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บทนํา 

จากผลงานวิจยั0

1 ในภาคการผลิตนํ้ามันปาลมเผยใหเห็นวาผูหญิงเปนกลุมชายขอบ ถูกกีดกัน และไมมสีวนรวมตัดสินใจ ทําให
พวกเขาไมไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมท้ังในฐานะท่ีเปนแรงงาน และ/หรือเกษตรกรรายยอย ซึ่งผลกระทบไมไดมเีพียงตอผูหญิง
เทาน้ันแตยังมีผลกับครอบครัวโดยรวมดวย ความยากลาํบากท่ีพวกเขาไดรับในภาคการผลิตนํ้ามันปาลมคือปญหากรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินและการใชท่ีดินท่ีไมไดรับการยอมรับ ขาดการฝกอบรม ขาดโอกาสการจางงานท่ีเทาเทียม ขาดการคุมครอง (การคุมครอง
ทางกายภาพจากการถูกคุกคาม และความคุมครองดานการเงิน เชน เงินประกันจากการจางงานไมเปนทางการ) และขาดการ
ยอมรับในงานท่ีทําท้ังในฐานะท่ีเปนแรงงานและเกษตรกรรายยอย 
 
บริษัทท่ีขาดความตระหนักถึงเรื่องดังกลาวไมเพียงแตจะไดรับความเสี่ยงเรื่องแรงงานท่ีไมมีเสถียรภาพ แตอาจเปนขอจํากัด
ศักยภาพในการทํากําไรใหเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากไมมีการบูรณาการเพศภาวะเขามา ซึ่งหมายถึงการขาดการมีสวนรวมของ
ทรัพยากรมนุษยในองครวม 
 
บริษัทท่ีไมเห็นความสาํคัญหรือไมใหคุณคาบทบาทของผูหญิงในการจัดหาทะลายปาลมสดในฐานะท่ีพวกเขาเปนสมาชิก
ครอบครัวเกษตรกรผลติปาลมรายยอยจะพลาดโอกาสในการเพ่ิมผลติ คุณภาพ และความมั่นคงของหวงโซอุปทานท่ีเกษตรกร
หญิงรายยอยจะสามารถจัดใหมไีด 
 
การนํามาตรฐานใหมขององคกรเพ่ือการเจรจาสําหรับการผลตินํ้ามนัปาลมอยางยั่งยืน หรือ Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) มาใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2018 ทําใหบริษัทผูผลิตปาลมนํ้ามันจําเปนตองปรับนโยบายของตนให
สะทอนและผนวกมมุมองและการปฏิบัติท่ีมีความเทาเทียมกันทางเพศใหมากข้ึน สาระสําคัญน้ีไดบรรจไุวในหลักการและ
เกณฑกําหนดการผลตินํ้ามันปาลมอยางยั่งยืนตามกรอบ RSPO ฉบับป 2018 (RSPO P&C 2018)2 ดวยความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติ
ติตามเกณฑขอกําหนดดานเพศสภาพถือเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานขององคกรไปดวยซึ่งจะชวยใหเกิดความเทาเทียมกันทาง
เพศมากข้ึนอันเปนหน่ึงในวัตถุประสงคดานความยั่งยืนขององคกร นอกจากน้ี การปฏิบัติตามหลักการน้ียังนํามาซึ่งการทํากําไร
ใหแกบริษัทสมาชิก เน่ืองจาก RSPO มั่นใจวามี “กรณศีึกษาทางธุรกิจ” ท่ีไดนํามาตรฐานดานเพศสภาพของ RSPO มาใช 
กรณีศึกษาทางธุรกิจน้ีเปนสาเหตุใหมีการดาํเนินการซึ่งคาดวาจะทําใหกระบวนการขององคกรมีคณุคามากข้ึน ซึ่งเปน
เชนเดียวกับการดําเนินการตามมาตรฐานสาํหรับเกษตรกรรายยอยอิสระตามกรอบ RSPO ฉบับป 2019 (RSPO 
Independent Smallholder Standard 2019 หรือ ISH 2019) และความรับผดิชอบของผูจัดการกลุมและสมาชิกกลุม  
 
เอกสารฉบับน้ีนําเสนอกลยุทธท่ีสมาชิกของ RSPO สามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง เปนแนวทางท่ีนําไปดําเนินการไดอยางเปน
แนบเนียน โดยธุรกิจจะสามารถบูรณาการเพศภาวะดวยการนํามาตรการเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจใหกับกลุมสตรีไป
ใช บริษัทและกลุมเกษตรกรรายยอยสามารถเลือกใชกลยุทธท่ีเหมาะสมและเก่ียวของกับตนมากท่ีสุดมาเปนแนวทางในการ
วางแผนดําเนินการดานเพศสภาพได 
 

1 จากหลายแหลง่ ไดแ้ก:่  

Center for International Forestry Research (CIFOR) Li T. (2015). Social impacts of oil palm in Indonesia: A gendered perspective from West 

Kalimantan. Bogor Indonesia.  

Joselyn Bigirwa (2018). Gender-based impacts of commercial oil palm plantations in Kalangala in: Richard Ssemmanda and Michael Opige 

(eds.) Oil palm plantations in forest landscapes: impacts aspirations and ways forward in Uganda p. 31-36. 
2 ในขัน้ตอนการจดัทาํแนวทางปฏบิตัฉิบบัใหมท่ีผ่นวกเอามมุมองและการปฏบิตัทิีม่คีวามเทา่เทยีมกนัทางเพศ ซึง่จดัทาํโดย CIFOR ดว้ยความรว่มมอื

กบัคณะทาํงานดา้นเพศภาวะและสทิธมินุษยชนของ RSPO: Center for International Forestry Research (CIFOR) Bimbika Sijapati Basnett Sophia 

Gnych and Cut Augusta Mindry Anandi (2016). Transforming the Roundtable on Sustainable Palm Oil for greater gender equality and women’s 

empowerment. 
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แตละกลยุทธจะอธิบายขอจํากัดดานเพศสภาพท่ีตองจัดการ ตามดวยแนวทางสําหรับการนําไปปฏิบัติ และยังอธิบายถึงผลลัพธ
ท่ีมีตอกลุมสตรแีละธุรกิจ ซึ่งจะเช่ือมโยงกับหลักการ P&C ตามกรอบของ RSPO 
 
ในเอกสารฉบับน้ี RSPO แสดงใหเห็นถึงความสําคญัของการนําแนวทางท่ีรวมเอาเพศสภาพเขามาใชปฏิบัติในภาคสวนการผลติ
นํ้ามันปาลมโดยรวม ภาคการปลูก การกลั่น การผลิตขนาดเล็ก รวมท้ังการผลติในระดบัครัวเรือนอิสระขนาดยอยและกลุมของ
พวกเขา โดยจะทําใหมั่นใจไดวา 

● ผูหญิงไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการผลิตนํ้ามันปาลม 

● สรางความเขมแข็งใหผูหญิง ท้ังในระดับบริษัท องคกรขนาดเล็ก และในครัวเรือน 

● ธุรกิจไดรับประโยชนจากการลดความเสี่ยง ลดตนทุน การสรางมูลคา และการเติบโตทางธุรกิจ อันเปนผลมาจาก

การนํากลยุทธดานเพศสภาพเขามาใช 

 
แนวทางปฏิบัติดานเพศภาวะฉบับน้ีแบงออกเปน 5 สวน 
 
สวนท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของผูหญิงคืออะไร เหตุใดจึงมีความสําคญัตอ RSPO 
ในสวนน้ีอธิบายวาผูหญิงมีบทบาทอยางไรในภาคสวนการผลตินํ้ามันปาลม โดยผูหญิงกลุมน้ีเปนกลุมหลักท่ีแนวทางปฏิบัติดาน
เพศภาวะฉบับน้ีใหความสําคัญ ท้ังยังตอบคําถามตางๆ ไดแก การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของผูหญิงมีความสําคญั
อยางไร ทําอยางไรถึงจะประสบผลสําเร็จ และเหตุใดจึงมีความสําคัญตอกลยุทธทางธุรกิจของบรษัิทในภาคการผลิตนํ้ามัน
ปาลม 
 

สวนท่ี 2 บริษัทผูวาจาง: กลยุทธในการจัดการกับขอจํากัดดานเพศสภาพของลูกจางหญิง 
ในสวนน้ีเปนกลยุทธในทางปฏิบัตพิรอมยกตัวอยางท่ีเก่ียวของกับทุกบริษัทท่ีมีลูกจาง ท้ังในสวนปาลม โรงงานสกัดนํ้ามันปาลม 
เกษตรกรรายยอยในโครงการ และบริษัทจัดหาแรงงาน 
 

สวนท่ี 3 การทํางานรวมกับเกษตรกรรายยอยอิสระ: กลยุทธในการจัดการกับขอจํากัดดานเพศสภาพของเกษตรกรหญิงราย
ยอย 
ในสวนน้ีเปนกลยุทธในทางปฏิบัตพิรอมยกตัวอยางสาํหรับเกษตรกรรายยอยอิสระและกลุมของพวกเขา (การจัดการกลุม)  

 

สวนท่ี 4 บริษัทและชุมชน 
ในสวนน้ีเปนกลยุทธในทางปฏิบัตเิพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนท่ีเก่ียวของกับบริษัท 
 

สวนท่ี 5 กระบวนการภายในและขีดความสามารถภายในองคกร 
สวนน้ีเปนการใหภาพเบ้ืองตนเรื่องเพศสภาพซึ่งจะชวยใหบริษัทไดนําไปประเมินความออนไหวเรื่องเพศสภาพขององคกร 
นอกจากน้ียังนําเสนอเครื่องมือประเมินความเสีย่งซึ่งสามารถนํามาใชในกระบวนการภายในของบริษัท 
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สวนท่ี 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของผูหญิงคืออะไร เหตุใดจึงมี
ความสําคัญตอสมาชิก RSPO 

 

บทบาทของผูหญิงในภาคการผลิตน้ํามันปาลม 

การผลิตนํ้ามันปาลมข้ึนช่ือวาเปนภาคสวนท่ีมผีูชายเก่ียวของเปนสวนใหญ ซึ่งแทจริงแลวผูหญิงมีบทบาทสําคัญเพ่ิมข้ึนมากแต
ยังไมไดเปนท่ีรับรูกัน บทบาทตางๆ ของผูหญิงจะแตกตางกันในแตละประเทศ แตละทวีป และแตละกิจกรรมในหวงโซคณุคา 
สมาชิกขององคกรเพ่ือการเจรจาสาํหรับการผลตินํ้ามันปาลมอยางยัง่ยืน (RSPO) จะตองมีกลยุทธเพ่ือเพ่ิมความเสมอภาคทาง
เพศภายในบริษัทอันเปนสวนหน่ึงของมาตรฐานความยั่งยืนของ RSPO ซึ่งการท่ีจะทําแบบน้ันได เราจาํเปนตองทราบ
สถานการณท่ีแทจริง อันไดแก ผูหญิงทํางานกันอยูในสวนใด และพวกเขาประสบกับความทาทายใดบางในฐานะท่ีเปนผูหญงิ 
หรือจะกลาวอีกนัยวา ขอจํากัดทางเพศมีอะไรบาง และเราจะรับมือกับสิ่งเหลาน้ีไดอยางไรบาง 
 
ในหลายๆ ประเทศ ท้ังชายและหญิงทํางานในกิจการผลติปาลมนํ้ามันเปนแรงงานในสวนปาลม หรอืเปนเกษตรกรผูปลูกปาลม
รายยอย ทําหนาท่ีตดัฟนตนท่ีโตไมเต็มท่ี ตัดแตงก่ิงปาลม ใสปุย ฉีดพนยาฆาแมลงและยาฆาหญา สวนงานเก็บเก่ียวน้ัน
โดยท่ัวไปแลวจะถือเปนงานของผูชาย สําหรับงานเพาะกลาจะเปนงานของผูหญิง นอกจากน้ี ผูหญงิยังทํางานอ่ืนๆ ในสวน
ปาลม เชน งานบริหารและจัดการดานการเงิน รวมท้ังในสถานบริการเพ่ือสังคม (ไดแก ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน คลินิกสุขภาพ) 
ของบริษัทอีกดวย ในสวนของสํานักงานใหญของบริษัทขนาดใหญ สัดสวนผูหญิงน้ันมีจํานวนมากกวาผูชาย โดยทํางานใน
แผนกบริหารจัดการ แตก็มีบางท่ีเปนวิศวกรและผูจดัการความยั่งยืน สวนแรงงานในโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมจะเปนท่ีรูกัน
ดีกวามีผูชายเปนหลัก 
 
เพ่ือใหเห็นภาพบทบาทของผูหญิงในภาคการผลิตนํ้ามันปาลม เราจําเปนตองมีการนําเสนอใหเห็นภาพท่ีเจาะลึกลงไปถึงการ
แบงงานตามเพศในการผลติ หากผูหญิงบางกลุมไดทําใหเปนท่ีรับรูวาทํางานอยูในสวนใด ก็จะทําใหเปนไปไดท่ีจะวิเคราะห
ขอจํากัดทางเพศท่ีพวกเขาประสบอยูและสามารถมองหาทางออกใหได แผนภาพดังกลาวอาจจะทําข้ึนในระดับบริษัท และ/
หรือระดับสาขา สําหรบัแนวทางปฏิบัติฉบับน้ี เราไดจัดทําแผนภาพการทํางานท่ีเจาะลึกแบงงานตามเพศในระดับสาขา 2

3 
 
เอกสารแนวทางปฏิบัติฉบับน้ีเนนไปท่ีการจดัการกับขอจํากัดทางเพศของผูหญิงในภาคการผลิตนํ้ามันปาลมในภาพรวม โดยจะ
สรางความเทาเทียมกันทางเพศใหเพ่ิมมากข้ึน เราจะกําหนดวัตถุประสงคน้ีใหอยูในรปูแบบของขอกําหนดเฉพาะ และใช
แนวคิดการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของผูหญิง 
 

3 แผนภาพน้ีจดัทาํขึน้จากแผนผงัหว่งโซ่คุณค่าทีเ่จาะลกึแยกเพศการทาํงาน ดงัไดอ้ธบิายไวใ้นคู่มอืหลายๆ ตวัของ AgriProFocus เชน่ ในบทความ 

Sustainable coffee as a family business; approaches and tools to included women and youth ซึง่ตพีมิพโ์ดย Hivos AgriProFocus Fair & 

Sustainable Advisory Services และ The Sustainable Coffee Program สนบัสนุนโดย IDH the Sustainable Trade Initiative เป็นภาษาองักฤษ 

(2014) และภาษาสเปน (2015).   
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ภาพที ่1 ตัวอยางแผนภาพการทํางานจาํแนกตามเพศในภาคการผลิตน้ํามันปาลม 

 

การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของผูหญิงคืออะไร 

แนวคิดการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของผูหญิงไดถูกนํามาใชในองคกรระดับสากลหลายแหง โดยเฉพาะองคกรท่ีมีสวน
เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และคณะกรรมการผูสนับสนุน
การพัฒนาวิสาหกิจ (DCED) โดยอาจมีการใชศัพทท่ีแตกตางออกไปแตเนนท่ีองคประกอบท่ีเก่ียวของกัน 2 สวน อางนิยามจาก 
DCED คือ ‘ผูหญิงจะมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจไดก็ตอเมื่อ ก) พวกเขาสามารถเขาถึงทรัพยากรการผลิต: ทางเลือกท่ีทําใหมี
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ และ ข) อํานาจหนาท่ี (agency): อํานาจในการตัดสินใจและดําเนินการทางเศรษฐกิจ 4  

การเขาถึงทรัพยากรการผลิตคือการเขาถึงสินทรัพย เชน ท่ีดินและเครื่องมือ รวมถึงบริการทางการเกษตรและการเงิน เปน
ตน แมวาการเขาถึงทรัพยากรจะไดรับการแกไขจัดการแลว ผูหญิงจะคงยังไมมีความเขมแข็งเน่ืองจากพวกเธอยังตองทําการ
ตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรอยางไรภายใตบรรทัดฐานและประเพณีท่ียังมีความทาทาย 

อํานาจหนาท่ี (agency) ถูกนิยามวาเปนความสามารถในการเลือกตัดสินใจดวยตัวเองและเปลี่ยนทางเลือกท่ีตัดสินใจน้ันให
เปนผลลัพธท่ีตองการได ซึ่งไมไดเปนเพียงแตการควบคมุทรัพยากรและรายไดเทาน้ัน แตยังรวมถึงความรูความสามารถและ
ความมั่นใจในตัวเองอีกดวย (ท่ีมา: DCED 2014) 

อางถึง FAO (2016) 5 องคประกอบหลักของการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของผูหญิงคือการเขาถึงทรัพยากรการผลติ 
รวมถึงอํานาจ และการปฏิบัติงาน ดังแสดงไวในภาพท่ี 2 และ 3 

4 Golla A. Malhotra A. Nanda P. and Mehra R. (2011) Understanding and Measuring Women's Economic Empowerment: Definition Framework 

and Indicators โดย the International Center for Research on Women (2011). ใน Donor Committee for Enterprise Development (DCED) Erin 

Markel (2014). Measuring Women’s Economic Empowerment in Private Sector Development. 

 
5 FAO (2016) Developing gender-sensitive value chains. A guiding framework p. 16-20. 

ผูจัดหาวัตถุดิบ  ผูผลิต  ผูรวบรวม  ผูแปรรูป  ผูจัดจําหนาย ตลาด 

แรงงานที่ไมไดรับคาจาง / แรงงานที่ไดรับคาจาง / เกษตรกรรายยอยในโครงการ // กลุมเกษตรกรรายยอยในโครงการ 

แรงงานที่ไดรับ
คาจาง 
 
ผูผลิตตนกลา 

บริการท่ีรวมอยู (โดย
บริษัท) 
 
แรงงานท่ีไดรับคาจาง 
 
สวนปาลม/เจาของท่ีดิน 

แรงงานที่ไม่ไดร้บัค่าจา้ง / แรงงานที่ไดร้บัค่าจา้ง / เกษตรกรรายย่อยอสิระ // กลุ่มเกษตรกรรายย่อย 

การอบมวธิกีารทาํเกษตรที่ด ี/ เมลด็และปุ๋ ย / บรกิารทางการเงนิ 

แรงงานทีไ่ดร้บัค่าจา้ง / โรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์  สาํนกังานใหญ่ของบรษิทั  อาหารและเครื่องสาํอางระดบัสากล 
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ภาพที ่2 การเขาถึงทรัพยากรการผลิต  
 

ภาพที ่3 พลังความเขมแข็งและอํานาจหนาที ่

เราจะสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับผูหญิงไดอยางไร  

กรอบแนวคิดการเขาถึง – ประโยชน – การสรางความเขมแข็ง (Reach – Benefit – Empower Framework) มีประโยชน
มากในการใชพัฒนากลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของผูหญิง ซึ่งรวมถึงภาคการผลตินํ้ามัน
ปาลมดวย กรอบแนวทางน้ีพัฒนาข้ึนโดยสถาบันวิจัยนโยบายอาหารสากล (International Food Policy Research Institute 
หรือ IFPRI)6 ซึ่งไดถูกนําเอาไปใชเพ่ือ 1) กําหนดวัตถุประสงคของโครงการท่ีพุงเปาไปท่ีการสรางความเขมแข็งใหกับผูหญิง 2) 
วางกลยุทธเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเหลาน้ี ซึ่งจะเปนกลยุทธท่ีพุงเปาไปท่ีท้ังหญิงและชาย ท้ังในระดับครัวเรือนและระดับ
บริษัท และ 3) ตรวจสอบผลงานท่ีออกมา 
 
กรอบแนวคิดน้ีแยกความแตกตางระหวางการเขาถึง ประโยชน และการสรางความเขมแข็ง ท้ังยังระบุวา การเขาถึง ผูหญิง
เพียงอยางเดียวดวยการจางเปนพนักงานในบริษัท หรือแมแตการฝกอบรมใหพวกเขา ไมไดทําใหพวกเขาไดรับ ประโยชน ในแง
ของความเปนอยู (ทางเศรษฐกิจและสังคม) ท่ีดีข้ึน หรือไมไดแปลวาพวกเขาจะ มีความเขมแข็ง จนทําใหพวกเขามีอํานาจใน
การตัดสินใจในครอบครัวหรือบรษัิทท่ีพวกเขาทํางานอยู ดังน้ัน เพ่ือใหผูหญิงมีความเขมแข็ง บริษัทควรมีเปาหมายท่ีไปไกลกวา
เพียงการเขาถึงผูหญิง โดยทําใหมั่นใจไดวาผูหญิงจะไดรับผลประโยชนอยางแทจริงจากการดําเนินงานและสรางความเขมแข็ง
ใหพวกเขา เพ่ือเสริมสรางความรูความสามารถในการเลือกทางเดินของชีวิตไดอยางมีกลยุทธและดําเนินชีวิตตามท่ีตนเองได
เลือกเอง 
 
กรอบแนวคิดน้ีนํามาใชในการจดัทําเน้ือหาในภาพรวม แตเราสามารถใชไดในระดับบริษัทดวย ตารางท่ี 1 แสดงกรอบแนวคดิ
การเขาถึง - ประโยชน – การสรางความเขมแข็ง โดยมีการปรับเปลีย่นใหสามารถใชไดกับสมาชิก RSPO 
 

 การเขาถึง ประโยชน การสรางความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค 

ผูหญิงมีสวนในการผลิตน้ํามันปาลม
ในฐานะเกษตรกรรายยอย สมาชิกใน
ครอบครัวเกษตรกรรายยอย หรือ
ลูกจาง 

ยกระดับความเปนอยูที่ดีทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหผูหญิง 

สรางความเขมแข็งใหกับขีด
ความสามารถของผูหญิงในการ
ตัดสินใจเลือกดําเนินชีวิตอยางมีกล
ยุทธ รวมไปถึงการตัดสินใจดาน

6 IFPRI Meinzen-Dick Ruth et al. (2017). Do agricultural development projects reach benefit or empower women  เอกสารวชิาการจดัทาํโดย the 

International Food Policy Research Institute. 

