพศภาวะต่อไปนี้ เมื่อบูรณาการเพศสภาพเข้ากับห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร:  

• ดำเนินการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของชายและหญิง 
ในห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร  

• ดูแลความจำเป็นที่จะต้องสร้างขีดความสามารถของผู้หญิงในห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร  

• สนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของผู้หญิง  

• ส่งเสริมการแก้ปัญหาที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดที่เท่าเทียมทางเพศ  

• ออกแบบกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน  

• รวมผู้หญิงไว้ในการกำหนดปัญหาและแนวทางแก้ไข  

• ให้โอกาสผู้หญิงในการเข้าถึงข้อมูลนำเข้าและข้อมูลการตลาด  

• ช่วยเหลือกลุ่มสตรีในการซื้ออุปกรณ์เพ่ือขยายการประมวลผล  

• ช่วยเหลือผู้หญิงใหเ้อาชนะข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวและอุปสรรคทางสังคม  

• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสตรีเข้าร่วมสมาคมการค้ามากข้ึน  

• สร้างความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในการทำงาน/ พ้ืนที่ทำงานเพ่ือสวัสดิภาพของผู้หญิงให้ดีกว่าเดิม  
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4. แผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการระดับภูมิภาค 
 

4.1 การบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในด้านอาหาร การเกษตร 

และการป่าไม ้
 

มีมุมมองทางเพศภาวะที่สำคัญในทุกด้านของอาหาร การเกษตร และการป่าไม้ 

ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในการเข้าถึงทรัพยากร ซึ่งรวมถึงท่ีดิน สินเชื่อ บริการส่งเสริม 

จะต้องพิจารณาถึงข้อมูลและเทคโนโลยี ในการพัฒนานโยบาย อาหาร การเกษตรและป่าไม้ 

รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ   ผู้หญิงเป็นกลุ่มคนยากจนในชุมชน 

ที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิต 

และมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมาก 

ผู้หญิงในพ้ืนที่ชนบทในประเทศกำลังพัฒนามีหน้าที่หลักในการจัดหาน้ำเพื่อการบริโภค 

และพลังงานในครัวเรือนสำหรับการปรุงอาหารและการทำความร้อน 

และยังต้องรับผิดขอบด้านความมั่นคงด้านอาหาร อีกทั้งเป็นผู้ได้รับผลกระทบหลักจากภัยแล้ง 

ปริมาณน้ำฝนที่ไม่แน่นอน และการตัดไม้ทำลายป่า  สืบเนื่องจากบทบาทของผู้หญิงในสังคม 

การไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน และการเคลื่อนไหวที่จำกัด 

ผู้หญิงจึงได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างไม่สมสัดส่วนในหลายบริบท เช่น ในภาวะน้ำท่วม ไฟไหม้ 

และโคลนถล่ม จึงเป็นเรื่องสำคัญท่ีจะต้องระบุยุทธศาสตร์ที่คำนึงถึงเพศภาวะในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

รัฐสมาชิกอาเซียนควรได้รับการสนับสนุนให้นำมุมมองด้านเพศภาวะไปผนวกกับนโยบายระดับชาติ 

บูรณาการกับแผนปฏิบัติการและมาตรการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยการดำเนินการวิเคราะห์เรื่องเพศภาวะอย่างเป็นระบบ 

ดำเนินการรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเกณฑ์มาตรฐานทีม่ีการแยกแยะเพศภาวะ 

สร้างเครื่องมือเพ่ือกระตุ้นให้มีความสนใจมุมมองทางเพศภาวะมากขึ้น  

ควรได้มกีารปรึกษาหารือกับผู้หญิงและดึงผู้หญิงเหล่านั้นเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

ที่ริเริ่มทำในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บทบาทของกลุ่มสตรีและเครือข่ายมากขึ้น 
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4.2 กรอบยุทธศาสตรก์ารบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในด้านอาหาร 

การเกษตร และการป่าไม้ 
 

แนวทางการบูรณาการประเด็นเพศภาวะในด้านอาหาร การเกษตร และการป่าไม้ 

ได้ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยรวมดังนี้  “เพ่ืออำนวยความสะดวกและส่งเสริมนโยบาย โครงสร้าง 

และแผนงานเกษตรที่ปรับตัวได้เพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2568”  

 

4.2.1 แนวทางและการสนับสนุน 
 

วัตถุประสงค์ที่กำหนดคือเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในนโยบาย  โครงการ 

ระบบและโครงสร้าง ด้านอาหาร การเกษตรและป่าไม้ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

กิจกรรมต่อไปนี้อาจได้รับการพิจารณา:  

▪ กระชับความร่วมมือที่เกี่ยวข้องและแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
องค์กรและพันธมิตรด้านการพัฒนาที่ทำงานด้านเพศภาวะ  

▪ ผลักดันส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในนโยบายอาหาร การเกษตร และป่าไม้ 
ในระดับผู้บริหารระดับสูงในคณะทำงานเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องของอาเซียน   

▪ ส่งเสริมการแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับ 
จากการให้โอกาสผู้หญิงเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ที่เก่ียวข้องกับอาหาร 
การเกษตร และป่าไม้  

