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บทน�า 

อนิเตอร์เนชนัแนล รเิวอร์ส เป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไรทีท่�างาน

เพือ่ปกป้องระบบนเิวศวทิยาของแม่น�า้และสทิธขิองชมุชนลุม่แม่น�า้ 

โดยเป็นการท�างานที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้าง

เขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับน�้า รวมถึงผู้ที่ได้รับความ

เดือดร้อนจากกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งเป็นการท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเหล่านี้ 

นอกจากนีย้งัท�างานร่วมกบัองค์กรในเครือข่ายภาคประชาสงัคมต่าง ๆ 

(CSOs) ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

ประสบการณ์การท�างานของเราที่ได้ท�างานร่วมกับชุมชนต่าง ๆ 

ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการสร้างเขือ่นได้แสดงให้เหน็ว่าการสร้างเขือ่น

นั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศสภาพมาโดยตลอด 

ซึง่หมายถงึผลกระทบจากการสร้างเขือ่นขนาดใหญ่ เช่น การบงัคับ

ให้ประชาชนต้องย้ายถิน่ฐานเนือ่งจากทีอ่ยูอ่าศยัของพวกเขาเหล่านัน้

จะต้องกลายเป็นพ้ืนที่ส�าหรับการสร้างอ่างเก็บน�้า และยังเป็นการ

เปลี่ยนอุทกวิทยาของระบบแม่น�้าซ่ึงส่งผลต่อการเกิดน�้าท่วมตาม

ฤดูกาลหรือช่วงเวลาแล้งส�าหรับพื้นที่ชุ่มน�้าและที่ราบน�้าท่วมถึง 

ตลอดจนผลกระทบต่อประชากรหญิงและชายที่แตกต่างกัน

 

เหล่านีจ้งึเป็นเหตผุลทีท่�าให้เราสนบัสนนุให้ผูท้ีเ่สนอการสร้างเขือ่น

ท�าการประเมินผลกระทบต่อเพศสภาพเพ่ือท�าความเข้าใจถึง

ผลกระทบทีแ่ตกต่างต่อผูห้ญงิและผูช้ายทีเ่กดิขึน้เฉพาะส�าหรบัแม่น�า้ 

โครงการสร้างเขือ่น และชุมชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ สิง่ส�าคญัคอืต้องมี

การประเมนิถงึสิง่มชีวิีตหรอืทางเลอืกใด ๆ ส�าหรับการสร้างเขื่อน

และกระบวนการประเมินผลกระทบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง

และผู้ชายเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย และในฐานะของกลุ่มที่มี

ผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ควรท�าความเข้าใจว่าการ

สร้างเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและผู้ชายได้อย่างไร ซึ่งจะ

ท�าให้สามารถหลีกเลี่ยงหรือได้รับผลกระทบลดลง หรือได้รับการ

ชดเชยจากผู้ที่เสนอการสร้างเขื่อน และท�าให้สิทธิของทั้งหญิงและ

ชายได้รับการเคารพรวมถึงมีการตอบสนองต่อผลประโยชน์และ

ความต้องการของประชาชนเหล่านี้ 

เพศ เพศสภาพ และการผนวกรวม

คูม่อืนีไ้ด้ใช้ค�าว่า ‘เพศสภาพ’ เนือ่งจากคณุค่าของค�าได้ให้ความ

ส�าคัญกบัความสัมพนัธ์ทางสงัคมของผู้หญงิและผูช้ายและพลวตั

ทางอ�านาจ โดยตระหนกัดว่ีาโครงการสร้างเขือ่นมผีลกระทบใน

ทางลบต่อทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ (เดก็ชายและเดก็หญงิ) ดงันัน้เป้า

หมายของคู่มือนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงเป็นหลักเนื่องจากผู้หญิง

นั้นได้รับผลกระทบด้านลบอย่างไม่เป็นสัดส่วน โดยที่ชีวิตและ

ความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้หญิงมักถูกละเลยอยู่เสมอในบริบท

ของการสร้างเขือ่นและการตดัสนิใจเรือ่งทรพัยากรทีเ่กีย่วกบัน�า้

อย่างไรก็ตาม ในขณะท่ีมุ่งประเด็นไปที่ผู้หญิง องค์กร ฯ ได้

ตระหนกัว่ายงัมปีระชาชนกลุม่อืน่ ๆ  ทีต้่องประสบกับการเลอืก

ปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมกันภายในชุมชน เช่น ชนกลุ่มน้อย

ทางชาติพันธุ์และศาสนารวมถึงชนพื้นเมืองต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ

กบัเรือ่งเหล่านี ้แต่ประเดน็ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัคนชายขอบและ

การลดอ�านาจนัน้ยงัเป็นความจรงิส�าหรับคนจ�านวนมากทีม่กีาร

ระบุเพศสภาพและการก�าหนดเพศท่ีแตกต่างกัน บรรทัดฐาน

ทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นเป็นผู้ก�าหนดเพศสภาพ 

ท�าให้สามารถตระหนักได้ว่าอาจมีเพศสภาพได้หลากหลาย

ภายในชมุชน ซึง่ในบางบรบิทหมายถงึความหลากหลายทางเพศ 

(LGBTQIA) ได้แก่ หญิงรักหญิง (lesbian) ชายรักชาย (gay) 

คนรักสองเพศ (bisexual) คนข้ามเพศ (transsexual) ผู้ที่ชอบ

เพศเดียวกัน (queer) คนที่มีเพศก�ากวม (intersex) และคนที่

ไม่สนใจเรือ่งทางเพศ (asexual) แต่ในบรบิทอืน่ ๆ  ความเข้าใจท่ี

ถูกต้องนั้นควรมาจากความหลากหลายทางเพศหรือการ

เปลีย่นแปลงทางเพศสภาพมากกว่าการก�าหนดเพศสภาพแบบ

ตายตัว การอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สามารถใช้ในการระบุเพศ

และชนกลุ่มน้อยทางเพศท่ีมีอัตลักษณ์และอ�านาจทับซ้อน 

ประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง รปูแบบทีม่หีลายชัน้ของการท�าให้เป็น

คนชายขอบ การเลอืกปฏบิติั และการจ�ากดัอ�านาจของผูน้ัน้และ

ตัวแทน เครื่องมือในคู่มือนี้สามารถปรับเปล่ียนเพ่ือการผนวก

รวมการรบัรูเ้กีย่วกบัเพศสภาพรปูแบบต่าง ๆ  และควรตระหนักถึง

การพจิารณาบางประการเกีย่วกบัการประณามทีอ่าจเกดิขึน้ใน

กระบวนการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม และการดูแลเพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการระบุตัวตนซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง
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คู่มือนี้ประกอบไปด้วยสี่ส่วน ซึ่งรวมส่วนภาคผนวกที่เป็นเครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ

ส่วนที่ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางเพศสภาพจากการสร้างเขื่อน

และการอธิบายค�าศัพท์และค�าจ�ากัดความของเพศสภาพ

ที่ส�าคัญ

ส่วนที่ 3
ค�าแนะน�าและเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ  ท�างานร่วมกับ

ชุมชนในการด�าเนินการวิเคราะห์เพศสภาพรวมถึงการระบุว่า

โครงการสร้างเขือ่นอาจส่งผลกระทบต่อผูห้ญงิและผูช้ายได้อย่างไร

ส่วนที่ 2

ค�าแนะน�าและเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรทบทวนและ

ไตร่ตรองเกี่ยวกับเร่ืองเพศสภาพในเชิงปฏิบัติของตนใน

ฐานะองค์กรและในงานรณรงค์ที่ด�าเนินการอยู่

ส่วนที่ 4

ค�าแนะน�าส�าหรบัองค์กรและองค์กรเครอืข่ายต่าง ๆ  เพือ่ให้

แน่ใจว่าการรณรงค์ได้มกีารเน้นในเรือ่งเพศสภาพอย่างชัดเจน

คู่มือนี้ประกอบด้วยกรณีศึกษาต่าง ๆ รายการตรวจสอบ แบบ

ค�าถามที่ก�าหนดให้ เครื่องมือวิเคราะห์และการวางแผนอื่น ๆ 

ซึ่งปรากฏอยู่ในภาคผนวกของคู่มือนี้และสามารถดาวน์โหลด

ได้ที่ www.internationalrivers.org/transforming-power 

ภาคผนวก

เคร่ืองมอื แบบทีก่�าหนดให้ และทรพัยากรต่าง ๆ  ส�าหรบัใช้

ในการด�าเนินการวิเคราะห์เพศสภาพ

สิ่งที่ส�าคัญอีกประการคือ องค์กรในเครือข่ายภาคประชาสังคม

และองค์กรเอ็นจีโอต่าง ๆ ต้องท�างานร่วมกันเพื่อสนับสนุนชุมชน

ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโดยค�านึงถึงความแตกต่าง

ของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นรวมถึงความต้องการและผลประโยชน์ของ

ผู้หญิงและผู้ชาย 

เราส่งเสรมิให้องค์กรต่าง ๆ  รณรงค์เรือ่งเข่ือนและแม่น�า้ โดยท�างาน

ร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในแง่ของการ

ตระหนักถึงบทบาทหญิงชาย และท�างานร่วมกับผู้หญิงและองค์กร

ที่ท�างานเกี่ยวกับผู้หญิง เพื่อประโยชน์ต่อทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

ในขณะที่คู่มือนี้มุ่งเน้นไปที่การยกระดับความเป็นผู้น�าของผู้หญิงที่

เป็นคนชายขอบในชมุชนท่ีได้รบัผลกระทบจากการพฒันาสร้างเขือ่น

ตามท่ีได้กล่าวมาก่อนหน้านี ้เรายงัได้ตระหนกัว่าเรื่องเกี่ยวกับบุคคล

ที่การแสดงออกทางเพศไม่ตรงตามบรรทัดฐานของสงัคมนัน้ยงัคง

ถกูมองข้ามเพ่ิมขึน้เป็นสองเท่า นอกจากนี ้ในกรอบทางมุมมองของ

ผู้หญิงและผู้ชายนั้น เราตระหนักว่าได้จัดวางคู่มือน้ีไว้ในกรอบ

แนวคิดที่มีเพียงสองเพศท่ียังคงมีอิทธิพลเหนือชุมชนหลายแห่ง

ที่ท�างานด้วย และความเสี่ยงน้ีท�าให้การไม่มีตัวตนและการเลือก

ปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่การแสดงออกทางเพศไม่ตรงตาม

บรรทัดฐานของสังคมจ�านวนมากน้ันเกิดขึ้นอย่างไม่มีวันจบสิ้น 

อย่างไรก็ตาม เรามีความตั้งใจที่จะให้ทรัพยากรและบทเรียนที่

น�าเสนอนี้

 

สามารถเป็นประโยชน์ส�าหรบัการท�าความเข้าใจผลกระทบทางเพศ

สภาพของการพัฒนาสร้างเข่ือนและสามารถตีความให้เป็นกรอบที่

กว้างขึ้นนอกเหนือจากการตีความเพียงสองแบบคือชายและหญิง

โดยใช้เครื่องมือที่รวมอยู่ในภาคผนวก

คู่มือนี้จัดท�าขึ้นเพื่อช่วยองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กร

พัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชนระดับรากหญ้าในการปรับปรุง

และการเสริมพลังในเรื่องเพศสภาพเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คู่มือน้ีได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับองค์กรท่ี

สนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐานของเขื่อน

ขนาดใหญ่ ซึ่งคู่มือนี้ได้ถูกออกแบบให้สามารถใช้ได้จริงส�าหรับผู้ที่

ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพ เพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุง

งานของบคุคลเหล่านัน้ โดยมกีารตัง้ค�าถามว่าจะสามารถผนวกรวม

เรือ่งเพศสภาพเข้ากบัการท�างานให้ดขีึน้ได้อย่างไร และสิง่นีจ้ะช่วย

ส่งเสรมิในเรือ่งของผลประโยชน์และสทิธขิองผูห้ญงิควบคูไ่ปกบัสทิธิ

ของผู้ชายในบริบทของการพัฒนาเขื่อนได้อย่างไร
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Bargny Coast Waterkeepers - งานเฉลิมฉลอง Day of Action 

for Rivers ของชาวเซเนกัลในปี 2015 การรวมตัวกันที่แม่น�้าโดย

ผูพิ้ทกัษ์แม่น�า้ได้ประท้วงและถือป้ายเพือ่เป็นเกียรตแิก่ Berta Caceres 

ซึ่งเป็นด่ังตัวแทนของผู ้พิทักษ์แม่น�้าจากฮอนดูรัสท่ีถูกสังหาร

เนื่องจากต่อต้านโครงการสร้างเข่ือนท่ีจะมาท�าลาย ชุมชนของเธอ 

| ภาพถ่ายโดย Bargny Coast Waterkeepers.

ส่วนที่ 1

ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาพ

4 การเปลีย่นแปลงอ�านาจ: คู่มือเก่ียวกับเพศสภาพส�าหรบัองค์กรในการรณรงค์เรือ่งเขือ่นและแม่น�า้
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เม่ือพจิารณาถงึการขาดมุมมองในเรือ่งเพศสภาพ
ของกระบวนการวางแผน โครงการสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่จึงเกิดขึ้นจากความไม่สมดุลในความ
สัมพันธ์ระหว่างบทบาทของหญิงและชายที่มีอยู่ 
ส�าหรบัชุมชนท่ีได้รบัผลกระทบน้ัน การสร้างเข่ือน
ได้ท�าให้เรื่องความแตกต่างทางเพศสภาพขยาย
กว้างข้ึนโดยการก�าหนดส่วนแบ่งต้นทุนทางสังคม
ที่ไม่สมส่วนต่อผู้หญิง หรือ ผ่านการจัดสรรผล
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เท่าเทียมกัน” 

เขื่อนและการพัฒนา: กรอบการด�าเนินงานใหม่ส�าหรับการตัดสินใจ 
โดยรายงานของคณะกรรมการเขื่อนโลก

1.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาพในบริบทของเขื่อน แม่น�้า และชุมชน
ที่อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น�้า

แม่น�า้และทรพัยากรทีเ่กีย่วกบัน�า้นัน้เป็นส่วนส�าคัญของระบบนเิวศ

ของโลก ซึง่เป็นแหล่งเพือ่การด�ารงชวีติและขบัเคลือ่นระบบอาหาร

และเศรษฐกิจที่แท้จริง แม่น�้าและแหล่งน�้าจืดน้ันเป็นแหล่งที่อยู่

อาศยัของความหลากหลายทางชีวภาพทีส่�าคญั แต่กย็งัมกีารศกึษา

เก่ียวกับด้านนี้ไม่มากนัก โดยภัยคุกคามท่ีแท้จริงจากการแสวงหา

ประโยชน์และการใช้ทรัพยากรน�้าเกินความจ�าเป็นน้ันเกิดขึ้นอย่าง

ง่ายดายโดยไม่มีการค�านึงถึงการอนุรักษ์และความสมบูรณ์ของ

สิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศน�้าจืด

แม่น�้าและน�้าในแม่น�้าแต่ละสายตลอดจนทรัพยากรในลุ่มน�้าอื่น ๆ 

นั้นมีคุณค่าที่แตกต่างกันไปตามความแตกต่างของผู้ใช้ ในลุ่มน�้า

หลาย ๆ  สาย สิง่นีน้�าไปสูก่ารแย่งชงิแม่น�า้โดยตรงรวมถงึการใช้และ

การแปรสภาพน�้าเพื่อการใช้งาน

 

บ่อยครั้งการใช้น�้าของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรายหนึ่ง (เช่นการใช้

ส�าหรับการสร้างเขื่อนหรือระบบชลประทาน) จะกลายเป็นการ

ท�าลายผลประโยชน์ของผู้ใช้รายอื่น (เช่นชุมชนที่อยู่ริมแม่น�้าใน

ท้องถ่ิน) การสร้างเขื่อนและการดึงน�้าใช้เพื่อการเกษตรขนาดใหญ่

หรือการใช้น�้าในอุตสาหกรรมมักส่งผลต่อความมีชีวิตและความ

หลากหลายของระบบธรรมชาติ  การเชื่อมโยงของแม่น�้ากับต้นน�้า

ในที่ดอนและที่ราบลุ่ม พื้นที่ชุ่มน�้าและที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ลุ่มน�้าคือ

กุญแจส�าคัญต่อสภาพของระบบนิเวศน�้าจืด ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการด�ารงชีวิตของผู้คนนับล้านทั่วโลก
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แม่น�า้คอืชวีติส�าหรบัชมุชนรมิแม่น�า้หลายแห่ง น�า้เป็นแหล่งอาหาร

และน�้าเองก็เป็นทรัพยากรที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้ในครัวเรือน เป็น

แหล่งส�าหรบัน�า้ดืม่ อาบน�า้ ซกัผ้า และท�าการเกษตร ชมุชนรมิแม่น�า้

อาจท�าการประมงเก็บพืชและสัตว์น�้า รวมถึงการใช้น�้าเพื่อเลี้ยง

ปศุสัตว์และสนับสนุนการท�าสวนริมฝั่งแม่น�้าหรือพื้นที่เพาะปลูก 

นอกจากนี้ แม่น�้ายังท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งท่ีเช่ือมโยง

ผู้คน และการขนส่งสินค้าและบริการ แม่น�้ายังถูกอนุรักษ์ไว้ส�าหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ  ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณซึ่งเป็นรากฐานที่แท้

จริงของผู้คนในประวัติศาสตร์ ต�านาน และเรื่องราวต่าง ๆ

ชนพื้นเมืองจ�านวนมากนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชน

กับดินแดนและน่านน�้าของตน การท�าความเข้าใจว่าผู ้คนเห็น

คณุค่าของแม่น�า้อย่างไรสามารถช่วยท�าให้เข้าใจถงึพลวตัและความ

ตึงเครียดในการจัดการทรัพยากรเหล่าน้ี และเพื่อท่ีจะเข้าใจได้ดี

ขึ้นควรจะต้องตระหนักถึงแง่มุมทางเพศสภาพต่อการจัดการและ

การใช้นัน้ ซึง่บางส่วนเป็นความรบัผดิชอบร่วมกันระหว่างชายและหญงิ 

แต่หลาย ๆ ด้านของการใช้น�้าในชุมชนนั้นถูกมองว่าเป็นงานและ

ความรับผิดชอบของผู้หญิง

ผูห้ญงิและผูช้ายมกัมบีทบาททีแ่ตกต่างกนัในการจดัการน�า้และการ

ดูแล ซึ่งบางส่วนจะถูกประมวลไว้ในระบบความเชื่อหรือกฎหมาย 

ในหลาย ๆ วัฒนธรรมและสังคม ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมักเป็นผู้ที่

ได้รับมอบหมายให้เกบ็และจัดการน�า้ในครวัเรอืน ผูห้ญิงมีบทบาทส�าคัญ

ในการจัดหา จัดการ และปกป้องทรัพยากรน�า้ แต่การมีส่วนร่วม

ของผูห้ญงิในการตดัสนิใจเรือ่งทรพัยากรน�า้ยงัคงจ�ากดัหรอืไม่ได้รบั

การยอมรับ ความรับผิดชอบและความเป็นผู้น�าของผู้หญิงมักถูก

มองข้ามและไม่เห็นคุณค่า

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากโครงการสร้างเขื่อน

ขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่คือกลุ่มคนชายขอบใน

ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติจากผืนดินและ

แม่น�้าเพื่อการด�ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่างเช่น ในแอฟริกา จากประสบการณ์ได้แสดงให้เห็นว่าคน

ชายขอบจ�านวนมากมีแนวโน้มท่ีจะเข้าถึงการศึกษาและบริการ

อื่น ๆ ของรัฐได้อย่างจ�ากัด ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน

หรือผู้ที่เสี่ยงต่อผลกระทบของโครงการสร้างเขื่อนท่ีถูกเสนอมัก

ถูกกีดกันจากการตัดสินใจและประสบปัญหาจากการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนหลายครั้ง และในหลายกรณีที่ผู้หญิงจากชุมชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านลบ

จากการพัฒนาเขื่อน

บ่อยครั้งที่โครงการสร้างเขื่อนท�าให้ความไม่สมดุลของอ�านาจที่มี

อยู่ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายรุนแรงขึ้น โดยการก�าหนดผลกระทบ

ด้านลบที่ถูกแบ่งอย่างไม่ได้สัดส่วนต่อผู้หญิงและผ่านการจัดสรร

ผลประโยชน์ให้กับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่

แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการที่
ผู้ชายเป็นผู้ที่วางแผนการย้ายถิ่น
ที่อยู่อาศัด้วยตนเองและเพื่อตนเอง 
เน่ืองจากผู้ชายเป็นผู้ท่ีได้รบักรรมสิทธิ์
ในที่ดินและการชดเชยทรัพย์สิน
โดยไม่ค�านึงถึงสถานการณ์การ
ถือครองที่ดินก่อนการเคลื่อนย้าย

ในขณะเดียวกันโอกาสต่าง ๆ 
ส�าหรับการหารายได้ของผู้หญิงนั้น
แทบจะไม่ได้รบัการท�าให้เป็นส่วนหน่ึง
ของโครงการ และการขยายงาน
ในกลุ่มผู้หญิงถูกจ�ากัดเฉพาะเพียง
การสร้างผลผลิตภายในครัวเรือน
ที่ไม่สามารถสร้างรายได้...