 
 

 

ความรู้ความสามารถ 
ความมัน่ใจในตวัเอง 
อาํนาจการตดัสินใจ 
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 การเงิน และนําการตัดสินใจนั้นไป
ดําเนินการในรูปแบบของรายจาย
และการลงทนุ 

วิธีการ 

หาทางลดส่ิงกีดขวางการเขาถึงของ
ผูหญิงในการเปนเกษตรกรรายยอย
ในโครงการ (ในฐานะเกษตรกรหรือ
คูครอง) 
 
ใชระบบโควตากาํหนดสัดสวนของ
ผูหญิงในการเขารวมฝกอบรม 
 
จางงานผูหญิงอยางจริงจังทั้งใน
ตําแหนงประจําและตําแหนงงาน
บริหาร 

ออกแบบบริการ (เชน การฝกอบรม
และอุปทานปาลมดิบ) โดยพจิารณา
ถึงความตองการ ความชอบ และ
ขอจํากัดที่คํานึงถึงเพศสภาพ เพื่อ
ความมั่นใจวาผูหญิงจะไดรับ
ประโยชนจากบริการเหลานั้น 
 
ไดรับการรับรองวาสามีและผูนาํ
ชุมชนจะสนับสนุน 

ยกระดับอาํนาจการตัดสินใจของ
ผูหญิงในครัวเรือนและชุมชนโดยใช
แนวทางคูชีวิต 
 
จัดการกับเร่ืองหลักๆ ที่ทําใหเกิด
ความไมเทาเทียมกันทางเพศ (หรือ
การลดความเขมแข็งของผูหญิง เชน 
ความรุนแรงทางเพศ) โดยการ
กระตุนสํานึกของผูชายและผูหญิง 
 

การวัดผล 

จํานวน/สัดสวนของ 
- เกษตรกรหญิงรายยอย 
- ลูกจางหญิงในตําแหนงตางๆ 
(รวมถึงงานประจํา งานทางเทคนิค 
และตําแหนงงานบริหาร) 
 
ผูหญิงไดใชบริการ เชน การกูเงิน 
(จํานวนมากกวา) หรือการเขารวม
ฝกอบรมรการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี (Good Agricultural Practices: 
GAP) 

จัดทําขอมูลผลลัพธทีแ่ยกตามเพศ 
เชน 
- ผลผลิต 
- รายได 
- สินทรัพย 
- คุณภาพปาลม 
- เวลาที่ใช ฯลฯ 
ในสวนที่เปนผลงานในภาคการผลิต
ปาลมน้ํามัน 
 

อํานาจการตัดสินใจของผูหญิง 
ยกตัวอยางเร่ือง 
- การผลิตทางการเกษตร 
- รายไดหรือการบริโภคอาหารใน
ครัวเรือน 
 
การลดส่ิงที่ทําใหลดอํานาจของ
ผูหญิง เขน 
- ความรุนแรงทางเพศ 
- ภาระเวลา 
- ขอจํากัดการไปไหนมาไหน 

 

ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการเขาถึง - ประโยชน – การสรางความเขมแข็ง ที่นํามาใชไดในภาคการผลิตปาลมน้ํามัน 
 

กรณีศึกษาทางธุรกิจสําหรับการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของผูหญิง 

RSPO ตระหนักวาบริษัทสมาชิกยังมีขอโตแยงทางธุรกิจเรื่องการสนับสนุนการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของผูหญิง
อยางจริงจัง กรณีศึกษาน้ีไดรับการสนับสนุนจาก International Finance Corporation (IFC)7 และองคกรนานาชาติอีกหลาย
แหง7

8 โดยยืนยันวามี “กรณศีึกษาทางธุรกิจท่ีประสบความสําเรจ็” ในการวางกลยุทธทางธุรกิจท่ีคํานึงถึงเพศสภาพ กรณีศึกษา
ทางธุรกิจท่ีประสบความสําเรจ็น้ีนับเปนแรงจูงใจหรือเหตุผลในการดาํเนินการท่ีคาดวาจะทําใหกระบวนการขององคกรมี
ประสิทธิภาพหรือเพ่ิมคุณคาของผลิตภณัฑ เปนการประกาศวาเรื่องเพศสภาพมีความสําคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ และการ
สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศเปนโอกาสสําหรับธุรกิจ ไมใชขอจํากัด 
 
บรรษัทการเงินระหวางประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC)9 และสถาบันอ่ืนๆ ไดแจกแจงผลประโยชน
ท่ีจะไดรับสําหรับอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีจางแรงงานท่ีเปนผลมาจากการนํานโยบายท่ีคํานึงถึงเรื่องเพศสภาพมาใชปฏิบัติ ซึ่ง
ใหประโยชนกับบริษัทในฐานะเปนผูวาจางท้ังในแงของภาพลักษณช่ือเสียงท่ีดีข้ึน การลดการหมุนเวียนของพนักงาน และการ
เพ่ิมขีดกําลังความสามารถพิเศษ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน และไดรับประโยชนทางกลยุทธท่ีกวางขวางข้ึน 
 

7 IFC/World Bank Group (2016). Investing in Women along Agribusiness Value Chains.  
8 สําหรบัผลประโยชน์จากการจา้งงานทีม่คีวามหลากหลายทางเพศในทีท่าํงาน แหล่งขอ้มลูอื่นทีเ่ป็นประโยชน์ ไดแ้ก่ Credit Suisse 2012; Oak 
Foundation Dalberg ICRW and WITTER 2014; and McKinsey & Company 2017.   
9 IFC (2013). Investing in Women’s Employment Good for Business Good for Development p. 4.     
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ผลประโยชนตอบริษัทท่ีซื้อสินคาจากเกษตรกรรายยอยมักจะเก่ียวของกับเสถียรภาพของหวงโซอุปทาน คุณภาพของสินคา 
และปรมิาณผลผลิต ผลประโยชนสามารถแบงเปนกลุมได 4 สาขาหลัก (ดูภาพท่ี 4)9

10 ซึ่งจะนําไปใชอธิบายขอโตแยงทางธุรกิจ
ในการนํากลยุทธตางๆ ไปใชในแนวทางปฏิบัติฉบับน้ี 
 

 
ภาพที ่4 กรณีศึกษาทางธุรกิจทีป่ระสบความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งของผูหญิง 

  

10 AgriProFocus/ Fair & Sustainable (2019). The business case for women’s empowerment แผนภาพนํามาจาก IFC (2013) p. 4.  

กรณีศกึษาทางธุรกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิของผูห้ญงิ 

การป้องกนัผลกระทบทางลบ 
หลกีเลีย่งชือ่เสยีงเสยีหาย 
แรงจงูใจขยนัทาํงาน 

ผลผลติ 
คุณภาพผลผลติ 

ปรบัปรุงประสทิธภิาพห่วงโซ่คุณค่า 

ลดการขาดงาน 
ความมัน่คงของห่วงโซ่อุปทาน 
การรกัษาแรงงานใหอ้ยู่กบัองคก์ร 

นวตักรรม 
ตลาดและผูล้งทุนใหม่ 
ระบบออกใบรบัรอง 

การบรหิารความเสีย่ง / การสรา้งมลูค่า 

 

การลดตน้ทุน / การเตบิโตของธุรกจิ 
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สวนท่ี 2 บริษัทผูวาจาง  

 

กลยุทธในการแกปญหาขอจํากัดดานเพศสภาพของลูกจางหญิง  

หลักการท่ี 3 เพ่ิมผลผลิต ประสิทธิภาพ ผลกระทบเชิงบวก และความยืดหยุน 
หลักการท่ี 6 เคารพสิทธิและสภาพการทํางานของลูกจาง 
 

เหตุใดการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีคํานึงถึงเพศสภาพจึงมีความสําคญั 
ผูบริหารและโดยเฉพาะอยางยิ่งฝายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสําคญัในผลการดําเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัตติามหลักการ P&C ตามกรอบของ RSPO ฉบับป 2018 (RSPO P&C 2018) 
 
โดยปกตผิูบรหิารจะมีแรงจูงใจมากในการระบุและลดความเสีย่งใดๆ ท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจของตน ภาระผูกพันและความเสี่ยง
ท้ังหมดตอไปน้ีอาจมีองคประกอบทางเพศสภาพเขามาเก่ียวของ 
 

• ภาระผูกพันตามกฎขอบังคับ (การทําตามมาตรฐานและกฎหมาย เชน การไมเลือกปฏิบัติ การอนุญาตใหลาคลอด 
มาตรฐานดานสุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพ) 

• การจัดการความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงาน (เพ่ือใหมั่นใจวาผูหญิงมีอุปกรณรักษาความปลอดภยัท่ีครบครัน และใช
อุปกรณน้ันปองกันอันตราย เพ่ือใหแนใจวาผูหญิงมีความปลอดภยัในการทํางานในสวนปาลมขนาดใหญและไมถูก
ลวงละเมิด) 

• การจัดการกับความเสี่ยงดานภาพลักษณช่ือเสยีงของบริษัท (หลีกเลีย่งการเอาเปรียบแรงงานหญิง การลวงละเมดิใน
ท่ีทํางาน) 

 
การจัดการกับเรื่องเหลาน้ีก็เพ่ือหลีกเลีย่งตนทุนคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนได เชน การแกไขปญหาช่ือเสยีงเสียหาย ท้ังยังนํามาซึ่ง
ประโยชนตางๆ เน่ืองจากช่ือเสยีงท่ีดีข้ึนหรือช่ือเสียงท่ีมั่นคงจากการปราศจากขอขัดแยงในสวนปาลมและโรงงานสกัดนํ้ามัน
ปาลมจะเปนท่ีช่ืนชอบของผูซื้อและผูผลิต ท้ังยังเอ้ือใหมีความสะดวกในการเขาถึงแหลงเงินลงทุนขนาดใหญจากสถาบัน
การเงิน ดึงดูดนักลงทุน และบริษัทแม ในการลงทุนปลกูทดแทน เปนตน 
 

เหตุใดเพศสภาพจึงมคีวามสําคัญตอเกษตรกรรายยอยในโครงการ 
สําหรับ RSPO ‘เกษตรกรรายยอยในโครงการ’ หรือ ‘scheme smallholder’ ไดแก เจาของท่ีดินหรือตัวแทนท่ี 1) ไมมอํีานาจ
ในการตัดสินใจดําเนินการในท่ีดินและการดําเนินการปลูก และ/หรือ 2) ไมมอิีสระในการเลือกวาจะใชท่ีดินของตนอยางไร จะ
ปลูกพืชชนิดไหน และจะจัดการดแูลอยางไร (วิธีการจดัระเบียบ การจัดการ และจดัหาเงินทุนใหกับท่ีดิน) น่ันหมายถึงวา ใน
ระบบโครงการ บริษัทจะเปนผูจัดการดําเนินงานเปนสวนใหญ (หากไมใชท้ังหมด) สําหรับการดําเนินงานบางอยาง เชน การ
เก็บเก่ียวผลผลิต บริษัทอาจมีการจางคนงานผานนายหนาแรงงาน แตท้ังน้ีท้ังน้ัน บริษัทจะเปนผูรับผดิชอบใหการดําเนินงาน
ภายใตโครงการน้ีเปนไปตามหลักการของ RSPO ดังน้ัน กลยุทธท่ีระบุไวในสวนน้ีจะครอบคลุมถึงเกษตรกรหญิงรายยอยใน
โครงการดวย 
 
อะไรคือสิ่งกีดขวางไมใหมีการจดัการกับขอจํากัดดานเพศสภาพของลูกจางหญิง 
 

ผูหญิงไมไดถูกนับวาเปนแรงงานสวนสําคัญ 
การแบงงานกันทําในสวนปาลมหลายแหงมีพ้ืนฐานมาจากประเพณแีละบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งไดกลายเปนรูปแบบการ
ทํางานในปจจุบัน ยังผลใหแรงงานหญิงรับหนาท่ีตางๆ เชน ใสปุย ฉีดยาฆาแมลง และเก็บผลปาลมรวง ในขณะท่ีแรงงานชาย
จะรับหนาท่ีเก็บเก่ียว ตดัแตงก่ิง และขับรถบรรทุกปาลม กิจกรรมท่ีผูหญิงทําโดยท่ัวไปจะคิดคาแรงเปนช้ินงาน หรือเปนงาน
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ช่ัวคราว ซึ่งมีคาแรงรายวันท่ีต่ํากวา พวกเขาไมไดรับประโยชนจากกองทุนประกันสังคมซึ่งจะตองเซ็นสัญญาจางงานแบบ
ประจําซึ่งผูชายมักจะไดรับประโยชนน้ันมากกวา จึงทําใหผูหญิงมีโอกาสนอยมากท่ีจะขยับขยายไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึนในบริษัท 
 
ผูหญิงท่ีทํางานเปนแรงงานในสวนปาลมมสีัดสวนนอย เน่ืองจากพวกเขาตองทํางานเสรมิท่ีไมไดรับคาจาง ซึ่งรวมถึงการเลี้ยงดู
เด็กเล็กและผูใหญท่ียังไมมรีายได ทํางานบาน เชน ทํากับขาว ทําความสะอาดบาน หาบนํ้า หาฟน และงานชุมชนอ่ืนๆ ท่ีไมได
รับคาแรง ซึ่งงานเหลาน้ีกินเวลาของผูหญิง รวมถึงจํากัดการไปไหนมาไหน และอํานาจการตดัสินใจดําเนินงาน ลด
ความสามารถของผูหญิงในการเขาถึงตําแหนงแรงงานท่ีมีรายไดประจํา และทําใหเลิกทํางานในสวนปาลมเพ่ือไปหางานท่ีมี
รายไดดีกวาเน่ืองจากงานในสวนปาลมขาดความยดืหยุนเมื่อผูหญิงมบุีตรแลว ลูกจางหญิงหลายรายยงัตองพ่ึงพิงหญิงชราและ
เด็ก โดยเฉพาะลูกสาวใหดูแลนองท่ียังเล็ก หรือนําไปฝากไวท่ีสถานรับเลีย้งเด็กท่ีมสีภาพแยซึ่งอาจทําใหไมปลอดภัยหรือยับยั้ง
พัฒนาการของเด็ก สิ่งตางๆ เหลาน้ีเปนสาเหตุใหเกิดความเครียดในหมูลูกจาง เปนสิ่งท่ีดึงความสนใจของพวกเขาออกไปจาก
การทํางาน และมักจะนําไปสูการขาดงาน ถึงแมวาธุรกิจตางๆ จะทราบดีถึงการขาดงาน และในบางชวงก็มีอัตราการเปลี่ยน
หนาลูกจางสูง แตก็ยังไมมีการวิเคราะหสาเหตุท่ีแทจริงและแกปญหาใหไดตรงจุด 
 
กรณีศึกษาทางธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จยังไมเปนท่ีประจักษ 
ความตระหนักวาการดูแลใสใจลูกจางหญิงจะสามารถลดตนทุนและชวยสนับสนุนใหแรงงานมีทักษะและนํามาซึ่งความมั่นคง
น้ันยังไมเกิดข้ึนชัดเจน การปฏบัิติตามขอกําหนดทางสังคมท่ีมมีาตรฐานสูงข้ึนถูกมองวาเปนสิ่งท่ีมีคณุคาในตลาดลูกคาอันจะ
เปนการเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงตลาดเหลาน้ีมากข้ึน 
 
นอกจากน้ี ยังมีความเขาใจผิดวาการดูแลใสใจในแรงงานหญิงไมไดใหผลประโยชนกับผูชายเลย แตก็ยังมีแนวปฏิบัติท่ีดีใน
อุตสาหกรรมผลตินํ้ามันปาลมและสวนอ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเห็นวาการปดชองวางความไมเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงจะ
เสรมิสรางเสถียรภาพใหกับบริษัท ท้ังยังสรางหลักประกันรายไดและความเปนอยูท่ีดีของครอบครัวอีกดวย 
 
รายงานของ IFC ท่ีช่ือวา “การดูแลผูหญิงในหวงโซคุณคาของธุรกิจการเกษตร” (Investing in women along agribusiness 
value chains 2016) ไดอธิบายกรณีศึกษาทางธุรกิจในการลงทุนดูแลลูกจางหญิงสําหรับธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ แสดงให
เห็นวาเมื่อบริษัทลงทุนในแรงงานหญิง พวกเขาจะชวยปรบัปรุงกลุมแรงงานและความสามารถโดยรวม ลดคาใชจายในการหา
แรงงานและแรงงานหมุนเวียน เพ่ิมนวัตกรรม และเปดโอกาสใหไดรับมุมมองตางๆ ท่ีหลากหลายในกลุมแรงงานและผูบริหาร 
นอกจากน้ี มาตรฐานการจางแรงงานท่ีสูงข้ึนและมีคณุภาพยังจะสามารถเพ่ิมการเขาถึงตลาดท่ีมคีุณภาพสูงไดอีกดวย ดังน้ัน 
บริษัทจะไดรับผลประโยชนทางธุรกิจเพ่ิมเตมิในขณะท่ีทายท่ีสุดแลวก็ชวยสนับสนุนความเติบโตท่ีโอบรับแรงงานหญิงใน
อุตสาหกรรมการเกษตร 10

11 
 

เอกสารตีพิมพของ Oxfam ช่ือเรื่อง “สรุปขอมูลทางธุรกิจเรื่องงานดูแลเด็กและงานในครัวเรือนท่ีไมมีคาแรง” (Business 
Briefing on Unpaid Care and Domestic Work 2019) ไดกลาวถึงขอโตแยงทางธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการรับรู การลด และ
การกระจายหนาท่ีดูแลครอบครัวท่ีไมมีคาแรงท่ีผูหญิงและเด็กหญิงตองรับภาระอยู ดังน้ี 
1. การไดมาและการรักษาลูกจางท่ีมีความสามารถ: ธุรกิจท่ีมีนโยบายบางประการ เชน การอนุญาตใหลาคลอดหรือลากิจไป

เพ่ือทําธุระเรื่องครอบครัวท่ียังไดรบัคาตอบแทน และจดัตารางการทํางานท่ียืดหยุนได จะชวยใหลูกจางสามารถจัดการ
กับภาระหนาท่ีรับผิดชอบท่ีไมไดรบัคาจางในครัวเรือนได ท้ังยังพบวานโยบายเหลาน้ีดึงดูดใหคนสนใจเขามาทํางานและ
ยังสามารถรักษาแรงงานใหทํางานอยูไดนานอีกดวย 

2. ความสามารถในการผลติและการมีสวนรวมของลูกจาง: นายจางท่ีคํานึงถึงชีวิตความเปนอยูของคนงานแบบองครวม 
รวมถึงความรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวและครัวเรอืนของพวกเขา จะชวยแกปญหาลูกจางถูกดงึความสนใจ ความ
เหน่ือยลา และการขาดงาน ซึ่งจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความใสใจทํางานของลูกจางได 

11 IFC (2016). Investing in Women Along Agribusiness Value Chains.  
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3. ความยืดหยุนและความหลากหลายของหวงโซอุปทาน: ธุรกิจท่ีสนับสนุนใหนายจางในหวงโซอุปทานของตนแกไขปญหา
ภาระงานดูแลครอบครัวท่ีไมไดรับคาจางจะสามารถชวยสรางแหลงอุปทานท่ีมั่นคงและหลากหลาย ซึ่งเอ้ือตอ
ความสามารถในการลดความเสี่ยงและตอบสนองความตองการของลูกคา 11

12 
  

กลยุทธสําหรับลูกจางหญิง 
เพ่ือจัดการกับปญหาสังคมท่ีมีในลกูจางหญิง และเพ่ือใหมีการดําเนินงานตามหลักการ RSPO P&C แนวทางปฏิบัติฉบับน้ี
อธิบายกลยุทธ 4 ประการท่ีเก่ียวของกับลูกจางหญิง อันจะทําใหบรษัิทมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 
กลยุทธท่ี 1 ความเสมอภาคทางเพศในท่ีทํางาน 
กลยุทธท่ี 2 เง่ือนไขการทํางานท่ียืดหยุนไดสําหรับผูชายและผูหญิง 
กลยุทธท่ี 3 การจัดการกับความรนุแรงทางเพศ 
กลยุทธท่ี 4 โอกาสการจางงานท่ีเทาเทียมกัน 
 

  

12 Unilever and Oxfam (2019). Business Briefing on Unpaid Care and Domestic Work.  
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กลยุทธท่ี 1 ความเสมอภาคทางเพศในท่ีทํางาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 6.1.6 การจายเงินคาจางท่ีเทาเทียมกันสําหรับตําแหนงงานท่ีมีขอบเขตการทํางานเดียวกัน 
หลักเกณฑท่ี 6.7 มีความปลอดภยัในการทํางาน ไรความเสีย่งตอสขุภาพ 
หลักเกณฑท่ี 6.1 การไมเลือกปฏบัิติในทุกรูปแบบ 
 

ขอจํากัดทางเพศสภาพคืออะไร 
ลูกจางสวนใหญในอุตสาหกรรมผลิตปาลมนํ้ามันจะเปนผูชายท่ีทํางานอยูในสวนปาลมและโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมโดยถูกมอง
วาเปนงานหนัก ซึ่งสวนใหญจะมีสญัญาจางประจํา สวนผูหญิงสวนใหญจะทํางานช่ัวคราวทําใหไดรับคาจางท่ีไมแนนอน
ตอเน่ืองและรายไดต่ํา ตามท่ีกลาวไวแลวในบทนํา แรงงานหญิงสวนใหญจะทํางานท่ีเก่ียวของกับการพนยาฆาแมลงและใสปุย 
หรือไมก็เก็บลูกปาลมรวง ซึ่งเปนงานช่ัวคราวท่ีไดคาแรงนอย ดวยธรรมชาติของงานท่ีไมแนนอนทําใหเปนการยากท่ีผูหญิงจะ
สามารถวางแผนจัดการทํางานเหลาน้ีไปพรอมกันกับการรับภาระหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบในครัวเรือน เชน การดูแลครอบครัว
และงานบานท่ีไมไดรับคาจาง แรงงานชายมักจะไดรับการวาจางเปนระยะเวลานาน เชน ตลอดฤดูกาล หรือทํางานในตําแหนง
ประจํา ซึ่งทําใหเกิดความมีเสถียรภาพท่ีเพ่ิมเตมิไปจากการไดรบัรายได ยังผลใหไดรับผลประโยชนเพ่ิมเติม เชน การเขารวม
กองทุนประกันสังคม การประกันสุขภาพ และบางครั้งก็ไดรับเบ้ียบํานาญอีกดวย อยางไรก็ตาม ก็ยังมขีอยกเวน ผูหญิงท่ีทํางาน
ในสํานักงานบริหารหรือหองทดลองจะมีสัญญาจางประจํา เชนเดยีวกันกับลูกจางหญิงท่ีทํางานในศนูยบริการทางสุขภาพและ
ดูแลเด็กเล็กท่ีเปนของบริษัท ในหลายกรณี ทางสํานักงานใหญจะมพีนักงานหญิงทํางานอยูเปนสัดสวนท่ีสูงกวา 
 
โดยปกติแลวสภาพการใชแรงงานในสวนปาลมจะมีความยากลําบาก แรงงานท่ีทําอยูในสวนของการบํารุงรักษาตนปาลม (สวน
ใหญเปนผูหญิง) จะไดรับเปาใหทํายอดกระสอบปุยท่ีพวกเขาตองนําไปหวาน ยอดถังสารเคมีท่ีตองนําไปฉีด หรือยอดแถวตน
ปาลมท่ีตองกําจัดวัชพืชออก หากแรงงานไมสามารถทําตามเปาน้ีได รายไดรายวันของพวกเธอก็จะนอยลง หรืองานท่ีทําไม
เสร็จในวันน้ันก็จะทบไปเปนยอดในวันถัดไป จึงทําใหตองนําแรงงานท่ีไมไดอยูในระบบ (ท้ังหญิงและชาย บางครั้งก็แรงงาน
เด็ก) เขามาทํางานใหเสรจ็ตามเปา การจายเงินก็มักจะไมใชรายรับเต็มจํานวน บางครั้งก็หักคาใชจายตางๆ ออกจากเงินคาแรง 
แรงงานตองซื้ออุปกรณปองกันความปลอดภัยเอง จายคามอเตอรไซคเดินทางภายในสวนปาลมเอง ฯลฯ ทําใหคาแรงท่ีไดน้ัน
ยิ่งนอยลงไปอีก การพนยาฆาแมลงยังมีผลใหมีความเสีย่งตอสุขภาพการเจรญิพันธุ เชน ทําใหแทง คลอดกอนกําหนด ทารก
นํ้าหนักต่ํากวาเกณฑ และพิการเมือ่แรกเกิด นอกจากน้ีการใสปุยยังสามารถสงผลกระทบตอสุขภาพไดดวย 
 
แรงงานช่ัวคราวบางราย (สวนใหญแรงงานหญิง) ไมไดถูกจางจากบริษัทโดยตรงแตผานบริษัทนายหนา พวกเขาไดรับเงินเดือน
จากผูคุมงานโดยไมมสีลิปเงินเดือนและไมมสีิทธิในประกันสุขภาพ วันหยุด หรือเงินชดเชยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุจากการทํางาน 
แรงงานช่ัวคราวมักจะถูกจางสูงสดุเพียงไมก่ีวันในหน่ึงเดือนเพ่ือรักษาสภาพการเปนแรงงานรับจางท่ัวไปไว ในอินโดนีเซีย 
จํานวนวันสูงสุดปกติอยูท่ี 20 วัน แตบางครั้งก็นอยกวาน้ี บางครั้งแรงงานหญิงก็ชอบการทํางานแบบน้ีเน่ืองจากพวกเธอมี
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีตองทํา เชน ดูแลแปลงผักสวนครัว ปลูกขาว หรือมกิีจการเล็กๆ มีรายงานวาผูหญิงรูสึกไมปลอดภัยเมื่อทํางาน
ในสวนปาลม บางครั้งพวกเขาตองเดินเปนระยะทางไกลเพียงลําพัง กลัวงูและสัตวปาอ่ืนๆ และยังกลัวการถูกลวนลามทางเพศ
ดวย 
 
ปญหาตางๆ ท่ีไดกลาวมาแลวน้ีเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับขอตกลงการตอรองรวม (Collective Bargaining Agreements) และ
การตอรองอ่ืนๆ ระหวางฝายบริหารและกลุมแรงงาน แตในความเปนจริงแลว คณะกรรมการและ/หรือสหภาพแรงงานก็ยังมี
เพศชายเปนแกนนําและไมไดเปนตัวแทนของแรงงานสตรีและเปนปากเสียงใหพวกเธออยางเพียงพอ คณะกรรมการดานเพศ
สภาพมสีวนชวยผูบริหารในการวิเคราะหและแนะนําทางออกเพ่ือตอบโจทยเรื่องเพศสภาพ แตพวกเขามักจะไมมปีระสบการณ
ตรงหรือไมไดรับรูวาบริษัทอ่ืนมีประสบการณอยางไรท่ีจะสามารถนํามาใชเปนตัวอยางหรือแรงบันดาลใจได 
 

มาตรการหลักในการจัดการขอจํากัดทางเพศสภาพเหลาน้ี 

1.1 จัดใหมีการเซ็นสญัญาจางงานและจายคาแรงท่ีเสมอภาค 
1.2 ปรับปรุงสภาพการทํางานของผูหญิงในสวนปาลม 
1.3 จัดใหผูหญิงมีสวนรวมเพ่ิมข้ึนในการสื่อสารกันระหวางแรงงานและผูบริหาร 
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วิธีดําเนินมาตรการหลัก  

1.1 จัดใหมีการเซ็นสญัญาจางงานและจายคาแรงท่ีเสมอภาค (ตัวช้ีวัดท่ี 6.1.6) 

• วางรากฐานความเสมอภาคทางเพศเขาไวในนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท 

• ทําสัญญาจางงานประจาํ แรงงานตามฤดูกาล รวมท้ังผลประโยชนพวงใหกับผูหญิงมากข้ึน 

• พิจารณาการจางงานคูสามีภรรยา แตทําสัญญาจางท้ังกับสามีและกับภรรยาเพ่ือหลีกเลีย่งการตกงานของภรรยาหาก
เลิกกับสาม ี

• ตอตานการเอาเปรยีบแรงงานหญงิจากบริษัทนายหนา ถาเปนไปไดใหจางแรงงานหญิงโดยตรง 

• งดการหักคาอุปกรณปองกันความปลอดภัยและคาเดินทางในสวนปาลม (โดยมอเตอรไซคหรือรถบรรทุก) ออกจาก
เงินเดือน ซึ่งจะเปนการลดเงินเดือนลงซึ่งก็นอยอยูแลว 

• การจายเงินคาจางท่ีเทาเทียมกันใหกับหญิงและชายสําหรับตําแหนงงานท่ีมีขอบเขตการทํางานเดยีวกัน 
 

 

บริษัทตัวอยาง Muslim Mas - สญัญาจางงานสําหรับคูสามีภรรยา 
บริษัทขามชาติสญัชาติสิงคโปร Musim Mas เปดตัวระบบการทําสญัญาใหมเพ่ือรองรับการหมุนเวียนแรงงานท่ีสูง
โดยเฉพาะในกลุมคนงานสตรี กอนหนาน้ี บริษัท จะรับสมัครผูชายเพ่ือเก็บเก่ียวทะลายปาลมสด และผูหญิงเพ่ือฉีดพนยา 
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีดําเนินอยูอยางแพรหลายในภาคนํ้ามันปาลม ผูชายมักจะมสีัญญาจางมากกวาผูหญิง คนงานหญิงสวน
ใหญเปนแรงงานช่ัวคราว บริษัทประสบกับปญหาการหมุนเวียนของคนงานโดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานช่ัวคราว และตอง
เผชิญกับคาใชจายในการจัดหาแรงงานกลับคืนมา ตลอดจนคาใชจายท่ีสูงข้ึนในการฝกอบรมลูกจางหญิงท่ีไดรับเขาทํางาน
ใหม 
บริษัท Musim Mas ไดนําระบบการทําสญัญาแบบใหมโดยท้ังสามีและภรรยาของครอบครัวหน่ึงจะไดรับสัญญาจางท้ังคู 
สงผลใหอัตราการหมุนเวียนของแรงงานลดลง ท้ังชายและหญิงไดรบัคาจางและผลประโยชนอ่ืนๆ ไดแก ประกันสุขภาพและ
ประกันสังคม ท้ังคูไดรับการฝกอบรม ความซื่อสัตยตอบริษัทมีเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี บริษัทไดกลาวถึงเงินออมเพ่ือจัดหาท่ี
อยูอาศัย บานหลังหน่ึงจะเปนประโยชนตอพนักงานสองคนในเวลาเดียวกัน เมื่อท้ังสามีและภรรยามสีญัญาจางงาน พวกเขา
ก็มีรายไดเปนของตัวเอง สําหรับผูหญิง สิ่งน้ีกอใหเกิดความเปนอิสระทางการเงินและยังเพ่ิมสิทธิเสรภีาพและความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
 

 

 

1.2 ปรับปรุงสภาพการทํางานของผูหญิงในสวนปาลม (หลักเกณฑและตัวช้ีวัดท่ี 6.7 - 6.7.3 - 6.7.4) 

• ทําใหมั่นใจวาการจายคาแรงน้ันเหมาะสมและตั้งเปา/โควตาท่ีทําไดจริง ใหระบุขอตกลงน้ีไวในสัญญาจาง ท้ังแรงงาน
ประจําและแรงงานช่ัวคราว 

• จัดใหผูหญิงทํางานเปนกลุมจะไดไมอยูคนเดยีวในสวนปาลม ใหทํางานดวยกันเปนทีม 

• จัดใหมีการปฐมพยาบาลสนามรักษางูกัดหรือการบาดเจ็บเล็กนอยในพ้ืนท่ีสวนปาลม ท่ีไมใชแคเพียงท่ีศูนยหลักท่ีอยู
หางไกลออกไป 

• จัดใหมีชุดปองกันอันตรายสําหรับผูหญิงในการฉีดพนยาและมีการใชชุดน้ันในการปฏิบัติงานจริง 

• จัดใหมีการตรวจสุขภาพเปนประจาํ (เชน การตรวจเลือด ฯลฯ) เพ่ือควบคุมสถานการณดานสุขภาพ แจงผลการตรวจ
ใหกับผูหญิงเพ่ือพวกเขาจะไดรับทราบขอมูลสุขภาพของตน (ปกติไมไดทําประจํา) 

 

1.3 จัดใหผูหญิงมีสวนรวมเพ่ิมข้ึนในการสื่อสารกันระหวางแรงงานและผูบริหาร (ตัวช้ีวัดท่ี 6.1.5) 

• สนับสนุนการมสีวนรวมของสตรใีหเขาไปอยูในคณะกรรมการคนงาน สหภาพแรงงาน และ/หรือคณะกรรมการดาน
เพศสภาพ เพ่ือใหเสียงของพวกเขาเปนท่ีไดยิน และเพ่ือใหมัน่ใจไดวาพวกเขามตีัวแทนเขาไปเปนปากเสียงเพ่ือ
สื่อสารกันระหวางผูบริหารและแรงงาน จะไดมีการจัดการในเรื่องสทิธ์ิและความตองการของกลุมสตร ี

• สนับสนุนใหผูหญิงเปนสมาชิกโครงการตางๆ ดวยการเชิญตัวแทนสหภาพแรงงานมายังบริษัทเพ่ืออธิบายสิทธิ
ประโยชนของสมาชิก 
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• จัดใหชองทางน้ีเปนสวนชวยใหมีการตระหนักรูเก่ียวกับสิทธ์ิและความตองการของสตรีมากข้ึน 
 

 

คณะกรรมการดานเพศสภาพ  
อางถึง RSPO (2017) คณะกรรมการไดถูกจัดตั้งข้ึนมาเพ่ือดูแลเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสตรซีึ่งอาจถูกรองขอใหมีการ
ดําเนินงานตามหลักการ RSPO R&C คณะกรรมการชุดน้ีท่ีมีตัวแทนจากทุกสวนงานจะพิจารณาเรือ่งตางๆ เชนการอบรม
สิทธิสตรี การใหคําปรึกษากับผูหญิงท่ีไดรับผลกระทบจากความรุนแรง ศูนยดูแลเด็กเล็กสําหรับคนงานในสวนปาลมและ
โรงงานสกัดนํ้ามันปาลม ผูหญิงไดรับอนุญาตใหมีชวงนมบุตรไดนานถึง 9 เดือนกอนท่ีจะทํางานฉีดพนยาฆาแมลง และ
ผูหญิงไดรับเวลาพักท่ีเหมาะสมกับเวลาใหนมบุตร การรองเรยีนสามารถทําไดโดยผานกระบวนการ เชน คณะกรรมการท่ี
ปรึกษารวม (Joint Consultative Committees หรือ JCC) ตัวแทนทางเพศ การรองทุกขอาจทําไดภายใน (พนักงาน) หรือ
ภายนอกองคกร 
 

 

คณะกรรมการดานเพศสภาพของบริษัท Cargill ประเทศอินโดนีเซีย 
คณะกรรมการดานเพศสภาพของบริษัท Cargill ไดจดัตั้งข้ึนเพ่ือพนักงานหญิงทุกคนโดยมตีัวแทนจากโรงงานสกัดนํ้ามัน
ปาลมและสวนปาลม มีการประชุมกันทุกเดือนและพูดคุยกันหลายเรื่อง เชน เรื่องการเงิน ฯลฯ ประธานคณะกรรมการ
รายงานตรงตอประธานบริษัทและผลการพูดคุยกันก็จะนํามาแชรใหกับพนักงานทุกคนไดรับทราบ คณะกรรมการน้ีไมได
เปนตัวแทนใหกับเกษตรกรรายยอยอิสระ แตเมื่อไดรบัคํารองขอทางคณะกรรมการสามารถใหคาํปรึกษากับเกษตรกรหญิง
ในเรื่องตางๆ อยางไรก็ตาม เมื่อมกีารคุกคามเกิดข้ึนจะมีการแจงใหผูใหญบานทราบ 
 
นอกจากน้ี ยังมีภรรยาผูใหญบานท่ีจัดการประชุมเกษตรกรหญิงรายยอยเพ่ือเพ่ิมความตระหนักรูในเรื่องตางๆ สวนเรื่อง
ความสัมพันธระหวางสามีและภรรยาในระดับครัวเรือนและจัดสรรงานบานใหสมดลุยังเปนเรื่องท่ียากท่ีจะคุยเน่ืองจาก
วัฒนธรรมมสุลมิ ผูชายจะเปนหัวหนาครอบครัว และวัฒนธรรมน้ียงัยึดถือกันอยางเขมแข็งในระดับหมูบาน จาก
ประสบการณของพวกเขา การพูดคุยเพ่ือตกลงตดัสินใจเรื่องการศึกษาของบุตรรวมกันน้ันเปนเรื่องท่ีงายกวาเรื่องอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับการทํางานเกษตร เน่ืองจากฝายหญิงจะปลอยใหเปนการตัดสินใจของฝายชาย (ท่ีมา: บทสัมภาษณ Yunita 
Widiastuti) 

 

ผลลัพธตอบริษัท 
 

การบริหารความเสี่ยง 
หลีกเลี่ยงช่ือเสียงเสียหาย: ลูกคาและสื่อมีความสนใจเรื่องหวงโซอุปทานเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากโลกเราเล็กลงและเช่ือมโยงถึงกัน
มากกวาเดิม ความตระหนักรูถึงสถานการณจริงในหวงโซอุปทานของบริษัท การเขาไปมสีวนรวมในการพูดคุยท่ีสรางสรรคทท่ี
ชวยเสริมความเขมแข็งดานความเสมอภาคทางเพศ จะชวยลดความเสีย่งของบริษัทไดเปนอยางมากหากช่ือเสียงเกิดเสียหาย
อยางไมทันตั้งตัว ยกตัวอยางเชนเมื่อเปนท่ีแจงชัดวาผูหญิงไมไดรบัคาจางท่ีเทากันกับเพศชายในการทํางานประเภทเดียวกัน 
 

การลดตนทุน  
การลดตนทุนจัดหาแรงงานและฝกอบรม: แรงงานช่ัวคราวเขามาแลวออกไป การเปลี่ยนหนาแรงงานบอยๆ ทําใหเสยีคาใชจาย
ท่ีเก่ียวของกับการหาคนงานและการฝกอบรมพนักงานใหม หากผูหญิงมสีัญญาจางระยะยาวหรืองานประจํา พวกเขาก็มี
แนวโนมท่ีจะอยูทํางานกับบริษัท ซึ่งจะชวยลดตนทุนการจดัหาแรงงานและการจางแรงงานท่ีสูงเกินไปเพ่ือมาชดเชยกับ
แรงงานท่ีขาด 
 