▪ กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศภาวะและองค์กรสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วม 
อย่างมีประสิทธิผลในกระบวนการหารือเพ่ือการกำหนดกลยุทธ์ด้านการปรับตัว 
และนโยบายการบรรเทาผลกระทบในด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้  

▪ ส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์และการเกษตรที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
(เกษตรกรรมยั่งยืน) ที่บูรณาการเกษตรกรรายย่อยชายและหญิง 
และที่ออกแบบมาเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศ  

▪ ส่งเสริมการผลิตวัสดุและสิ่งพิมพ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขทัศนคติแบบเหมารวมทางเพศภาวะและความอยุติธรรมทางวัฒนธรรมใ
นด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้  
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▪ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการบูรณาการประเด็นเพศภาวะ 
ให้เป็นกระแสหลักในด้านอาหาร การเกษตร และการป่าไม้  

▪ ระบุนโยบายที่มีอยู่เกี่ยวกับเพศภาวะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ  
 

4.2.2 การสร้างขีดความสามารถ 
 

วัตถุประสงค์คือการสร้างความแข็งแกร่งและเสริมขีดความสามารถของผู้กำหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 

และเกษตรกร ในแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือการบูรณาการประเด็นเพศภาวะ 

ในด้านการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาจพิจารณาดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้:  

• ดำเนินการประเมินเพ่ือระบุความต้องการด้านการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  

• สนับสนุนประเทศสมาชิกให้พัฒนาชุดแบบเรียนเพ่ือการฝึกอบรม 
เกี่ยวกับการเกษตรที่เท่าทันต่อภูมิอากาศและเพศภาวะ  

• สนับสนุนประเทศสมาชิกให้พัฒนาขีดความสามารถ สำหรับกลไกการประเมินผลกระทบทางเพศ  

• ส่งเสริมการฝึกอบรมตัวแทนส่งเสริมการเกษตรสตรี  

• อำนวยความสะดวกในการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบที่คำนึงถึงประเด็นทางเพศภาวะ 
เพ่ือรวบรวมความรู้และประสบการณ์ของสตรีในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการผลิตทางการเกษตร  

• อำนวยความสะดวกในการเสริมสร้างขีดความสามารถของทีมวิทยากร/ผู้ประสานงานด้าน 
การเกษตรที่เท่าทันต่อภูมิอากาศและเพศภาวะ  

 
 

4.2.3 กรอบโครงสร้างสถาบัน 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรระดับภูมิภาคและสถาบันระดับชาติที่รับผิดชอบด้านเพศ

ภาวะ เกษตรกรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

โดยอาจพิจารณาจัดกิจกรรมต่อไปนี้:  
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• จัดทำการวิเคราะห์สถานการณ์ของสถาบันระดับภูมิภาคและระดับชาติที่ได้รับการคัดเลือก 
เพ่ือระบุสมรรถนะในการบูรณาการมุมมองทางเพศภาวะเข้ากับโครงการริเริ่มด้านการเกษตรและการเป
ลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

• ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
ที่สนับสนุนความเป็นผู้นำของเกษตรกรสตรีในสหกรณ์และสมาคมเกษตรกร  

• สนับสนุนให้กลไกเกี่ยวกับเพศภาวะระดับชาติมีส่วนร่วมที่เพ่ิมข้ึน 
และให้มีการบูรณาการประเด็นด้านเพศภาวะเข้าเป็นกระแสหลักในการพัฒนากรอบการเกษตรและการ
ลงทุนของประเทศ  

• เสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างองค์กร จากระดับชาติสู่ระดับท้องถิ่น ปรับแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกันเพ่ือการนำบทไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่น 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการติดตามและประเมินผล  

 

4.2.4 การสร้างและการเสรมิความแข็งแกร่งให้กับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์คือเพ่ือสร้างและเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และความสัมพันธ์ไตรภาคีในระดับนานาชาติและระ

ดับภูมิภาครวมถึงหุ้นส่วนภาครัฐ โดยอาจการพิจารณาจัดกิจกรรมต่อไปนี้:  

• จัดให้มีการศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมเพ่ือเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความคิดริเริ่ม 
ด้านเพศภาวะ เกษตรกรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

• จัดเตรียมเวทีเพื่อจัดหาและติดต่อกับแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพที่เหมาะสมเฉพาะ 
กับกิจกรรมการบูรณาการเรื่องเพศภาวะ  

 

4.2.5 สารสนเทศ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ ์
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างระบบการจัดการข้อมูลโดยเน้นเรื่องเพศภาวะ การเกษตร 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาจพิจารณาจัดกิจกรรมต่อไปนี้:  

• พัฒนาความตระหนักรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเกษตร 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำหนดเป้าหมายไปท่ีผู้หญิง 
เยาวชน และผู้ชาย  
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• พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศฐานความรู้ที่เน้นเรื่องเพศภาวะ การเกษตร 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

• จัดตั้งและเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารที่คำนึงถึงเพศภาวะ 
ด้านการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

 

4.2.6  การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการวิจัยความเท่าเทียมทางเพศที่สนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตรที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ 