เป็นผลให้สถานะของผู้หญิงในฐานะ
สมาชิกที่สามารถท�างานสร้าง
ผลผลิตได้และเป็นคู่คิดในการ
ตัดสินใจในครอบครัวลดลงจาก
การสูญเสียสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจไปพร้อมกัน”
 
Elizabeth Colson และ Thayer Scudder   
จากสวัสดิการสู่การพัฒนา: กรอบแนวคิดส�าหรับ
การวิเคราะห์ผู้พลัดถิ่น
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การสร้างเขือ่นและโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องอาจเป็นสาเหตขุอง

ผลกระทบทางลบ เช่น น�า้ท่วมสวนทีม่ผีลผลติดแีละพืน้ทีเ่พาะปลกู

รวมถึงการแย่งชิงที่ดินและทรัพยากรไปจากการใช้งานแบบดั้งเดิม

หรือตามประเพณี และหนึ่งในผลกระทบที่พบบ่อยที่สุดคือการ

ตั้งถิ่นฐานใหม่โดยไม่สมัครใจเม่ือครอบครัวถูกบังคับให้ออกจาก

ที่ดินหรือออกจากบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อให้สามารถสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน หรือเตรียมพื้นท่ีให้พร้อมเพื่อใช้ส�าหรับท�าเป็นอ่างเก็บน�้า

ของเขือ่น ซึง่เหล่านีเ้ป็นประสบการณ์ของชมุชนอนิกาในสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยคองโก (โปรดดูกรณีศึกษาหน้าถัดไป)

 

โดยทั่วไปแล้วชุมชนต่าง ๆ จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบและ

ทางเพศสภาพจากกระบวนการปรกึษาหารอืและการมส่ีวนร่วมของ

รัฐบาลหรือบริษัทที่ริเริ่มข้ึน บรรทัดฐานทางสังคมในหลายกรณี

มองว่าผู้ชายเป็นผู้ส่ือสารหลักหรือผู้ที่มีอ�านาจตัดสินใจส�าหรับ

ครอบครัวและชุมชนเมื่อมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคล

ภายนอก ในบริบทนี้ผู้ชายจะมีอ�านาจในการปรึกษาหารือต่าง ๆ 

เก่ียวกบัการเสนอการสร้างเขือ่นและผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้ ตลอดจน

การเยียวยาและการชดเชยจากโครงการ เว้นแต่จะมีความพยายาม

โดยเจตนาที่จะรวมผู้หญิงไว้ในกระบวนการตัดสินใจ วิถีปฏิบัติ คือ 

มกีารพดูคุยกบัผู้ชายและผู้ชายจะเป็นผู้ตดัสินใจในนามของครอบครวั

ที่ได้รับผลกระทบ ด้วยเหตุน้ีความต้องการและผลประโยชน์ของ

ผู้หญิงจึงถูกละเลยหรือถูกสรุปเองอยู่บ่อยครั้ง

ผลกระทบโดยทั่วไปของผู้หญิงในชุมชนที่ได้
รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนระหว่างการ
พัฒนาและการด�าเนินโครงการ ได้แก่ ที่ดินและทรัพยากรต่างๆ 

• ปัญหาในกระบวนการจัดสรรที่ดินและการชดเชยที่ดิน

• การสูญเสียอาชีพและกิจกรรมที่สร้างรายได้

• การสูญเสียทุนทางสังคมเมื่อต้องพลัดถิ่น

• สูญเสียความเป็นเจ้าของที่ดินแบบดั้งเดิม

• ขาดการเข้าถึงการเป็นเจ้าของและการควบคุม

ทรัพยากรที่ต้องพึ่งพา 

การให้ข้อมูลและความช่วยเหลือ

• ขาดข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกและแนวทางในการ

แก้ไขปัญหา

• ขาดข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ

• มีกลไกการร้องทุกข์ที่ไม่เข้มแข็งหรือขาดหายไป

ครัวเรือน

• ความรุนแรงในครอบครัว

• การท�าร้ายร่างกายอย่างรุนแรงและการปล้น

• การท�างานหนัก

• การสูญเสียการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อหาอาหารและรายได้

• โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการแพร่ 

กระจายของการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์

• ความไม่มั่นคงของอาหาร

การบริการและสถาบันต่าง ๆ

• การจ�ากัดและการขาดการเข้าถึงทางสุขภาพและ

การศึกษา

• การขาดหรือความไม่เพียงพอในการชดเชยทาง

สินทรัพย์ที่สูญหายไป

• การขาดการเข้าถึงระบบยุติธรรมและผู้ที่มีอ�านาจ

ในการตัดสินใจ
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1 กรณีศึกษาที่ได้ปรับมาจาก “ผู้หญิงแห่งอินกา: โฉมหน้าของการต่อต้าน”  โดย  Ange Asanzi, International Rivers 

https://www.internationalrivers.org/blogs/337/the-women-of-inga-a-portrait-of-resilience

กรณีศึกษา
“จงไปบอกพวกเขาว่าพวกเรา ‘ผู้หญิงแห่งอินกา’ ก�าลังได้รับความล�าบาก”1

คนิชาซาแคมป์ คองโกกลาง สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก 
การประชุมที่ปรึกษาของผู้หญิง 
| ภาพโดย International Rivers 2017

สิง่หนึง่ทีแ่น่นอนคือผูห้ญงิแห่งอนิกาในสาธารณรฐัประชาธปิไตย

คองโกมีความพอเพียง พวกเขาปลูกอะโวคาโด ส้ม กล้วย มัน

ส�าปะหลัง ถ่ัวเปลือกแข็งและถ่ัวเขียว เก็บเก่ียวพืชที่ใช้ในการ

รกัษาโรคเพ่ือรกัษาอาการเจบ็ป่วย เกอืบทกุอย่างทีน่�ามาบรโิภค

นั้นเป็นผลผลิตที่มาจากที่ดินของตนเอง ผู้หญิงเหล่าน้ีท�างาน

อย่างหนักเพื่อที่จะได้สามารถหาเงินใช้ได้ครบเดือน สามีของ

พวกเขาหลายคนตกงานจึงท�าให้เกษตรกรรมกลายเป็นแหล่ง

รายได้เพยีงแหล่งเดยีว พวกเขารูส้กึว่าถกูรฐับาลคองโกทอดทิง้

และขาดการบริการท่ีจ�าเป็นต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงน�้า พลังงาน 

โรงเรียน โรงพยาบาล และถนน แต่อย่างไรก็ดี ผู้หญิงเหล่าน้ี

สามารถอยู่รอดมาได้หลายสิบปีเพราะแม่น�้าและป่าไม้

ผู้หญิงเหล่านี้อาศัยอยู่ใกล้น�้าตกอินกาและกระแสน�้าเชี่ยวใน

แม่น�า้คองโกตอนล่างของสาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก ในช่วง

ทศวรรษ 1970 และ 1980 รฐับาลคองโกได้สร้างเขือ่นขนาดใหญ่ 

2 แห่ง คือ เขื่อนอินกา 1 และ 2 เพื่อควบคุมพลังงานจากแม่น�้า 

รัฐบาลได้ให้สัญญาว่าเขื่อนทั้งสองที่สร้างขึ้นนี้จะน�ามาซึ่งงาน

และไฟฟ้าแก่หมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงกับเขื่อน แต่มากกว่า

สี่ทศวรรษที่ผ่านมายังไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้น แม้ว่าเขื่อนอินกา 1 

และ 2 จะประสบความล้มเหลว แต่สาธารณรัฐประชาธิปไตย

คองโกได้ก�าหนดเป้าหมายของโครงการใหม่ ณ แม่น�้าคองโก: 

แกรนด์อินกา รัฐบาลคองโกวางแผนที่จะพยายามใช้และหา

ประโยชน์จากศักยภาพของแม่น�้าอินกาอีกครั้ง

ด้วยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เฟสแรกของ

โครงการอินกา 3 จะสามารถส่งก�าลังไฟฟ้าออกไปได้หลายพัน

กิโลเมตรในขณะที่พลังไฟฟ้านี้ยังคงไปไม่ถึงประชาชนที่อินกา 

ในปี 2014 ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเขื่อนอินกา 3 จะท�าให้

ประชากรเกือบ 10,000 คน ต้องย้ายถิ่นฐานหากมีการสร้าง

เขื่อนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก ซึ่งการด�ารงชีวิต

ล้วนขึน้อยูก่บัแม่น�า้ ทีด่นิ และป่าไม้ “เราจะไปไหนด?ี อย่างน้อย

ที่นี่เรายังสามารถท�าการเกษตร ขายผลผลิต และใช้เงินเพื่อส่ง

ลูก ๆ ไปโรงเรียนได้” หญิงสาวจาก Kilengo กล่าว
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คนิชาซาแคมป์ คองโกกลาง สาธารณรฐัประชาธปิไตย
คองโก การประชุมปรึกษาของผู้หญิง 
| ภาพโดย International Rivers 2017 

ผู้หญิงย้ายจากเมือง Boma ไปยังหมู่บ้าน Mpita 
และหมู่บ้าน Nsengi | ภาพโดย Serge Ngimbi

“พวกเขาให้งานแก่ผูท้ีม่าจากทีห่่างไกลแต่ไม่ได้ให้สามแีละลูก ๆ  

ของเรา” ผู้หญิงอีกคนกล่าว แม้ว่าแม่จะใช้เงินจ�านวนมากเพื่อ

ส่งลูก ๆ  ไปโรงเรียน แต่สุดท้ายลูก ๆ  ก็ต้องกลับมาช่วยแม่ท�าไร่

และไม่มีหมู่บ้านใดที่มีน�้าใช้เลย ที่แคมป์กินชาซา อดีตคนงาน

ในแคมป์ที่ปัจจุบันอาศัยอยู ่ในลักษณะของผู ้พลัดถิ่นจาก

เขื่อนอินกา 1 และ 2 รวมถึงอดีตคนงานในโครงการก่อนหน้านี้

และลูก ๆ  ของพวกเขา และเดก็ผูห้ญงิต้องเข้าควิเป็นเวลาหลาย

ชั่วโมงเพื่อเติมน�้าในถังจากก๊อกเดียวที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งให้

บริการประชาชนกว่า 10,000 คน

การส�ารวจที่กว้างขึ้นในเรื่องผลกระทบทางเพศสภาพจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก 

การปรับขนาดให้สมดุล: การใช้การประเมินผลกระทบทางเพศสภาพในการพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า

https://asia.oxfam.org/policy-paper/gender-impact-assessment-gia-manual
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1.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับค�าศัพท์ทางเพศสภาพและค�าจ�ากัดความ

ผู้หญิงจากเมือง Dulong มณฑลยูนนานของจีนได้พูดคุยกับ 
International Rivers เกี่ยวกับความส�าคัญของแม่น�้า Nu ที่มี
ต่อประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ Dulong ในปี 2015 
| ภาพโดย International Rivers

การท�าความเข้าใจเรื่องเพศสภาพในบริบทของเขื่อน แม่น�้า และ

ชมุชนทีอ่าศยัอยูร่มิแม่น�า้จะสามารถช่วยได้เมือ่องค์กรทีท่�างานร่วม

กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนมีค�าศัพท์เกี่ยวกับเพศสภาพ

เพื่อใช้ร่วมกัน วิธีนี้จะท�าให้ง่ายต่อการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทาง

เพศสภาพในรูปแบบท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าใจได้ ซ่ึงเป็นส่ิงจ�าเป็น

ส�าหรับการเสริมสร้างการปฏิบัติในเรื่องเพศสภาพ 

ขั้นตอนส�าคัญคือ การท�าความเข้าใจค�าศัพท์และค�าจ�ากัดความที่

ส�าคัญอย่างชัดเจน ตัวอย่างในที่นี้ เช่น ค�าว่า ‘เพศ’ นั้นแตกต่าง

จากค�าว่า ‘เพศสภาพ’ ค�าแรกน้ันเป็นความแตกต่างทางชีววิทยา

ระหว่างหญิงและชาย

 

ส่วนค�าหลงันัน้ขึน้อยูก่บัความแตกต่างทางวฒันธรรมและสังคมทีม่า

จากบทบาทและความรับผิดชอบของผู้หญิงและผู้ชาย  เครื่องมือ

บางประการที่ได้ระบุไว้ในคู่มือนี้ เช่น “การท�าความเข้าใจบทบาท

ในการท�างานนอกครัวเรือนและการท�างานในครัวเรือนของผู้หญิง

และผู้ชาย” จึงเป็นค�าศัพท์เฉพาะที่ต้องท�าความเข้าใจด้วย 

ภาคผนวก 1 ประกอบด้วยค�าศพัท์และค�าจ�ากดัความของเพศสภาพ

ที่ส�าคัญต่าง ๆ   รายการของค�าจ�ากัดความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหน้า

ถัดไป และได้รับการปรับมาจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง UN Women 

Training Center’s Gender Equity Glossary.
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เพศสภาพ
เพศสภาพไม่ได้หมายถึงเพศเพียงเพศเดียว แต่กล่าวถึงประสบการณ์ของการเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและการรับรู้ในแง่ของ

บทบาทและความรับผิดชอบทีก่�าหนดโดยสงัคม การรบัรูเ้ป็นตวัแบ่งผูห้ญงิและผูช้ายและก�าหนดว่าแต่ละเพศควรจะกระท�า 

คดิ และประพฤตติวัอย่างไร นอกจากนีย้งัก�าหนดวธิกีารจดัระเบยีบทางสังคม โครงสร้างทางสังคมเกีย่วกบัเพศสภาพก�าหนด

ว่าสังคมให้คุณค่ากับผู้ชาย ผู้หญิง เด็กหญิง และเด็กชายอย่างไร และจัดสรรบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน

ผู้คนน้ันมีความเกียวข้องกันในบทบาททางเพศสภาพที่หลากหลาย โดยค่านิยมที่ก�าหนดบทบาทเหล่านั้นจะก�าหนดความ

แตกต่างในการเข้าถึงผลประโยชน์ การควบคุม และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในการตัดสินใจ ในกรณีที่ไม่ได้มีการระบุตัวตน

ทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คนข้ามเพศ (transsexual) คนที่มีเพศก�ากวม (intersex) และคนที่ไม่สนใจเรื่องทางเพศ 

(asexual) การก�าหนดบทบาททางเพศสภาพอาจท�าให้เกิดปัญหาและมีการเลือกปฏิบัติมากขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย
หมายถงึความสมัพนัธ์ทางสังคมระหว่างชายและหญิงภายในเวลาและสถานทีท่ีก่�าหนด ความสัมพนัธ์ทางสงัคมเหล่านีอ้ธบิาย

ถงึความแตกต่างในความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจระหว่างเพศต่าง ๆ  โดยทัง้ผูห้ญงิและผูช้ายนัน้ไม่ได้มลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั ซึง่ความ

สมัพนัธ์ทางเพศสภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัอตัลกัษณ์ทางสังคมหลายประการ เช่น ศาสนา ความสัมพนัธ์ทางการเมอืง ชาตพินัธุ์ 

สถานะทางสังคม อายุ และรสนิยมทางเพศ

การเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ
การเข้าถึงคือโอกาสในการใช้ทรัพยากรและการควบคุมคืออ�านาจที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรนี้อย่างไรรวมถึงใครที่จะ

เป็นผู้ที่เข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้

การตระหนักถึงบทบาทของหญิงและชาย
หมายถงึการวางแผนและการด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ของโครงการทีต่รงตามประเดน็ทางเพศสภาพทีร่ะบไุว้ และส่งเสรมิความ

เท่าเทียมกันระหว่างเพศ โดยน�าทฤษฎีเรื่องความเข้าใจและการยอมรับเรื่องเพศสภาพมาปฏิบัติ

การบูรณาการบทบาทหญิงชาย
เป็นกระบวนการบูรณาการมุมมองด้านความเท่าเทียมกันทางเพศเข้ากับกระบวนการพัฒนาในทุกขั้นตอนและทุกระดับ 