การลดตนทุนท่ีเก่ียวของกับการขาดงาน: ธุรกิจท่ีมีนโยบายใหมีการทํางานท่ียืดหยุนไดจะทําใหลูกจางสามารถบริหารเวลางาน
ในครอบครัวและความรับผดิชอบดูแลครัวเรือนท่ีไมไดรับคาจาง และเปนสิ่งดึงดูดใจและรักษาลูกจางไวใหอยูทํางานไดนานๆ 
ซึ่งจะทําใหอัตราการขาดงานลดลง 
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การสรางมูลคา 
การปฏิบัตติามมาตรฐาน: การปฏบัิตติามขอเสนอแนะเหลาน้ีจะเปนการเพ่ิมการดําเนินการตามหลักการ RSPO P&C และจะ
ไดรับการรับรองในกระบวนการตรวจสอบบัญชีของ RSPO ผลการตรวจสอบน้ีจะถูกตีพิมพในเวบไซตของ RSPO และชวย
สงเสริมกลยุทธลดความเสี่ยงของบริษัท 
 
ผลผลติมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากมีการรักษาคนงานเพ่ิมข้ึนและการขาดงานลดลง ท้ังยังเก่ียวของกับสวนของการลด
คาใชจายอีกดวย 
 

การเติบโตของธุรกิจ  
ช่ือเสียงท่ีไดรบัในฐานะบริษัทท่ีใสใจเรื่องเพศสภาพ: ทําใหมีการเขาถึงตลาดท่ีมีความยั่งยืนในมลูคาท่ีสูงกวา 
 

ผลลัพธตอผูหญิง 

 การเขาถึง ประโยชน การสรางความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค 
คาจางและสัญญาจางที่เทาเทียม
กันสําหรับผูชายและผูหญิง 

คาจางที่สูงกวา มีเสถียรภาพมากกวา 
และความมั่นคงทางรายได 

เสียงของสตรีเปนที่ไดยินในการส่ือสาร
ระหวางผูบริหารและแรงงาน 

วิธีการ 

พัฒนารูปแบบการจางงานประเภท
ตางๆ ที่หลากหลายเพือ่ทดแทน
แรงงานชั่วคราวและการทํางาน
รายชิ้นสําหรับผูหญิง 
 
แผนกทรัพยากรบุคคลเช็ควา
ผูหญิงไดรับคาจางนอยวาผูชาย
หรือไมในงานประเภทเดียวกัน 
หากนอยกวาก็ใหแกไขสัญญาจาง 

ผูหญิงไดรับคาจางที่สูงกวาจากงาน
ประจํา 
 
ผลประโยชนเพิ่มเติม เชน การเขารวม
ในกองทุนประกันสังคมและบางคร้ังจะ
เปนเบี้ยบํานาญ 
 
สภาพการทํางาน สุขภาพ และความ
ปลอดภัยในสวนปาลมที่ดีขึ้น  
 

สนับสนุนและสงเสริมผูหญิงใหเปนสมาชิก
คณะกรรมการคนงาน สหภาพแรงงาน 
และคณะกรรมการดานเพศสภาพ รวมทั้ง
มีสวนรวมในการทําขอตกลงตอรองรวม 
 

การวัดผล 
จํานวน/สัดสวนของชาย/หญิงใน
งานประจําและงานตามฤดูกาล 

จํานวน/สัดสวนของชาย/หญิงที่ไดรับ
ประโยชนจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
และผลประโยชนอื่นๆ 

จํานวน/สัดสวนของชาย/หญิงในแผนก
ตางๆ 
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กลยุทธท่ี 2 เง่ือนไขการทํางานท่ียืดหยุนไดสําหรับผูชายและผูหญิง 

ตัวชี้วัดท่ี 6.5.3 จัดใหมีการหยุดงานท่ีไดรับคาจาง 
ตัวชีวัดท่ี 6.1.4 การจางงานทางเลือกสําหรับสตรีมีครรภ 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1.5 การมีคณะกรรมการดานเพศสภาพ 
 

ขอจํากัดทางเพศสภาพคืออะไร 

ขอจํากัดโดยรวมไดแกการท่ีผูหญิงใชเวลาทํางานไปดวยและตองดูแลครอบครัวโดยไมไดรับคาจางไปดวย พวกเขาตองดูแลเด็ก
เล็ก พาสมาชิกในครอบครัวไปพบแพทย หรือตองดูแลสมาชิกในครอบครัวท่ีเปนคนชรา ซึ่งท้ังหมดน้ีเปนงานท่ีพวกเขาตอง
รับผิดชอบเพ่ิมข้ึนจากการดูแลทําความสะอาดบานโดยปกติ โดยภาพรวม ผูชายจะท้ิงงานดูแลบานท่ีไมไดรับคาจางน้ีไวใหกับ
ภรรยา แม หรือลูกสาวของตน สิ่งท่ีกระทํากันท่ัวไปคือผูหญิงจะเลือกทําหนาท่ีดูแลครอบครัวแทนท่ีจะทํางานเปนกะในท่ี
ทํางาน โดยขอจํากัดมีอยูหลายรปูแบบท่ีทําใหสถานการณโดยท่ัวไปสําหรับแรงงานหญิงท่ีมีรายไดนอยแยลง เชน งานประจํา
เปนงานท่ีไมยดืหยุน และงานช่ัวคราวมีความยืดหยุนแตไมแนนอน อยางไรก็ตามสําหรับบริษัทจะหมายถึงตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอัน
เน่ืองมาจากการหมุนเวียนของพนักงานและการขาดงานสูง 
 

สตรมีีครรภหรือใหนมบุตรจะถูกจาํกัดไมใหทํางานท่ีเก่ียวของกับสารเคมี ไมเชนน้ันจะสงผลกระทบตอสุขภาพอยางรายแรง ซึ่ง
น่ันก็เปนความจริง แตน่ันยังหมายความวาผูหญิงตองออกจากงานเมื่อตั้งครรภ การไปตรวจครรภมักจะเปนปญหาเพราะอยูใน
ชวงเวลาทํางาน แมวาจะผดิกฎหมายก็ตาม บางครั้งผูหญิงก็ถูกไลออกเมื่อตั้งครรภ นมผงมีราคาแพง และบางครั้งก็คณุภาพต่ํา 
เปนทางเลือกท่ีไมดีท่ีจะนํามาใชทดแทนการใหนมบุตรท่ีเปนมติรกับสุขภาพมากกวา นอกจากน้ี ทางเลือกดูแลเด็กท่ีไมแพง
ไมไดมีอยูเสมอไป จึงทําใหผูหญิงตัดสินใจท่ีจะอยูบานเลี้ยงลูก หรอืใหลูกสาวหรือสมาชิกในครอบครวัคนอ่ืนอยูบานเพ่ือเลี้ยง
เด็กแทนท่ีจะไดไปโรงเรียน 
 

มาตรการหลักในการจัดการขอจํากัดทางเพศสภาพเหลาน้ี 

2.1 จัดใหมีช่ัวโมงการทํางานท่ียดืหยุนท่ีทําใหผนวกการทํางานเขากับงานดูแลบานได 
2.2 เสนอใหมีการจางงานทางเลือกสําหรับสตรีมคีรรภและแมใหนมบุตร 
2.3 ใหความใสใจและสนับสนุนลูกจางเรื่องการทําหนาท่ีดูแลครอบครัว 
2.4 สื่อสารนโยบายท่ีออกมาใหมและกระตุนใหผูชายรวมรับผดิชอบงานดูแลบานในครอบครัวตนเอง 
 

วิธีดําเนินมาตรการหลัก  
2.1 จัดใหมีช่ัวโมงการทํางานท่ียดืหยุนท่ีทําใหผนวกการทํางานเขากับงานดูแลบานได (หลักเกณฑและตัวช้ีวัดท่ี 6.5 -6.5.3) 

• วิเคราะหวาจะทําใหช่ัวโมงทํางานยืดหยุนมากกวาเดมิไดอยางไรบาง และตองมั่นใจวาไมจําเปนตองมีการทํางาน
ลวงเวลาแบบบังคับเพ่ือชดเชยเวลาท่ีใชไปในการดูแลครอบครัวท่ีบาน 

• น่ีอาจหมายถึงการยอมใหแรงงานเริ่มงานสายกวาเดมิเมื่อพวกเขามีนัดพบแพทยหรืออนุญาตใหมีการลาพักหรือเขา
กะแบบยืดหยุนได 

• ตารางการทํางานท่ียดืหยุนกวาเดมิจะชวยรักษาแรงงานหญิงไว และไมบีบใหผูหญิงตองเลือกท่ีจะทําหนาท่ีดูแลบาน
แทนท่ีจะมาทํางาน 

• สรางความตระหนักรูในขอเท็จจรงิวาผูชายก็มีความรับผดิชอบในการดูแลบานอยูดวย 

• แทนท่ีจะเปลี่ยนการทํางานแบบช่ัวคราวเปนแบบประจํา บริษัทอาจจะพิจารณาปรับปรุงคณุภาพชีวิตของลูกจาง
ช่ัวคราวแทน 

 

 
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตสําหรับผูหญิงและแรงงานชั่วคราว  
Lim Shu Ling หัวหนาฝายสื่อสารความยั่งยืนของบริษัทผลิตนํ้ามันปาลมท่ีตั้งอยูสิงคโปรช่ือ Golden-Agri Resources 
(GAR) กลาววา สถานการณทํางานของผูหญิงน้ันมีความซับซอนมากกวา และการแบงงานกันทําในอุตสาหกรรมผลติปาลม
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นํ้ามันไมจําเปนวาจะถือเปนการเลอืกปฏิบัติกับผูหญิง งานบางงาน เชนการเก็บเก่ียวทะลายปาลมท่ีมีนํ้าหนักมาก 
จําเปนตองใชกําลังกาย จึงถูกมอบหมายใหเปนงานของผูชาย 
 
“ดิฉันคิดวาบางคนอาจจะมองธุรกิจการเกษตรแลวคดิวาผูหญิงอาจจะไมไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันกับผูชายเน่ืองจากมี
ความเขาใจวามผีูหญิงทํางานพารทไทมจํานวนมากกวา” เธอกลาว “แตก็มีโอกาสท่ีจะไมไดพิจารณาถึงเง่ือนไขเฉพาะใน
ภาคการเกษตรใหลึกเพียงพอ รวมท้ังบทบาทของผูหญิงในชุมชนชนบทการเกษตรวาเปนอยางไร” 
 
เธอยังกลาวเพ่ิมดวยวาผูหญิงจํานวนมากตองการความยืดหยุนในช่ัวโมงการทํางาน และมักจะทํางานบานสลับไปมาดวย ซึ่ง
ทําใหพวกเขาถูกจางเปนแรงงานพารทไทม บริษัทไดเสนอใหมีการจางแรงงานหญิงแบบท่ีสามารถเลอืกทํางานในตําแหนง
ระยะยาวท่ีเปนพารทไทมได พวกเขาจะไดไปทําหนาท่ีอ่ืนๆ เชน ดูแลครอบครัว ดูแลผักสวนครัว และประกอบกิจการเล็กๆ 
ไปดวยได อานบล็อกน้ี ท่ีมา: www.eco-business.com /GAR 
 

 

2.2 เสนอใหมีการจางงานทางเลือกสําหรับสตรีมคีรรภและแมใหนมบุตร (หลักเกณฑและตัวช้ีวัดท่ี 6.1.4 - 6.5) 

• ใหสถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวันในพ้ืนท่ีทํางาน รานอาหาร และ/หรือโรงเรียน เปนสถานท่ีทํางานทางเลือกใหกับ
ลูกจางหญิง ซึ่งไมไดใหเพียงแคผลประโยชนทางสังคมท่ีดีตอแรงงาน แตยังสรางงานทางเลือกใหกับสตรมีีครรภ 
และ/หรือแมท่ีใหนมบุตรอีกดวย 

• อีกทางเลือกหน่ึงอาจจางสตรีมีครรภในโรงเพาะกลาปาลมหรือโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม แมวาความเห็นโดยท่ัวไป
ท่ีวาผูหญิงทํางานในสวนปาลมหนักนอยกวาเมื่อเทียบกับผูชาย ซึ่งไมเปนความจริงท้ังหมด การแบกถังนํ้ายาฆาแมลง
และกระสอบปุยไมไดถือเปนงานเบา และอาจจะเทียบเทากับงานบางประเภทในโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม 

• ลองใชปุยอินทรียแทนซึ่งจะลดความเสีย่งดานสุขภาพลงไดเยอะมาก 
 

2.3 ใหความใสใจและสนับสนุนลูกจางเรื่องการทําหนาท่ีดูแลครอบครัว (หลักเกณฑท่ี 6.5) 

• สนับสนุนพนักงาน (รวมถึงแรงงานช่ัวคราว) เรื่องการทําหนาท่ีดูแลครอบครัวโดยจดัใหมีสถานดูแลเดก็เล็ก โรงเรียน 
และบริการดานสุขภาพ ใหบริการโดยไมหักคาใชจายจากเงินเดือน (ซึ่งบางครั้งก็เกิดข้ึน) 

• จัดสถานท่ีใหนมลูกหรือปมนม 

• การจัดใหมสีิ่งเหลาน้ีจะชวยหลีกเลี่ยงความกดดันและใสใจถึงสวัสดภิาพเด็กเล็กของสตรี และยังทําใหเด็กโต 
(โดยเฉพาะเด็กหญิง) ไดเรียนหนังสือในโรงเรยีนดวย 

 

2.4 สื่อสารนโยบายท่ีออกมาใหมและกระตุนใหผูชายรวมรับผดิชอบงานดูแลบานในครอบครัวตนเอง (ตัวช้ีวัดท่ี 6.1.5) 

• ทําใหแนใจวาผูชายเห็นดดีวย นโยบายท่ีออกใหมควรจะสื่อสารไปถึงลูกจางทุกคน 

• ควรจะดาํเนินการรวมกับการยกระดับความตระหนักรูของผูชายเรื่องการกระจายความรบัผิดชอบงานดูแลบานใน
ครอบครัวตนเองท่ีไมไดรับคาจางใหเทาเทียมกันมากข้ึน 

• เนนย้ําวาเมื่อผูชายไมไดรวมชวยรบัผิดชอบทํางานดูแลบานท่ีไมไดรบัคาแรงอยางเสมอภาค พวกเขาจะพลาด
ประสบการณเชิงบวกและสิ่งยืนยนัวาชีวิตมีคุณคา เชน ความผูกพันช่ัวชีวิตท่ีมาจากการใชเวลากับลกูๆ ขณะท่ีเขา
กําลังเติบโต 

 

ผลลัพธตอบริษัท  
 

การบริหารความเสี่ยง 
หลีกเลี่ยงช่ือเสียงเสียหาย: การรับรูและความโปรงใสเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานในหวงโซอุปทานเปนกาวสําคัญในการ
หลีกเลี่ยงความเสื่อมเสียช่ือเสียง (อยางกะทันหัน) การเขารวมหารือกันอยางสรางสรรคกับผูมสีวนเก่ียวของ และจัดการ
ปรับปรุงเทาท่ีทําได จะชวยลดความเสีย่งดานช่ือเสียงลงไดอยางมาก 
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การลดตนทุน  
การลดตนทุนการจดัหาแรงงานและฝกอบรม: การท่ีพนักงานลาออกและตองหาคนใหมมาแทนเรือ่ยๆ ทําใหบริษัทตองเสีย
คาใชจายในการจัดจางอยางตอเน่ือง ซึ่งรวมถึงการฝกอบรมพนักงานใหม หากผูหญิงสามารถมีช่ัวโมงการทํางานท่ียืดหยุนข้ึน 
และไดรับมอบหมายงานทางเลือกขณะตั้งครรภหรือใหนมบุตร พวกเขาจะยังคงทํางานอยูกับบริษัท 
 

การสรางมูลคา  
ขวัญกําลังใจและผลผลิตท่ีสูงข้ึน: ผูหญิงท่ีไดรับการชวยเหลือใหสามารถทํางานพรอมไปกับทําหนาท่ีในครอบครัวได หรือ
สามารถทํางานในสถานท่ีทางเลือกเมื่อตั้งครรภ จะมีความจงรักภักดีตอบริษัทมากกวา ซึ่งโดยท่ัวไปแลวจะทําใหผลผลิตสูงข้ึน
และงานโดยรวมมีคณุภาพมากข้ึน 
 

ความเติบโตของธุรกิจ  
ความสามารถในการตอบสนองกับความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนอันเปนวิธีท่ีคุมคาและคํานึงถึงเพศสภาพ  
 

ผลลัพธตอผูหญิง 

 การเขาถึง ประโยชน การสรางความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค การจัดกระบวนการทํางานที่ยืดหยุนมากขึ้น 
สามารถทํางานหลักควบคูไปกับ
ความรับผิดชอบงานดูแลครอบครัว
ที่ไมไดรับคาแรงดวยกันไดงายขึ้น 

การรับรูใสใจถึงงานดูแลครอบครัวที่
ไมไดรับคาจางที่ผูหญิงตองรับภาระอยู 

วิธีการ 

วิเคราะหวาจะจัดชัว่โมงการทํางานให
ยืดหยุนไดอยางไรบาง 
 
ระบุงานทางเลือกสําหรับสตรีมีครรภและแม
ที่ตองใหนมบุตร 
 
จัดใหมีทางเลือกการดูแลเด็กในราคา
ประหยัดและการลาเพือ่เล้ียงดูบุตร 

ผูหญิงไมถูกบังคับใหเลือก
รับผิดชอบงานดูแลครอบครัว
แทนที่จะไดทํางาน 
 
มีความเครียดและความกังวลเร่ือง
สวัสดิการของเด็กเล็กนอยลง 
 
เด็กคนอื่น (โดยเฉพาะเด็กหญิง) 
สามารถไปโรงเรียนได 

ใหผูดูแลครอบครัวเขามามีสวนรวมอยาง
แข็งขันในการออกแบบและการตัดสินใจ
เพื่อใหพวกเขาสามารถแสดงความกังวล
และกําหนดแผนการที่สะทอนถึงความ
ตองการและความสนใจของพวกเขา 
 
กระตุนใหผูชายรวมรับผิดชอบงานดูแล
บานในครอบครัวตนเอง 

การวัดผล 
การจัดกระบวนการทํางานที่ยืดหยุน 
สนับสนุนผูดูแลครอบครัว 

จํานวน/สัดสวนของชาย/หญิงที่ใช
บริการจากการจัดการนี ้
 
การชื่นชมการดําเนินการ 

ยกตัวอยางผูดูแลครอบครัวที่รูสึกวา
ไดรับการยอมรับ 
 
งานที่ถูกจัดสรรใหมภายในครอบครัว
ของลูกจาง 
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กลยุทธท่ี 3 การจัดการความรุนแรงทางเพศ 

หลักเกณฑท่ี 6.5 ไมมีการลวงละเมดิทารณุกรรมในท่ีทํางาน 
หลักเกณฑท่ี 3.6 มีการจัดทํา สื่อสาร และประยุกตใชแผนสุขภาพความปลอดภัยในอาชีพ 
 

ขอจํากัดทางเพศสภาพคืออะไร 
ตามนิยามขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)13 ความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพ คือความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนโดยเฉพาะกับใครก็ตาม เน่ืองจากความเปนหญิงชายของตน ความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพมผีลตอชายและหญิง แต
ผูหญิงมักตกเปนเปา ซึ่งเกิดจากอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง รูปแบบท่ัวไปของความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศ
สภาพ คือการทํารายผูหญิงโดยคูของตนซึ่งเปนผูชาย ฝายท่ีถูกทํารายอาจรูสึกเศรา ไมสนใจการงานงานอดิเรกใดๆ นอนไม
หลับ โดดเดีย่ว แยกตัว รูสึกไรคา และไมเปนท่ีสนใจ ตองพ่ึงพาคูของตน หวาดกลัว หว่ันวิตก หรือไมสามารถชวยเหลือตัวเอง
ได ถูกปฏิเสธโอกาสทางการเงิน การมีสวนรวมในชุมนุม หรือเหตุการณสําคัญทางศาสนา 
 

ความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพมผีลตอประชากรวัยทํางานอายุ 14-45 ป สรางความเสียหายในภาคการเกษตรและความ
มั่นคงทางอาหาร ไดแก ความเจ็บปวย (เชน โรค HIV) บาดเจ็บ และตั้งครรภในวัยรุน อันเปนผลจากความรุนแรงท่ีลดกําลังการ
ผลิต ผลิตภาพ และทรัพยากรการดํารงชีพ เหยื่อและผูรอดจากความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพ ถูกตตีรากีดกันจากชุมชมและ
กิจกรรมทางสังคมโดยปราศจากความชวยเหลือ 
 