(CSA) อาจพิจารณาจัดกิจกรรมต่อไปนี้  

• จัดทำการวิจัยเส้นฐานเกี่ยวกับเพศภาวะ แนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์ 
และเทคโนโลยีในรัฐสมาชิก  

• เสริมความแข็งแกร่งให้กับการวิจัยต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น 
เกี่ยวกับประเด็นด้านเพศภาวะของการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือสนับสนุนการเกษตรที่ชาญฉลาดด้านสภาพอากาศ  

• เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาแบบร่วมมือและแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการยกระดับเทคโนโลยี 
ระบบสารสนเทศ และระบบฐานความรู้ที่เก่ียวข้องและเหมาะสม 
เพ่ือให้แน่ใจว่าปัญหาความเท่าเทียมทางเพศได้รับการแก้ไข  

 

5. กระบวนการดำเนินการ 
 

ข้อแนะนำในแนวทางปฏิบัติของ AMAF นี้ เป็นแนวทางอ้างอิงสำหรับรัฐสมาชิก 

ในการดำเนินการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศในภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้  SOM-AMAF 

อาจดำเนินงานตามแนวทางของ AMAF ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสนับสนุนจาก ATWGARD, ASWGL, ASWGC, 

ASWGFi, ASOF และคณะทำงานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ   ทัง้นี้ ATWGARD 

อาจจำเป็นต้องเสนอขอการสนับสนุนจากพันธมิตรอาเซียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 

ในการดำเนินการตามแนวทาง AMAF โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักเลขาธิการอาเซียน 
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การเกษตร และป่าไม้ ภาคผนวก 1: 

กิจกรรมการแทรกแซงด้านเพศภาวะที่แนะนำใน SPA 
 

SPA เฉพาะสาขาต่อไปนี้ได้รับการตรวจสอบเพื่อกำหนดคำแนะนำสำหรับแนวทางนี้  

แผนยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมอือาเซียนในด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ 

(พ.ศ. 2559-2568) 
 
 

การผลัก
ดันเชิงก
ลยุทธ์   

คำอธิบาย กิจกรรม การแทรกแซง 

ทางเพศภาวะ 

ST1 ปรับปรุงปริมาณและคุณภ
าพของการผลิตด้วยเทคโน
โลยี 'สีเขียว' ที่ยั่งยืน 
จัดให้มีระบบการจัดการท
รัพยากร 
และลดการสูญเสียและขอ
งเสียก่อนและหลังการเก็บ
เกี่ยว 

1.13. 
สร้างมาตรฐานและประสานแนวคิ
ด วิธีการ 
และการนำเสนอสถิติระดับชาติ 
และเสริมสร้างความสามารถทางเท
คนิคของ AMS 
เพ่ือดำเนินการศึกษาในหลายประเ
ทศและดำเนินการวิเคราะห์และวา
งแผนสถานการณ์ท่ีถูกต้องแม่นยำ 

พัฒนาแนวคิดและวิธีการที่สอดค
ล้องกันในการบูรณาการเพศภาวะ
ในภาคอาหาร การเกษตร 
และป่าไม้ 

ST2 ส่งเสริมการอำนวยความสะ
ดวกทางการค้า 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
และการเข้าถึงตลาด 

2.5 สร้างความเชื่อมโยงทาง 
ธุรกิจระหว่างสหกรณ์การเกษตรที่
มีศักยภาพและองค์กรเกษตรกร 

ส่งเสริมให้สหกรณแ์ละองค์กรสตรี
เข้ามามีส่วนร่วม 

ST3 สร้างหลักประกันความมั่นคง
ด้านอาหาร 
ความปลอดภัยของอาหาร 
โภชนาการที่ดีข้ึน 

3.5 
ปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารแล
ะโภชนาการโดยจัดหาแหล่งอาหาร
ที่หลากหลายและเสริมสร้างคุณภา
พและความหลากหลายของการผลิ

การมสี่วนร่วมของผู้หญิงในการตั
ดสินใจและการดำเนินกิจกรรมนี้เ
ป็นสิ่งสำคัญ 
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การเกษตร และป่าไม้ และการกระจายที่เท่าเทียม
กัน 

ตอาหาร 
และปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าอาหาร 

ST4 เพ่ิมภูมิคุ้มกันและความสาม
ารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปล
งสภาพภูมิอากาศ 
ภัยธรรมชาติ 
และผลกระทบอ่ืนๆ 

4.7 บูรณาการประเด็น 
เรื่องเพศภาวะเข้ากับการเกษตร 
การประมง 
และป่าไม้ที่เป็นมิตรกับสภาพอากา
ศเพ่ือลดผลกระทบทางสังคมและเ
ศรษฐกิจของภัยธรรมชาติและการเ
ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำใ
หค้วามเปราะบางของผู้หญิงสูงขึ้น 

สร้างขีดความสามารถในการบูรณ
าการประเด็นทางเพศภาวะ 

ST5 ให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตราย
ย่อยและ SMEs 
ที่มทีรัพยากรทีจ่ำกัด 
เพ่ือปรับปรุงผลิตภาพ 
เทคโนโลยี 
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานตลา
ดโลกและเพ่ิมความสามารถใ
นการแข่งขันตามแผนงานนโ
ยบายอาเซียนว่าด้วยการพัฒ
นา SME 