ดังนั้น การบูรณาการบทบาทหญิงและชายจึงเป็นกลยุทธ์เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จในเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศ

บทบาทการท�างานนอกครัวเรือน
งานทีด่�าเนินการโดยชายหรอืหญงิโดยได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิหรอืรปูแบบอืน่ทีม่ใิช่เงนิ ซึง่รวมถงึการผลติในตลาดทีม่มีลูค่า

แลกเปลี่ยนและการผลิตเพื่อการยังชีพ/การสร้างผลผลิตในครัวเรือนที่มีมูลค่าการใช้งานจริงพร้อมด้วยมูลค่าแลกเปลี่ยนที่

เป็นไปได้ ส�าหรับผู้หญิงในการผลิตทางการเกษตรนี้รวมถึงการท�างานในฐานะเกษตรกรอิสระ ชาวนา และคนงานรับจ้าง

บทบาทการท�างานในครัวเรือน
การมีบุตรและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นไปเพื่อเป็นการดูแลสมาชิกในครัวเรือนและชุมชน รวมถึงงานบ้านที่ผู้หญิงต้องท�านั้น

เป็นการรบัประกนัในการบ�ารงุรกัษาและผลติแรงงาน ซึง่ไม่ใช่แค่เพยีงเรือ่งการสืบพนัธุท์างชีวภาพ แต่ยงัรวมถงึการหาเช้ือเพลิง

และน�้า การเตรียมอาหาร การดูแลบุตร การศึกษาและการดูแลสุขภาพอีกด้วย
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ส�าหรับองค์กรใด ๆ ที่ท�างานร่วมกับชุมชน การบูรณาการ

บทบาทหญงิชายเข้าไว้ในการท�างานหมายถึงการทีอ่งค์กรน้ัน

แทรกเนือ้หาเข้ามาเพือ่ทีจ่ะท�าประโยชน์ต่อทัง้ผูห้ญงิและผู้ชาย 

จงึมคีวามเป็นไปได้น้อยมากทีอ่งค์กรนัน้จะเริม่ด�าเนนิการใด ๆ  

หากพบว่ามคีวามเสีย่งในการทีจ่ะด�าเนนิการต่อ หรือเป็นการ

ท�าให้ความไม่เท่าเทยีมกันทีม่อียู่เดมิเพิม่มากข้ึน หากแต่เป็น

การเริ่มใช้แนวทางท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและ

สนับสนุนการเพิ่มพลังของผู้หญิงแทน

การบูรณาการบทบาทหญิงชายเป็นกระบวนการในการ

บรูณาการมมุมองความเท่าเทยีมทางเพศเข้ากบักระบวนการ

ท�างานและแนวทางขององค์กรในทุกขั้นตอนและทุกระดับ 

ดังนั้น การบูรณาการบทบาทหญิงชายจึงเป็นกลยุทธ์ที่จะ

ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศ

การบูรณาการบทบาทหญิงชายอาจกลายเป็นส่วนส�าคัญใน

การบรรลุผลเรื่องความยุติธรรมทางสังคม เนื่องจากเป็นการ

มุ่งเน้นที่จะจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะ 

 

ความไม่เท่าเทียมกันสามารถเกิดขึ้นได้จากการขาดโอกาส

หรือการด�าเนินการแทน การขาดอ�านาจและบทบาทที่เป็น

ทางการในการตดัสนิใจภายในสถาบนัและสงัคม UN Women 

ได้เน้นว่าการบรูณาการบทบาทหญิงชายนัน้ยงัไม่ใช่จดุส้ินสุด 

แต่เป็นการผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ กระบวนการ และการ

แทรกเข้าไปเพือ่ขจดัอปุสรรคต่อความเท่าเทยีมกนัอย่างเป็น

ระบบในทุกระดับและรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึง

นโยบายต่าง ๆ การวิจัย การสนับสนุน การออกกฎหมาย 

การจดัสรรทรัพยากร และการออกแบบและด�าเนนิโครงการ

ในส่วนนีข้องคู่มอืได้ให้ค�าแนะน�าบางประการเกีย่วกบัวธิกีาร

ประเมินทางเพศสภาพในเชิงปฏิบัติขององค์กร และประเมิน

ว่าบทบาทหญิงชายได้ถูกบูรณาการเข้าไว้ในการรณรงค์เรื่อง

เขื่อนและแม่น�้าที่มีอยู่แล้วได้ดีเพียงใด นอกจากนี้ ยังได้ระบุ

ถงึกลยทุธ์ กจิกรรม และส่ิงอืน่ ๆ  ทีส่ามารถท�าได้เพือ่ปรบัปรงุ

งานเกี่ยวกับเพศสภาพในเชิงปฏิบัติ

2 http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm

ส่วนที่ 2

การบูรณาการบทบาทหญิงชายและ
การด�าเนินการประเมินทางเพศสภาพ
ขององค์กร
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แม่น�้ำโขงในประเทศลำวตอนเหนือ 
แม่น�้ำโขงเป็นแหล่งควำมมั่นคง

ทำงอำหำรที่ส�ำคัญส�ำหรับประชำกร
ในประเทศปลำยน�้ำกว่ำ 60 ล้ำนคน 

รวมถึงลำว ไทย กัมพูชำ และ เวียดนำม
| ภำพโดย International Rivers 2008
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การด�าเนินการบูรณาการและการเริ่มด�าเนินการ

การประเมนิทางเพศสภาพสามารถใช้เพือ่วดัว่าองค์กรได้บรูณาการ

เรื่องบทบาทหญิงชายในการท�างานได้ดีเพียงใด ซ่ึงได้มีพื้นฐาน

ที่จ�าเป็นในการ บูรณาการบทบาทหญิงชายให้ประสบความส�าเร็จ

อยู่แล้ว เช่น นโยบายขององค์กรเกี่ยวกับการบูรณาการ นโยบาย

เกี่ยวกับพนักงานที่มีทักษะและความรู้เรื่องเพศสภาพในระดับสูง 

รวมถึงงบประมาณเฉพาะส�าหรับเรื่องเพศสภาพ 

การด�าเนินการประเมินแนวทางขององค์กรในเรื่องเพศสภาพนั้น 

ควรท�าการประเมินแบบง่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ การประเมินทาง

เพศสภาพนี้ควรพิจารณาสององค์ประกอบซึ่งเป็นองค์ประกอบที่

เสริมซึ่งกันและกัน ได้แก่

i. การให้ความส�าคัญกับตัวองค์กรเอง นโยบาย บุคลากร 

ทรัพยากรและความรู้ขององค์กร และ

ii. การพิจารณาว่าเรื่องเพศสภาพถูกบูรณาการเข้ากับการ

รณรงค์ที่ก�าหนดไว้ได้ดีเพียงใด

 

ภาคผนวก 2 เป็นเรื่องการประเมินทางเพศสภาพขององค์กร และ

ภาคผนวก 3 การรณรงค์เร่ืองการประเมนิทางเพศสภาพ ซึง่ภาคผนวก

ทั้งสองประกอบด้วยค�าถามที่ถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้น

ส�าหรับการไตร่ตรองขององค์กร และแบบที่ก�าหนดให้ส�าหรับการ

บันทึกผลของการประเมิน การประเมินเหล่านี้ควรท�าในลักษณะ

ของการฝึกหดัแบบมส่ีวนร่วมโดยให้เจ้าหน้าทีแ่ละองค์กรเครอืข่าย

ต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมด้วย และหากเป็นไปได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ส�าหรบัการรณรงค์ส�าหรบัการประเมนิเรือ่งเพศสภาพ) ควรให้ผูห้ญงิ

และผู้ชายจากชุมชนต่าง ๆ ที่องค์กรนั้นท�างานด้วยเข้าร่วมท�าการ

ประเมิน ค�าถามต่าง ๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อท�าให้เกิดการ

ไตร่ตรองได้ทันที และท�าให้เกิดการอภิปรายและการมุ่งม่ันท่ีจะ

ลงมือปฏิบัติ ควรใช้ผลการประเมินเหล่านี้เพ่ือระบุช่องว่างในการ

ปฏบิตัเิรือ่งเพศสภาพทีด่แีละจดัล�าดบัความส�าคัญของการด�าเนนิการ 

เพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่าน้ันตลอดจนปรับปรุงการปฏิบัติเรื่อง

เพศสภาพได้ในทีส่ดุ ล�าดบัความส�าคญัของการด�าเนนิการควรได้รบั

การบันทึกไว้อย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติการเรื่องเพศสภาพ เพื่อให้

สามารถติดตามความคืบหน้าของค�ามั่นสัญญาในการปฏิบัติเรื่อง

เพศสภาพเหล่านี้ได้

พื้นที่ชุ่มน�้า Hadeja-Nguru ไนจีเรีย 
ครอบครัวข้ามไปขายสินค้า 
| ภาพโดย International Rivers 2015
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หลังจากด�าเนินการประเมินเรื่องเพศสภาพในระดับองค์กร และ

รณรงค์ให้มีการประเมินเรื่องเพศสภาพตลอดจนได้เริ่มด�าเนินการ

เพ่ือพัฒนาแผนปฏบิติัการเรือ่งเพศสภาพแล้ว องค์กรต่าง ๆ  ควรปฏบิตัิ

ดังนี้

• ด�าเนินการสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องเพศสภาพของ

องค์กรและวธิทีีจ่ะเตมิเตม็ช่องว่างในการปฏบิตัขิององค์กร

โดยต่อเนื่อง

• จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการกับช่องว่างที่มีความส�าคัญ

ล�าดับแรก

• ตดิตามความคบืหน้าในการด�าเนนิการตามทีต่กลงไว้รวมถงึ

แผนปฏิบัติการเรื่องเพศสภาพ

• พฒันาแผนเพือ่บรูณาการบทบาทหญงิชายในการออกแบบ

การรณรงค์ทีก่�าหนดไว้ให้ดข้ึีน รวมถงึการปฏบิตังิานตลอดจน

การด�าเนินการตามล�าดับความส�าคัญที่ได้ตกลงไว้

• พัฒนาตัวชี้วัดและกรอบการติดตามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้าน

การรณรงค์ประเมินความส�าเร็จของการรณรงค์ในการ

ตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ของทั้งผู้หญิง

และผู้ชาย

• พิจารณาจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาให้มีความช�านาญ

ในเร่ืองเพศสภาพแก่เจ้าหน้าทีใ่นการรณรงค์ องค์กรเครอืข่าย 

และตัวแทนชุมชน 

หากพบว่ามีช่องว่างต่าง ๆ ในนโยบายเรื่องเพศสภาพหรือแนวทาง

การบรูณาการบทบาทหญิงชาย ควรจัดให้มกีลยทุธ์และการด�าเนนิการ

แบบง่ายที่สามารถน�ามาใช้เพื่อจัดการกับช่องว่างเหล่านี้

 

สิ่งที่ควรพิจารณา

• ควรให้มีองค์กรเครือข่ายใหม่ ๆ หรือผู ้เชี่ยวชาญด้าน

เพศสภาพเข้ามาช่วยจัดการกับช่องว่างเหล่านี้ด้วยความ

เชี่ยวชาญ

• พจิารณาถงึงบประมาณเพือ่สนบัสนนุโอกาสในการปรบัปรงุ

การปฏิบัติเรื่องเพศสภาพ รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม

เฉพาะทางด้านเพศสภาพ

• รับรองการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและผู้ชายในการตัดสินใจ

ทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการก�าหนดอัตราส่วน

ทางเพศสภาพที่สมดุล

• สนับสนุนบุคคลหน่ึงหรือมากกว่าให้เป็นตัวกลางในการ

ประสานงานหรือเป็นผู้ท่ีช่วยเหลือในเรื่องเพศสภาพใน

องค์กร ซึ่งหมายความว่าบุคคลเหล่าน้ีจะเป็นผู้น�าในการ

ท�างานด้านเพศสภาพและสนับสนุนเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ       

ในการพัฒนาความรู้และทักษะเรื่องเพศสภาพ

• การจัดตั้งคณะท�างานด้านเพศสภาพหรือชุมชนผู้ปฏิบัติ

งานเพือ่สนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีในการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ

เรื่องเพศสภาพ

• รบัรองการมส่ีวนร่วมของผู้หญงิและผู้ชายอย่างเท่าเทยีมกนั

ในคณะท�างาน ทีมงานของโครงการ และคณะกรรมการที่

ปรกึษา เม่ือมกีารจดังาน เช่น การคดัเลือกวทิยากรบรรยาย

• การแบ่งความรับผิดชอบต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่และฝ่าย

บริหารจัดการในการด�าเนินการตามล�าดับความส�าคัญ

พื้นที่ชุ่มน�้า Hadeja-Nguru ไนจีเรีย หญิงจาก Komadugu 

แอ่งน�้า Yobe | ภาพโดย International Rivers 2015



16 การเปลีย่นแปลงอ�านาจ: คู่มือเก่ียวกับเพศสภาพส�าหรบัองค์กรในการรณรงค์เรือ่งเขือ่นและแม่น�า้

ผู้หญิงเก็บดอกบัวหลวงจากแม่น�้าโขง 
| ภาพโดย Oxfam

ส่วนที่ 3

การด�าเนินการวิเคราะห์เกีย่วกบัเพศสภาพ

3.1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับเพศสภาพคืออะไร

การวิเคราะห์เก่ียวกับเพศสภาพคือกระบวนการตรวจสอบ

บทบาทและความรับผิดชอบต่าง ๆ ของผู้หญิงและผู้ชาย 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้หญิงและผู้ชายรวมถึงความไม่เท่า

เทียมต่าง ๆ  จากความสัมพันธ์นี้ โดยเป็นการตรวจสอบความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจภายในครัวเรือนและภายในสถาบันต่าง ๆ 

ในสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ

การวเิคราะห์เกีย่วกบัเพศสภาพเป็นจดุเริม่ต้นทีส่�าคัญส�าหรับ

การบูรณาการบทบาทหญิงชายในการท�างานขององค์กร

กับชุมชนที่องค์กรนั้น ๆ ท�างานด้วย การวิเคราะห์เก่ียวกับ

เพศสภาพสามารถน�ามาใช้เพือ่ส�ารวจความสัมพนัธ์และความ

ไม่เท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้วระหว่างผู้ชายและ

ผูห้ญงิในชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโครงการสร้างเขือ่น และ

การที่โครงการสร้างเขื่อนอาจท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ

ความสัมพันธ์เหล่านี้ รวมถึงท�าให้ความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่

แล้วรุนแรงมากขึ้น

16 การเปลีย่นแปลงอ�านาจ: คู่มือเก่ียวกับเพศสภาพส�าหรบัองค์กรในการรณรงค์เรือ่งเขือ่นและแม่น�า้
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กรณีศึกษา
การท�าความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้หญิงชาวคองโกท่ีอาศัยอยู่บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเข่ือนอินกา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ในหนึ่งวัน

ชุมชนอินกาที่ได้รับผลกระทบจากการเสนอสร้างเขื่อนอินกา 3 นั้น 

ได้รบัผลกระทบจากการสร้างเขือ่นมาก่อนหน้านีแ้ล้ว และประชาชน

ต้องย้ายถ่ินฐานในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา การประเมินวัน 

“ตามปกต”ิ ของผูห้ญงิชาวอินกานีเ้ป็นการแสดงให้เหน็ถึงทางเลอืก

ในการด�ารงชีวิตที่เห็นได้โดยทั่วไปในชุมชน

ชีวิตประจ�าวันปกติของผู้หญิงอินกาเริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 น. และ

สิน้สดุในเวลา 22.00 น. แม้ว่าผูห้ญงิส่วนใหญ่จะท�างานเป็นเวลานาน

ในบางวันของสัปดาห์ ในวันท่ีพวกเขาต้องออกไปหาฟืนในป่าและ

ส่วนใหญ่จบลงด้วยการท�าอาหารในเวลาดึกและเข้านอนดกึ โดยผู้หญงิ

จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการด�ารงชีพดังต่อไปนี้

การท�าไร่  ในขณะที่ผู ้หญิงบางคนท�าไร่ร่วมกับสามีแบบเป็น

ครอบครวั แต่ผูห้ญงิหลายคนท�าไร่ด้วยตัวเองโดยเฉพาะหญงิหม้าย

และหญงิโสด ภาระในบ้านจงึเป็นภาระของหญงิหม้ายและหญงิโสด

เนือ่งจากต้องออกไปท�างานในไร่ด้วยตนเองและไม่สามารถจ่ายเงนิ

ส�าหรับจ้างแรงงานพิ่มเพื่อช่วยเหลือตนในการท�าไร่ได้

การค้าขายปลา ผู้ขายส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้าน Manzi ทางด้าน

ท้ายน�้าของพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนอินกา ซึ่งดูเหมือนว่าคุณภาพชีวิตจะ

ดีกว่าของผู้อื่นในกลุ่ม แม้ว่าพวกเขาจะบ่นว่าปลาได้หายไปจาก

แม่น�า้คองโก ต้องท�างานเป็นเวลานาน ปลามขีนาดเล็ก และคณุภาพไม่ดี 

อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจ�านวนมากนั้นมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง 

ซึ่งชีวิตของคนเหล่านี้ดูเหมือนจะดีกว่าคนที่มาจากอินกา 

ผู้หญิงก�าลังเก็บผลผลิตจากไร่

ในหมู่บ้าน Mvuzi ภูมิภาคอินกา 

| ภาพโดย International Rivers

การล่าสตัว์ ส่วนใหญ่เป็นกจิกรรมทีผู่ช้ายเป็นผู้ท�า แต่ผูห้ญงิก็ได้รบั

ประโยชน์จากกิจกรรมหาเลี้ยงชีพนี้ในแง่ของความต้องการท่ีจะ

เก็บโปรตีนไว้ใช้ในครัวเรือน ซ่ึงผู้หญิงสามารถขายเน้ือส่วนเกิน

ภายในชุมชนได้

การค้าขาย เป็นหนึง่ในกจิกรรมหาเลีย้งชพีทีผู้่หญงิเป็นผู้ด�าเนนิการ 

ผูห้ญงิส่วนใหญ่ท่ีท�าการค้าขายมกัต้องท�างานเป็นเวลานานเนือ่งจาก

ไม่มีการก�าหนดเวลาเริ่มงานและเวลาเลิกงานไว้แน่นอนส�าหรับ

วนัท�างาน พวกเขาจะเริม่งานเมือ่ผูค้นเริม่มาซือ้ของและหยดุท�างาน

เมือ่ไม่มคีนมา กิจกรรมนีถ้อืเป็นธรุกจิของหมูบ้่านทีใ่ห้ความส�าคญักบั

การให้บรกิารมากกว่าการท�าก�าไรเนือ่งจากอตัราก�าไรค่อนข้างน้อย

ด้วยการท�าความเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของผู้หญิง

และผูช้าย ความสมัพนัธ์ระหว่างหญงิชายและความไม่เท่าเทยีมกนั

ในความสมัพนัธ์ จงึอาจพจิารณาได้ว่าเขือ่นสามารถสร้างผลกระทบ

ทีแ่ตกต่างกนัอย่างไรต่อชายและหญงิ ดงันัน้ การวเิคราะห์เกีย่วกบั

เพศภาพจึงท�าให้มั่นใจได้ว่าองค์กรที่รณรงค์เรื่องการสร้างเขื่อน

จะมุง่เน้นไปทีป่ระเดน็ทีน่่ากงัวลต่อผูห้ญงิและผูช้ายเหล่านัน้ และ

รบัรองความเป็นผูน้�าของผูห้ญงิและการมส่ีวนร่วมในการรณรงค์
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3.2 ขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับเพศสภาพ

International Rivers ได้เสนอแนะขั้นตอนการวิเคราะห์เกี่ยวกับ

เพศสภาพ 6 ขั้นตอนเพื่อท�าความเข้าใจว่าโครงการสร้างเขื่อนน้ัน

อาจส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและผู้ชายได้อย่างไร และเพื่อให้องค์กร

ที่ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบสามารถพิจารณาถึงผลกระทบ

ที่แตกต่างกันได้ดีที่สุด รวมถึงความต้องการและผลประโยชน์ของ

ผู้หญิงและผู้ชายในงานรณรงค์เรื่องการสร้างเขื่อนและแม่น�้าของ

องค์กรนัน้ ๆ  การวเิคราะห์เก่ียวกบัเพศสภาพควรท�าร่วมกบัชมุชนที่

ได้รบัผลกระทบจากการสร้างเขือ่นในลักษณะทีเ่ป็นการฝึกหดัแบบ

มส่ีวนร่วม โดยมกีารบนัทกึหรอืจดัท�าเป็นเอกสาร ซ่ึงกระบวนการนี้

สามารถท�าในรูปแบบการฝึกหัดแบบรวดเร็วและเข้มข้นด้วยการ

อบรมเชิงปฏิบัติการที่มีระยะเวลาเพิ่มขึ้น หรือ เป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการระยะยาว

ภาคผนวก 4 ถึง 9 ประกอบไปด้วยเครื่องมือ แบบที่ก�าหนดไว้ และ

ชุดค�าถามส�าคัญต่าง ๆ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเก็บข้อมูลจาก

ขั้นตอนทั้งหกที่กล่าวมานี้ (ได้มีการอธิบายโดยสรุปส�าหรับขั้นตอน

ทั้งหกในหน้าถัดไป)

ขอแนะน�าให้ท�าการเก็บข้อมูลส�าหรับแต่ละขั้นตอนด้วยการ (หรือ

อภิปรายกลุ่ม) อภิปราย โดยสามารถแยกออกเป็นการสนทนากับ

ผูห้ญงิกลุม่หนึง่และผูช้ายอกีกลุม่หนึง่ และอกีทางเลอืกหนึง่คอืการใช้

การสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากบางขั้นตอน

โดยให้ผูห้ญงิและผูช้ายในชุมชนนัน้เป็นผูช่้วยเกบ็ข้อมูลและท�าการ

วิเคราะห์

อย่างไรก็ตาม พึงตระหนักว่าการวิเคราะห์เกี่ยวกับเพศสภาพนั้น

ไม่ใช่กระบวนการทางเทคนคิ แต่เป็นเสมือนกระบวนการสร้างเสริม

พลังเพื่อท่ีผู้ใดก็ตามจะสามารถท�าการวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองและ

เริ่มเปล่ียนแปลงพลวัตรทางอ�านาจภายในชุมชน ระหว่างชุมชน 

และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอื่น ๆ

หลักการส�าคัญต่าง ๆ ที่ควรน�ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์

เกี่ยวกับเพศสภาพ ซึ่งรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

• มีส่วนร่วม วินิจฉัย และขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ส�าหรับการ

มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้หญิงในกระบวนการวิเคราะห์

เกี่ยวกับเพศสภาพ

• ท�าให้เกิดการวิเคราะห์ เรียนรู้ และปฏิบัติร่วมกัน

• มุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนชายขอบของชุมชนให้มากที่สุด

• พิจารณาและมีส่วนร่วมในเรื่องของอัตลักษณ์ต่าง ๆ ที่เป็น     

จดุร่วมของประชาชน (ชนช้ัน เพศสภาพ เช้ือชาต ิความสามารถ 

การเคลื่อนไหว ฯลฯ) ว่าส่งผลต่อการที่บุคคลเหล่านี้มี

อ�านาจและสิทธิพิเศษได้อย่างไร ตลอดจนประสบการณ์ที่

ต้องประสบกับการถูกแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติ

• ท�าให้เกิดความสอดคล้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชน (โดย

มุ่งเน้นที่การผนวกรวม การมีส่วนร่วม การสร้างพลัง ความ

โปร่งใส การให้ความส�าคญักับผูท้ีม่คีวามเปราะบางและการ

ไม่เลือกปฏิบัติ) และความสอดคล้องกับมาตรฐานของสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ

• มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนทั้งหกขั้นตอน คือ

1. ท�าความเข้าใจเก่ียวกับความแตกต่างทางคุณค่าที่

ผู้หญิงและผู้ชายมีต่อแม่น�้า

2. ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาพในภาคส่วน

แรงงาน (ซึง่หมายถงึงานทีท่�าโดยผูห้ญงิและผูช้าย)

3. ท�าความเข้าใจเก่ียวกับผู้ท่ีสามารถเข้าถึงและ

ควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ภายในครัวเรือนและ

ชุมชน         

4. ท�าความเข้าใจอุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการตดัสนิใจของผูห้ญงิและวธิทีีจ่ะขจดัอปุสรรค

เหล่านี้

5. ท�าความเข้าใจถงึความต้องการท่ีเก่ียวกบัเพศสภาพ

ในเชงิปฏบิตัขิองผูห้ญงิและผลประโยชน์ทางเพศสภาพ

ในเชิงกลยุทธ์

6. ระบวุ่าโครงการสร้างเขือ่นทีถ่กูเสนอขึน้ส่งผลกระทบ

ต่อผู้หญิงและผู้ชายอย่างไร



20 การเปลีย่นแปลงอ�านาจ: คู่มือเก่ียวกับเพศสภาพส�าหรบัองค์กรในการรณรงค์เรือ่งเขือ่นและแม่น�า้

ขั้นตอนที่ 1: ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางคุณค่าที่ผู้หญิงและผู้ชายมีต่อแม่น�้า

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการขอให้ผูห้ญงิและผูช้ายได้อธบิายว่าเหตใุดแม่น�า้ทัง้หลายและลุม่น�า้ต่าง ๆ  จงึมคีวามส�าคญัต่อ
พวกเขา และได้รับคุณค่าอะไรจากระบบนิเวศวิทยาของแม่น�้าเหล่านี้ ซึ่งคุณค่าต่าง ๆ  อาจรวมถึงการเป็น
แหล่งทรัพยากรในการด�ารงชวีติและความมัน่คงทางด้านอาหาร (จากการประมงและเกษตรกรรม) การมนี�้าจดื
เพ่ือใช้ดืม่ อาบน�า้ และท�าความสะอาด รวมถงึเป็นช่องทางสญัจรไปมา (ของสนิค้าและบรกิารต่าง ๆ  หรอืตดิต่อ
กับบุคคลอื่นตามสถานที่ต่าง ๆ ) ดังนั้น ขั้นตอนนี้จึงเป็นการแนะน�าหนึ่งที่อาจช่วยในการเก็บข้อมูลที่ไม่ได้คาดคิดได้ ซึ่งจะต้องมี
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 เข้ามาเสริมด้วย โดยเป็นการมุ่งไปที่การตรวจสอบเฉพาะและการก�าหนดประเด็นต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 2: ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาพในภาคส่วนแรงงาน

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูเพือ่ท�าความเข้าใจเก่ียวกบัเพศสภาพในภาคการใช้แรงงาน (ซึง่หมายถงึงานที่

ท�าโดยผูห้ญงิและผูช้าย) ซ่ึงรวมถงึความเข้าใจว่าใครท�าอะไร เป็นระยะเวลาเท่าไหร่และเมือ่ไหร่ (เช่น เป็นวนั
หรือตามฤดกูาล) และงานเหล่านีเ้ป็นการท�างานร่วมกันระหว่างผู้หญงิและผู้ชายหรอืไม่ โดยรวมถงึงานในครวั
เรือน งานทีส่ร้างรายได้จากผลผลติและงานในชมุชน โดยรวมถงึงานทีม่ค่ีาจ้างและทีไ่ม่มค่ีาจ้างเป็นประการส�าคญั ส�าหรบังานในครวัเรอืน 
(หมายถงึงานดแูลทีผู่ห้ญิงไม่ได้รับค่าจ้าง) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นงานทีถ่อืว่า ‘เป็นงานของผูห้ญงิ’ ซึง่กลายเป็นสิง่ทีป่รากฏชดัเจนขึน้ ข้อมลูควรมี
การระบวุ่าได้มกีารท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ทีใ่ด ซ่ึงอาจจะเป็นทีบ้่าน ทีทุ่ง่นา ทีแ่ม่น�า้ ตลาด หรอืทีอ่ืน่ ๆ  การเกบ็ข้อมลูตามขัน้ตอนนีช่้วยให้ชมุชน
และองค์กรทีช่่วยเหลอืชุมชนเหล่านีส้ามารถเข้าใจได้ดข้ึีนว่าโครงการสร้างเขือ่นนัน้มผีลกระทบต่อการท�างานของผูห้ญงิและผูช้ายอย่างไร 
แม้ว่าภาระหน้าทีข่องผูห้ญงิหรอืผู้ชายจะมากขึน้หรอืรายได้ของผูห้ญงิและผูช้ายจะลดลงกต็าม

การวิเคราะห์เกีย่วกับเพศสภาพ (และข้ันตอนการออกแบบการรณรงค์) 
ควรให้ผู้ชายได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้ผู้ชายได้มีการสนับสนุน
เรื่องสิทธิสตรีและการมีส่วนร่วมของผู้หญิง รวมถึงเรื่องความเป็น
ผูน้�าในการรณรงค์เรือ่งเขือ่นและแม่น�า้ ในความเป็นจรงิการท�างาน
ของ International Rivers กับชุมชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโกนั้น พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ชายในขั้นตอนการวิเคราะห์
เกี่ยวกับเพศสภาพท�าให้งานของผู้หญิง รวมถึงเสียงของผู้หญิงและ
หน่วยงานทีท่�างานเกีย่วกบัผูห้ญงิในการรณรงค์สร้างเขือ่นเป็นทีม่อง
เหน็ได้ชดัเจนขึน้ นอกจากนี ้ผูช้ายหลายคนยงัได้ให้การสนับสนนุต่อ
การเคลื่อนไหวของผู้หญิงในเรื่องของเขื่อนและแม่น�้า

หากผูช้ายไม่สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิในการวเิคราะห์เกีย่วกบั
เพศสภาพ หรือการรณรงค์เรื่องการสร้างเขื่อนและแม่น�้า อาจมี
ความจ�าเป็นต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษเพือ่เอาชนะการต่อต้านนี้ 
ซึ่งรวมถึงความพยายามดังต่อไปนี้

• จัดให้มีผู้น�าหญิงท่ีท�างานร่วมกับผู้ชายท่ีสนับสนุนในเรื่อง
ของสิทธิสตรีในการประชุมของชุมชน

• จัดให้มีการอบรมหรือการประชุมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ยอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ส�าหรับผู้ชายขึ้น

• จดัให้มกีจิกรรมทางวฒันธรรมต่าง ๆ การแสดงทีเ่ร่ไปตาม
ถนน การเดินขบวนหรอืกจิกรรมสาธารณะต่าง ๆ  ตดิโปสเตอร์
และกระจายเสียงทางวิทยุเพื่อส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียม
ทางเพศ

ในขณะที่การท�าให้ผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสิ่งส�าคัญ ยังคงมี
ประเด็นที่ส�าคัญอย่างยิ่งอีกประเด็นคือ การสร้างพื้นที่และการให้
โอกาสในการท�างานเฉพาะส�าหรับผู้หญิงเท่าน้ัน บ่อยครั้งท่ีผู้หญิง
ไม่สามารถเข้าร่วมหรอืมส่ีวนร่วมอย่างมคีวามหมายในกระบวนการ
ต่าง ๆ  เช่น การปรกึษาหารอื หรอื การวเิคราะห์ทางเพศสภาพต่อหน้า
ผู้ชายได้ดังที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือนี้ นอกจากนี้ การเลือกปฏิบัติของ
บรรทดัฐานทางสงัคมทีจ่�ากดับทบาทของผูห้ญงิไว้เพยีงแค่ในขอบเขต
ส่วนตัวของครอบครัว หรือ ความคาดหวังทางสังคมที่ท�าให้มีเพียง
ผูช้ายเท่านัน้ทีส่ามารถพดูในนามของครอบครวัหรอืชมุชนได้ รวมถงึ
ความรนุแรงต่อผูห้ญงิในชวีติสาธารณะและการศกึษาในระดับท่ีต�า่
ของผูห้ญงิ ซึง่สิง่เหล่านีเ้ป็นการกันให้ผูห้ญงิไม่สามารถมส่ีวนร่วมได้ 
ดงันัน้ การสร้างและการท�างานในพืน้ทีท่ีม่ไีว้ส�าหรบัผูห้ญงิเท่านัน้จะ
สามารถช่วยขจัดอุปสรรคเหล่าน้ีและรับประกันการมีส่วนร่วมที่มี
ความหมายของผูห้ญงิได้ รวมถงึสามารถโน้มน้าวในเรือ่งการวเิคราะห์
ทางเพศสภาพและกระบวนการออกแบบการรณรงค์  นอกจากน้ี 
การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการวิเคราะห์ทางเพศสภาพ
สามารถเกิดขึ้นได้โดยการใช้ล่ามและผู้ให้การอ�านวยความสะดวก
ที่เป็นผู้หญิง ตลอดจนการจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการ
ดูแลบุตรและค่าตอบแทนเพื่อชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป
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ขั้นตอนที่ 3: ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่สามารถเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ภายใน
ครัวเรือนและชุมชน

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูเพือ่ท�าความเข้าใจว่าผูใ้ดสามารถเข้าถงึและควบคมุการใช้ทรพัยากรต่าง ๆ  ภายใน

ครัวเรือนและชุมชน และเข้าใจว่าอะไรคอืผลประโยชน์ทีผู่ช้ายและผู้หญิงจะได้รบัจากทรพัยากรต่าง ๆ เหล่านี้ 

ซึง่ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี ้ได้แก่ ผนืดิน ผนืป่า และการประมง โดยผลประโยชน์ทีไ่ด้รบันัน้รวมถึงอาหารเพือ่ใช้ในการยงัชีพหรอืค้าขาย

ซึง่ท�าให้มรีายได้เป็นตวัเงนิและสถานภาพ ตลอดจนอ�านาจและการเป็นท่ียอมรบั นอกจากนี ้ยงัช่วยให้ชมุชนและองค์กรทีช่่วยเหลอืชมุชน

เหล่านีส้ามารถเข้าใจได้ดข้ึีนว่าใครจะเป็นผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบและได้รบัผลกระทบอย่างไรหากทรพัยากรเหล่านีถ้กูท�าลายลง ถกูน�าไปใช้ 

หรือ โอนถ่ายจากกลุม่หนึง่ไปยงัอีกกลุม่หนึง่ภายในชมุชน

ขั้นตอนที่ 4: ท�าความเข้าใจอุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้หญิง
และวิธีที่จะขจัดอุปสรรคเหล่านี้

มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะต้องเข้าใจว่าใครเป็นผูท้ีส่ามารถตดัสนิใจภายในครวัเรอืน ชมุชน และสงัคม ใครบ้างที่

ถกูกีดกนัและเพราะเหตใุด และจะผนวกรวมผูท้ีถ่กูกดีกนัหรอืคนชายขอบจากกระบวนการตดัสนิใจของชมุชนนี้

ได้อย่างไร ขัน้ตอนน้ีเป็นการพยายามท�าความเข้าใจถงึอปุสรรคทีม่ต่ีอการมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิในกระบวนการตัดสนิใจ ดงันัน้ จงึเป็นการ

น�าไปสูก่ารพัฒนากลยทุธ์ต่าง ๆ เพือ่ขจดัอปุสรรคในการมส่ีวนร่วมของผู้หญงิในกระบวนการตดัสินใจส�าหรับการรณรงค์เรือ่งเขือ่นและ

แม่น�า้ และเรียกร้องการมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิในกระบวนการตดัสินใจในระดบัสาธารณะโดยเฉพาะในเรือ่งของการเสนอให้สร้างเขือ่น 

ซึง่ประการหลังนีอ้าจท�าให้เกิดวตัถปุระสงค์ทีชั่ดเจนขึน้ส�าหรบัการรณรงค์

ขั้นตอนที่ 5: ท�าความเข้าใจความต้องการทางเพศสภาพเชิงปฏิบัติและผลประโยชน์ทางเพศ
สภาพเชิงกลยุทธ์ของผู้หญิง

ขัน้ตอนนีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ท�าความเข้าใจถึงความต้องการทางเพศสภาพเชงิปฏบิตัขิองผูห้ญงิและผลประโยชน์ทาง

เพศสภาพเชงิกลยทุธ์และระบุว่าโครงการสร้างเขือ่นนัน้อาจท�าลายความสามารถของผู้หญงิทีจ่ะตระหนกัถงึ

สิง่เหล่านีไ้ด้อย่างไร การประเมนินีย้งัช่วยให้มัน่ใจได้ว่าองค์กรทีท่�างานในการสนบัสนนุชุมชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการสร้างเข่ือนได้

ค�านึงถึงความต้องการและผลประโยชน์ของผูห้ญงิในการออกแบบและด�าเนนิการการรณรงค์ ซึง่รวมถงึเป้าหมายของการรณรงค์และวธิท่ีี

ผูห้ญงิสามารถได้รบัการสนบัสนนุให้มส่ีวนร่วมและเป็นผูน้�าในการรณรงค์ เช่น การให้โอกาสผูห้ญงิในการเป็นผูน้�าหรอืโอกาสในการฝึกอบรม