นอกจากน้ัน ในสถานท่ีทํางานท่ัวโลกผูหญิงยังไดรับผลกระทบจากความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพอยางไมเปนธรรม รวมถึง
การถูกลวงละเมิดทํารายทางเพศ พนักงานหญิงหลายลานคนตองทํางานในสิ่งแวดลอมท่ีไมเปนมติร ถูกขมขู หรือสรางความอับ
อาย ประสบพฤติกรรมทางเพศท่ีนารังเกียจ ผูหญิงตองเผชิญกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางเพศ เรื่องตลกผดิกาลเทศะ 
คําพูดจากระแนะกระแหน และการแตะเน้ือตองตัวท่ีนารังเกียจท่ีอาจเปนการลวงเกินทางเพศ แมมีการลวงละเมิดทางเพศ
เกิดข้ึนมากมายในสถานท่ีทํางาน แตมักไมไดถูกรายงาน เพราะผูหญิงกลัววาคนอ่ืนอาจไมเช่ือ ถูกตําหนิ หรือกลัวผลกระทบ
ทางสังคมหนาท่ีการงาน 
 
ความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพไมเพียงทํารายเหยื่อ ซึ่งไดแกผูหญงิและครอบครัว ยังลดความสามารถในการผลิตของผูหญิง
ในฐานะเกษตรกรหรือพนักงาน บริษัทควรมีจดุยืนตอตานความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพในท่ีทํางานหรือ ณ ท่ีใดก็ตาม โดยมี
การพูดคุยเรื่องดังกลาวในระดับชุมชน กับผูชาย ผูหญิง และผูนําชุมชน 
 
มาตรการหลักในการจัดการขอจํากัดทางเพศสภาพเหลาน้ี 
3.1 ริเริม่จัดทํานโยบายไมยอมรับความรุนแรงจากเพศสภาพ 
3.2 จัดหองนํ้า หองเปลี่ยนเสื้อผาแยกชายหญิง 
3.3 อบรมพนักงาน คนงาน และผูรับผดิชอบในชุมชน ในเรื่องการปองกันจัดการความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพ 
3.4 ชวยเหลือเหยื่อใหไดรับคําปรึกษาการรักษาพยาบาล 
3.5 จัดหัวหนางานเพศหญิงดูแลคนงานหญิง 
 

วิธีดําเนินมาตรการหลัก 
  

3.1 ริเริม่จัดทํานโยบายไมยอมรับความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพ (ตัวช้ีวัดท่ี 6.5.1) 
• การริเริ่มนโยบายไมยอมรับความรนุแรงท่ีจากเพศสภาพเปนการเริ่มตนท่ีดี แตไมเพียงพอท่ีจะปองกัน ตรวจสอบ 

และตอบสนองตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ท้ังในชุมชนหรือท่ีทํางาน 

13 FAO (2018). How can we protect men women and children from gender-based violence Addressing GBV in the food security 
and agriculture sector. อา่นทีน่ี่ 
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• รวมมือกับองคกรท่ีมีประสบการณในการจัดการความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพในเรื่องการลวงละเมดิทางเพศในท่ี
ทํางานหรือระหวางเดินทางมาทํางาน กับองคกรเอกชน องคกรสตรี หรืออาจเปนท่ีปรึกษาก็ไดถาบริษัทไมมี
ประสบการณดานน้ี 

• ขอความรวมมือจากองคกรท่ีมีความชํานาญในการชวยวิเคราะหความเขาใจเรื่องความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพ 
และการระบุความเสี่ยงตางๆ ในดานความรูและวัฒนธรรมทองถ่ิน ทัศนคติและพฤติกรรม และแนวทางปฏิบัติท่ีเปน
อันตราย 

• สรางมาตรการปองกันดวยการวิเคราะหดังกลาว โดยมีองคประกอบสําคัญคือการท่ีหัวหนางานและผูจัดการ
สนับสนุนใหมีการรายงานเหตุการณ ลงโทษพฤติกรรมเลือกปฏิบัต ิ

 

3.2 จัดหองนํ้า หองเปลี่ยนเสื้อผาแยกชายหญิง (หลักเกณฑและตัวช้ีวัดท่ี 3.6 - 6.2.4) 

• เราสามารถปองกันเหตุการณมากมายไมใหเกิดข้ึนในท่ีทํางานได เมื่อมีการจดัพ้ืนท่ีสิ่งอํานวยความสะดวกแยกชาย
หญิง เชน หองนํ้า หองเปลี่ยนเสื้อผา เปนตน  

• สิ่งอํานวยความสะดวกตองกระจายท่ัวท้ังสวนปาลม และไดรับการทําความสะอาดทุกวัน ในท่ีไกลหไูกลตาผูหญิงมี
ความเสีย่งมากข้ึนเพราะไมมีการควบคุมทางสังคม 

• อาจเสนอแนะใหรวมสถานท่ีใหนมเด็กกับหองเปลีย่นเสื้อผาเขาดวยกัน 
 

3.3 อบรมพนักงาน คนงาน และผูรับผิดชอบในชุมชน ในเรื่องการปองกันจัดการความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพ (ตัวช้ีวัดท่ี 
6.1.5) 

• สื่อสารนโยบายไมยอมรับความรุนแรงจากเพศสภาพกับคนงานและพนักงานในบริษัททุกคน 

• จัดเจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนจากเหยื่อความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพ 

• อบรมพนักงาน คนงาน และผูรบัผิดชอบในชุมชน เพ่ือใหเขาใจความหมาย ท่ีมา และการปองกันไมใหเกิดความ
รุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพ 

• จัดสถานท่ีช้ีแจงนโยบายไมยอมรบัความรุนแรงจากเพศสภาพ และการนําไปปฏิบัติ รวมถึงการรายงานลงโทษเมื่อ
เกิดเหตุการณดังกลาว แมแนวทางบางอยางอาจมีอยูแลวในการฝกอบรมความปลอดภยัสุขอนามยัท่ัวไป แตก็ควรให
ความสําคญักับแนวทางเหลาน้ี หรอืจัดใหมีการอบรมตางหาก 

• ถาเปนไปไดควรรวมการอบรมของบริษัทเขากับการอบรมและนโยบายระดับชุมชม โดยเนนท่ีวัยรุนคูรัก อธิบายวา
ความรุนแรงในครอบครัวก็คือการลวงละเมิดทางเพศ 

 

3.4 ชวยเหลือเหยื่อใหไดรับคําปรึกษารักษาพยาบาล (หลักเกณฑท่ี 6.5) 

• ดังท่ีไดกลาวมาแลวกอนหนา เมื่อเกิดการลวงละเมิดทํารายทางเพศ เหยื่ออาจตองการคําปรึกษาหรือการ
รักษาพยาบาล จึงตองไดรับอนุญาตใหหยุดงานเพ่ือพบแพทยหรือขอคําปรึกษา 

• มอบหมายบุคลากรในบริษัททําหนาท่ีใหคําปรึกษา ซึ่งโดยหลักการแลวบริษัทควรมีท่ีปรึกษาอิสระ 
 

3.5 จัดใหหัวหนางานเพศหญิงดูแลคนงานหญิง (ตัวช้ีวัดท่ี 6.1.1) 

• คนงานเพศหญิงมักถูกหัวหนางานลวงละเมิดขอมีเพศสัมพันธ จึงควรใหมีหัวหนางานเพศหญิงในงานท่ีสวนใหญทํา
โดยคนงานหญิง  
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นโยบายดานความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพของบริษัท Bumitama  

การลวงละเมิดทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องจริงท่ีเกิดข้ึนในสวนปาลม เชนเดียวกับท่ีอ่ืนๆ บริษัท 
Bumitama มีนโยบายคอนขางกาวหนาในเรื่องน้ี โดยไดเผยแพรขอมูลในเรื่องน้ี และมีอีเมลรับเรื่องรองเรียนการลวง
ละเมิดทางเพศโดยไมตองเปดเผยตัวผูรอง จากคอมพิวเตอรฝายบุคคล หรือโทรศัพทมือถือสวนตัว 
 

บริษัทมีทําหนาท่ีเปนคนกลาง หรอืในบางครั้งอาจทํางานรวมกับกลุมสตรี แพทย หรือนักจติวิทยา การรับรูเปนเรื่องสําคญั 
บริษัท Bumitama ทํางานรวมกับผูนําทองถ่ิน และเขมงวดในเรื่องพฤติกรรมการกระกระทําท่ีไมเหมาะสมของหัวหนางาน
อันอาจนําไปสูการเลิกจาง 
  

ท่ีมา: จากการสัมภาษณ Lim Sian Choo บริษัท Bumitama 

 
 

ผลลัพธตอบริษัท 
 
การบริหารความเสี่ยง 
การมีขอจํากัดทางเพศสภาพ จะลดความตั้งใจในการทํางานของคนงานสตร ี
 
การสรางมูลคา 
การจัดการความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพมสีวนในการเพ่ิมผลิตภาพ เพราะเหยื่อความรุนแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพรูสึก
ซึมเศรา เจ็บปวย บาดเจ็บ หรือตั้งครรภ ผลจากความรุนแรงลดกําลงัการผลติและผลิตภาพ 
 
การลดตนทุน 
ตนทุนท่ีลดลงเน่ืองการการขาดงาน: ดังไดกลาวในกลยุทธท่ี 1 วา ธุรกิจท่ีมีโยบายจัดการความรนุแรงท่ีเกิดจากเพศสภาพ
สามารถรักษาคนงานสตรีใหอยูกับบริษัท เพ่ิมขวัญกําลังใจ และลดการขาดงานเน่ืองจากบาดเจ็บ หรืออาการซึมเศรา เปนตน  
 
การเติบโตของธุรกิจ 
ช่ือเสียงในฐานะนายจางท่ีคํานึงถึงเพศสภาพ: การเขาถึงตลาด การตลาดเพ่ือความยั่งยืนมลูคาสูง 
ความสามารถในการตอบสนองความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน โดยประหยดัตนทุน และคํานึงถึงเพศสภาพ  
 
ผลลัพธตอผูหญิง 

 การขาถึง ประโยชน การสรางความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค 
ผูหญิงเรียนรูวาความรุนแรงที่เกิด
จากเพศสภาพไมใชเร่ืองปกติ 

นโยบายไมยอมรับความรุนแรง
ทางเพศในสถานทีท่ํางาน 

สนับสนุนเหยื่อใหรายงานและใหกําลังใจเหยื่อ 

วิธีการ 

จัดทํานโยบายไมยอมรับความ
รุนแรงที่เกิดจากเพศสภาพ 
 
จัดกลไกรายงานเหตุการณ 
 
ส่ือสารนโยบายภายในบริษัท 

ผูหญิงรูสึกปลอดภัยในที่ทํางาน 

สนับสนุนผูหญิงใหรายงานเหตุการณ 
 
สนับสนุนเหยื่อความรุนแรงที่เกิดจากเพศสภาพ 
 
ฝกอบรมนโยบายดังกลาวกับพนักงานทกุคน 
โดยเฉพาะผูชาย หวัหนางาน และผูบริหาร 

การวัดผล จํานวนชายหญิงที่เกีย่วของ  

จํานวนคร้ังของการใหคําปรึกษากับคนงานหญิง 
ในเร่ืองนโยบายและการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ 
 
จํานวนเหตุการณที่ถูกรายงาน 
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กลยุทธท่ี 4  โอกาสการจางงานท่ีเทาเทียมกัน 

ตัวช้ีวัดท่ี 6.1.3 การรับสมัครงานตามทักษะ 
 

ขอจํากัดทางเพศสภาพคืออะไร 
ในสํานักงานใหญอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม แรงงานจํานวนมากเปนผูหญิง ทํางานอยูในทุกลําดับช้ันและสวนใหญมีการศึกษาด ี
ซึ่งเปนการเพ่ิมสัดสวนพนักงานหญิงโดยเฉพาะในบริษัทขนาดใหญ 
 

 

การรับสมัครพนักงานหญิงทํางานในสวนปาลม 
บริษัทตางๆ มีความสนใจจางผูหญิงไปทํางานในสวน แตโดยท่ัวไปแลวผูหญิงมักไมสนใจงานภาคสนาม แตจะสนใจทํางาน
ในฝายการเงิน กฎหมาย หรือหนวยงานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนมากกวา เพราะเห็นวางานภาคสนามเปนงานหนัก ท่ีทํางาน
ในภาคสนามก็จะเปนฝายบริหารหรือหองวิจัยเสียมากกวา 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ Yunita Widiastuti บริษัท Cargill  
 

 

ในระดับสวนของธุรกิจนํ้ามันปาลม สัดสวนพนักงานผูหญิงนอยกวาผูชายมาก สวนมากเปนลูกจางช่ัวคราว ฉีดยาฆาแมลง ใส
ปุย และเก็บผลปาลมรวง ไมไดรับสิทธิอยางพนักงาน เชน ลากิจ ลาคลอด เปนตน แถมมีรายไดไมแนนอน จึงไมภักดีกับบริษัท 
 
เน่ืองจากระดับการศึกษาต่าํ และโอกาสหางานยาก ผูหญิงไมกลาท่ีจะเสนอตัวเขาทํางานในตําแหนงท่ีใชทักษะมากกวา 
ผลตอบแทนดีกวา หรือแมแตงานรูปแบบใหมท่ีสามารถเรียนรูไปพรอมกับการทํางานไดเลย 
 
ผูชายมักยดึตําแหนงผูบริหาร จึงไมคอยสนับสนุนใหผูหญิงเติบโตในหนาท่ีการงาน 
 
การสรางโอกาสในการทํางานท่ีเทาเทียมกันระหวางหญิงชายตามความสามารถในการทํางาน นอกจากมีสวนสรางแรงงานท่ี
หลากหลาย และกระจายรายไดในชุมชนและครอบครัวใหดีข้ึนแลว ยังมีผลตอการเปลีย่นคานิยมทางสังคมในเรื่องเพศสภาพ 
และการแบงงานในชุมชมท่ียังคงอนุรักษนิยมและจํากัดท้ังหญิงและชาย 
 
มาตรการหลักในการจัดการขอจํากัดทางเพศสภาพเหลาน้ี 
4.1 ฝกอบรมใหคําปรึกษาผูหญิงใหกาวขามอุปสรรคตางๆ เชน การอานออกเขียนได 
4.2 สงเสริมใหผูหญิงทํางานรูปแบบใหม เชน การดูแลเครื่องจักร ขับรถบรรทุก หรือควบรวมกิจกรรม/หนาท่ีการงาน 
4.3 สงเสริมใหผูหญิงเปนหัวหนาหรือผูบริหาร (ระดับกลาง) เพราะการมฝีายบรหิารในระดับกลางและสูงท่ีสมดลุ หมายถึงการ

มีสวนรวมของผูหญิงในท่ีทํางาน 
4.4 พัฒนาการสื่อสารระหวางคนงานกับฝายบรหิาร โดยเฉพาะการจดัการขอจํากัดทางเพศสภาพ 
 

วิธีดําเนินมาตรการหลัก 
4.1 ฝกอบรมใหคําปรึกษาผูหญิงใหกาวขามอุปสรรคตางๆ เชน การอานออกเขียนได 

• จัดใหผูหญิงเขาถึงการศึกษาผูใหญและการเรียนบริหารการเงิน ซึ่งจะชวยผูหญิง (และผูชาย) ท่ีมกีารศึกษานอย 
เขาใจคําสั่งงานไดดีข้ึน เพ่ิมความสามารถในการเขาใจสัญลักษณ และการกรอกแบบฟอรมเก็บขอมูล 

• ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนเปดโอกาสในหนาท่ีการงาน เชน เปนผูชวยบันทึกขอมูลท่ีแผนกคัดแยกปาลม 

• การเรยีนบริหารการเงินอาจรวมถึงการทําความเขาใจใบรับเงินเดือน การคํานวณเงินเดือนจากจํานวนวันท่ีทํางาน 
โดยเฉพาะการทํางานลวงเวลา 

• ถาเปนไปไดควรสอนการทํางบประมาณในครัวเรือน เพ่ือบริหารเงินหมุนเวียนในครัวเรือน โดยอาจเชิญธนาคาร
ทองถ่ินมาท่ีโรงงาน ใหคนงานเปดบัญชีรับเงินเดือน ซึ่งในกรณีของคนงานหญิงจะเปนการปองกันไมใหสามีหรือญาติ
พ่ีนองผูชายมาแยงเงินเดือน 
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4.2 สงเสริมใหผูหญิงทํางานรูปแบบใหม เชน การดูแลเครื่องจักร ขับรถบรรทุก หรือรวมกิจกรรม/หนาท่ีการงาน 

• ฝกอบรมดานเทคนิคในขณะทํางานเพ่ือใหผูหญิงสามารถดูแลครอบครัวไปพรอมกัน ท้ังน้ีการอบรมภาคปฏบัิติยัง
เหมาะกับระดบัการศึกษาอีกดวย 

• ในงานรูปแบบใหม เชน การขับรถบรรทุก ก็สามารถใชวิธีอบรมดังกลาว 

• ใหผูหญิงทํางานท่ีสามารถทํารวมกันได เชน การใสปุยกับการดูแลเด็ก 
 

4.3 สงเสริมผูหญิงใหเปนหัวหนาหรือผูบริหาร (ระดับกลาง) เพราะการมฝีายบรหิารในระดับกลางและสูงท่ีสมดลุ หมายถึงการ
มีสวนรวมของผูหญิงในท่ีทํางาน 

• บริษัทใหญๆ ในอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลมมักจางพนักงานหญิง โดยเฉพาะในสํานักงานใหญ ไมวาจะจบปริญญาดาน
วิศวกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือบริหารการเงิน ขณะท่ีในสํานักงานพ้ืนท่ีสวนปาลมก็มีการจางพนักงานหญิงในฝาย
การเงิน บริหาร ฝายพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน หรือ ฝายบริหารความปลอดภัย 

• การจัดอบรมความเปนผูนําสตรีเปนจุดเริม่ตนท่ีดีในการทําใหคนงานหญิง พรอมมีสวนรวมในคณะคณะกรรมการ
ดานเพศสภาพ หรือในฐานะตัวแทนคนงานในข้ันตอนเจรจารวมกัน 

• ในการอบรมประเภทน้ีตองมีผูใหบริการ/หุนสวนการอบรมท่ีด ี หรือรวมถึงคอรสเฉพาะท่ีมอียูแลวในการอบรม
ภายใน 

• ข้ันตอนตอไปน้ีสามารถสนับสนุนใหผูหญิงข้ึนตําแหนงหัวหนางาน 
 
 

 

การรับสมัครพนักงานหญิง – ประสบการณจากบริษัท Bumitama 
ผูหญิงท่ีจบปริญญาไมคอยทํางานในสวนปาลม เรารับนักศึกษาหญิงจากคณะวนศาสตร เน่ืองจากการฝกอบรมเนน
รายละเอียดดานนํ้ามันปาลม บัณฑิตจบใหม (ผูรับการฝกอบรม) จะถูกสงไปตามแผนกตางๆ อยางไรก็ตามการรับสมัคร
ผูหญิงเปนเรื่องยาก เพราะนํ้ามันปาลมไมใชอุตสาหกรรมท่ีผูหญิงสนใจ ปจจุบันมีเพียงผูรับการอบรมท่ีเปนหญิง 20-30% 
เทาน้ัน 
ในสวนปาลมระดับบริหารอาจแตกตางกัน ไมวาจะเปนหัวหนางาน ผูชวยผูจัดการ และผูจัดการท่ัวไป โดยหัวหนางาน
บริหารคนงานใหทํางานของตน อาจเลื่อนตําแหนงข้ึนมาจากระดับคนงานหรือจากผูผานการอบรม  การฝกอบรมจัดท่ีศูนย
ของ Buitama มีระยะเวลา 6 เดือน และไดรับเงินเดือนดวย มีผูเขาอบรมปละ 100 คน เมื่ออบรมเสร็จจะมีการหารือเรื่อง
ตาํแหนงงานและความเปนไปได นอกจากน้ัน Bumitama ยังสนับสนุนผูหญิงใหข้ึนตําแหนงหัวหนางาน โดยการเลื่อนข้ัน
จากคนในบริษัท ซึ่งดีกวารับบัณฑิตมหาวิทยาลัยจบใหม บริษัทเองก็มีกลุมทดลองฝกอบรมดังกลาวและไปไดดีทีเดียว ซึ่ง
ถาพนักงานอยูกับบริษัทตอ ก็มีโอกาสเลื่อนข้ันข้ึนตําแหนง 