5.5 
ดำเนินนโยบายการแข่งขันเพ่ือให้แ
น่ใจว่ามสีภาพการแข่งขันที่เท่าเทีย
มกัน สำหรับผู้ผลิตและ SMEs 
และเพ่ือป้องกันการแสวงหาผลปร
ะโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัท
ขนาดใหญ่ที่มีอำนาจทางการตลาด
ในห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ 

ในขณะที่พิจารณาระดับการแข่งขั
นจำเป็นต้องพิจารณาประเด็นควา
มเท่าเทียมทางเพศด้วย 

ST6 เสริมสร้างแนวทางร่วมของอ
าเซียนในประเด็นระหว่างปร
ะเทศและระดับภูมิภาค 

6.2 
แสดงจุดยืนร่วมของอาเซียนในปร
ะเด็นที่มีผลกระทบต่อภาคส่วน 
FAFในเวทีระดับภูมิภาคและระดับ
โลก 

แสดงจุดยืนร่วมของอาเซียนในเรื่
องความเท่าเทียมทางเพศในประเ
ด็นด้านอาหาร การเกษตร 
และป่าไม้ที่ส่งผลต่อภาคส่วน 
FAF 
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

ST7 ส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่า
งยั่งยืน 

7.3 
ส่งเสริมการเจรจากับภาคเอกชนเกี่
ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและปร

ส่งเสริมการเจรจาระดับภูมิภาคใน
ประเด็นด้านเพศภาวะในการจัดก
ารป่าไม้อย่างยั่งยืน 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้ ะสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไม้และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่าอ่ืน ๆ 

 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมอือาเซียนด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

(พ.ศ. 2559-2563) 
 

 

การผลัก
ดันเชิงก
ลยุทธ์   

คำอธิบาย กิจกรรม การแทรกแซงทางเพศ 

ST1 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของ
การผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ 
'เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' 
ที่ยั่งยืน 
ระบบการจัดการทรัพยากร 
และลดการสูญเสียและการสู
ญเสียก่อนและหลังการเก็บเก่ี
ยว 

1.2 
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใน
การอภิปรายนโยบาย 
การกำหนดแผนงานและโครงการ 
การวิจัยและการพัฒนา (R&D) 
ส่งเสริม  
และให้สิ่งจูงใจและส่งเสริมสภาพแวด
ล้อมท่ีเอ้ืออำนวยสำหรับหุ้นส่วนภาค
รัฐและเอกชน (PPP) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ  

ตระหนักว่า 'ภาคเอกชน' 
ยังรวมถึงสตรีที่เป็นเจ้าขอ
ง SMEs ด้วย 

  1.6 
เพ่ิมการลงทุนในกิจกรรมการวิจัยแล
ะพัฒนาร่วมกัน 
และเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิ
ภาคท่ีมีอยู่ระหว่างแนวทางปฏิบัติขอ
ง AMS 

จัดให้มีการวิจัยร่วมกันในเ
รื่องเพศภาวะและการเกษ
ตรใน AMS 

ST3 สร้างหลักประกันความมั่นคง
ด้านอาหาร 
ความปลอดภัยของอาหาร 
โภชนาการที่ดีขึ้น 

3.1 
ส่งเสริมการศึกษาด้านโภชนาการแล
ะให้ผู้บริโภคไดมี้ตระหนักรู้เรื่องการรั
บประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

มุ่งเน้นที่สตรีในฐานะตัวแ
ทนของการเปลี่ยนแปลงด้
านโภชนาการ 
เพ่ือสนับสนุนอาหารสุขภา
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้ และการกระจายอาหารอย่างเ
ท่าเทียม 

พและการบริโภคอาหารที่
อุดมด้วยสารอาหาร 

ST4 เพ่ิมภูมิคุ้มกันและความสามา
รถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงส
ภาพภูมิอากาศ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และผลกระทบอ่ืนๆ 

4.1.1  สร้างขีดความสามารถของ 
ATWGARD 
ในการเขียนข้อเสนอเพ่ือแวงหาการส
นับสนุนเงินทุนจากกองทุนสภาพภูมิ
อากาศ 

สร้างขีดความสามารถในก
ารบูรณาการเพศภาวะเข้า
กับข้อเสนอ 

  4.4 
บูรณาการประเด็นเรื่องเพศภาวะเข้า
กับการเกษตร การประมง 
และป่าไม้ที่เป็นมิตรกับสภาพอากาศ 
เพ่ือลดผลกระทบทางสังคมและเศรษ
ฐกิจจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศต่อสตรีที่มีควา
มเปราะบางที่สูงขึ้น (SPFAF 4.7) 

สร้างขีดความสามารถในก
ารบูรณาการประเด็นเพศ
ภาวะเข้ากับโปรแกรมและ
นโยบายที่มีอยู่เดิมและจะ
ออกมาใหม่ 