ขั้นตอนที่ 6: ระบุว่าโครงการสร้างเขื่อนที่ถูกเสนอขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและผู้ชาย
อย่างไร

ขัน้ตอนนีเ้ป็นส่วนทีม่าเสรมิห้าขัน้ตอนแรก ซึง่เกีย่วข้องกบัการระบวุ่าโครงการสร้างเข่ือนอาจส่งผลกระทบต่อ

ผูห้ญงิและผูช้ายอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง่จะพจิารณาว่าเข่ือนอาจส่งผลกระทบต่อคณุค่าทีแ่ตกต่างกนัทีผู่ห้ญงิ

และผูช้ายมต่ีอแม่น�า้และแหล่งทรพัยากรน�า้จดือย่างไร ซึง่รวมถงึการท�างานของผู้หญงิและผู้ชาย ทรพัยากรทีผู้่หญงิและผู้ชายต้องใช้และ

ควบคมุ ความเป็นผูน้�าและการมส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจของผูห้ญงิ และความต้องการของผูห้ญงิและผลประโยชน์ทีค่วรได้รบั  เหล่านี้

ช่วยให้สามารถพัฒนาความเข้าใจโดยละเอยีดเก่ียวกับผลกระทบทางเพศสภาพของโครงการสร้างเขือ่น การวเิคราะห์นีย้งัสามารถใช้เพือ่บอก

กล่าวถึงการพัฒนาแผนการรณรงค์เรือ่งเพศสภาพ เพือ่ให้แน่ใจว่าผลกระทบเชงิลบของเขือ่นทีม่ต่ีอผูห้ญงิจะได้รบัการจัดล�าดบัความส�าคัญ

ในการด�าเนนิการรณรงค์ ดงันัน้ การมข้ีอมลู มีความเข้าใจในข้อมลู และมกีารจัดท�าเป็นเอกสารสามารถช่วยให้ผูห้ญงิ (และผูช้าย) มอี�านาจ

มากขึน้เนือ่งจากเป็นการท�าเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของพวกเขากบัผูเ้สนอโครงการ
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การประมงและทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มแม่น�้าโขง

ที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร

ของประชากร 60 ล้านคน 

| ภาพโดย International Rivers 

ส่วนที่ 4

การออกแบบและเตรยีมการรณรงค์
เรือ่งเข่ือนและแม่น�า้ท่ีตอบสนอง
ต่อเพศสภาพ
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ในส่วนนีจ้ะมุง่เน้นไปทีว่ธิกีารออกแบบการรณรงค์เก่ียวกบัเพศสภาพ

และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องเพศสภาพได้ถูกบูรณาการอยู่ในงาน

รณรงค์ขององค์กร สิง่นีก้�าหนดให้องค์กรต้องใช้สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากการ

ประเมนิองค์กรและการประเมนิเรือ่งเพศสภาพ รวมถงึการวเิคราะห์

ทางเพศสภาพทีด่�าเนนิการกบัชมุชนทีอ่งค์กรนัน้ ๆ  ก�าลงัท�างานด้วย 

จากการด�าเนินการดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ สามารถออกแบบและ

ด�าเนินการรณรงค์เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิ ความต้องการ 

และผลประโยชน์ของทั้งผู้หญิงและผู้ชายในแง่ของเป้าหมายและ

วิธีด�าเนินการในการรณรงค์

ซึง่เหมอืนกบัการวเิคราะห์ทางเพศสภาพ การรณรงค์ควรครอบคลุม

ถึงหลักการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติท่ีดีในเรื่องเพศสภาพ 

ซึ่งหมายถึงการณรงค์นี้จะต้อง

• ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วม
• มวีตัถปุระสงค์เพือ่การมส่ีวนร่วมอย่างเตม็ทีข่องผู้หญงิและ

ความเป็นผู้น�าในการตัดสินใจในการรณรงค์
• ท�าให้เกิดการปฏิบัติและเรียนรู้ร่วมกัน
• มุ่งเน้นไปที่ประชาชนชายขอบให้มากที่สุด
• พิจารณาถงึอัตลกัษณ์ต่าง ๆ  ทีเ่ป็นจดุเช่ือมกนัของประชาชน
• สอดคล้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน

• พยายามท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

รายการตรวจสอบการวางแผนการณรงค์ที่ตระหนักถึงบทบาท

หญงิชาย (โปรดดใูนภาคผนวก 10) ได้รบัการออกแบบมาเพือ่ช่วยให้

องค์กรที่รณรงค์เรื่องเข่ือนและแม่น�้าม่ันใจได้ว่าการรณรงค์นั้น

ตระหนักถึงบทบาทหญิงชาย ซ่ึงรายการตรวจสอบน้ีสามารถใช้

เพื่อประเมินขอบเขตของแผนการรณรงค์ว่าเป็นการตระหนักถึง

บทบาทหญงิและชาย และใช้ในการปรบัแผนการรณรงค์ให้ดขีึน้เพือ่

เสริมพลังในเรื่องเพศสภาพอันเป็นจุดมุ่งหมายของแผน นอกจากนี้ 

รายการตรวจสอบนี้สามารถได้รับการแก้ไขและใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การวางแผนได้

แนวทางการบูรณาการบทบาทหญิงชายน้ีหมายความว่าเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์ของการรณงค์เรื่องเขื่อนและแม่น�้าตลอดจน

กิจกรรมและ กลยุทธ์ต่าง ๆ ล้วนตระหนักถึงบทบาทหญิงชาย

1. เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการรณรงค์

สิง่เหล่านีค้วรสะท้อนให้เหน็ถงึข้อกงัวลล�าดบัแรกส�าหรบัผู้หญงิและ

ผู้ชายที่ได้รับผลกระทบจากการเสนอสร้างเขื่อนและควรได้รับแจ้ง

จากการวเิคราะห์ทางเพศสภาพ และการส่งสาส์นผ่านการรณรงค์นัน้

จะต้องมีความชัดเจนถึงสิ่งที่การณรงค์ก�าลังต่อสู้เพื่อส่งเสริมสิทธิ

และผลประโยชน์ของผูห้ญงิและผูช้ายต่อข้อเสนอในการสร้างเขือ่น 

นอกจากนี ้ควรมคีวามระมดัระวงัในการตรวจสอบสมมติฐานเนือ่งจาก

ผู้ชายและผู้หญิงอาจมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

และให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์และโอกาสที่แตกต่างกัน

 

2. กิจกรรมและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการรณรงค์

ควรสะท้อนถึงข้อกังวลต่าง ๆ ที่ส�าคัญของผู้หญิงและผู้ชายดังนี้
a. ส่งเสริมความเป็นผู้น�า เสียง และตัวแทนของผู้หญิงในการ

รณรงค์ 
b. ระบกุลยทุธ์ทีชั่ดเจนทีมุ่ง่ขจัดอปุสรรคต่อการมีส่วนร่วมของ

ผู้หญิงในการรณรงค์ 
c. รับรองกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ ที่อนุญาตให้ผู้หญิงและ

ผู้ชายสามารถมีส่วนร่วมและสามารถพิจารณาถึงเวลาและ
สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เพื่อที่สิ่งเหล่านี้จะไม่
กลายเป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของผู้หญิง

d. ให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงผ่านการสร้าง
ความสามารถและโอกาสอืน่ ๆ  เพือ่เป็นการสร้างความม่ันใจ 
สร้างทักษะ และสร้างเครือข่ายต่าง ๆ

e. ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของ
ผู ้หญิงในการให้ค�าปรึกษาอย่างเป ็นทางการและใน
กระบวนการตดัสนิใจต่อผูเ้สนอโครงการสร้างเขือ่น รฐับาล 
การประชุมเครื่อข่ายภาคประชาสังคม รวมถึงการรณรงค์

ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างขีดความสามารถและงานการ

เรียนรู้ต่าง ๆ

f. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กรที่ท�างานด้านสิทธิสตรี

แนวทางการบูรณาการบทบาทหญิงชายยังหมายถึงต้องมี

การจัดการงบประมาณที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุนผู้หญิงใน

การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ซึ่งงบประมาณนี้อาจรวมถึง

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

• ค่าเดินทาง เพื่อที่ผู ้หญิงจะสามารถเดินทางมา    
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ได้

• การอ�านวยความสะดวกในการดูแลบุตรเพื่อที่       
ผู้หญิงจะสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้

• การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องความรู้
ทางเทคนิค หรือ ทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณะ
ให้กับผู้หญิง

• เงินค่าจ้างเพื่อชดเชยการขาดรายได้
• จดัให้มล่ีามและผูใ้ห้ความอ�านวยความสะดวกทีเ่ป็น

ผู้หญงิในการมส่ีวนร่วมและการแสดงความคดิเหน็

ของผู้หญิง
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ภาคผนวก

ภาพเรือประมงในแม่น�้าโขง แม่น�้าโขงตอนล่างได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนาพลังน�้าทางตอนบนของ

ประเทศจีนและทางตอนล่างของลุ่มแม่น�้าโขง 

| ภาพโดย International Rivers
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26 การเปลีย่นแปลงอ�านาจ: คู่มือเก่ียวกับเพศสภาพส�าหรบัองค์กรในการรณรงค์เรือ่งเขือ่นและแม่น�า้

ภาคผนวก 1 ค�าศัพท์และค�าจ�ากัดความที่ส�าคัญ

ค�าจ�ากดัความเหล่านีไ้ด้มกีารปรบัมาจากแหล่งต่าง ๆ  รวมถงึ  UN Women 

Training Center’s Gender Equity Glossary.

เพศสภาพ 

เพศสภาพไม่ได้หมายถงึเพยีงหนึง่เพศ แต่เป็นการกล่าวถงึประสบการณ์

ของการเป็นชายหรอืหญิงและการรับรู้ในแง่ของบทบาทและความรับผดิชอบ

ต่าง ๆ  ทางสังคม การรบัรูแ้บ่งว่าเป็นผูห้ญงิและผูช้ายและก�าหนดว่าแต่ละ

เพศควรจะท�าหน้าที่ คิด และประพฤติตัวอย่างไร นอกจากนี้ ยังก�าหนด

วิธีการจัดระเบียบทางสังคม โครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวกับเพศสภาพ

ก�าหนดว่าสังคมให้คณุค่ากบับทบาทและความรบัผดิชอบของผูช้าย ผูห้ญิง 

เด็กหญิง และเด็กชายอย่างไร

ผู้คนมีความเกี่ยวข้องทางสังคมในบทบาททางเพศสภาพที่หลากหลาย 

และค่านิยมที่ถูกก�าหนดให้กับบทบาทเหล่านั้นจะก�าหนดความแตกต่าง

ในการเข้าถึงผลประโยชน์ การควบคมุ และความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจในการ

ตัดสินใจ ในขณะที่ผู้ท่ีไม่ได้ระบุว่าตนมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบใด เช่น 

คนข้ามเพศ คนทีม่เีพศก�ากวม หรอืคนทีไ่ม่สนใจเรือ่งทางเพศ การก�าหนด

บทบาททางเพศสภาพอาจน�ามาซ่ึงปัญหาและเกิดการเลือกปฏบิติัทีม่ากขึน้

เพศ 

หมายถึง ความแตกต่างของผู้หญิงและผู้ชายทางด้านชีวิวิทยาและทาง

กายภาพที่ก�าหนดโดยธรรมชาติ แต่เพศไม่จ�าเป็นต้องตรงกับเพศที่เรา

เกิดมาด้วยโครโมโซมเพศ Y และ X เท่านั้น ซึ่งจะสามารถเข้าใจได้ดีขึ้น

ในเร่ืองอัตลักษณ์ของคนข้ามเพศ คนที่มีเพศก�ากวม และคนที่ไม่สนใจ

เร่ืองทางเพศ ผ่านการพิจารณาเร่ืองเพศตามสเปกตรัมในเรื่องค่านิยม

ทางเพศมากกว่าการจ�ากัดแค่เพียงแนวคิดที่มีเพียงเพศชาย / เพศหญิง

การเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ 
การเข้าถึงคือโอกาสในการใช้ทรัพยากรและการควบคุมคืออ�านาจที่

จะตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรนี้อย่างไรรวมถึงใครที่จะเป็นผู้ที่เข้าถึง

ทรัพยากรเหล่านี้

ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย 

หมายถึงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างชายและหญิงภายในเวลาและ

สถานทีท่ีก่�าหนด ความสมัพนัธ์ทางสงัคมเหล่านีอ้ธบิายถงึความแตกต่าง

ในความสัมพนัธ์เชิงอ�านาจระหว่างเพศต่าง ๆ  โดยทัง้ผู้หญงิและผู้ชายไม่ได้

มีลักษณะที่เหมือนกัน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายนั้นมีความ

สมัพนัธ์กบัอัตลักษณท์างสังคมหลายประการ เช่น ศาสนา ความสมัพนัธ์

ทางการเมือง ชาติพันธุ์ สถานะทางสังคม อายุ และรสนิยมทางเพศ

การเหมารวมในเรื่องเพศสภาพ
การเหมารวม (stereotypes) คือ ชุดความเชื่อที่มีโครงสร้างเกี่ยวกับ

คุณลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรม บทบาท และความคาดหวังของผู้ชาย

และผู้หญิง การเหมารวมในเรื่องเพศสภาพคือการมีอคติและมักจะเป็น

ภาพที่เกินจริงของผู้หญิงและผู้ชายซึ่งถูกน�ามาใช้ซ�้า ๆ  ในชีวิตประจ�าวัน

ความเสมอภาคทางเพศ
หมายถงึ กระบวนการทีใ่ห้ความเป็นธรรมกบัผูห้ญงิและผูช้าย การท�าให้

เกิดความเป็นธรรมจะต้องมีมาตรการเพ่ือชดเชยข้อเสียเปรียบทาง

ประวัติศาสตร์และสังคมที่ป้องกันไม่ให้ผู้หญิงและผู้ชายฉวยโอกาสใน 

“สถานการณ์ทีท่กุคนมโีอกาสทีจ่ะประสบความส�าเรจ็อย่างยตุธิรรมและ

เท่าเทียมกัน” ได้

ความเท่าเทียมทางเพศ
คือการไม่มีการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานทางเพศของบุคคลในเรื่องของ

อ�านาจ โอกาส การจดัสรรทรพัยากร หรอืผลประโยชน์และการเข้าถงึบรกิาร 

ดังนั้นจึงเป็นการให้คุณค่าที่เท่าเทียมกันโดยสังคมของทั้งความเหมือน

และความต่างระหว่างชายและหญงิและบทบาททีแ่ตกต่างกนัของแต่ละเพศ 

ปัญหาหรือความกงัวลเก่ียวกบัเพศสภาพทีเ่กดิขึน้เมือ่มคีวามไม่เท่าเทยีมกนั 

ความไม่เสมอภาคหรอืการปฏิบติัต่อบคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีแ่ตกต่างกนันัน้

เกดิขึน้จากความคาดหวงัทางสงัคมและคุณลกัษณะของเพศสภาพเท่านัน้

การวิเคราะห์เกี่ยวกับเพศสภาพ
คอื กระบวนการตรวจสอบบทบาทและความรบัผดิชอบต่าง ๆ  ของผูห้ญงิ

และผู้ชายและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย รวมถึงเรื่องความ

ไม่เท่าเทียมต่าง ๆ  จากความสมัพนัธ์นี ้โดยเป็นการตรวจสอบความสมัพนัธ์

ของอ�านาจภายในครวัเรอืนและภายในสถาบนัต่าง ๆ  ในสงัคม เพือ่ส่งเสรมิ

ให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ   

ความเข้าใจและการยอมรับเรื่องเพศสภาพ
มีจุดมุ่งหมายในการท�าความเข้าใจและค�านึงถึงปัจจัยทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันและการเลือกปฏิบัติตามเพศสภาพ

การตระหนักถึงบทบาทหญิงชาย
เป็นการวางแผนและการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่ตรงตาม

ประเด็นทางเพศสภาพที่ระบุไว้ รวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ 

โดยน�าทฤษฎีเรื่องความเข้าใจและการยอมรับเรื่องเพศสภาพมาปฏิบัติ

การเปลี่ยนแปลงทางเพศสภาพ
เพศสภาพได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เป็นจุดศูนย์กลางในการส่งเสริม

ความเท่าเทยีมและการเปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั 

เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการแบ่งปันอ�านาจ การควบคมุทรัพยากร การตดัสนิใจ 

และการเพิ่มพลังของผู้หญิง

การบูรณาการบทบาทหญิงชาย
เป็นกระบวนการบูรณาการมุมมองด้านความเท่าเทียมทางเพศเข้ากับ

กระบวนการพัฒนาในทุกขั้นตอนและทุกระดับ ดังนั้น การบูรณาการ

บทบาทหญงิชายจงึเป็นกลยทุธ์เพือ่น�าไปสู่ความส�าเรจ็ในเรือ่งของความ

เท่าเทียมทางเพศ
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การประเมินผลกระทบทางเพศสภาพ (GIA)
มักใช้เพื่อตรวจสอบโครงการที่วางแผนไว้ก่อนที่จะเกิดขึ้น และค้นหา

ผลกระทบเกี่ยวกับเพศสภาพทีอ่าจเกดิขึน้ โดยใช้เพือ่ประเมนิผลกระทบ

ของข้อเสนอโครงการทีเ่กีย่วกับบทบาทความสัมพันธ์หญิงชายโดยทั่วไป 

การประเมินผลกระทบทางเพศสภาพน้ันเก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบ

และการประเมนิตามเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกับเพศสภาพ สถานการณ์ปัจจบุนั 

และแนวโน้มกบัการพฒันาทีค่าดหวงัอนัเป็นผลมาจากการเปิดตวัโครงการ 

และยงัเป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชน์ในการต่อต้านอคตทิางเพศสภาพ หรอื

การขาดมุมมองในเรื่องเพศสภาพของกระบวนการต่าง ๆ ของโครงการ 

ซึ่งควรด�าเนินการก่อนท่ีจะมีการตัดสินใจข้ันสุดท้ายเก่ียวกับข้อเสนอ

โครงการเพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการใด ๆ ที่วางแผนไว้จะไม่ด�าเนินต่อไป

ในลักษณะของการส่งเสริมความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นการ

มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ นอกจากนี้ ยังสามารถ

ใช้การประเมินผลกระทบทางเพศสภาพเพือ่ตรวจสอบและแจ้งการปรบั

แผนและกระบวนการต่าง ๆ

การเพิ่มพลังของผู้หญิง
เชื่อมโยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเพศสภาพ การเพิ่มพลังของผู้หญิงคอื

