Gender Analysis
in Fishing Community for Sustainable Fisheries Management

Because of sustainable fisheries management would like to see livelihood viability
and abundance of fisheries resources. Therefore, gender integration should be
considered in the fisheries development project.

การวิเคราะห์มิติหญิงชายในชุมชนประมง เพื่อการจัดการประมงที่ยั่งยืน
เนื่องจากการจัดการประมงที่ยั่งยืนจาเป็นต้องให้มีทรัพยากรที่สมบูรณ์ เพื่อทาวิถีชีวิตประมงงงวว้
และเติบโต ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการบูรณาการมิติหญิงชายในโงรงการพัฒนาการประมงต่าง ๆ

Gender in Fisheries (มิติหญิงชายในการประมง)
Gender and Fisheries

Fisheries Sector
• Food security
• Income generation
• Livelihoods depending on the
sector
• Capture fisheries

•
•
•
•

Post harvest and marketing
Small scale fisheries
Poverty and vulnerability
Half of people employed in SSF
are women

• Sector traditionally consider a male domain for
management
• Focus on resource production
• Lack of a value chain approach
• Lack of sex disaggregated data

ภาคการประมง
•
•
•
•
•

งวามมั่นงงทางอาหาร
•
แหล่งสร้างรายวด้
•
วิถีชีวิต
•
การจับสัตว์น้า
กระบวนการหลังการจับและการตลาด

การประมงขนาดเล็ก
งวามยากจนและงวามอ่อนวหว
ในการประมงขนาดเล็กมีผู้หญิง
เกี่ยวข้องถึงงรึ่งนึง

มิติหญิงชายกับการประมง
•
•
•
•

ผู้ชายมีบทบาทที่เด่นชัด
สนใจเรื่องผลิตภัณฑ์จากทรัพยากร
ขาดการสนใจเรื่องห่วงโซ่งุณง่า
ขาดข้อมูลแยกเพศ
(Angela Lentisco and Enrique Alonso, RFLP, FAO)

Gender Analysis
is the study of differences in the conditions needs, participation rates, access to resources and development, control of assets,
decision making power, etc. between women and men and their assigned gender roles. (European Commission, 1998)
And, to better understanding on gender issue in fisheries

การวิเคราะห์มิติหญิงชาย เป็นการศึกษาง้นงว้างวามแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย และบทบาทหญิงชายที่สังงมกาหนดวว้ เช่น เรื่องสถานภาพ งวามต้องการ
อัตราการมีส่วนร่วม การเข้าถึงทรัพยากรและการพัฒนา การงวบงุมทรัพย์สินหรือของมีง่าต่างและอานาจในการตัดสินใจ เป็นต้น
และ เพื่อให้เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับหญิงชายในชุมชนประมงมากขึน้
(Mainstreaming gender into project cycle management in the fisheries sector, FAO 2011)

Gender Analysis (GA) Framework
The GA usually focus on (3) three main areas

1. Gender Division of Labor

2. Access and Control Profile

3. Examining of Influencing Factors

to identify gender’s roles, responsibilities,
experiences, knowledge, skills, problems,
needs, interests, etc. regarding to productive
work, reproductive work, and community work.

to identify level of women and
men participation and decision
making.

social-cultural, economic, political, etc. to
identify the opportunities and challenges,
etc.

โดยทั่ววปมีสามประเด็นหลักให้งานึงในการวิเงราะห์มิติหญิงชาย งือ
1. การแบ่งประเภทงานตามมิติหญิงชาย เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ ประสบการณ์ งวามรู้ ทักษะ ปัญหา งวามต้องการ งวามสนใจ เป็นต้น ของหญิงชาย ในส่วนของ
งานผลิต งานในงรัวเรือน และงานในชุมชน
2. การเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรและผลประโยชน์ เพื่อจาแนกระดับการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของหญิงชาย
3. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล เพื่อศึกษาโอกาสและอุปสรรงในเรื่องของช่องว่างหญิงชายที่อาจจะเกิดจาก สังงม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ นโยบาย เป็นต้น

Gender Analysis (GA) for Fisheries Management
GA is tools for mainstreaming gender equality
Project
in development cooperation projects
planning
เป็นเงรื่องมือในการสร้างงวามเสมอภางทางเพศให้เป็น
กระแสหลักในโงรงการงวามร่วมมือพัฒนาต่างๆ

Project
implementation

Project
monitor
and
evaluate

The gender needs can identify from Gender analysis to
create intervention for mainstreaming gender equality
in development cooperation projects

การวิเงราะห์มิติหญิงชายจะวด้งวามต้องการของหญิงชายมาใช้กาหนด
กิจกรรมที่ต้องการสร้างงวามเสมอภางทางเพศให้เป็นกระแสหลักใน
โงรงการงวามร่วมมือพัฒนาต่างๆ

GA help to set the Gender Indicators for project monitoring and evaluation
การวิเงราะห์มิติหญิงชายจะช่วยในการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและติดตามผลโงรงการ

To be gender responsiveness project to approach gender equality
เพื่อให้เป็นโครงการที่มุ่งสู่ความเสมอภาคทางเพศโดยมีความรับผิดชอบเรื่องมิติหญิงชาย