ST6 เสริมสร้างแนวทางร่วมของอา
เซียนในประเด็นระหว่างประเ
ทศและระดับภูมิภาค 

6.2 
แสดงจุดยืนร่วมของอาเซียนในประเ
ด็นที่มีผลกระทบต่อภาคส่วน FAF 
ในเวทรีะดับภูมิภาคและระดับนานา
ชาติ 

สนับสนุนให้ ATWGARD 
นำเสนอจุดยืนร่วมของอาเ
ซียนในประเด็นที่ส่งผลต่อเ
พศภาวะและ FAF 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้ แผนยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมอือาเซียนด้านการปศุสัตว์ 

พ.ศ. 2559-2563 
การผลัก
ดันเชิงก
ลยุทธ์   

คำอธิบาย กิจกรรม การแทรกแซง 

ทางเพศภาวะ 

ST1 ส่งเสริมการค้าสินค้าปศุสัตว์ภายใ
นและนอกอาเซียนในอาเซียน 

1.1 
ปรับปรุงนโยบายและสภาพแวดล้อ
มด้านกฎระเบียบเพื่ออำนวยความ
สะดวกด้านการค้า 

ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เหม
าะสมได้แก้ไขปัญหาเชิงสัง
คมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเ
ด็นเพศภาวะในการผลิตป
ศุสัตว์และแปรรูป 

ST2 การควบคุมโรคและความปลอดภั
ยของอาหารเพ่ือขยายการค้าและ
ปกป้องสุขภาพของมนุษย์ 

  

ST3 การปรับปรุงผลิตภาพอย่างยั่งยืน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และผลกระทบของปศุสัตว์ต่อสิ่ง
แวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภ
าพภูมิอากาศ 

3.1 
ภาคปศุสัตว์ที่มผีลิตภาพสูงและสา
มารถแข่งขันได้ทั่วโลก  

ทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระ
ทบทางเพศภาวะต่อภาคป
ศุสัตว์อันเนื่องมาจากการเ
ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาก
าศ 

ST4 สนับสนุนปศุสัตว์รายย่อยเพ่ือช่ว
ยบรรเทาความยากจน 
สร้างความมั่นคงทางอาหาร 
โภชนาการ 
และสร้างความเท่าเทียมทางเพศ 

4.1 
ปศุสัตว์เป็นหนทางสำคัญในการบร
รเทาความยากจนการมโีภชนาการ
ที่ดีข้ึนและการสร้างความเท่าเทียม
ทางเพศ 

กิจกรรม 4.1.1 
ส่งเสริมนโยบายสำหรับสิน
เชื่อปศุสัตว์ดอกเบี้ยต่ำสำ
หรับคนยากจน 
โดยเฉพาะสตรี 
ผ่านไมโครเครดิต SME 
และโครงการอ่ืนๆ 
ที่ออกแบบมาเพ่ือบรรเทา
ความยากจน 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้ แผนยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมอือาเซียนด้านพืชผล 

พ.ศ. 2559-2563 
 

การผลัก
ดันเชิงก
ลยุทธ์   

คำอธิบาย กิจกรรม การแทรกแซง 

ทางเพศภาวะ 

ST1 ปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของ
การผลิตด้วยเทคโนโลยี 'สีเขียว' 
ที่ยั่งยืน 
ระบบการจัดการทรัพยากร 
และลดความสูญเสียและของเสีย
ก่อนและหลังการเก็บเก่ียว 

1.6 
จัดให้มีกลไกของสถาบันและสิ่งจูงใ
จที่เหมาะสมสำหรับ PPP 
ในการวิจัยและพัฒนาและการเผยแ
พร่เทคโนโลยี 
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการระ
บุการวิจัยที่มีความสำคัญเป็นลำดับ
ต้น การวิจัยและให้ผลตอบแทนสูง 
และใช้หัวข้อนี้เป็นช่องทางสำหรับ
ทั้งการสร้างและเผยแพร่เทคโนโลยี  

ร่วมมือกับภาคเอกชนในก
ารพัฒนา 
'กรณีธุรกิจเพื่อความเท่าเที
ยมทางเพศในภาคส่วนย่อ
ยของพืชผลที่เติบโตอย่างร
วดเร็ว' 

ST2 ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกท
างการค้า 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
และการเข้าถึงตลาด  

 ตามปฏิญญาบัวโนสไอเรส
ว่าด้วยสตรีและการค้า 
พ.ศ. 2560 ของ WTO 
ต้องมีการส่งเสริมให้สตรีมี
ส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ค้า 

ST3 ประกันความม่ันคงด้านอาหาร 
ความปลอดภัยของอาหาร 
โภชนาการที่ดีข้ึน 
และการกระจายที่เท่าเทียมกัน 

3.4 
ปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารแล
ะโภชนาการโดยเสาะหาแหล่งอาห
ารที่หลากหลายและเสริมสร้างคุณ
ภาพและความหลากหลายของการ
ผลิตอาหาร 
และปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าอาหาร 

เข้าไปทำงานร่วมกับกลุ่มส
ตรีและ SMEs 
เพ่ือสนับสนุนการกระจาย
อาหาร แหล่งที่มา 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้ ST4 เพ่ิมภูมิคุ้มกันและความสามารถใ
นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากา
ศ ภัยธรรมชาติ 
และผลกระทบอ่ืนๆ 