กระบวนการท่ีจะช่วยแก้ปัญหาและเปลีย่นอ�านาจระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิ

ซึ่งจะสามารถท�าให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระดับปัจเจกหรือในกลุ่มของผู้หญิง 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอุปสรรคต่าง ๆ  และโอกาสส�าหรับตัวแทน

ของผู้หญิงและการบรรลุในสิทธิต่าง ๆ 

อ�านาจทับซ้อน
เป็นการท�าความเข้าใจเรือ่งเพศสภาพควบคูไ่ปกบัรูปแบบอืน่ ๆ  ของกรอบ

ทางสังคม อ�านาจทับซ้อนได้กลายเป็นที่รู้จักเพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

สถานการณ์ทัง้หมดของอ�านาจและความเปราะบาง และเป็นเรือ่งส�าคญั

ทีจ่ะต้องพจิารณาถงึอตัลกัษณ์ทางเพศสภาพควบคูไ่ปกบัการก�าหนดต่าง ๆ  

ทีเ่กดิขึน้พร้อมกนัและทับซ้อนกัน ซ่ึงรวมถงึเร่ืองชนชัน้ การศกึษา ความเป็น

ชาติพันธุ์ ความเป็นชนพื้นเมืองเดิม เชื้อชาติ สีผิว และความพิการ 

ความต้องการทางเพศสภาพเชิงปฏิบัติ
คือ ความต้องการที่เกิดขึ้นจากสภาวะ/สถานะในปัจจุบันที่ผู้หญิงต้อง

ประสบเนือ่งมาจากบทบาททีถ่กูก�าหนดให้โดยสงัคม ความต้องการเหล่านี้

มักเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้หญิงในฐานะแม่ แม่บ้าน และผู้ที่จัดหา

ความต้องการขั้นพื้นฐานให้ ซ่ึงเก่ียวข้องกับความไม่เพียงพอในสภาพ

ความเป็นอยู่และการท�างาน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย รายได้การศึกษา

ของบุตร การจัดหาน�้า การดูแลสุขภาพ และการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม 

การตอบสนองความต้องการในทางปฏิบัติเหล่าน้ีไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ท�าให้ผู้หญิงต้องอยู่ในสถานะที่ยังคงเป็นกลุ่มด้อยโอกาส

ในสังคมของตนอย่างไม่จบสิ้น

ผลประโยชน์ทางเพศสภาพเชิงกลยุทธ์
ผลประโยชน์ทางเพศสภาพเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการข้ามผ่าน

สถานะทีเ่ป็นรองของผูห้ญงิต่อผูช้ายในสงัคมและเกีย่วข้องกบัการเพิม่พลงั

ของผูห้ญงิ ซึง่แตกต่างกนัไปตามบรบิททางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง

ที่ก�าหนดขึ้น โดยปกติแล้วจะค�านึงถึงปัญหาเรื่องความเท่าเทียมกัน เช่น 

การท�าให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงโอกาสในการท�างานและการฝึกอบรม

ได้อย่างเท่าเทียมกัน ได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันส�าหรับการท�างาน

ที่มีมูลค่าเท่ากัน มีสิทธ์ิในที่ดิน (รวมถึงมีฐานะเป็นเจ้าของท่ีดินหาก

ย้ายถิน่ฐานใหม่) และสนิทรพัย์จากการลงทนุอืน่ ๆ  ตลอดจนการได้รบัความ

คุ้มครองจากการคุกคามทางเพศ และมีเสรีภาพในการเลือกที่จะมีบุตร

บทบาทการท�างานนอกครัวเรือน
งานที่ด�าเนินการโดยผู้ชายหรือผู้หญิงโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือ

ที่มิใช่เงิน ซึ่งรวมถึงการผลิตในตลาดที่มีมูลค่าแลกเปลี่ยนและการผลิต

เพือ่การยงัชพี / การผลติในครวัเรอืนทีม่มีลูค่าการใช้งานจรงิรวมถงึมลูค่า

แลกเปลีย่นทีเ่ป็นไปได้ ส�าหรบัผูห้ญงินัน้การผลติทางการเกษตรนีร้วมถึง

การท�างานในฐานะเกษตรกรอิสระ ชาวนา และคนงานรับจ้าง

บทบาทการท�างานในครัวเรือน
การมบีตุรและกจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่ป็นไปเพือ่เป็นการดแูลสมาชกิในครวัเรอืน

และชุมชนรวมถึงงานบ้านที่ผู ้หญิงต้องท�านั้นเป็นการรับประกันเพื่อ

ท�านุบ�ารุงและสร้างแรงงานซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องการสืบพันธุ์ทางชีวภาพ 

แต่ยังรวมถึงการหาเชื้อเพลิงและน�้า การเตรียมอาหาร การดูแลบุตร 

การศึกษาและการดูแลสุขภาพ

บทบาทในการจัดการชุมชน
กจิกรรมต่าง ๆ  ทีผู่ห้ญงิกระท�าเป็นหลกัภายในชมุชนในลกัษณะทีเ่ป็นการ

เพิม่จากบทบาทการท�างานในครวัเรอืน เพือ่ให้แน่ใจว่าจะมกีารจดัหาและ

บ�ารงุรกัษาทรพัยากรทีห่ายากส�าหรบัการบรโิภคร่วมกนั เช่น น�า้ การดแูล

สขุภาพ และการศกึษา ซึง่ปกตจิะเป็นงานอาสาสมคัรและไม่ได้รบัค่าจ้าง 

และเป็นการท�างานในช่วงเวลา “ว่าง”

บทบาททางการเมืองในชุมชน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ชายด�าเนินการเป็นหลักในระดับชุมชน เช่น การจัด

ระเบยีบในระดบัการเมอืงทีเ่ป็นทางการซึง่มกัจะอยูใ่นกรอบของการเมอืง

ระดับชาติ โดยปกติจะเป็นงานที่ได้รับค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นทางตรง

หรือทางอ้อมตามสถานะหรืออ�านาจ

งานดูแลที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
หมายถึง งานบ้านทุกรูปแบบ เช่น ท�าอาหาร ท�าความสะอาด ซักผ้า 

ท�าสวน ดูแลบ้าน และเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ หรือ สมาชิกครอบครัวที่มี

ความเจ็บป่วยหรือพิการระยะยาว ผู้ที่ท�างานน้ีจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

หรือค่าจ้างใด ๆ ซึ่งผู้หญิง (และเด็กผู้หญิง) ต้องให้เวลากับการท�างาน

ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเหล่านี้มากกว่าผู้ชายอย่างไม่ได้สัดส่วน 
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ภาคผนวก 2 เครื่องมือประเมินเพศสภาพในองค์กร

การประเมินเพศสภาพในองค์กรถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กร

ต่างๆ ทบทวนและพัฒนาปรับปรงุแนวทางการปฏิบตัทิางเพศสภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัองค์กรหรอืสถาบนั การประเมินนีค้วรได้รบั

การด�าเนนิการแบบมส่ีวนร่วม โดยให้เจ้าหน้าท่ีและองค์กรเครือข่าย

ทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในองค์กร

เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติทางเพศ รวมถึงพันธกิจร่วมกันในการ

จัดการช่องว่างและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติอย่างมีความหมาย

นอกจากนัน้แล้ว ยงัควรจดัสรรเวลามากพอให้กับการประเมนิในครัง้นี้ 

(อาจจะ 2 หรือ 3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอใน

การพจิารณาความคดิเหน็และมมุมองของทกุคนในองค์กร ตลอดจน

เพ่ือเห็นชอบเรื่องการตอบสนองร่วมกัน การประเมินไม่ควรท�าใน

รปูแบบ “การกากบาทในช่องว่าง” แต่ควรเป็นการสะท้อน การอภปิราย

และการร่วมมือกันในการลงมือปฏิบัติอย่างมีความหมาย

 

ค�าถามด้านล่างคือจุดเร่ิมต้นของการสะท้อน ค�าถามถามอ่ืน ๆ 

สามารถเพิ่มเติมได้ ทั้งยังสามารถเพิ่มช่องใหม่ในตารางด้านล่าง 

ตัวอย่างเช่น เพื่อให้มีการอธิบายแนวทางการปฏิบัติในปัจจุบัน

ซึ่งเกี่ยวข้องกับแต่ละค�าถาม ตารางด้านล่างสามารถน�ามาใช้เพื่อ

บันทึกผลลัพธ์ของการประเมิน ตลอดจนเพื่อสร้างพื้นฐานของ

แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับเพศสภาพที่ได้รับการพัฒนา เพื่อรับรอง

ความก้าวหน้าสู่พันธกิจเกี่ยวกับเพศสภาพจะได้รับการติดตามผล

ผลของการประเมนิครัง้นีค้วรน�ามาใช้ในการระบชุ่องว่างในแนวทาง

การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเพศสภาพและเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของ

มาตราการต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มช่องว่างและปรับปรุงแนวทางการ

ปฏิบัติทางเพศสภาพ

ขั้นตอนต่อไป:

• ใช้การประเมินนี้เพื่อริเริ่มการพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเพศสภาพขององค์กรและ       

ช่องว่างในการปฏิบัติ

• พัฒนาแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับเพศสภาพและตกลงเรื่องล�าดับความส�าคัญของมาตรการต่าง ๆ  ในการจัดการกับ

ช่องว่างต่างๆ

• จัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อจัดการช่องว่างที่ส�าคัญ

• ติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินมาตรการต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้

• ประเมินซ�้าเป็นประจ�า (อาจประจ�าทุกปี) เพ่ือให้พนักงานสามารถทบทวนและอภิปรายความก้าวหน้าของการ

ประเมินคราวก่อนและพันธกิจในการด�าเนินมาตรการใหม่ๆ

• พิจารณาจัดอบรมและการพัฒนาวิชาชีพในด้านเพศสภาพให้กับพนักงานทุกคน
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เครื่องมือประเมินเพศภาพในองค์กร

ค�าถามส�าคัญ: ใช่ หรือ 
ไม่ใช่?

ถ้าใช่ อธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นอย่างไร 

ถ้าไม่ใช่ จะท�าอย่างไรหรือจัดการอย่างไร?

นโยบาย 

มีนโยบายองค์กรท่ีชัดเจนซ่ึงน�าไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศหรือการไม่เลือก
ปฏิบัติหรือไม่ (เช่น พ้ืนฐานทางเพศ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
หรือครอบครัว)

มีนโยบายองค์กรท่ีชัดเจนซ่ึงน�าพาองค์กรไปสู่การเสริมสร้างความเสมอภาค
หญิงชายให ้เป ็นกระแสหลักหรือให ้ความส�าคัญกับความจ�าเป ็นและ
สิทธิประโยชน์ของผู้หญิงในงานหรือไม่

คน 

มบีคุคล (เช่น ผูท้ีต่่อสูเ้รือ่งเพศภาพ) หรอืทรพัยากรทีเ่ฉพาะเจาะจงในการสร้าง
ศักยภาพความสามารถเกี่ยวกับเพศสภาพให้กับลูกจ้างหรือไม่

มี "ชุมชนนักปฏิบัติ" ด้านเพศสภาพหรือที่คล้ายคลึงกันในองค์กรเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้เรื่องเพศสภาพหรือไม่

มลีกูจ้างทีค่ดัเลอืกเข้ามาเนือ่งจากมคีวามรู ้ทกัษะและทศันคตเิกีย่วกบัเพศภาพ
หรือไม่

มคีวามสมดุลระหว่างผูห้ญงิและผูช้ายในกลุม่พนกังานทัง้องค์กรหรือในต�าแหน่ง
ระดับบริหารที่มีอ�านาจตัดสินใจหรือไม่

การปฏิบัติ: ทรัพยากรและความรู้

การวิเคราะห์เก่ียวกับเพศสภาพมีอิทธิพลต่อการออกแบบโครงการ การน�าไป
ปฏิบัติ หรือกระบวนการติดตามหรือไม่

พนักงานมีความรู้ ทักษะและทัศนคติเกี่ยวกับเพศสภาพอย่างเหมาะสมหรือไม่

พนักงานสามารถเข้าถึงการอบรมเก่ียวกับเพศสภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
เพศสภาพหรือไม่

มีการก�าหนดการอบรมด้านเพศสภาพส�าหรับพนักงานทุกคนหรือไม่

มกีารจดัสรรทรพัยากรเงนิเพือ่ส่งเสรมิแนวทางการปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัเพศสภาพ
หรือไม่

มเีครือ่งมอื ค�าแนะน�า แบบฟอร์มแผนงาน ทีช่่วยให้พนกังานผนวกรวมแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีเข้าไปในการท�างานหรือไม่

มอีงค์กรเครอืข่ายทีไ่ด้รับการส่งเสรมิให้พฒันาความรู ้ทกัษะและทศันคตเิกีย่วกบั
เพศสภาพหรือไม่
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ภาคผนวก 3 การประเมินเพศสภาพในงานรณรงค์

แบบประเมินเพศสภาพในงานรณรงค์ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้

องค์กรต่างๆ สะท้อนแบบปฏิบัติทางเพศสภาพของตน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในแง่ของการบูรณการบทบาทหญิงชายเข้าเป็นส่วนหน่ึง

ในการออกแบบและด�าเนนิการในงานรณรงค์เกีย่วกบัเขือ่น การประเมนิ

ควรท�าอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และภาคีทั้งหมด และจะ

เป็นการดีที่สุดหากชาวบ้านทั้งผู้หญิงและผู้ชายจากชุมชนที่คุณ

ท�างานด้วยได้เข้ามามีส่วนร่วม เพราะจะท�าให้เกิดความเข้าใจร่วม

กันในแนวปฏิบัติเรื่องเพศสภาพขององค์กร และเกิดความมุุ่งม่ันที่

จะร่วมกนัแก้ไขช่องว่างใดๆ ทีม่ ีรวมทัง้ปรับปรงุแนวปฏบิตัดิงักล่าว

ให้ดยีิง่ขึน้อย่างมคีวามหมายโดยอาศยัประสบการณ์และมมุมองของ

ทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่องค์กรท�างานด้วย

ทั้งนี้ ควรให้เวลาแก่การท�าแบบประเมินนี้ให้มาก (อาจจะ 2-3 

ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย) เพื่อให้เพียงพอต่อการพิจารณาความคิดเห็น

และมุมมอง

 

ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรณรงค์ และเพื่อให้ได้ค�าตอบที่

เป็นทีย่อมรับร่วมกนั แบบประเมนินีไ้ม่ควรเป็นแบบฝึกหัดประเภท 

“ท�าเครื่องหมายถูกในกรอบส่ีเหล่ียม” แต่ควรกระตุ้นให้เกิดการ

สะท้อนความคิดเห็น มีการอภิปรายร่วมกัน และมีความมุ่งมั่นที่จะ

น�าไปสู่การลงมือปฏิบัติที่มีความหมาย

ค�าถามข้างล่างนี้เป็นจุดเริ่มต้นส�าหรับการสะท้อนความคิดเห็น 

สามารถตั้งค�าถามเพิ่มเติมหรือสร้างคอลัมน์เพิ่มเพื่อให้บันทึก

ข้อมูลส�าหรับแต่ละค�าถามได้มากขึ้น ตารางข้างล่างน้ีสามารถใช้

บันทึกผลลัพธ์จากการประเมินและสร้างข้อมูลพื้นฐานไว้ใช้ในการ

วางแผนเพือ่ผนวกมติทิางเพศสภาพเข้าในการออกแบบและด�าเนนิ

การโครงการรณรงค์ให้แพร่หลายและเป็นทีย่อมรบัทัว่ไปมากยิง่ขึน้

ขั้นตอนต่อไป:

• ใช้แบบประเมินนี้ริเริ่มหารือกันถึงแนวทางปฏิบัติด้านเพศสภาพขององค์กรและช่องว่างในทางปฏิบัติ

• จัดท�าแผนเพ่ือผนวกมิติทางเพศสภาวะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและด�าเนินการโครงการรณรงค์ให้       

แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับทั่วไปมากยิ่งขึ้น รวมทั้งข้อตกลงร่วมกันในสิ่งที่ต้องเร่งด�าเนินการ

• ก�าหนดตวัชีว้ดัและกรอบการตดิตามการด�าเนนิงานส�าหรบัให้เจ้าหน้าทีโ่ครงการใช้ประเมินความส�าเรจ็ของการ

รณรงค์เพื่อตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของทั้งหญิงและชาย

• จัดสรรงบประมาณจ�านวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนงานที่ต้องเร่งด�าเนินการ

• ติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินงานเร่งด่วนที่ได้ตกลงกันไว้

• พิจารณาจัดฝึกอบรมและพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านมิติทางเพศสภาพแก่เจ้าหน้าที่โครงการรณรงค์ ภาคี 

และตัวแทนชุมชน
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เครื่องมือการประเมินเพศสภาพในงานรณรงค์

ค�าถาม: ใช่ หรือ 
ไม่ใช่?

