1. Women for Aquaculture or Aquaculture for Women โดย Malene Felsing, Cecile Brugere,
kyoko Kusakabe, Govind Kelkar
ในสมัยกอนการเพาะเลี้ยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มักจะทําในระดับครัวเรือน โดยสมาชิกของครัวเรือน
ทําหนาทีต
่ าง ๆ กัน ตอมาเมื่อมีการถายทอดเทคโนโลยีและการผลิตเพื่อการคา สตรีมีบทบาทนอยลง เพราะ
ความพยายามในการถายทอดเทคโนโลยีจะมุง เนนไปที่เพศชาย อันที่จริงแลวการไมใหความสนใจตอความ
จําเปนและบทบาทของสตรีทาํ ใหการพัฒนาไมมีประสิทธิภาพ การลดความยากจนและพยายามในการพัฒนาจะ
ยั่งยืนที่สด
ุ ถาเพศหญิงและเพศชายไดรับการปรึกษาและมีสว นรวมอยางเทาเทียมกันในการจัดการและการ
ตัดสินใจ หญิงและชายมีบทบาทที่ตางกัน ในการเพาะเลี้ยงทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของแตละประเทศ และขนาด
รวมทั้งจุดมุงหมายของการเพาะเลี้ยง มีปจจัยหลายประการที่กีดกันสตรีไมใหเขาถึงขอมูลทั้งที่เปนปจจัยทางดาน
วัฒนธรรม เชน เพศหญิงตอง รับผิดชอบทั้งงานในบานและงานนอกบาน รวมถึงองคกรภาครัฐทีใ่ หการสงเสริมที่
่ อนไดงายกวาและรวดเร็วกวา หากจะใหเพศหญิงได
มักจะถือวาเพศชายเปนหัวหนาครัวเรือน รวมทั้งเปนเพศทีส
เขาถึงทรัพยากรในการผลิต เงินทุนในระบบเปนปจจัยทีส
่ ําคัญ รวมทั้งการเขาถึงทรัพยากรน้ําดวย บทความนี้ให
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเพื่อจะใหเพศหญิงมีสวนรวมในการผลิต การตัดสินใจ และมีชองทาง
เขาถึงทรัพยากรที่จาํ เปน
2. Thai Gender/Women Network and Fisheries Deverlopment โดย Naaporn Sriputinibondh,
Ubolratana Suntornratana
แมกรมประมงจะมีความพยายามที่จะใหประเด็นบทบาทหญิงชายเปนที่ตระหนักในองคกร แตในความเปนจริงการ
พัฒนาดานการประมง รวมทั้งนโยบายการประมงไมใหความสําคัญตอสตรีแมวาจะเห็นไดวา สตรีมส
ี วนรวมอยาง
มากทั้งในการจับ(capture) และการเพาะเลีย
้ ง(culture) นโยบายการประมงจะมีเปาหมายอยูที่กลุมเพศชาย โดย
แผนงานในการพัฒนาทักษะและความรูในกิจการตางๆ ในการประมง เพศหญิงไมเคยไดรบ
ั ความสนใจอยาง
พอเพียงและตอเนื่อง เจาหนาที่ทุกระดับขาดความรูแ
 ละมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับบทบาท
หญิงชาย เพศชายมักเขาถึงการฝกอบรมและแหลงทุนมากกวาเพศหญิง ทําใหการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
ขนาดของกิจการ การเลือกพันธุที่จะเพาะเลีย
้ ง และการขายผลผลิตขึ้นอยูก
 ับเพศชาย ซึ่งมักจะควบคุมการใช
รายไดดวย เนื่องจากขอกีดขวางทางวัฒนธรรมและประเพณีสตรีไมมีสว นรวมในการตัดสินใจในเวทีสาธารณะ
แมวาจะมีสว นรวมในกิจกรรมในชุมชน ในปจจุบันกิจกรรมของกรมประมงทีม
่ ุงเนนสตรีกับการพัฒนาและมีประเด็น
เกี่ยวกับบทบาทหญิงชายมีอยูเพียงหากิจกรรม และถึงแมวา กรมประมงจะเปนศูนยกลางของเครือขายหญิงไทย
กับการประมง แตกรมประมงก็ไมไดนํากิจกรรมตาง ๆ ของเครือขายมาสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางเพศชาย
แลเพศหญิงในองคกร
3. การประมงในอางเก็บน้ําขนาดใหญกับบทบาทชายหญิง : กรณีชุมชนริมอางเก็บน้ําเขื่อนวชิราลง
กรณ(เขื่อนเขาแหลม) โดย เศรษฐพันธ กระจางวงษ
Khao Lam Dam or Vachiralongkorn Dam is a large Dam across Khawe Noi River, Thong Pa Phum
district, Kanchanaburi province, has been used for various purposes, including reservoir fishery.
Before the Dam construction, it was estimated that the reservoir would promote fresh water fishery
by enabling about 1,360 tons of catch. The change of marine ecology has let to less quantity of
local types of fish, but an increase of economic types of fish that were introduced by the
Department of Fisheries. Ban Ta Phae, which is a new community originated after the Dam
construction, consists of two groups: laborers and businessmen. Of the 30 sampled individuals, 27
were in the households that are involved in business or in fishery. In fishery households, women
who also are housewives have small roles to play and often do not go out fishing with their spouse.
One factor is that fishing in large reservoir is considered to be hard work and risky. Like coastal
fishery, gender division of labor is rather clear cut, with men going out fishing and women engaging
in fish processing and fishing gear repair.
4. Technology Transfer in Freshwater Aquaculture in Ubon Rachathani Province,
Northeastern Thailand : Can Both Women and Men Benefit in Sustainable Way? โดย
AngKarb P.Korsieporn
เทคโนโลยีในดานการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด ในหมูบานทีศ
่ ึกษาถายทอดโดยบริษัทขามชาติ ผูมีธุรกิจเกี่ยวกับ
การคาดานการเกษตร และโดยเจาหนาที่กรมประมงของกระทรวงเกษตรและสหกรณของรัฐบาลไทย แหลง
ถายทอดเทคโนโลยีทั้งสามแหลงมียท
ุ ธวิธใี นการถายทอดที่แตกตางกัน รวมทั้งแตกตางกันในแงแรงจูงใจและ
 ายทอด
วัตถุประสงค ผูไ
 ดรับผลประโยชนโดยตรง คือ ผูเพาะเลี้ยงทัง้ หญิงและชายไดรับผลกระทบจากผูถ
เทคโนโลยีในดานตางๆ และในระดับความเขมขนที่ตางกัน การถายทอดเทคโนโลยีในแตละขั้นตอนมักประสบ
ปญหาตางๆ แตก็สามารถที่จะแกปญหานั้นๆไดดวยความชวยเหลือจากกรมประมง (DOF) และกรมสงเสริม
สหกรณ (DOAE) สําหรับในภาครัฐ แตปจ
 จัยที่สาํ คัญทีส
่ ุด คือ ความตั้งใจจริงของเกษตรกรผูท
 ําการเพาะเลี้ยงที่
จะทําใหอาชีพของตนกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืน บทความนีก
้ ลาวถึงกระบวนการในกิจกรรมตางๆที่

เกี่ยวกับการทําการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจืด ชองทางตางๆ และประเภท
5. Website and Annotated Bibliography on Women in Fisheries