4.2 
ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรทางกา
รเงินด้านสภาพอากาศเพื่อสนับสนุ
นการเกษตรที่ชาญฉลาด/เป็นมิตร
กับสภาพอากาศ 

เสริมสร้างสมรรถานะเพ่ือใ
ห้สามารถบูรณาการประเ
ด็นเพศภาวะในเอกสารข้อ
เสนอ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนทา
งการเงินเพ่ือการเปลี่ยนแ
ปลงสภาพอากาศ 

ST5 ช่วยเหลือผู้ผลิตรายย่อยและ 
SMEs 
ที่มีทรัพยากรจำกัดในการปรับปรุ
งประสิทธิภาพการผลิต 
เทคโนโลยีและคุณภาพของผลิตภั
ณฑ์ 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาด
โลกและเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน 

 เช่นเดียวกับ Livestock 
SPA 
ผลักดันให้มสีินเชื่อดอกเบี้
ยต่ำที่คนยากจนสามารถเ
ข้าถึงได้ โดยเฉพาะผู้หญิง 
ผ่านไมโครเครดิต SME 
และโปรแกรมอ่ืนๆ 
ที่ออกแบบมาเพ่ือบรรเทา
ความยากจน 

ST6 เสริมสร้างแนวทางร่วมของอาเซีย
นในประเด็นระหว่างประเทศและ
ระดับภูมิภาค 

6.2แสดงจุดยืนร่วมของอาเซียนใน
ประเด็นที่มีผลกระทบต่อภาคพืชผ
ลในเวทีระดับภูมิภาคและระดับนา
นาชาติ 

ประสานงานและเสริมสร้า
งจุดยืนร่วมในประเด็นทาง
เพศภาวะในเวทีระหว่างป
ระเทศและระดับภูมิภาคแ
ละองค์กร 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้ แผนยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมอือาเซียนด้านการประมง 

พ.ศ. 2559-2563 
 

การผลัก
ดันเชิงก
ลยุทธ์   

คำอธิบาย กิจกรรม การแทรกแซง 

ทางเพศภาวะ 

ST1 ปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของ
การผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ 
'เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' ที่ยั่งยืน 
ระบบการจัดการทรัพยากร 
และลดความสูญเสียและของเสีย
ก่อนและหลังการทำประมง 

1.1.4 
ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือระบุและตอบสนอง
ความต้องการการลงทุน 
(การผลิตที่ยั่งยืน ระบบการจัดการ 
การลงทุนหลังการทำประมง) 

สนับสนุนให้การมีส่วนร่วมที่
เท่าเทียมกันทางเพศทั้งชาว
ประมงและผู้นำสตรีจากภา
คเอกชนในการหารือของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

  1.4.1 
ปรับปรุงและเสริมสร้างนโยบายกา
รประมงแห่งชาติ 
กรอบกฎหมายและสถาบันผ่านการ
ปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมขอ
งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน 
ชาวประมง ภาคประชาสังคม 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ [ 
อ้างถึง POA 7] 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้หญิง
และผู้ชายมีส่วนร่วมอย่างเท่
าเทียมกัน 

ST2 ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกท
างการค้า 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
และการเข้าถึงตลาด 

2.4.2 
ส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ
สหกรณ์ประมงอาเซียนและองค์กรเ
กษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ค้า  

ให้กลุ่มและองค์กรเกษตรกร
สตรีเข้าร่วม 

ST3 ประกันความม่ันคงด้านอาหาร 
ความปลอดภัยของอาหาร 

3.2.2 
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องขอ
งอาเซียนในการสรุปและดำเนินกา

ร่วมมือกับหน่วยงานของอาเ
ซียน เช่น ASCC 
ให้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้ โภชนาการที่ดีข้ึน 
และการกระจายที่เท่าเทียมกัน 

รตามนโยบายความปลอดภัยด้านอ
าหารของอาเซียน 
เร่งการจัดตั้งมาตรฐานความปลอด
ภัยด้านอาหาร 

ของทั้งสองเพศในการกำหน
ดนโยบายความปลอดภัยด้า
นอาหาร 

ST4 เพ่ิมความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแ
ปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยธรรมชาติ และผลกระทบอ่ืนๆ 

4.1.1. 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง AMS 
และพันธมิตรที่เก่ียวข้อง 

ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับประเ
ด็นด้านเพศสภาพและการเ
ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในภาคการประมง 

ST5 ช่วยเหลือผู้ผลิตรายย่อยและ 
SMEs 
ที่มีทรัพยากรจำกัดในการปรับปรุ
งประสิทธิภาพการผลิต 
เทคโนโลยีและคุณภาพของผลิตภั
ณฑ์ 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาด
โลกและเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน 

5.3.1 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนงานและ
นโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการประ
มงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ครอ
บคลุมถึงแง่มุมทางสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมของการประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน 
เพ่ือพัฒนาความม่ันคงด้านอาหาร 
การดำรงชีวิต การจ้างงาน 
และการบรรเทาความยากจน 