ถ้าใช่ ให้อธิบายรายละเอียด หากไม่ใช่ 
จะมีวิธีท�าให้ประเด็นเหล่านี้ ได้รับ

การหยิบยกหรือด�าเนินการอย่างมี
ความหมายได้อย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของคุณคืออะไร
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

การวางแผน 

วัตถุประสงค์เหล่านีไ้ด้กล่าวถงึความต้องการและผลประโยชน์ของทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย
ในแง่ที่เกี่ยวกับเขื่อนหรือไม่

วัตถุประสงค์เหล่านีไ้ด้กล่าวถงึความต้องการทางเพศสภาพในทางปฏบิตัแิละผลประโยชน์
ทางเพศสภาพเชิงยุทธศาสตร์ของผู้หญิงหรือไม่

แผนของโครงการรณรงค์มาจากการวเิคราะห์ผลกระทบทีผู่ห้ญงิและผูช้ายจากชมุชน
อาจได้รับจากการเสนอสร้างเขื่อนใช่หรือไม่

คณุได้เปิดโอกาสให้ทัง้ผูห้ญงิและผูช้ายจากชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการสร้างเข่ือน
มีส่วนร่วมก�าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และกิจกรรมของโครงการรณรงค์ใช่หรือไม่

ผู้หญิงสามารถมีอิทธิพลโน้มน้าวต่อการก�าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และกิจกรรม
ของโครงการรณรงค์ได้หรือไม่

แผนของโครงการรณรงค์มีพื้นฐานมาจากผลการประเมินอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม
และการเป็นผู้น�าของผู้หญิงในโครงการรณรงค์และกลยุทธ์ในการเอาชนะอุปสรรค
เหล่านี้ใช่หรือไม่

การด�าเนินการ

โครงการรณรงค์ของคณุได้ให้การสนบัสนนุเสยีงของผูห้ญงิจากชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการสร้างเขื่อนหรือไม่

กิจกรรมของโครงการรณรงค์ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการเป็นผู้น�าของผู้หญิง
ในโครงการหรือไม่

มีข้อก�าหนดใดบ้างหรือไม่ที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่า มีผู้หญิงและผู้ชายจ�านวน
เท่าเทียมกันเข้าร่วมในการประชุมกับผู้มีอ�านาจตัดสินใจโครงการเขื่อน การประชุม
เครือข่ายภาคประชาสังคม และการรณรงค์ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพ
และกิจกรรมการเรียนรู้

งบประมาณของโครงการรณรงค์สะท้อนถึงกิจกรรมเฉพาะทางเพศสภาวะ เช่น 
การเสริมสร้างศักยภาพทางเพศสภาวะ (ส�าหรับผู้หญิงและส�าหรับผู้ชาย) กิจกรรม
ที่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิง การช่วยเหลือด้านการเดินทางหรือการดูแลเด็กเพื่อ
ช่วยให้ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมใช่หรือไม่
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ภาคผนวก 4
ขั้นตอนที่ 1 – ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางคุณค่า
ที่ผู้หญิงและผู้ชายมีต่อแม่น�้า

ขั้นตอนที่ง่ายนี้เป็นการช่วยให้ผู้หญิงและผู้ชายได้อธิบายว่าเหตุใด

แม่น�า้ทัง้หลายและลุม่แม่น�า้ต่าง ๆ  จงึมคีวามส�าคัญต่อพวกเขา และ

ได้รับคุณค่าอะไรจากระบบนิเวศวิทยาของแม่น�้าเหล่าน้ี ซึ่งคุณค่า

ต่าง ๆ อาจรวมถึงการเป็นแหล่งทรัพยากรในการด�ารงชีวิต รายได้ 

และความมั่นคงทางด้านอาหาร การมีน�้าจืดเพื่อใช้ดื่ม อาบน�้า และ

ท�าความสะอาด รวมถึงเป็นช่องทางสญัจรไปมาและจดุประสงค์ทาง

ด้านจิตวิญญาณ

การเก็บข้อมูลช่วยให้ชุมชนและองค์กรท่ีช่วยเหลือชุมชนเหล่านี้

เข้าใจธรรมชาติทางเพศสภาพของคุณค่าทีม่ต่ีอแม่น�า้ และท�าให้เกดิ

จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ขึ้น

 

ซึ่งอาจท�าโดยการแยกเป็นกลุ่มสนทนาส�าหรับผู้หญิงกลุ่มหนึ่งและ

ผูช้ายกลุม่หนึง่ หลงัจากนัน้น�าทัง้สองกลุม่มาพบกนัและแบ่งปันการ

อภิปรายของแต่ละกลุ่ม เพื่อท�าให้เกิดความเข้าใจที่ดีมากขึ้นจาก

มุมมองของแต่ละกลุ่มอันจะน�ามาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี

 

1. เตรยีมแผนภาพหรอืแผนท่ีวาดด้วยมือ (mud map) ของแม่น�า้ก่อนทีจ่ะเริม่ท�าแบบฝึกหดั (ทีแ่สดงถงึตอนบนของลุ่มน�า้ 

แม่น�้าสายย่อย ปลายน�้า ที่ราบน�้าท่วมถึงทางปลายน�้า พื้นที่ชุ่มน�้า ปากแม่น�้า/พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น�้า เป็นต้น เนื่องจากมี

ความเกี่ยวข้อง) ซึ่งสามารถวาดลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ หรือบนดิน หรือบนทรายได้

2. อ�านวยความสะดวกในการอภิปราย ใช้แผนที่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการไตร่ตรองและการอภิปรายระหว่างผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับ

คุณค่าที่แตกต่างกันที่ผู้หญิงและผู้ชายมีต่อแม่น�้า โดยสามารถท�าการปรับเปล่ียนหรือท�าเครื่องหมายลงบนแผนที่เพื่อแสดงว่า

กิจกรรมตามแม่น�้าเกิดขึ้นที่ใด หรือมีคุณค่า ณ ต�าแหน่งใดบ้าง

ค�าถามต่าง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นในการอภิปรายมีดังต่อไปนี้ 

• อะไรคือสิ่งส�าคัญเกี่ยวกับแม่น�้าส�าหรับผู้หญิงและผู้ชาย?

• อะไรคือความรู้เฉพาะเกี่ยวกับแม่น�้าที่มีเพียงแค่ผู้หญิงและเพียงแค่ผู้ชายเท่านั้นที่มีความรู้?

• ผู้หญิงและผู้ชายใช้น�้าอย่างไรในชีวิตประจ�าวัน? การใช้น�้าเช่นนี้ได้เปลี่ยนไปหรือไม่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี?

• อะไรคือประโยชน์ที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับจากการใช้น�้าเช่นที่กล่าวมานี้?

• ผู้หญิงและผู้ชายมีความเกี่ยวเนื่องกับแม่น�้าในด้านใดอีกบ้าง?

• ความเกี่ยวเนื่องด้านอื่นที่กล่าวมานี้พิเศษหรือส�าคัญต่อผู้หญิงและผู้ชายอย่างไร?

• อะไรคือสิ่งส�าคัญที่อาจสูญหายไปหากแม่น�้าถูกน�าไปใช้ในการสร้างเขื่อนส�าหรับผู้หญิงและผู้ชาย?

ขั้นตอนนี้คือการท�าแผนที่ทางคุณค่าแบบย่อของการท�าแผนที่ทางคุณค่าและกระบวนการวิเคราะห์เกี่ยวกับเพศสภาพ 

ส�าหรับค�าอธิบายโดยละเอียดสามารถดูได้จากกล่องเครื่องมือออนไลน์ตามลิ้งค์ 

www.internationalrivers.org/transforming-power
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เจ้าหน้าที่จาก Oxfam ก�าลังช่วยฝึกการท�าแผนที่แม่น�้า
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลลาว

การแสดงภาพที่บอกว่าแม่น�้าคองโก
มีความหมายอย่างไรต่อผู้หญิงอินกา
ที่เสร็จสมบูรณ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ซึ่งจัดร่วมกับ International Rivers 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ปี 2019  
| ภาพโดย International Rivers
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ภาคผนวก 5
ขั้นตอนที่ 2 – ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสภาพในภาคส่วนแรงงาน

ขัน้ตอนนีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูเพือ่ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัเพศสภาพ

ในภาคการใช้แรงงาน (ซ่ึงหมายถึงงานท่ีท�าโดยผู้หญิงและผู้ชาย) 

ซึ่งรวมถึงความเข้าใจว่าใครท�าอะไร เป็นระยะเวลาเท่าไหร่และ

เมื่อไหร่ โดยรวมถึงงานในครัวเรือน งานภายนอกครัวเรือน และ

งานในชุมชน (โปรดดูค�าจัดความของแต่ละงานในภาคผนวก 1)

การเกบ็ข้อมลูตามขัน้ตอนนีจ้ะช่วยให้ชมุชนและองค์กรทีช่่วยเหลือ

ชุมชนเหล่านี้สามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าโครงการสร้างเขื่อนนั้นอาจ

มีผลกระทบต่อการท�างานของผู้หญิงและผู้ชายอย่างไร และไม่ว่า

ภาระหน้าที่ของผู้หญิงหรือผู้ชายจะมากข้ึนหรือรายได้ของผู้หญิง

และผูช้ายจะลดลงกต็าม ซ่ึงเครือ่งมอืต่าง ๆ  ทีช่่วยในการวเิคราะห์นี้

ปรากฏอยู่ในภาคผนวก 9 

 

โดยสามารถน�าค�าถามต่าง ๆ และแบบที่ก�าหนดให้ด้านล่างนี้มาใช้

เป็นแนวทาง (และเอกสาร) เพือ่อ�านวยความสะดวกในการอภปิราย

ร่วมกบัผู้เข้าร่วมทัง้หญงิและชายว่าใครเป็นผูท้�างานอะไร ซึง่อาจท�า

โดยการแยกเป็นกลุม่สนทนาส�าหรบัผูห้ญงิกลุม่หนึง่และผูช้ายกลุม่

หนึ่ง หลังจากนั้นน�าทั้งสองกลุ่มมาพบกันและแบ่งปันการวิเคราะห์

ของแต่ละกลุม่ เพือ่ท�าให้เกิดความเข้าใจทีด่มีากขึน้จากมมุมองของ

แต่ละกลุ่มอันจะน�ามาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี  ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่

ในแบบที่ก�าหนดให้นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

การพัฒนาปฏทินิประจ�าวนั (หรอืตลอด 24 ช่ัวโมง) และ/หรอืปฏิทนิตามฤดูกาลทีอ่าจเป็นทางเลอืกทีม่ปีระโยชน์ทีจ่ะใช้กบัแบบที่

ก�าหนดให้ด้านล่างนี ้ข้อมลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืต่าง ๆ สามารถค้นได้จาก 

http://www.fao.org/3/X5996E/x5996e06.htm#6.2.7.%20Seasonal%20Calendar
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  เพศสภาพและเครื่องมือเกี่ยวกับแรงงาน

กิจกรรมต่าง ๆ ผู้หญิง/เด็กผู้หญิง ผู้ชาย/เด็กผู้ชาย ที่ไหน เมื่อไหร่ 

(เวลาหรือฤดูกาล)

งานในครัวเรือน

• การดูแลบุตร / การดูแลผู้สูงอายุ
• เลี้ยงดูและท�าอาหารให้ครอบครัว
• การหาน�้าเพื่อมาใช้ในครัวเรือน
• การหาฟืน
• อื่น ๆ (โปรดเขียนรายการทั้งหมด)

งานภายนอกครัวเรือน

• การจ้างงานแรงงานในระบบ
• การท�าประมง
• การปลูกพืชเศรษฐกิจ
• การค้าขาย
• อื่น ๆ (โปรดเขียนรายการทั้งหมด)

งานในชุมชน

• การจัดการชุมชน (การจัดการแบ่งปันทรัพยากร
ต่าง ๆ เช่น น�า้ การดแูลสขุภาพ และการศกึษา)

• การเมืองชุมชน
• อื่น ๆ (โปรดเขียนรายการทั้งหมด)

ค�าถามเพื่อใช้ในการติดตามผล

กิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมที่สามารถท�าร่วมกันได้?  ........................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

เหตใุดจงึมอบบางงานให้ผูห้ญงิเป็นคนท�าและบางงานให้ผูช้ายเป็นคนท�า?  ................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

งานของผู้หญิงนั้นมีคุณค่าเทียบเท่ากับงานของผู้ชายหรือไม่ (หากไม่ เพราะเหตุใด)? ................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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เครื่องมือส�าหรับทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ

ประเภทของทรัพยากร อธิบายถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้และใครเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น

ภาคผนวก 6
ขั้นตอนที่ 3 – ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่สามารถเข้าถึง
และควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ภายในครัวเรือนและชุมชน

ขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจว่าผู้ใดสามารถ

เข้าถึงและควบคุมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ภายในครัวเรือนและ

ชุมชน ข้อมูลน้ีช่วยให้สามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบและได้รับผลกระทบอย่างไรหากทรัพยากรเหล่านี้ถูก

ท�าลายลง หรือ ถูกใช้ไปเพื่อการสร้างเขื่อน (สามารถดูในส่วนของ

เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ช่วงสุดท้ายที่ภาคผนวก 9)

โครงการเกีย่วกบัเขือ่นต่าง ๆ  อาจเป็นการท�าลายการเข้าถึงทรพัยากร

ที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ผืนดิน ผืนป่า แหล่งน�้า และการประมง โดย

ทรัพยากรเหล่านี้ควรเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญ

 

อย่างไรก็ตาม จุดเร่ิมต้นท่ีเป็นประโยชน์อาจช่วยให้สามารถระบุ

ทรัพยากรทั้งหมดที่มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพัฒนาสร้าง

เขื่อน และพิจารณาถึงการเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรเหล่านี้

โดยสามารถน�าค�าถามต่าง ๆ และแบบที่ก�าหนดให้ด้านล่างนี้มาใช้

เป็นแนวทาง (และเอกสาร) เพือ่อ�านวยความสะดวกในการอภปิราย

ร่วมกบัผูเ้ข้าร่วมทัง้หญงิและชายเก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาตท่ีิยงัคง

มอียูใ่นชมุชนว่าใครเป็นผู้ควบคมุทรพัยากรนี ้และใครเป็นผู้ควบคุม

การเข้าถึงนี้ และเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจท�าโดยการแยกเป็น

กลุ่มสนทนาส�าหรับผู้หญิงกลุ่มหนึ่งและผู้ชายกลุ่มหนึ่ง หลังจาก

นั้นน�าทั้งสองกลุ่มมาพบกันและแบ่งปันการวิเคราะห์ของแต่ละ

กลุม่ เพือ่ท�าให้เกดิความเข้าใจท่ีดมีากขึน้จากมมุมองของแต่ละกลุม่

อันจะน�ามาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี 

แบบฝึกหดัการท�าแผนทีชุ่มชน การเดนิตามเส้นทางท่ีก�าหนดเพือ่ส�ารวจ และกิจกรรมท่ีมส่ีวนร่วมอืน่ ๆ อาจเป็นการช่วยเสรมิการ

อ�านวยความสะดวกให้แก่การอภปิรายและท�าให้ทรพัยากรต่าง ๆ ถูกระบไุด้อย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบัแผนที่ 

(หรือทรัพยากร) ของชุมชนและเครือ่งมอืต่าง ๆ ได้ที่ 

http://www.fao.org/3/X5996E/x5996e06.htm#6.2.7.%20Seasonal%20Calendar

1: ทรัพยากรอะไรบ้างที่ชุมชนมีที่อาจเกิดความเสี่ยงจากการพัฒนาสร้างเขื่อน?
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2: การพัฒนาโครงร่างการเข้าถึงและการควบคุม

การเข้าถึงและการควบคุม

ทรัพยากรต่าง ๆ ใครคือผู้ที่สามารถเข้าถึง (หรือสามารถใช้) 

ทรัพยากรได้?

ใครคอืผู้ตดัสนิใจว่าจะใช้ทรพัยากรนีอ้ย่างไร

และผู้ใดที่จะได้รับประโยชน์

ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย

ผืนดิน

ผืนป่า

แหล่งน�้า

การประมง

อื่น ๆ

ค�าถามเพื่อใช้ในการติดตามผล

ผู้หญิงและผู้ชายได้รับประโยชน์อะไรบ้าง จากทรัพยากรที่พวกเขาเข้าถึงและควบคุมได้?  ......................................................

....................................................................................................................................................................................

เหตใุดผูช้ายจงึสามารถเข้าถงึและควบคุมทรัพยากรได้อย่างทีเ่ป็นอยูข่ณะนี?้  ................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

อะไรทีเ่ป็นเหตทุีท่�าให้ผูห้ญงิไม่มสีทิธิค์วบคมุทรพัยากรได้? ...........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 7
ขั้นตอนที่ 4 – ท�าความเข้าใจอุปสรรคในกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจของผู้หญิงและวิธีที่จะขจัดอุปสรรคเหล่านี้

ขั้นตอนนี้เป็นการพยายามท�าความเข้าใจถึงอุปสรรคท่ีมีต่อการมี
ส่วนร่วมของผูห้ญงิในกระบวนการตดัสนิใจในครวัเรอืน ชมุชน และ
สังคมที่กว้างมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบุถึงอุปสรรคต่าง ๆ 
ต่อการมีส่วนร่วมของผู้หญิง ดังนั้น จึงเป็นการน�าไปสู่การพัฒนา
กลยทุธ์ต่าง ๆ  เพือ่ขจัดอปุสรรคในการมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิและการ
เป็นผู้น�าในการให้ค�าปรึกษาในระดับสาธารณะ และกระบวนการ
ตัดสินใจในเรื่องเขื่อนและกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ รวมถึงการ
พัฒนากลยุทธ์ในการขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้

การอ�านวยความสะดวกในการอภิปรายอย่างต่อเนื่องกับผู้หญิง
จากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสามารถช่วยส�ารวจ
ปัญหาเหล่านี้และก�าหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ความเป็นผู้น�าของผู้หญิง
 

โดยสามารถน�าค�าถามต่าง ๆ  ด้านล่างนีม้าใช้เป็นแนวทาง (และเอกสาร) 
เพือ่อ�านวยความสะดวกในการอภิปรายร่วมกบัผู้เข้าร่วมผู้หญงิ และ
ให้น�าผลของการอภิปรายมาแบ่งปันกับผู้เข้าร่วมผู้ชาย เนื่องจาก
เป็นผู้ที่สามารถและควรจะให้การสนับสนุนในการมีส่วนร่วมและ
การเป็นผูน้�าของผูห้ญงิในการรณรงค์เรือ่งการสร้างเข่ือนและแม่น�า้
ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจสาธารณะ  โดยควรมีการบันทึกการ
อภิปรายนี้ไว้อย่างละเอียด 

การอภิปรายท่ีจัดข้ึนน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุอุปสรรคท่ีต้องขจัด เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้น�าของ
ผู้หญิงในกระบวนการตัดสินใจสาธารณะและการรณรงค์เรื่องเขื่อนและแม่น�้า

1. ประเด็นใดบ้างที่ผู้หญิงมีอ�านาจในการตัดสินใจทั้งในครัวเรือนและในชุมชน?

2. อะไรเป็นเหตุท�าให้ผู้หญิงไม่มีอ�านาจในการตัดสินใจในบ้านและในชุมชน?

3. ผูห้ญงิมกีารเข้าถึงทีเ่ท่าเทยีมและมอีทิธพิลในกระบวนการตดัสินใจในชมุชน (หรอืในทีส่าธารณะ) เทยีบเท่ากบัผู้ชายหรอืไม่? 

หากไม่ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?

4. อะไรเป็นเหตุท�าให้ผู้หญิงไม่สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในชุมชน (หรือในที่สาธารณะ) ได้?

5. อะไรท�าให้ผู้หญิงไม่สามารถมีบทบาทด้านต่าง ๆ ในการเป็นผู้น�าในชุมชนได้?

6. อะไรเป็นสิง่จ�าเป็นทีจ่ะช่วยให้ผูห้ญงิสามารถมส่ีวนร่วมได้อย่างเตม็ทีแ่ละมอีทิธพิลในกระบวนการตดัสินใจทีเ่กีย่วกบัการ

พัฒนาสร้างเขื่อนในชุมชน (หรือในที่สาธารณะ)?