ท่ีมา: จากการสัมภาษณ Lim Sian Choo   
 

 

4.4 พัฒนาการสื่อสารระหวางคนงานกับฝายบรหิาร โดยเฉพาะการจดัการขอจํากัดทางเพศสภาพ 

• เพ่ือสนับสนุนการสื่อสารระหวางฝายบริหารและแรงงานในเรื่องเพศสภาพ ทุกฝายท่ีเก่ียวของตองไดรับการอบรม
เรื่องการรับรูในเพศสภาพ โดยเฉพาะคณะกรรมการดานเพศสภาพ ควรเขาใจการจัดการขอจํากัดตางๆ และเมื่อ
เขาใจวิธีการตางๆ ดีแลวจึงสามารถทํางานรวมกับคนงานหญิงชาย ผูนําชุมชน แนะนําฝายบริหารในเรื่องความ
จําเปนบางอยาง พรอมดูแลการรับสมัครงานและนโยบายการใหคําปรึกษา และสงเสริมผูหญงิใหเลื่อนข้ันรับ
ตําแหนงงานใหม 
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ผลลัพธตอบริษัท 
 
การสรางคุณคา 
มีการเขาถึงตลาดมูลคาสูง เน่ืองจากประวัตผิลประกอบการทางสังคมท่ีเขมแข็ง การเช่ือมตอกับชุมชนไดรับการปรับปรุง ชุม
ชมไดรับการพัฒนา คนงานมีความภักดีตอบริษัทมากกวาเดิม และมีแรงจูงใจในการทํางานลวงเวลาเมื่อจําเปน 
 
การลดตนทุน  
การดูแลพนักงานท่ีเหมาะกับงานและแรงงานมีคณุภาพสูง ชวยลดตนทุนในการรับสมคัร รวมท้ังสามารถทํางานแทนตําแหนงท่ี
วาง 
 
การเติบโต 
ความสามารถในการตอบสนองอุปสงคท่ีเพ่ิมข้ึน ดวยประสิทธิภาพดานตนทุน และคํานึงถึงเพศสภาพ  
 
ผลลัพธตอผูหญิง 

 การขาถึง ประโยชน การสรางความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค มีแรงงานที่สมดุลทั้งชาย/หญิง 
ผูหญิงไดประโยชนจากการทาํงานเทากบั
กับผูชาย 

ผูหญิงไดรับการยอมรับในฐานะ
พนักงาน 

วิธีการ การรับสมัครพนักงานหญิง 
ออกแบบหรือจัดอบรมเฉพาะและให
คําปรึกษา  

ผูหญิงมีโอกาสในทางการงาน 

การวัดผล จํานวน/สัดสวนพนักงานชายหญิง ผูหญิงมีรายได 
จํานวน/สัดสวนผูชายและผูหญิงใน
ตําแหนงบริหารและหนาที ่“ที่เคย
เปนของผูชายมากอน” 
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สวนท่ี 3 การทํางานรวมกับเกษตรกรรายยอยอิสระ 

 

กลยุทธในการจัดการขอจํากัดทางเพศสภาพของเกษตรกรหญิงรายยอย 

หลักการท่ี 1 ปรับปรุงผลติภาพ ประสิทธิภาพ ผลกระทบดานบวก และการฟนตัว 
หลักการท่ี 2 รักษากฎ เคารพสิทธิในท่ีดิน และความเปนอยูของชุมชน 
หลักการท่ี 3 เคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิ และสภาพความเปนอยูของคนงาน 
 

ความสําคญัของกลุมเกษตรกรรายยอยท่ีคํานึงถึงเพศสภาพ 
เกษตรกรรายยอยเริม่มีบทบาทสาํคัญในอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม ดงัเชนในอินโดนีเซีย นํ้ามันปาลม 40% มาจากเกษตรกร
รายยอยอิสระ หรือเกษตรกรรายยอยในโครงการ โดยมสีวนใน 40% ของอุปทานท้ังหมด13

14 ครัวเรือนมีความสาํคัญในการ
เขาใจการทํางานของระบบการผลติรายยอย มีการจดัการท่ีดิน แรงงาน และทรัพยากรอ่ืนๆ ภายในครวัเรือน ผูหญิงมีบทบาท
สําคัญในสวนปาลมของครอบครัวผูผลิตรายยอย แตก็ไมไดรับการยอมรับเทาท่ีควร บทบาทของผูหญงิในการทําสวนปาลมราย
ยอยถือเปนสวนหน่ึงของงานบาน ดังน้ันบทบาทดังกลาวจึงไมเปนทางการ  
 

ในสวนน้ีอธิบายถึงขอจํากัดทางเพศสภาพในระดับผูผลิตปาลมรายยอย และแสดงวิธีการและมาตรการท่ีผูผลิตปาลมรายยอย
อิสระในท้ังในสวนบุคคลและกลุม สามารถนําไปใชเพ่ือเอาชนะขอจํากัดเหลาน้ี รวมถึงอธิบายความเก่ียวของของสิ่งท่ีบริษัท
สามารถทํากับองคกรท่ีผูผลิตปาลมรายยอยสงผลปาลมสดให 
 
อะไรคืออุปสรรคขัดขวางการมสีวนรวมของเกษตรกรหญิงรายยอย 
 
ผูหญิงไมไดรับการยอมรับวามีความสําคญัในอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม 
ในหลายประเทศนํ้ามันปาลมถือเรือ่งของผูชาย เชนเดียวกับพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ขณะท่ีพืชพันธุเพ่ือการดํารงชีพเปนเรื่องของ
ผูหญิง นอกจากน้ันนํ้ามันปาลมยงัเปนเรื่องการใชแรงกาย และมีความเสี่ยงทางการเงิน ดังน้ันจึงเปนเรื่องของผูชาย จากการ
สัมภาษณหญิงชายในครัวเรือนผูผลิตปาลมรายยอยพบวา ผูชายมพีละกําลังท่ีจําเปนในการเก็บเก่ียว มีความรูประสบการณ
มากกวาในเรื่องเทคนิคการเก็บเก่ียว และการใสปุยใหเกิดประโยชนสูงสุด ขณะท่ีผูหญิงมีบทบาทท่ีกําหนดไวแลวอยางจํากัด 
โดยสวนใหญเปนแคผูชวย แทนท่ีจะเปนแรงงานจางเหมาหรือเกษตรกรรายยอยรับบรหิารสวนปาลม สวนใหญหนาท่ีของ
ผูหญิงในเรื่องการปลูกปาลมนํ้ามนัจํากัดอยูแคการดูแล ใสปุย ปลูก และเก็บผลปาลมรวง 
 
โครงการท่ีคํานึงเรื่องเพศสภาพมีประโยชนกับผูหญิงเทาน้ัน  
มักมีความเขาใจผิดวาโครงการท่ีคาํนึงเรื่องเพศสภาพในภาคเกษตรเนนผูหญิงละเลยผูชาย แทจริงแลวโครงการท่ีคํานึงเรื่อง
เพศสภาพประสบความสําเร็จในการลดชองวางหญิงชาย และสรางประโยชนใหท้ังสองเพศ จากประสบการณท่ีสะสมมาในภาค
การเกษตรอ่ืนๆ เชน กาแฟ โกโก มีหลักฐานวาโครงการท่ีคํานึงเรื่องเพศสภาพมีประโยชนกับท้ังหญิงชาย  จากการวิจัยเรื่อง
เพศสภาพ/ครัวเรือนพบวา ครอบครัวเกษตรกรสามารถยอมรับคณุคาท่ีสมาชิกแตละคนในครอบครัวรวมสราง และเพ่ิมความ
เขาใจในการทําสวนปาลมรายยอยในฐานะธุรกิจครอบครัว กอใหเกิดความรวมมือระหวางสมาชิกในครัวเรือน สรางความ
แข็งแกรงในการทําเกษตรแบบครอบครัวและหวงโซธุรกิจเกษตรในเวลาเดยีวกัน 
 
สิทธิในการใชท่ีดินของผูหญิงมักไมเปนท่ียอมรับ 
ปจจัยหน่ึงท่ีขัดขวางการมสีวนรวมของผูหญิงในการทําสวนปาลมรายยอย คือการไมยอมรับรองสิทธิในการใชท่ีดินของผูหญิง
ในบางประเทศ การยอมรับรองสทิธิดังกลาวแสดงถึงความตองการมีสวนรวมในการวางแผนการใชท่ีดิน และกระบวนการให

14 CIFOR Li T. (2015). Social Impacts of Oil Palm in Indonesia: A Gendered Perspective from West Kalimantan. Bogor 
Indonesia p. 2. 
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ความยินยอมโดยไดรับขอมูลครบถวนลวงหนาและเปนอิสระ (Free and Prior Informed Consent หรือ FPIC) ถาบริษัทยอม
ใหผูหญิงมสีวนรวมในการจัดหาท่ีดิน ผูหญิงก็จะมีอํานาจเปนผูมีสวนรวมและมีบทบาททางเศรษฐกิจ เมื่อผูหญิงมีสวนในการ
ตัดสินใจเรื่องการหาท่ีดิน ก็จะมีอํานาจตอรองผลประโยชนในสวนของตน กระบวนการใหความยินยอมโดยไดรับขอมลู
ครบถวนลวงหนาและเปนอิสระ (FPIC) จะมีประสิทธิภาพ ก็ตอเมื่อมีการยอมรับท้ังในระดับชุมชนและภายใน ท้ังหญิงและชาย 
 
บริษัทและกลุมตางๆ ไมเห็นเหตุผลทางธุรกิจของวิธีการท่ีใหคํานึงถึงเพศสภาพ 
เหตุผลทางธุรกิจในการมีสวนรวมของผูผลิตปาลมรายยอยหญิงและผูหญิงในครอบครัวผูผลติ ยังไมเปนท่ียอมรับนัก บริษัท
ใหญๆ อยางยูนิลีเวอรใหคณุคาผูหญิงในฐานะหุนสวนดานความยั่งยืน ท่ีไดรบัการสงเสริมในหวงโซอุปทานและเสนทางสูตลาด 
ก็เพราะเปนสิ่งท่ีควรทํา แตก็มเีหตุผลทางธุรกิจดวย กลาวคือผูหญงิเปนกลุมผูบริโภคท่ีโตเร็วท่ีสดุในโลก มีสดัสวนในการซื้อ
อาหารแปรรูปถึง 70% รวมท้ังนํ้ามันปาลม ขณะท่ีนํ้ามันปาลมเปนสวนผสมของผลติภณัฑบรรจุหีบหอและอาหารแปรรูปสวน
ใหญ ดังน้ันจึงเปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจของท้ังยูนิลีเวอรและผูปลูกปาลม ในการพัฒนาฐานะของผูหญิงและสื่อสารไปยัง
ผูบริโภคหญิง  
 
ในภาคการเกษตรอ่ืนๆ ท่ัวทวีปอยางชา โกโก และกาแฟ ซึ่งมีรปูแบบการปลูกในพ้ืนท่ีขนาดใหญ มีการวิเคราะหรวบรวม
ประสบการณและแนวทางการปฏบัิติมาตรฐานในการมสีวนรวมของผูผลิตรายยอยหญิง ท่ีอาจเปนประโยชนตอวงการนํ้ามัน
ปาลม สิ่งพิมพเรื่อง Investing in Women along Agribusiness Value Chains15 โดยบรรษัทเงินทุนระหวางประเทศ 
(International Finance Corporation หรือ IFC) แสดงถึงเหตผุลทางธุรกิจในการมีสวนรวมของผูหญิงในธุรกิจการเกษตรท่ัว
โลกวาเปนโอกาสทรงคณุคาทางธุรกิจท่ีภาคเอกชนไมอาจปฏเิสธ 
 

กลยุทธ  
แนวทางปฏิบัติการเพศสภาพฉบับน้ีอธิบายถึงกลยุทธตางๆ ดังน้ี 
1. สนนับสนุนผูหญิงใหมสีวนรวมในองคกรผูผลิตปาลมรายยอยในฐานะสมาชิกหรือผูนํา 
2. การเขาถึงการบริการของกลุมและหรือบริษัท อยางเทาเทียมกันของผูหญิง 
 
  

15 IFC (2016) อา้งมาก่อน 

29 

                                                           



 

กลยุทธท่ี 1 สนับสนุนผูหญิงใหมสีวนรวมในองคกรผูผลิตปาลมรายยอยในฐานะสมาชกิหรือผูนํา 

หลักเกณฑท่ี 1.1 กลุมเกษตรกรรายยอยกอตั้งนิติบุคคลท่ีมีคณุสมบัตสิอดคลองกับมาตรฐานเกษตรกรรายยอยอิสระของ
องคกรเพ่ือการเจรจาผลิตนํ้ามันปาลมอยางยั่งยืน ป 2019 (RSPO ISH 2019) 
หลักเกณฑท่ี 3.6 ไมมีการเลือกปฏิบัต ิลวงละเมดิ หรือทารณุกรรมในสวนปาลม 
 

ขอจํากัดจากเพศสภาพคืออะไร 
ประเพณีและโครงสรางทางเศรษฐกิจในประวัติศาสตรกอใหเกิดอุปสรรคความไมเทาเทียมกันในการมสีวนรวมของสตรีใน
องคกรหรือกลุมเกษตรกรรายยอย เปนเรื่องปกติท่ีกลุมเหลาน้ันลงทะเบียนสวนยางในช่ือเจาบานซึ่งมักเปนชาย ทําใหผูชาย
ครอบงําองคกรเกษตรกรรายยอย และเขาถึงบริการและผลประโยชนอ่ืนๆ พฤติกรรมดังกลาวสงเสริมความเช่ือวา การผลิต
นํ้ามันปาลมเปน “เรื่องของผูชาย” และภรรยาแทบไมมสีวนในการผลิตและขายพืชผล การบริหารรายไดท่ีเกิดข้ึน หรือแมแต
บทบาทในการผลตินํ้ามนัปาลม ซึ่งเปนการจํากัดโอกาสของผูหญิงในการไดประโยชนจากการผลติ และลดแรงจูงใจในการมี
บทบาทผลิตนํ้ามันปาลม แมแตเจาบานท่ีเปนหญิงในบางครอบครวัก็มักใหสมาชิกผูชาย (ลูกชายหรือพ่ีชาย) เปนตัวแทนใน
องคกรเกษตรกรรายยอย ถากลุมเกษตรกรรายยอยจะปรับเง่ือนไขการวาจาง ก็อาจทําใหเกิดโอกาสท่ีเทาเทียมกันท้ังหญิงและ
ชาย และทําใหผลผลิตท่ีสงไปยังบริษัทผูซื้อเพ่ิมข้ึน 
 
องคกรเกษตรกรรายยอยสวนใหญถูกครอบงําโดยสมาชิกชายท่ีเปนตวัแทนของครอบครัว ผูหญิงไมไดเขาประชุมหรือไมก็ไม
กลาพูด จึงไมมีบทบาทในการตัดสนิใจ ในบางครั้งผูหญิงท่ีเปนหัวหนาครอบครัวเปนสมาชิกในกลุมก็สงญาตผิูชาย (ลูกชายหรือ
พ่ีชาย) ใหมาประชุมแทน ทําใหผูหญิงแทบไมไดเขาถึงบริการของบริษัท 
 
องคกรเกษตรกรรายยอยมักไมคอยมีผูนําเพศหญิง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอนุรักษนิยม ผูหญิงไมคอยไดรับการยอมรับทางสังคม
และวัฒนธรรมในองคกรแบบผสม ในกรณีเหลาน้ีการสรางความเขมแข็งใหกับองคกรหญิงลวน คือหินรองกาวในการพัฒนา
คุณสมบัติความเปนผูนําหญิง องคกรท่ีผูหญิงเปนผูนําหรือมีแตสมาชิกเพศหญิง จึงสามารถหลีกเลี่ยงการยึดครองผลประโยชน
โดยผูชาย ซึ่งไมใชเรื่องแปลกในองคกรผสมท่ีชายเปนผูนํา  องคกรเพ่ือสตรดีังกลาวสามารถเปนสวนหน่ึงขององคกรเกษตรกร
รายยอยท่ีใหญกวาได 
  

มาตรการหลักในการจัดการขอจํากัดจากเพศสภาพเหลาน้ี 
1.1 สนับสนุนใหผูหญิงสังกัดกลุมผูผลติปาลมรายยอย 

1.2 สรางการรับรูเรื่องขอจํากัดจากเพศสภาพ ใหผูหญิงสามารถมสีวนในกลุมเกษตรกรรายยอยและองคกร ในฐานะสมาชิก
และผูนํา 

1.3 สรางวิธีการท่ีสนับสนุนการมสีวนรวมของผูหญิง ในกลุมและองคกรเกษตรกรรายยอยในฐานะสมาชิกและผูนํา 
1.4 สนับสนุนพัฒนาความเปนผูนําของผูหญิงในกลุมหญิงลวน 
 

การดําเนินมาตรการหลัก 
1.1 สนับสนุนใหผูหญิงอยูในกลุมเกษตรกรรายยอย 

• สรางการรับรูในบทบาทความสําคญัของผูหญิงในการผลตินํ้ามันปาลม 

• สนับสนุนสมาชิกภาพและความเปนผูนําของผูหญิงในองคกรเกษตรกรรายยอย 
เลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ: 

• เชิญเจาบานหญิงใหเปนสวนหน่ึงของกลุมเกษตรกรรายยอย 

• ตราบใดท่ีผูหญิงยังควบคุมผลผลิต ใครก็สามารถเปนสมาชิกได ไมวาจะมีช่ือในกรรมสิทธ์ิโฉนดท่ีดินหรอืไม 

• ใหสามีและภรรยาลงทะเบียนในฐานะสมาชิกองคกรเกษตรกรรายยอย 

• สนับสนุนผูชายใหแบงท่ีดินใหภรรยา เพ่ือสามารถใชสิทธิของตัวเองเขากลุม 

• ลงทะเบียนผูหญิงในกลุม 
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สรางการรับรูบทบาทของผูหญิงในสวนของผูผลิตรายยอย 

บริษัทผูผลิตช็อคโกแลตอยาง Mondelēz International ท่ีรวมหุนกับบรรษัทอุตสาหกรรม (IFC) กําหนดบทบาทของ
ผูหญิงและชายในธุรกิจโกโก และประเมินการมีสวนรวมในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการผลิตโกโก 
 
การวิจัยครัวเรือนทําใหบริษัทสามารถประเมินชองวางและกําหนดโอกาสสําหรับหญิงชายในการมีสวนรวมในกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตร และปรับโครงการท่ีคํานึงถึงเพศสภาพอยางสอดคลอง 
 
จากผลวิจัยพบวา ครอบครัวเกษตรกรสามารถยอมรับคุณคาท่ีสมาชิกแตละคนทําใหกับครอบครัว และเพ่ิมความเขาใจใน
ไรสวนของผูผลิตปาลมรายยอยรูปแบบธุรกิจครอบครัว กอใหเกิดการพัฒนาความรวมมือระหวางสมาชิกในครัวเรือน สราง
ความแข็งแกรงใหครอบครัวเกษตรกร และหวงโซอุปทานธุรกิจการเกษตรในเวลาเดียวกัน 

 ท่ีมา: IFC/World Bank Group 2016 

 

1.2 สรางการรับรูเรื่องขอจํากัดทางเพศสภาพเพ่ือใหผูหญิงมีบทบาทในกลุมและองคกรเกษตรกรรายยอยในฐานะสมาชิกและ
ผูนํา 

• จัดการประชุมกับสมาชิกในองคกรเกษตรกรรายยอย (ท้ังชายและหญิง) โดยใชขอแนะนําตอไปน้ีในการประเมิน
ปจจัยตางๆ ท่ีนําไปสูขอเท็จจริงวาผูหญิงไดประโยชนจากองคการผูผลิตรายยอยนอยกวาผูชาย 

 