เน้นประเด็นทางเพศภาวะใ
นขณะทีม่ีการอภิปรายประเ
ด็นทางสังคม 

ST6 เสริมสร้างแนวทางร่วมของอาเซีย
นในประเด็นระหว่างประเทศและ
ระดับภูมิภาคท่ีมีผลกระทบต่อภา
คส่วน FAF 

6.2.1 ส่งเสริมการเจรจาระหว่าง 
AMSเพ่ือสร้างจุดยืนร่วมกันในประเ
ด็นด้านการประมงท่ีส่งผลกระทบต่
อภูมิภาคอาเซียน  

นำจุดยืนทั่วไปของ AMS 
ในประเด็นทางเพศภาวะใน
การประมงมานำเสนอ 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้  

แผนยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมอือาเซียนด้านป่าไม้ 

พ.ศ. 2559-2563 
 

การผลักดันเ
ชิงกลยุทธ์   

คำอธิบาย กิจกรรม การแทรกแซง 

ทางเพศภาวะ 

ST1 ปรับปรุงปริมาณและคุณภาพข
องการผลิตด้วยเทคโนโลยี 
'สีเขียว' ที่ยั่งยืน 
ระบบการจัดการทรัพยากร 
และลดความสูญเสียและของเสี
ยก่อนและหลังการเก็บเก่ียว 

1.3. 
ปรับปรุงการจัดการป่าไม้ที่เก่ียวข้
องกับชุมชนที่อาศัยอยู่ภายในแล
ะรอบ ๆ 
ป่าเพ่ือความยั่งยืนของป่าและคว
ามเจริญรุ่งเรืองของประชาชน 

ขณะ 
ทบทวนการเข้าดำรงตำแหน่ง
ต่าง ๆ ตามปกติ 
และตามกฎหมาย 
ให้เน้นประเด็นความเท่าเทียม
ทางเพศและความเสมอภาค 

  1.4 
นำแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน
มาใช้กับผลิตภัณฑ์จากป่าท่ีไม่ใช่ไ
ม้ เช่น พืชสมุนไพร หวาย ไม้ไผ่ 
เป็นต้น 

ในชุมชนส่วนใหญ่ 
สตรีมีความรู้เชิงลึกเก่ียวกับผ
ลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่ไม้ 
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีส่วนร่วม
ในการออกแบบแนวทางการจั
ดการที่ยั่งยืน 

ST2 ส่งเสริมการอำนวยความสะดว
กทางการค้า 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
และการเข้าถึงตลาด 

2.2 
การส่งเสริมความร่วมมือในการพั
ฒนาผลิตภัณฑ์จากป่าไม้  

ดำเนินการประเมินห่วงโซ่คุณ
ค่าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากป่าไ
ม้โดยคำนึงถึงเพศภาวะ 
ให้สตรีมีส่วนร่วมในการประเ
มินเพ่ือใช้ความรู้และทักษะใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่าไ
ม้ 

ST3 ประกันความม่ันคงด้านอาหาร 
ความปลอดภัยของอาหาร 
โภชนาการที่ดีข้ึน 
และการกระจายที่เท่าเทียมกัน 

3.1 
การบูรณาการการเปลี่ยนแปลงส
ภาพภูมิอากาศในภาคป่าไม้  

ประเมินผลกระทบและความเ
สี่ยงทางเพศของแผนบรรเทา
ผลกระทบและการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา
กาศในภาคป่าไม้ 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้ ST4 เพ่ิมภูมิคุ้มกันและการรับมือต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาก
าศ ภัยธรรมชาติ 
และภัยพิบัติอ่ืนๆ 

4.2 
เพ่ิมพูนประสบการณ์การแบ่งปัน
และบทเรียนที่ได้รับ 

อำนวยความสะดวกในการเรีย
นรู้ข้ามประเทศระหว่าง AMS 
ในเรื่องเพศภาวะ การป่าไม้ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภู
มิอากาศ 
ในคณะทำงานอาเซียนด้านวน
ศาสตร์ชุมชน 

ST5 ช่วยเหลือผู้ผลิตรายย่อยและ 
SMEs 
ที่มีทรัพยากรจำกัดในการปรับ
ปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
เทคโนโลยีและคุณภาพของผลิ
ตภัณฑ์ 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานตล
าดโลกและเพ่ิมความสามารถใ
นการแข่งขันตามแผนงานนโยบ
ายอาเซียน ว่าด้วยการพัฒนา 
SME 

5.2. 
การปรับปรุงแนวทางร่วมของอาเ
ซียนในการแก้ไขปัญหาป่าไม้ในร
ะดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

รับรองและระบุจุดยืนร่วมของ
อาเซียนในเรื่องเพศภาวะและ
ป่าไม้และผลักดันให้ประเด็นนี้
มีผลต่อการพิจารณาในเวทีระ
หว่างประเทศและระดับภูมิภา
ค 

 

 

กรอบการบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (AIFS) 

และแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน 

 (2558- 2563) 
 

การผลัก
ดันเชิงก
ลยุทธ์   

คำอธิบาย กิจกรรม การแทรกแซง 

ทางเพศภาวะ 

ST1 เสริมสร้างความมั่นคงด้านอา
หาร 

1.2. 
ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทา
นอาหารด้วยการเพ่ิมประสิท