7. อะไรเป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีจะต้องได้รับการตระหนักและสนับสนุนความเป็นผู้น�าของผู้หญิงในเรื่องการรณรงค์สร้างเขื่อนและ

แม่น�้า?

ในการท�างานโดยใช้ค�าถามดังกล่าวนี้ควรค�านึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

• การเลือกปฏิบัติของบรรทัดฐานทางสังคมที่จ�ากัดบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ

• งานดูแลที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน/งานที่เป็นภาระของผู้หญิง

• ความคาดหวังทางสังคมว่าโดยธรรมชาติแล้วผู้ชายจะต้องเป็นผู้น�า

• ความรุนแรงในผู้หญิงในชีวิตสาธารณะ

• การจ�ากัดด้านการศึกษา การติดต่อ และทรัพยากรต่าง ๆ ของผู้หญิง

• อุปสรรคทางด้านข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่มีต่อผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะ
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ภาคผนวก 8
ขั้นตอนที่ 5 – ท�าความเข้าใจถึงความต้องการทางเพศสภาพ
เชิงปฏิบัติและผลประโยชน์ทางเพศสภาพเชิงกลยุทธ์ของผู้หญิง

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท�าความเข้าใจถึงความต้องการทาง
เพศสภาพเชิงปฏิบตัแิละผลประโยชน์ทางเพศสภาพเชงิกลยทุธ์ของ
ผูห้ญงิ และระบวุ่าโครงการสร้างเขือ่นนัน้อาจท�าลายความสามารถ
ของผู้หญิงที่จะตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ ความต้องการทางเพศสภาพ
เชงิปฏบิตั ิคอื สิง่ทีผู่ห้ญงิต้องการในการท�ากิจกรรมในชวีติประจ�าวัน
หรือตอบสนองความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามบทบาททางเพศสภาพ
แบบดัง้เดิมหรือในภาคส่วนของแรงงาน ผลประโยชน์ทางเพศสภาพ
เชงิกลยทุธ์เป็นส่ิงทีช่่วยให้ผูห้ญงิสามารถเปลีย่นความไม่สมดลุของ
อ�านาจที่มีอยู่ไปสู่ความเท่าเทียมกันที่มากขึ้นระหว่างผู้หญิงและ
ผู้ชาย (ค�าจ�ากัดความที่สมบูรณ์ปรากฏอยู่ในภาคผนวก 1)

อย่างไรก็ตาม  ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะท�าให้เห็นถึงความแตกต่าง
อย่างชัดเจนระหว่างความต้องการทางเพศสภาพเชิงปฏิบัติและ
ผลประโยชน์ทางเพศสภาพเชิงกลยุทธ์ของผู้หญิง  เนื่องจากอาจมี
ความทับซ้อนกันระหว่างสองสิ่งนี้ ตัวอย่างเช่น ความสามารถของ
ผู้หญิงในการหารายได้อาจหมายความว่าผู้หญิงสามารถหาเลี้ยง
ครอบครวั (ซึง่อาจเป็นความต้องการทางเพศสภาพเชงิปฏบิตั)ิ และ
ยังสามารถเสริมสร้างอิทธิพลของตนในการตัดสินใจในครัวเรือน
ได้ด้วย (ผลประโยชน์ทางเพศสภาพเชิงกลยุทธ์)
 

สิ่งที่ส�าคัญคือผู้หญิงต้องได้รับโอกาสในการก�าหนดความต้องการ
และผลประโยชน์ที่หลากหลายของตนเอง

การประเมนินีย้งัช่วยให้มัน่ใจได้ว่าองค์กรทีท่�างานในการช่วยเหลอื
ชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการสร้างเขือ่นได้ค�านงึถงึความต้องการ
และผลประโยชน์ของผู้หญิงในการออกแบบและด�าเนินการการ
รณรงค์ ซึ่งรวมถึงเป้าหมายของการรณรงค์และโอกาสที่ผู้หญิงจะ
ได้รับในการมีส่วนร่วมและเป็นผู้น�าในการรณรงค์

สามารถน�าค�าถามต่าง ๆ และแบบที่ก�าหนดให้ด้านล่างนี้มาใช้เป็น
แนวทาง (และเอกสาร) เพื่ออ�านวยความสะดวกในการอภิปราย
ร่วมกบัผูเ้ข้าร่วมผูห้ญงิในเรือ่งความต้องการและผลประโยชน์ต่าง ๆ  
และให้น�าผลของการอภิปรายมาแบ่งปันกับผู้ชาย เนื่องจากผู้ชาย
เป็นผูท่ี้ควรจะให้การสนบัสนนุว่าในการพฒันาสร้างเขือ่นนัน้จะต้อง
พิจารณาถึงความต้องการและผลประโยชน์ของผู้หญิงด้วยเช่นกัน

การอภิปรายที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุความต้องการต่าง ๆ รวมถึงผลประโยชน์ของผู้หญิง

ความต้องการทางเพศสภาพเชิงปฏิบัติ ผลประโยชน์ทางเพศสภาพเชิงกลยุทธ์

ระบุความต้องการต่าง ๆ พร้อมอธิบาย 
•	
•	
•	
•	
•	

ระบุผลประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมอธิบาย
•	
•	
•	
•	
•	

ค�าถามทีช่่วยในการระบคุวามต้องการทางเพศสภาพเชงิปฏบิตัแิละผลประโยชน์ทางเพศสภาพเชงิกลยทุธ์ของผูห้ญงิประกอบด้วย

• อะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงต้องการเพื่อช่วยในการท�ากิจกรรมประจ�าวันต่าง ๆ?

• อะไรคือสิ่งที่ท�าให้ผู้หญิงไม่สามารถควบคุมชีวิตตนเองได้?

• อะไรเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการช่วยเหลือผู้หญิงให้สามารถเปลี่ยนแปลงอ�านาจที่ไม่สมดุลที่มีอยู่?

• ความต้องการทางเพศสภาพเชิงปฏิบัติของผู้หญิงมีผลต่อผลประโยชน์ทางเพศสภาพเชิงกลยุทธ์อย่างไร?

• อะไรเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย?



40 การเปลีย่นแปลงอ�านาจ: คู่มือเก่ียวกับเพศสภาพส�าหรบัองค์กรในการรณรงค์เรือ่งเขือ่นและแม่น�า้

ภาคผนวก 9
ขั้นตอนที่ 6 – ระบุว่าโครงการสร้างเขื่อนที่ถูกเสนอขึ้นอาจมีผลกระทบ
ต่อผู้หญิงและผู้ชายอย่างไร

ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยว่าโครงการสร้างเขื่อนอาจส่ง

ผลกระทบต่อผูห้ญงิและต่อผูช้ายอย่างไร โดยช่วยให้สามารถพฒันา

ความเข้าใจโดยละเอียดถึงผลกระทบทางเพศสภาพของโครงการ

สร้างเขื่อน การวิเคราะห์นี้ควรแจ้งถึงการพัฒนาแผนการรณรงค์

เรื่องเพศสภาพ เพื่อให้แนใ่จว่าผลกระทบเชงิลบของเขื่อนต่อผู้หญิง

ได้รับการจัดล�าดับความส�าคัญส�าหรับการด�าเนินการรณรงค์

การอ�านวยความสะดวกในการอภปิรายอย่างต่อเนือ่งร่วมกบัผูห้ญงิ

และผูช้ายจากชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการสร้างเขือ่นจะสามารถ

ส�ารวจได้ว่าการสร้างเขือ่นอาจส่งผลกระทบต่อ 1. คณุค่าท่ีแตกต่างกนัที่

ผูห้ญงิและผูช้ายมต่ีอแม่น�า้ 2. งานของผูห้ญงิและผูช้าย 3. ทรพัยากร

ทีผู้่หญงิและผูช้ายใช้และควบคมุ 4. ความเป็นผูน้�าและการมส่ีวนร่วม

ในกระบวนการตัดสินใจของผู้หญิง และ 5. ความต้องการและ

ผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้หญิง การวิเคราะห์จะต้องพิจารณา

ข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมในสี่ขั้นตอนก่อนหน้าน้ี ค�าถามในแบบที่

ก�าหนดให้นั้นเป็นเพียงค�าถามที่แนะน�าเท่านั้น ซึ่งค�าถามเหล่านี้ได้

รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการไตร่ตรองและอภิปราย

ว่าโครงการสร้างเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและผู้ชายอย่างไร

ขัน้ตอนนีอ้าจท�าโดยการแยกเป็นกลุ่มสนทนาส�าหรบัผู้หญงิกลุม่หนึง่

และผู้ชายกลุ่มหนึ่งก่อนที่จะแบ่งปันการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่ม 

นอกจากนี้ยังสามารถดึงข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมผ่านการ

ฝึกหัดท�าแผนที่ตามที่ได้อธิบายไว้ในภาคผนวก 4 การอภิปรายนี้

ควรได้รับการบันทึกไว้อย่างละเอียด
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การอภิปรายที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุผลกระทบต่าง ๆ ของประเด็นทั้งห้าประการตามตารางด้านล่างนี้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาเขื่อนเกิดขึ้นได้อย่างไร รวมถึงการบังคับให้ประชาชนย้ายถิ่นฐานใหม่เนื่องจากที่อยู่อาศัยและที่ดิน

ของพวกเขาต้องถูกเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ส�าหรับสร้างอ่างเก็บน�้า และการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาของระบบแม่น�้าจะส่งผลต่อ:

เครื่องมือส�ำหรับผลกระทบทำงเพศสภำพ

คุณค่าต่าง ๆ ที่ผู้หญิงและผู้ชายมีต่อแม่น�้า ระดับความต้องการทางเพศสภาพเชิงปฏิบัติและผลประโยชน์
ทางเพศสภาพเชิงกลยุทธ์ของผู้หญิง

• ความส�าคัญใดที่มีต่อผู้หญิงจะสูญหายไปหากแม่น�้าถูกน�าไปใช้
ในการสร้างเขื่อน?

• ความส�าคัญใดท่ีมีต่อผู้ชายจะสูญหายไปหากแม่น�้าถูกน�าไปใช้ใน
การสร้างเขื่อน?

• โครงการสร้างเขื่อนท�าลายความต้องการทางเพศสภาพเชิง
ปฏิบัติของผู้หญิงได้อย่างไร?

• โครงการสร้างเขือ่น (รวมถงึกระบวนการให้การปรกึษาของชมุชน) 
ท�าลายผลประโยชน์ทางเพศสภาพเชิงกลยุทธ์ของผู ้หญิงได้
อย่างไร?

• มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่โครงการสร้างเขื่อนจะช่วยสนุบสนุนให้
ผู้หญิงสามารถบรรลุความต้องการทางเพศสภาพเชิงปฏิบัติและ
ผลประโยชน์ทางเพศสภาพเชิงกลยุทธ์? ถ้าเป็นไปได้ โดยวิธีใด?

การเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ เพศสภาพในภาคส่วนแรงงาน

• ทรัพยากรใดที่ผู้หญิงสามารถเข้าถึงและควบคุมได้จะถูกท�าลาย
ลงโดยโครงการสร้างเขื่อน?

• สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างไร?
• ทรัพยากรใดท่ีผู้ชายสามารถเข้าถึงและควบคุมได้จะถูกท�าลาย

ลงโดยโครงการสร้างเขื่อน?
• สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ชายอย่างไร?
• ผู้หญิงจะได้รับการชดเชยจากการสูญเสียทรัพยากรที่สามารถ 

เข้าถงึและควบคมุได้เช่นเดยีวกับทีผู่ช้ายจะได้รับการชดเชยหรอืไม่?
• ทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างหญิงและ

ชายอย่างไร?

• งานของใคร (รวมถึงงานในครัวเรือน งานนอกครัวเรือน และงาน
ในชุมชน) จะได้รับผลกระทบ และได้รับผลกระทบอย่างไร?

• งานที่เป็นภาระของผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นหรือไม่?
• งานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนของผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นหรือไม่?
• งานที่เป็นภาระของผู้ชายจะเพิ่มขึ้นหรือไม่?
• รายได้ของผูห้ญงิและผูช้ายจะเปลีย่นไปหรอืไม่ ถ้าเปลีย่นจะเปลีย่น

ไปอย่างไร?
• การเปลี่ยนแปลงงานของผู้หญิงและผู้ชายอาจส่งผลต่อความ

สัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่างผู้หญิงและผู้ชายอย่างไร?

ความเป็นผู้น�าและการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของผู้หญิง

• กระบวนการในการประชุมปรึกษาของชุมชนจะเป็นการส่งเสริมหรือท�าลายการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้น�าของผู้หญิง?
• เสียงและความคิดเห็นของใครจะดังที่สุด?
• อะไรคือผลกระทบต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบหากรัฐบาลและผู้พัฒนาเขื่อนไม่รับฟังเสียงและความคิดเห็นของผู้หญิง
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รายการตรวจสอบการวางแผนการรณรงค์การตระหนักถึงบทบาท

หญิงและชายนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรต่าง ๆ ในการ

รณรงค์เร่ืองเขื่อนและแม่น�้าเพื่อให้แน่ใจว่าการรณรงค์ขององค์กร

นั้นเป็นการตระหนักถึงบทบาทหญิงและชาย ซึ่งรายการตรวจสอบ

นี้สามารถใช้เพื่อประเมินขอบเขตของแผนการรณรงค์ว่าเป็นการ

ตระหนกัถงึบทบาทหญงิและชาย และใช้ในการปรบัแผนการรณรงค์

ให้ดีขึ้นเพื่อเสริมพลงัในเรือ่งเพศสภาพอันเป็นจุดมุ่งหมายของแผน 

นอกจากนี้ รายการตรวจสอบนี้สามารถได้รับการแก้ไขและใช้เป็น

เครื่องมือในการวางแผนได้

 

รายการตรวจสอบควรท�าร่วมกบัองค์กรเครอืข่ายต่าง ๆ  ผูห้ญงิและ

ผู้ชายจากชุมชนที่องค์กรนั้น ๆ  ท�างานด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ

เข้าใจร่วมกนัเกีย่วกบัแผนการรณรงค์ นอกจากนี ้ยงัช่วยท�าให้มัน่ใจ

ได้ว่าการรณรงค์จะค�านึงถึงประสบการณ์และมุมมองต่าง ๆ ของ

ผู้หญิงและผู้ชายอย่างแท้จริง และท�างานเพื่อผลประโยชน์ของทั้ง

ผู้หญิงและผู้ชาย

ภาคผนวก 10
รายการตรวจสอบการวางแผนการรณรงค์การตระหนักถึง
บทบาทหญิงและชาย

ขั้นตอนต่อไป:

• แก้ไขแผนการรณรงค์ (และแผนการสื่อสารหรือข้อความที่เกี่ยวข้อง) ตามการประเมินนี้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามงีบประมาณเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุผลในเรือ่งเพศสภาพในการรณรงค์ (รวมถึงการเสรมิสร้าง

ขีดความสามารถในเรื่องเพศสภาพ กิจกรรมที่มีขึ้นส�าหรับผู้หญิงเท่านั้น และค่าโดยสาร หรือ การดูแลบุตร           

เพื่อช่วยให้ผู้หญิงมีส่วนร่วม)

• พัฒนาตัวช้ีวัดและกรอบการท�างานในการติดตามเพื่อให้เจ้าหน้าที่รณรงค์สามารถประเมินความส�าเร็จของการ

รณรงค์ในการตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

• ติดตามการด�าเนินการตามแผนการรณรงค์โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเพศสภาพและกรอบการท�างานในการติดตามที่

พัฒนาขึ้น

• ประเมนิการรณรงค์ดงักล่าวว่าได้ท�าให้เสยีงของผูห้ญงิจากชุมชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการสร้างเขือ่นดงัขึน้หรอืไม่   

รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและการเป็นผู้น�าในการรณรงค์ และรับรองว่าจ�านวนของผู้หญิงและ

ผูช้ายในการประชมุร่วมกบัผูม้อี�านาจในการตดัสินใจในโครงการสร้างเขือ่น การประชุมเครอืข่ายภาคประชาสงัคม    

การรณรงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและงานที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ต่าง ๆ มีจ�านวนเท่ากัน
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รำยกำรตรวจสอบกำรวำงแผนกำรรณรงค์เรื่องกำรตระหนักถึงบทบำทหญิงและชำย

ค�าถามที่ส�าคัญ การตอบสนอง รวมถึงการระบุว่าแผนการรณรงค์
จะได้รับการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เป็นการตระหนักถึง
บทบาทหญิงและชาย

อะไรคือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการรณรงค์?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• วัตถุประสงค์เหล่าน้ีตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ของผู้หญิง

และผู้ชายอย่างไร?
• การวิเคราะห์ทางเพศสภาพได้บอกถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ

รณรงค์อย่างไร?
• ผู้หญิงและผู้ชายจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนได้มีส่วนร่วมในการ

ออกแบบวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และกิจกรรมของการรณรงค์อย่างไ?
• ผู้หญิงมีอิทธิพลต่อการออกแบบวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และกิจกรรมของการ

รณรงค์อย่างไร?

การรณรงค์ได้ส่งเสริมหรือพยายามปกป้องสองประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร
• คุณค่าต่าง ๆ ที่ผู้หญิงมีต่อแม่น�้า?
• คุณค่าต่าง ๆ ที่ผู้ชายมีต่อแม่น�้า?

การรณรงค์ได้ส่งเสริมหรือพยายามปกป้องสองประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร
• การเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ของผู้หญิง?
• การเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ของผู้ชาย?

การรณรงค์ท�างานเพื่อป้องกันสองประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร
• งานทีเ่ป็นภาระของผู้หญงิ (รวมถงึงานดูแลทีไ่ม่ได้รับค่าจ้าง) ทีเ่พิม่ขึน้และรายได้ 

ที่ลดลง?
• งานที่เป็นภาระของผู้ชายที่เพิ่มขึ้นและรายได้ที่ลดลง?

• การรณรงค์นี้มุ่งหมายท่ีจะช่วยขจัดอุปสรรคในการมีส่วนร่วมและความเป็น
ผู้น�าของผู้หญิงในการรณรงค์และกระบวนการตัดสินใจสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างไร?

การรณรงค์ได้ส่งเสริมหรือพยายามปกป้องประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร
• ความต้องการทางเพศสภาพเชิงปฏิบัติและผลประโยชน์ทางเพสสภาพเชิง 

กลยุทธ์ของผู้หญิง?

มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่การรณรงค์น้ีจะน�ามาซึ่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้หญิงหรือ
ผู้ชาย? ผลกระทบหรือความเสี่ยงเหล่านี้จะได้รับการจัดการอย่างไร?
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