ขอแนะนําในการประชุม 
● เง่ือนไขสมาชิกภาพในองคกรคืออะไร 
● ผลประโยชนของสมาชิกคืออะไร 
● สมาชิกชายมีจํานวนก่ีคน หญิงก่ีคน 
● คาสมาชิก (คาสมัครและคาบํารุง) เปนเทาไร 
● กําหนดการ ความถ่ี และสถานท่ีจดัประชุม 
● ความเปนชายหญิงมีผลตอการเปนผูนําหรือไม 
● ระบุจํานวนและเพศของเจาหนาท่ีในองคกร 
● ระบุคณุสมบัติของผูนําองคกร 
● ระบุขอเรยีกรอง (การเงิน เวลา อ่ืนๆ) ในการเปนผูนําองคกร 
● ระบุบทบาทและตําแหนงของผูหญิงในองคกรผสม 
● ความสัมพันธเชิงอํานาจภายในองคกรเปนอยางไร 
● ระบุคณุสมบัติของผูนํา/”กลุม”เพศหญิง ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเรื่องการบริการและการพัฒนาหวงโซคณุคา 
● ระบุอุปสรรคท่ีอาจมีในการสมัครและรักษาสมาชิกภาพของผูหญิงในองคกร 
● ระบุอุปสรรคสําหรับผูหญิงในการไดประโยชนจากบริการขององคกรเกษตรกรรายยอย 
● ระบุอุปสรรคท่ีอาจมีในการดํารงตาํแหนงผูนําของผูหญิงในองคกร 

 

1.3 สรางวิธีการสนับสนุนการมสีวนรวมของผูหญิงในกลุมและองคกรผูผลิตปาลมรายยอย ท้ังในฐานะสมาชิกและผูนํา 

• ใชคําแนะนําตอไปน้ีในการหารือเรือ่งขอจํากัดและคําตอบในเรื่องการเขาถึงตําแหนงของผูหญิงในองคกรเกษตรกร
รายยอย  
 

คําตอบในเรื่องขอจํากัดทางเพศสภาพ 3 ขอท่ีพบบอย – แนวทางในการประชุม  
1. ผูหญิงมักถูกจํากัดการเขาถึง (บริการของ) องคกรเกษตรกรรายยอย 

● สนับสนุนการเขาเปนสมาชิกของคูสมรสและสมาชิกในครอบครัว 
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● สรางการรับรูวาการผลิตคือธุรกิจครอบครัว และองคกรเกษตรกรรายยอยควรใหความสําคัญในเรื่องมุมมองและ
ความตองการของสมาชิกในครอบครัว 

● สรางการรับรูวาถาครอบครัวเปนสมาชิกขององคกรแลว สมาชิกในครอบครัวท้ังหมดควรไดรับประโยชนจากการ
บริการดังกลาว เชน การฝกอบรม เปนตน 

● สนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑขององคกรเพ่ือสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวใหเขาประชุม ฝกอบรม และ
เขาถึงประโยชน 

● ใหความสําคญักับเหตุผลทางธุรกิจในการใหผูหญิงมสีวนรวมในฐานะสมาชิกสมบูรณ (full member) ในองคกร
เกษตรกรรายยอย 

 
2. เมื่อไดรับอนุญาตใหเปนสมาชิก ผูหญิงมักมีขอจํากัดในการเขารวม 

● ประกาศขาวสารขององคกรใหมโดยใชชองทางสื่อสารของท้ังหญิงชาย  
● สนับสนุนการเขาเปนสมาชิก โดยใหคาสมาชิกอยูในระดับท่ีท้ังหญิงชายสามารถจายไดตามกําหนดการจาย 
● จัดการประชุมในเวลาและสถานท่ีผูหญิงสะดวก  

 
3. ผูหญิงท่ีเปนสมาชิกมักไมมีโอกาสเปนผูนํา 

● ฝกอบรมเรื่องธรรมาภิบาลในองคกรท่ียึดหลักความเทาเทียมกันทางเพศในดานความเปนผูนําและการตัดสินใจ 
(โควตา) 

● ระบุอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในการดาํรงตําแหนงของผูหญิงในองคกร 

 

1.4 สนับสนุนการพัฒนาความเปนผูนําของผูหญิงในกลุมหญิงลวน 

• สรางความเขมแข็งในกลุมหญิงลวนจากกลุมท่ีมีอยูแลว ในบางแหงท่ีคอนขางมีความเปนอนุรักษนิยม องคกรหญิง
ลวนมีความเหมาะสมมากกวาในการจัดการขอจํากัดทางเพศสภาพ เพราะในองคกรดังกลาวผูหญิงสามารถแสดง
ความตองการ ความคดิเห็น และพัฒนาทักษะความเปนผูนําความมั่นใจ การใชกลุมและเครือขายท่ีมีอยูแลวซึ่งอาจ
ไมเปนทางการนัก อาจประสบความสําเร็จมากกวาการเริ่มจากศูนย 

• ลงทุนพัฒนาความเปนผูนําของผูหญิงและสรางธรรมาภิบาลความโปรงใส เพ่ือสงเสริมใหผูหญิงรับบทบาทใหมใน
หวงโซคุณคา ในฐานะผูอบรม สือ่กลาง และผูนํา Oxfam International16 องคกรพัฒนาระดับสากลเกาแกพบ
หลักฐานใหมแนนหนา จากการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณในประเทศเอธิโอเปย มาลี และแทนซาเนีย ในเรื่อง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการสนับสนุน จากการมสีวนรวมของผูหญิงในกลุมผลักดันรวมกัน ท่ัวท้ังตลาดและ
ระบบเพาะปลูกทําการเกษตรตางๆ การเปนผูนําท่ีคํานึงถึงเพศสภาพและธรรมาภิบาลความโปรงใสในของกลุมมี
ความสําคญัในการกระจายผลประโยชนอยางเทาเทียมกัน ไมวาในองคกรผสมหรือองคกรหญิงลวน 

• สรางการยอมรับสนับสนุนจากผูชาย 
การสรางการยอมรับจากผูชายมีความสําคญัเสมอ แมแตในการสรางความแข็งแรงขององคกรเกษตรกรของสตร ี
ความสัมพันธระหวางกลุมผสมท่ีชายเปนใหญและกลุมท่ีหญิงเปนใหญ (แบบไมเปนทางการ) มีผลตอการเพ่ิมการมี
สวนรวมของผูหญิงในองคกรเกษตรกรรายยอยแบบผสมท่ีเปนทางการ โดยวิธีการ 4 ขอตอไปน้ี ไดพิสูจนแลววามี
ประสิทธิภาพ 
1. สนับสนุนผูชายและผูนําชายใหสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเพ่ิมการมสีวนรวมของผูหญิงภายในกลุม 
2. จัดการประเด็นกูฏขอบังคับสมาชิกภาพในองคกรท่ีชายเปนใหญ ท่ีแบงแยกผูหญิงหรือแยกประเภท ท้ังทางตรง 

หรือทางออมท่ีมักพบบอยกวา 
3. จัดตั้งกลุมไมเปนทางการเช่ือมตอกับกลุมทางการ เพ่ือเพ่ิมการมสีวนรวมของผูหญิงในกลุมทางการ ขณะท่ี

สงเสริมการพัฒนาความสามารถ 

16 Oxfam International S. Baden (2013). Women's Collective Action: Unlocking the Potential of Agricultural 
Markets p. 12. 
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4. สุดทาย พิจารณาบทบาทของหญงิและชาย และการตอรองความสมัพันธทางเพศสภาพในระดับครัวเรือน กลุม 
และชุมชน การใชแนวทางครัวเรือนท่ีระบุในสวนท่ี 4 (กลยุทธท่ี 3) ของขอแนะนําน้ี เปนวิธีการสําคญัในการเพ่ิม
การมีสวนรวมของผูหญิงในกลุมเกษตรกรรายยอยแบบทางการ 

  
 

ผลลัพธตอกลุมเกษตรกรรายยอยและบริษัท  

ลดความเสีย่ง 
การผลติสงมอบผลผลิตใหกลุมท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีเสถียรภาพ ลดความเสีย่งในการละเมิดเง่ือนไขการขายหรือเปาหมายทางคาท่ี
กลุมตั้งไว 
 
ลดตนทุน 
ความสัมพันธระหวางบริษัทกับครวัเรือนผูผลติรายยอยมีความราบรืน่ เพราะผูหญิงไดพัฒนาทักษะในการเปนสมาชิกอยางมี
สวนรวม และมสีิทธิมีเสียงในฐานะสมาชิกและผูนํา ในการปกปองผลประโยชนครอบครัว 
 
การสรางมูลคา 
คุณภาพการผลิต ผลปาลมสดถูกผลิตอยางยั่งยืนยิ่งข้ึน จากการปฏิบัติตามแนวทางการเกษตรท่ีดีโดยเกษตรกรท้ังชายหญิง 
 
การเติบโตของธุรกิจ  
การเขาถึงตลาดขนาดใหญมลูคาสงู กลุมเกษตรกรรายยอยท่ีมีผลงานดีในดานความเทาเทียมทางเพศและสิทธิมนุษยชนมัก
เขาถึงตลาดผลติภณัฑยั่งยืนมูลคามาตรฐานสูง มีความสัมพันธทางการคาระยะยาว และมีรูปแบบธุรกิจท่ีมีความมั่นคง 
 

ผลลัพธตอผูหญิง  

 การขาถึง ประโยชน การสรางความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค 
สมาชิกภาพที่สมดุลระหวางชาย/
หญิง ในกลุมเกษตรกรรายยอย 

ชายและหญิงไดประโยชนจากกลุม
เกษตรกรรายยอยโดยเทาเทียมกัน 

ผูหญิงเปนทั้งสมาชิกและผูนําโดยมี
สิทธิเปนของตัวเองในองคกร
เกษตรกรรายยอย 

วิธีการ 

รับสมัครเกษตรกรหญิงเขาเปน
สมาชิกกลุมเกษตรกรรายยอย 
 
สนับสนุนการมีสวนรวมของคูสมรม 
หารือเร่ืองขอจํากัดและคําตอบเร่ือง
ตําแหนงของผูหญิงในองคกร
เกษตรกรรายยอย 
 
พัฒนาวิธกีารในการเอาชนะขอจํากัด 
 
อบรมผูหญิงใหเปนสมาชิกและผูนาํที่
มีบทบาท 

ดูแลใหผูผลิตรายยอยสตรีไดประโยชน
จากการผลิตผลปาลมสด พืชเศรษฐกิจ
มูลคาสูง และเพิ่มรายได 
 
ผูหญิงไดรับการบริการในสถานที่และ
เวลาที่สะดวก 
 
คูสมรมไดประโยชนจากบริการนี ้
 
สรางความสามารถของผูนํา ในการ
จัดการความตองการจําเพาะของผูหญิง 
 
 
 

ยอมรับบทบาทสําคัญของผูหญิงใน
การทําสวนปาลมน้ํามัน 
 
สรางการยอมรับจากผูชายในการมี
สวนรวมของผูหญิงในกลุมเกษตรกร
รายยอยในฐานะสมาชกิและผูนาํ 
 
สนับสนุนผูชายในการกําจัดอปุสรรค
ใหผูหญิงไดเปนสมาชิกและผูนําที่มี
บทบาทในองคกร 
 
 
สนับสนุนใหผูหญิงไดมีสิทธิ์มีเสียง 
แสดงความตองการและผลประ 
โยชนของตน 

การวัดผล 

จํานวน/สัดสวนสมาชิก และผูนํา
ชาย/หญิง ในกลุมเกษตรกรรายยอย 
 
จํานวนผูนําหญิงที่ไดรับการอบรม 
 

รายไดของเกษตรกรหญิงรายยอย เชน 
การวัดมูลคาจากจาํนวนที่บริษัทไดจาก
ชายและหญิง 
 
 

จํานวนผูนําหญิงในองคกรเกษตรกร
รายยอย 
 
จัดการความตองการ/ผลลัพธตอ
ผูหญิง 
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กลยุทธท่ี 2 การเขาถึงบริการของกลุมและบริษัทอยางเทาเทียมกัน  

หลักเกณฑท่ี 1.2 ผูผลติรายยอยสามารถบรหิารสวนอยางมีประสิทธิภาพ 
หลักเกณฑท่ี 1.3 ผูผลติรายยอยดาํเนินแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 
หลักเกณฑท่ี 3.5 สภาพการทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวกมีความปลอดภัยตามกฎหมายข้ันต่ํา 
 
ขอจํากัดทางเพศสภาพคืออะไร 
การไมยอมรับบทบาทความสําคัญของผูหญิงในการผลิตนํ้ามันปาลมคือการกีดกันผูหญิงจากบริการของบริษัทจนสงผลตอการ
ผลิต (เชน การอบรมการผลติตามแนวทางการเกษตรท่ีดี (GAP) วัตถุดิบ และเทคโนโลยี) ผูผลิตรายยอยท่ีประสิทธิภาพในการ
ผลิตต่ํา สรางผลลบตอกําไรของบริษัทท่ีรับซื้อผลิตผล จึงมีขอตกลงทางธุรกิจใหผูหญิงเขาถึงการบริการฝกอบรมของบริษัท
อยางเทาเทียม 
 
บริษัทท่ีฝกอบรมแนวทางการปฏบัิติทางเกษตรท่ีดี (GAP) ขาดพนักงานท่ีมีคุณสมบัติในการออกแบบจัดการอบรมท่ีผูหญิงเขา
รวมได มีผูฝกอบรมแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีด ี (GAP trainers) เพศหญิงไมก่ีคน องคกรมีโครงสราง วัฒนธรรม 
นโยบาย และข้ันตอนท่ีปราศจากมาตรการชัดเจน ในการจัดการความไมเทาเทียมทางเพศ ดังน้ันผูหญิงจึงไดรับขอมูลช้ันสอง
จากเครือขายไมเปนทางการเปนสวนใหญ แทนท่ีจะไดจากผูฝกอบรมท่ีมีความเช่ียวชาญ การใชแนวทางการปฏิบัติท่ีไดรบัการ
พัฒนา เทคโนโลยี และทักษะทางธุรกิจของผูหญิง ยังคงนอยกวาฝายผูชาย ทายท่ีสดุผูฝกอบรมแนวทางการปฏิบัติทางเกษตร
ท่ีดี (GAP) ตองยอมรบัวาเกษตรกรเพศหญิงมหีลากหลายกลุม อาจตองใชวิธีการหลายรูปแบบในการเขาถึงและจดัการความ
ตองการเฉพาะกลุม 
 
ในระดับบุคคลระดับการศึกษาต่ําของผูหญิงเปนอุปสรรคหลักในการอบรมเฉพาะทาง หนาท่ีการดูแลบานยังคงขัดขวางไมให
ผูหญิงมสีวนรวมในการอบรมสาธิต โดยเฉพาะเมื่อมีโอกาสในการเรียนรูในท่ีไกลๆ หรือจากผูเช่ียวชาญเพศชาย นอกจากน้ัน
การปราศจากสวนรวมของผูหญิงในองคกรเกษตรกรรายยอย ยังลดโอกาสในการสื่อสารกับผูใหบริการดานเทคนิค ผูหญิง
ทํางานหนักเปนสามเทา ตองดูแลครอบครัว ทํางานบาน งานสวน ท้ังปลูกไวกินเองและขายออก ผูหญิงยังตองทําหนาท่ีใน
ชุมชน จึงมีงานลนมือ เหลือเวลานอย มักไมไดเขาอบรม ในอีกแงหน่ึงถามีเทคโนโลยีท่ีชวยลดภาระงาน ก็มักเปนกรณีของฝาย
ชาย  
 
ผูผลิตรายยอยตองการวัตถุดิบอยางเมล็ดหรือตนออน ปุย และยาฆาแมลง ซึ่งมักหาไมไดในเวลาท่ีตองการ หรือไมก็แพงเกินไป 
โดยเฉพาะสําหรับผูหญิงแลว วัตถุดิบเหลาน้ียิ่งหายาก และมีราคาแพง ซื้อผอนไมได เพราะผูหญงิไมมีหลักค้ําประกันเงินกู 
ปญหาน้ีคอนขางรุนแรงในกลุมเกษตรกรรายยอยเพศหญิง 
  
ผูหญิงมีความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพจากยาฆาแมลงและเคม ี เพราะตองทําหนาท่ีพนสเปรย แมมาตรการความปลอดภยัหลาย
อยางจะหามผูหญิงตั้งครรภหรือใหนมลูกพนสเปรยยาฆาแมลง แตก็ไมไดรับการปฏิบัติตาม ผูหญิงไมรูวาตองมีเสื้อผาชุด
ปองกันตอนฉีดสเปรย และก็ไมมีชุดดังกลาว 
 
เทคโนโลยีอาจเปนประโยชนตอผูหญิงเพราะชวยลดภาระงาน ซึ่งไมใชเครื่องจักรอยางเดยีว แตอาจเปนเครื่องมือท่ัวไปหรือ
อุปกรณปองกัน โดยสามารถใชเทคโนโลยีในงานการผลิตนํ้ามันปาลมหรืองานบาน เชน การลดเวลาหาบนํ้าหาฟน เปนตน การ
ลดภาระงานอาจเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานใหผูหญิง ซึ่งเปนประโยชนตอครอบครัวผูผลิตรายยอย เพราะนอกจากกอใหเกิด
รายไดกับครอบครัวแลว บริษัทท่ีซื้อผลติผลยังไดประโยชน เพราะผูหญิงหรือครอบครัวมีประสิทธิภาพในการผลติมากข้ึน  
 
มาตรการหลักในการจัดการขอจํากัดเหลาน้ี 
2.1 จัดการฝกอบรมแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรท่ีดี (GAP) ใหผูหญิงเขาถึงได 
2.2 จัดหาสินเช่ือใหผูหญิงเมื่อตองการวัตถุดิบการเกษตร 
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2.3 สนับสนุนเทคโนโลยีในการลดภาระงานใหผูหญิง 
 
วิธีดําเนินมาตรการหลัก 
2.1 จัดการฝกอบรมแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรท่ีดี (GAP) ใหผูหญิง (หลักเกณฑ 1.3) 

● รางนโยบายและวิธีการใหผูหญิงไดรับการพิจารณามสีิทธิเขาถึงการบริการดวยสิทธิของตน 
● เพ่ิมจํานวนผูฝกอบรมแนวทางการปฏิบัติการเกษตรท่ีด ี(GAP) เพศหญิง เชน การสรางตัวแทน 
● เขาหาครอบครัว เชิญชวนใหเขารวมอบรม GAP 
● สรางบริการสนองความตองการและผลประโยชนของผูหญิง 
● ในกระบวนการน้ีเครื่องมือท่ีเปนประโยชนไดแก การพิจารณาองคกรในแงเพศสภาพ (gender organizational 

scan) เพ่ือหาชองวางดานความสามารถในองคกร  
● กําหนดโควตาใหผูหญิงมีสวนรวมในการอบรม 
● เพ่ิมการรบัรูในหมูผูชายและชุมชนท้ังหมดในเรื่องบทบาทความสาํคัญของผูหญิงในฐานะเกษตรกร  
● เชิญชวนเกษตรกรเพศหญิง รวมท้ังสมาชิกผูหญิงจากครอบครัวผูผลิตรายยอยชาย ใหเขารวมฝกอบรมแนวทาง

ปฏิบัติทางเกษตรท่ีดี และเขารับการอบรมตอเน่ือง เลือกชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม  
● ใหบริการท่ีผูหญิงสามารถเขาถึงได (เวลา สถานท่ี และประเภทการอบรม) 
● จัดการอบรมและเทคนิคตอเน่ืองใหเหมาะสมกับผูหญิง 
● รับสมคัรพนักงานฝกอบรมตอเน่ืองชายหญิงคละกันเทาท่ีเปนไปได จากประสบการณพบวาท้ังผูฝกอบรมและคนงาน

เพศหญิงมักมีประสิทธิภาพมากกวาเพศชายในการเขาถึงและอบรมเกษตรกรเพศหญิง 
● เลือกผูหญิงเปนหัวหนาเกษตรกรตามแนวทางเกษตรกรถึงเกษตรกร 
 

2.2 จัดหาสินเช่ือใหผูหญิงเมื่อตองการวัตถุดิบการเกษตร 
● วัตถุดิบคุณภาพสูง เชน เมล็ดหรอืตนออน ปุยหรือยาฆาแมลง ควรรับการจัดหาโดยบริษัท ใหท้ังหญิงชายอยางเทา

เทียมกัน 
● หาวัตถุดิบใหผูหญิงในเวลาท่ีเหมาะสม (ตนฤดู) 
● ฝกเกษตรกรใหระวังในการใชยาฆาแมลงอยางปลอดภัย สอดคลองกับคําแนะนําของ RSPO 