สร้างเวทีสำหรับการแบ่งปันประเด็
นทางสังคมและเรื่องเพศภาวะในอุ
ตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้ รวมถึงการบรรเทาทุกข์กรณีฉุ
กเฉิน/การขาดแคลน 

ธิภาพให้กับอุตสาหกรรมเม
ล็ดพันธุ์ 

ST2 ส่งเสริมตลาดอาหารและการ
ค้าท่ีเอ้ืออำนวย 

2.1.3 
รวบรวมข้อมูลและดำเนินกา
รวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการ
ประชุมทางเทคนิคของ 
AFSRB เช่น 
สถานการณ์เชิงนโยบายสำห
รับตลาดข้าว 
การประเมินผลกระทบของเ
กษตรพันธสัญญาสำหรับเก
ษตรกรรายย่อย 
และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์สามารถมุ่งเน้นไปที่ป
ระเด็นทางเพศภาวะในตลาดอาหา
รและการค้าโดยเฉพาะใน 
ข้าวและปลา 

ST3 เสริมสร้างระบบข้อมูลความม่ั
นคงด้านอาหารแบบบูรณากา
รเพื่อคาดการณ์ วางแผน 
และติดตามการจัดหาและการ
ใช้สินค้าโภคภัณฑ์อาหารขั้นพ้ื
นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 
ดำเนินการประเมินสถานะแ
ละแนวโน้มสำหรับข้าวและ
สินค้าโภคภัณฑ์อาหารที่สำคั
ญอ่ืนๆ 
ในอาเซียนเป็นระยะๆ 

การประเมินยังสามารถรวมถึงประเ
ด็นทางสังคมและเพศภาวะที่เกี่ยวข้
องกับข้าวและสินค้าโภคภัณฑ์อาห
ารหลักอ่ืนๆ ในอาเซียน 

ST4 ส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่
งยืน 

4.1.7 
ขยายและส่งเสริมความรู้ขอ
งเกษตรกรนอกเหนือจากเก
ษตรกรรมเพ่ือรวมธุรกิจการ
เกษตรและผู้ประกอบการ  

พัฒนาขีดความสามารถในประเด็น
ทางเพศในธุรกิจการเกษตรและการ
เป็นผู้ประกอบการ 

ST5 ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหก
รรมอาหารและการเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมความม่ันคงด้านอาหาร 

5.1.1 
เตรียมแผนงานสำหรับห่วงโ
ซ่คุณค่าทางการเกษตรและ
อาหารระดับภูมิภาคท่ีมุ่งเน้
นอุปสงค์เป็นหลัก 

ให้กลุ่มสตรี สหกรณ์ และ SMEs 
ไดม้ีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในก
ารจัดทำแผนงาน 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้ ST6 ระบุและหาหนทางแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคว
ามม่ันคงด้านอาหาร 

6.1.1 
ดำเนินการศึกษาผลกระทบ
ระยะยาวของการพัฒนาพลั
งงานชีวภาพและความม่ันคง
ด้านอาหารใน AMS 

การศึกษาควรรวมหัวข้อเกี่ยวกับสัง
คม และนัยทางเพศภาวะด้วย 

ST7 ใช้ข้อมูลโภชนาการเพ่ือสนับส
นุนนโยบายความม่ันคงด้านอ
าหารและการเกษตรด้วยหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ 

7.1.1 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดั
บภูมิภาคเพ่ือระบุ/กำหนดข้
อมูลและตัวชี้วัดด้านโภชนา
การที่สำคัญวิธีการรวบรวม/
รวบรวมที่จำเป็นสำหรับการ
ตรวจสอบความมั่นคงด้านอ
าหารเป็นประจำและการพั
ฒนานโยบาย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ควรรวม
ประเด็นทางเพศภาวะในโภชนากา
รด้วย 

ST8 ระบุนโยบาย สถาบัน 
และกลไกการกำกับดูแลสำหรั
บการพัฒนาการเกษตรที่ส่งเส
ริมโภชนาการใน AMS 

8.1 
ให้มีความตระหนักรู้และการ
ยอมรับในความสำคัญของโ
ภชนาการโดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่สำคัญในด้านอาหาร 
การเกษตร และป่าไม้ 

การมีสว่นร่วมของผู้หญิงเป็นสิ่งสำ
คัญในกิจกรรมสร้างความตระหนัก
รู้เหล่านี้ 

ST9 พัฒนาและเสริมสร้างนโยบาย
/โปรแกรมด้านอาหาร 
การเกษตร 
และป่าไม้ที่ส่งเสริมโภชนาการ 
และสร้างขีดความสามารถใน
การนำไปปฏิบัติ ติดตาม 
และประเมินผล 

9.1 
ได้มีการพัฒนานโยบายและโ
ครงการที่ส่งเสริมโภชนาการ
ด้านอาหาร การเกษตร 
และป่าไม้  

สร้างขีดความสามารถในการบูรณา
การเพศภาวะเข้ากับนโยบายและแ
ผนงานด้านอาหาร การเกษตร 
และป่าไม้ 
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้  
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แนวทางของ AMAF ในการบูรณาการประเด็นเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในภาคอาหาร  

การเกษตร และป่าไม้   



 