• จัดหาเสื้อผาปองกันให ดูแล มีการใชงานจริง   

• เนนย้ําวาผูหญิงตั้งครรภหรือใหนมลูกไมควรพนยาฆาแมลง เพ่ือหลีกเลีย่งปญหาสุขภาพตอผูหญิงและลูก ควร
ขอความชวยเหลือจากคนงานชายหรือคนรับจางพนสเปรย 

• บริษัทควรพิจารณาสนับสนุนตั้งกลุมผูชาย (วัยรุน) ใหบริการรับจางพนสเปรย 

• จัดหาวัตถุดบิและสินเช่ือใหผูหญิง 

• บริษัทหรือโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมสามารถจัดหาวัตถุดิบแบบผอนสงใหเกษตรกรรายยอย โดยมสีัญญาค้ํา
ประกัน 

● บริษัทสามารถทําขอตกลงกับสถาบันการเงินรายยอย หรือตัวแทนจําหนายวัตถุดบิใหสินเช่ือ โดยมสีัญญาค้ํา
ประกันกับบริษัท (หรือโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม)  

● ใหบริการท้ังหญิงชายเทาเทียมกัน 
● ผลักดันสนับสนุนกลุมเครดิตออมทรัพย 
● ถาความสามารถในการออมของกลุมยังมีจํากัด ใหรวมมือกับสถาบันการเงินรายยอยในการออกผลิตภณัฑ

สินเช่ือ ดวยหลักประกันทางสังคมของกลุมเหลาน้ี 
 

2.3 สนับสนุนเทคโนโลยีในการลดภาระงานใหผูหญิง 

• สรางเทคโนโลยีสนองความตองการและผลประโยชนของผูหญิง 
● จัดสนทนากลุม focus group กับผูหญิงเพ่ือประเมินภาระงานและระบุข้ันตอนยุงยาก และโอกาสลดภาระ 
● หาทางลดภาระงานบานและการผลิต เพราะลวนเปนภาระงานของผูหญิง 
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• ทําใหผูหญิงเขาถึงเทคโลโลย ี
● ออกผลิตภัณฑสินเช่ือสําหรับเทคโนโลยีใหม 
● อาจมีการแจกเครื่องมือเล็กๆ 
● หรือใหเชาเครื่องจักรใหญๆ 

 
ผลลัพธตอบริษัทและกลุมเกษตรกรรายยอย 
 
การบริหารความเสี่ยง 
หลีกเลี่ยงปญหาสุขภาพของสตรีและลูกในครรภจากการใชยาฆาแมลงโดยไรความรับผิดชอบ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงดาน
ภาพลักษณของบริษัทท่ีอาจเกิดจากความเสียหายดานสุขภาพ เชน จากการใชยาฆาแมลง 
 
ถามีการลดข้ันตอนการทํางานยุงยากดวยเทคโนโลยีอยางเครื่องจักรหรือเครื่องมือท่ัวไป สภาพการทํางานของผูหญิงก็จะไดรับ
การพัฒนา สงผลตอภาพลักษณดานความรับผิดสังคมของกลุมและบริษัทท่ีสงผลติผลให 
 
ผูหญิงมีแรงจูงใจมากข้ึนในการผลิตสวนท่ีเปนของตน และเพ่ิมความภกัดีของผูผลิตรายยอยตอบริษัทหรือโรงงานสกัดนํ้ามัน
ปาลมท่ีขายให 
 
การสรางคุณคา 
มีการเพ่ิมผลผลิตคณุภาพสูงอยางยั่งยืน เน่ืองจากการดําเนินตามแนวทางปฏิบัติดานการเกษตรท่ีดีโดยเกษตรกรท้ังชายหญิง 
 
คุณภาพเพ่ิมข้ึน ผูหญิงมักกระตือรือรนในการประยุกตความรูจากการอบรม ขณะท่ีผูชายมักตั้งขอสงสัยในเรื่องขอเสนอแนะ
ทางเทคนิค และไมคอยเปลี่ยนพฤติกรรม ขณะท่ีผูหญิงเปดรับความรูใหมๆมากกวา ยอมรับนวัตกรรมเร็วกวา ดังน้ันการจํากัด
การตัดสินใจของผูหญิงในธุรกิจครอบครัว เทากับจํากัดการยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ 
 
ผลิตภาพเพ่ิมข้ึน เทคโนโลยีท่ีไดรบัการปรับปรุงชวยใหการทํางานรวดเร็วข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ เพ่ิมแรงจูงใจใน
การทํางานใหผูหญิง บางครั้งผูชายใชเครื่องจักรทํางานแทนผูหญิง จึงลดภาระงานใหผูหญิง แมแตเทคโนโลยีท่ีลดภาระงาน
บานของผูหญิงอยางการหาบนํ้า อาจมีผลทางออมตอการเพ่ิมผลผลิต เพราะสามารถทํางานไดงายข้ึน ใชเวลานอยลง และทํา
ใหผูหญิงมีเวลาวางมากข้ึน  
 
การเติบโตของธุรกิจ 
การเขาถึงตลาดสินคาท่ีไดรับการรบัรอง ผูหญิงในฐานะผูจัดการคณุภาพภายในครัวเรือน มีหลักฐานในภาคอ่ืนๆวาผูหญิงมัก
สนใจคุณภาพผลิตผลมากกวาผูชาย มีความรับผิดชอบจัดการเพ่ือบรรลมุาตรฐานการรับรอง อยางไรก็ตามวัฒนธรรมเพศ
สภาพท่ีเปนอยูมักไมเห็นคณุคาผลงานของผูหญิง 
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ผลลัพธตอผูหญิง  

 การขาถึง ประโยชน การสรางความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค 
ผูหญิงไดรับการอบรม GAP เขาถึง
วัตถุดิบและเทคโนโลย ี

ผูหญิงไดประโยชนจากการผลิตที่ปรับปรุง
ดีขึ้น และมีรายไดเพิ่ม 

ผูหญิงไดรับการยอมรับในฐานะ
ผูผลิตรายยอย สามารถตัดสินใจ
นโยบายผลิตทางการเกษตร 

วิธีการ 

ต้ังเปาหมายในการเขาอบรมของ
ผูหญิง 
 
เชิญผูหญิงเขาอบรม 
 
จัดหาวัตถุดิบใหผูหญิง 
 
จัดการอบรมที่ผูหญิงเขารวมได ในแง
เวลา ระยะเวลา และการดูแลเด็ก 
เปนตน 

ออกแบบคอรสอบรมตามความตองการ
และความเปนไปไดของผูหญิง 
 
ประเมินการใชเทคโนโลยีความรูใหม ถา
จําเปนอาจสรางวิธกีารแกไขปญหาคอ
ขวดในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการ
เกษตรที่ดี การใชวัตถุดิบ และเทคโนโลยี 
 
จัดใหมีการใชเทคโนโลยี เคร่ืองมือ หรือ
เคร่ืองจักรใหม เพื่อสรางประโยชนเปน
รูปธรรมแกผูหญิง 

สรางการรับรูในชุมชนเร่ืองบทบาท
ความสําคัญของผูหญิงในฐานะ
เกษตรกร 
 
จัดการวีถีเพศสภาพในบาน เร่ือง
กรรมสิทธิ์และการตัดสินใจ ชักจูงให
ผูชาย(คูสมรส)มีสวนในกรรมสิทธิ์
รวม 
 
ส่ือสารวาผูหญิงสามารถเปนผู
ฝกอบรม GAP และเกษตรกรหลัก 
 
สนับสนุนใหทรัพยสินอยางตนปาลม 
ไดรับการจดทะเบียนในชื่อผูหญิง 

การวัดผล 

สัดสวนการมีสวนรวมของช/ญ ใน
การอบรม GAP การเขาถึงวัตถุดิบ
และเทคโนโลย ี

สัดสวนช/ญ ที่ใชเทคนิคใหมหลังการ
อบรม 
 
สัดสวนช/ญ ที่เพิ่มผลิตภาพ 
 
สัดสวนช/ญ ที่มีรายไดเพิ่ม 
 
สัดสวนช/ญ ที่ใชเทคโนโลยี เคร่ืองมือ
หรือเคร่ืองจักรในการผลิต 
 
เทคโนโลยีในการลดงานบาน เชน หาบน้ํา 

จํานวน/สัดสวนผูฝกอบรม GAP ช/
ญ 
 
จํานวน/สัดสวนเกษตรกรหลัก ช/ญ 
 
ทักษะความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของ
ผูหญิงในการอบรม 
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สวนท่ี 4 บริษัทและชุมชน 

 

วิธีการจัดการความตองการผลประโยชนของผูหญิงในชุมชน 

ความสําคญั  
ตัวบริษัทไมวาจะเปนท่ีดิน หรือโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม ลวนดําเนินกิจการอยูในสิ่งแวดลอม ธุรกิจสามารถสนับสนุนความเทา
เทียมทางเพศในการปฏบัิติงานดวยการมสีวนรวมกับชุมชนทองถ่ิน โดยอาจมีรูปแบบการบรหิารผลกระทบดานลบตอชุมชน 
เชน ความเสียหายดานสิ่งแวดลอม การเคลื่อนยายประชากร และการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
บริษัทสามารถกระจายผลกระทบดานบวกอยางเทาเทียมกัน ระหวางชายหญิงในชุมชนผานการจางงาน การทําสัญญา การ
บริจาคการกุศล และการลงทุน โดยใหคําแนะนําเรื่องการรับผลประโยชนของชุมชนจากบริษัทในภาพกวาง 
 
บริษัทมักไมเห็นเหตุผลทางธุรกิจในเรื่องความสมัพันธกับชุมชนท่ีจะตองคํานึงเรื่องเพศสภาพ 
บริษัทมักมองขามความสําคัญเรื่องความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน แมแตความสําคัญของบทบาทผูหญิงในชุมชน มองขาม
ผลกระทบดานลบของบริษัทตอผูหญิง ไมรับผิดชอบกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือธุรกิจหลักของบริษัทอยางการผลิตนํ้ามันปาลม  
 
มองขามโอกาสในการสรางความสมัพันธสรางสรรคกับชุมชมม ผลกระทบจากการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนสามารถพัฒนาภาพลักษณ
ของบรษัิท หลีกเลี่ยงการฟองรอง และการชะงักงันของธุรกิจ กอใหเกิดกระบวนการผลติอยางยั่งยืนมากข้ึน โดยการปรับปรุง
การรับสมัครอยางมีสวนรวมภายในชุมชน 
 
วิธีการ 
วิธีการท่ีจะใชไดแก 
1. การมีสวนรวมของผูหญิงในการวางแผนใชท่ีดินชุมชม และกระบวนการใหความยินยอมโดยไดรับขอมลูครบถวนลวงหนา

และเปนอิสระ (FPIC) 
2. จัดแนวคิดชุมชนท่ีคํานึงถึงเพศสภาพ 
3. ความเทาเทียมชายหญิงในการตัดสินใจในครัวเรือน 
4. การลดงานดูแลภายในท่ีไมไดรับคาจาง 
5. การพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก 
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กลยุทธท่ี 1 การทําใหผูหญิงมีสวนรวมในการวางแผนการใชท่ีดินของชุมชน และกระบวนการใหความยินยอมโดยไดรับ
ขอมูลครบถวนลวงหนาและเปนอิสระ 

 

หลักเกณฑท่ี 4.4 การใชท่ีดินเพ่ือการเพาะปลูกปาลมนํ้ามัน ไมเปนการทําใหเสื่อมสิทธิตามกฎหมาย สิทธิตามจารีตประเพณี 
หรือสิทธิในการใชท่ีดินของผูใชอ่ืนๆ โดยปราศจากความยินยอมท่ีไดรับขอมูลครบถวนลวงหนาและเปนอิสระ 
 
ขอจํากัดทางเพศสภาพคืออะไร 
โดยท่ัวไปแลว อัตราการมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินของผูหญิงน้ันมีจํานวนคอนขางต่ําในหลายภูมิภาคท่ัวโลก เน่ืองจากระบบจารีต
ประเพณีและระบบกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินของประชาชนน้ัน มักจะเอ้ือใหกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเปนของผูชายมากกวาในฐานะท่ีเปน
หัวหนาครอบครัว และหากมีการใชประโยชนในท่ีดินโดยผูหญิง การใชเชนน้ันก็มักจะไมมีการยอมรับอยางเปนทางการ 
นอกจากน้ี ผูหญิงยังใชประโยชนในท่ีดินสาธารณะและพ้ืนท่ีปาในการเก็บพืชท่ีมีสรรพคุณทางยา หรือถ่ัวอ่ืนๆ อีกดวย 
 

การมีอํานาจเหนือท่ีดินมักจะไดรับการกําหนดเปนเง่ือนไขตั้งตน สําหรับการเขาเปนสมาชิกในกลุมเกษตรกรรายยอยอิสระ 
หรือโครงการเพ่ือเกษตรกรรายยอยอิสระอ่ืนๆ ซึ่งหมายถึงการเขาถึงปจจัยการผลิตและบริการตางๆ รวมถึงตลาดท่ีมีความ
มั่นคงดวย ดวยเหตุน้ี การไมมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินอยางเปนทางการ ยอมสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการมีสวนรวมของผูหญิงใน
หวงโซคุณคาทางเกษตรกรรม 
 

การวางแผนการใชท่ีดินของชุมชน และกระบวนการใหความยินยอมโดยไดรับขอมูลครบถวนลวงหนาและเปนอิสระท่ีเอ้ือให
เกิดการมีสวนรวมน้ัน อาจเปนทางออกสําหรับสถานการณเหลาน้ีได ท้ังน้ี ควรตองมีการใชความรอบคอบเพ่ือใหข้ันตอน
ดังกลาวมีการดําเนินการท่ีคํานึงถึงความละเอียดออนตอเพศภาวะดวย 
 

บริษัทการเกษตร หรือความรวมมือดานเกษตรกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ ตางมีความคุนเคยกับการวางแผนการใชท่ีดินของชุมชนท่ี
เอ้ือตอการมีสวนรวม ประเทศผูผลิตนํ้ามันปาลมหลายแหงมีระบบและการกํากับดูแลการครอบครองท่ีดินท่ีไมมั่นคง ใน
ประเทศเหลาน้ี ท่ีดินสวนมากมักเปนท่ีดินสาธารณะหรือท่ีดินตามจารีตประเพณี (ซึ่งตรงขามกับสิทธิในท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน
รองรับ) ในกรณีของการเพาะปลูกใหม การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก หรือการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน การวางแผนการใชท่ีดินของ
ชุมชนท่ีเอ้ือตอการมสีวนรวมน้ัน มีความสําคัญตอการท่ีชุมชนจะไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในพ้ืนท่ีท่ีตนอยูอาศัย เปาหมาย 
และการใชท่ีดินของพวกเขา หรือท่ีดินสาธารณะในอนาคต อยางไรก็ดี ในหลายๆ กรณีผูหญิงยังคงไมมีสวนรวมในการประชุม 
และความจําเปนและผลประโยชนของผูหญิงอาจไมไดรับการคํานึงถึงอยางเพียงพอ 
 

การใหความยินยอมโดยไดรับขอมูลครบถวนลวงหนาและเปนอิสระ (Free and Prior Informed Consent หรือ FPIC) มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหมั่นใจวา กอนท่ีบริษัทในหวงโซอุปทานนํ้ามันปาลมจะไดมาซึ่งท่ีดินน้ัน บริษัทไดขอความยินยอมจาก
เจาของท่ีดิน ซึ่งเจาของท่ีดินไดรับขอมูลครบถวนลวงหนาและเปนอิสระอยางแทจริง ท้ังน้ี การกําหนดคํานิยามของ ความ
ยินยอม โดยละเอียดน้ันมีความจําเปนตอประสิทธิผลของกระบวนการ FPIC ไมเพียงแตในระดับชุมชนเทาน้ัน แตรวมถึง
ภายในชุมชนเองดวย หากกระบวนการ FPIC มุงเนนเพียงแคความสัมพันธในระดับบริษัท - ชุมชน ความแตกตางภายในชุมชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมิติทางดานเพศสภาพในกระบวนการ FPIC มักจะถูกละเลย กลาวคือ หากมีการใชกระบวนการ FPIC โดย
ไมคํานึงถึงประเด็นทางดานเพศสภาพ องคประกอบดานปจเจกบุคคล (ผูหญิง) มักจะถูกมองขาม 
 

มาตรการหลักในการจัดการขอจํากัดทางเพศสภาพเหลาน้ี 
1.1 การวางแผนการใชท่ีดินของชุมชนท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวม ซึ่งครอบคลุมถึงผูหญิง 
1.2 กระบวนการใหความยินยอมโดยไดรับขอมลูครบถวนลวงหนาและเปนอิสระ (FPIC) ท่ีรวมถึงผูหญิง 
 

วิธีดําเนินมาตรการหลัก  
1.1. การวางแผนการใชท่ีดินของชุมชนท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวม ซึ่งครอบคลุมถึงผูหญิง 
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ผูหญิงตองไดรับความสําคัญเปนพิเศษในการวางแผนการใชท่ีดิน เพราะความรูและประสบการณของผูหญิงในการวางแผน
และการตัดสินใจวาดวยกระบวนการพัฒนาตางๆ  มักถูกมองขามอยูเสมอ ท้ังน้ี ควรตองมีการปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปน้ี  

● กําหนดวัตถุประสงคดานเพศสภาพท่ีชัดเจน 
● ใหแนใจวา ผูหญิงไดรับเชิญใหเขามามีสวนรวมโดยเฉพาะ และแสดงออกซึ่งความจําเปนและผลประโยชนของพวก

เขา )โดยอาจหารือกับพวกเขาในกลุมแยก หากจําเปน(  
● เชิญท้ังผูหญิงโสดและผูหญิงท่ีมีครอบครัว 
● แจงใหผูหญิงทราบถึงความสําคัญของการนําเสนอใหเห็นถึงผลประโยชนของพวกเขา 
● สรางความเขาใจดานเพศสภาพใหกับท้ังผูหญิงและผูชาย เน่ืองจากทัศนคติทางวัฒนธรรมอาจไมยอมรับการปรากฏ

ตัวหรือการมีสวนรวมของผูหญิงในเวทีสาธารณะ และการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา 
● คํานึงถึงขอจํากัดดานเวลา ภาระงาน และการเดินทางเคลื่อนท่ีของผูหญิงดวยเมื่อมีการจัดประชุม และใหจัดเตรียม

เอกสารการประชุมในภาษาท่ีเหมาะสมสําหรับผูหญิง 
● สรางความตระหนักรูและเสริมศักยภาพใหกับเจาหนาท่ีขององคกรท่ีปฏิบัติงาน และดําเนินการใหมีความสมดุลดาน

เพศสภาพในหมูเจาหนาท่ี 
● ใหแนใจวาผูหญิงมสีวนรวมในทุกข้ันตอนคือ: 

• การสรางความเขาใจดานเพศสภาพ 

• การประชุมเพ่ือเตรียมงาน 

• การเก็บขอมูลดานเศรษฐกิจและสงัคมในเรื่องความจําเปนและผลประโยชนของผูหญิง 

• การวิเคราะห 

• การประชุมเพ่ือเผยแพรขอมูล และการประชุมเพ่ือการตัดสินใจท่ีอาจมีข้ึน 
 
1.2. กระบวนการใหความยินยอมโดยไดรับขอมลูครบถวนลวงหนาและเปนอิสระ (FPIC) ท่ีรวมถึงผูหญิง  

● การทําใหท้ังผูหญิงและผูชายมีสวนรวมในกระบวนการน้ัน มีความจาํเปนตอการระบุถึงความจาํเปนท่ีแทจริงในทาง
ปฏิบัติของผูหญิงในการใชท่ีดิน และทําใหไดผลลัพธท่ีตรงประเด็นและแมนยาํจากการปรึกษาหารือ 

● นําเสนอทางเลือกท่ีเปนไปไดและทําไดจริงแกเจาของท่ีดินเดิม รวมถึงเจาของท่ีมีสิทธิตามจารีตประเพณีดวย 
กระบวนการ FPIC ควรตองคํานึงถึงความหลากหลาย ความไมเสมอภาค และมุมมองท่ีแตกตางกันภายในชุมชน 

● สนับสนุนการมสีวนรวมในวงกวางจากผูมสีวนไดสวนเสียทุกฝาย 
● จัดใหมีการอธิบายท่ีชัดเจนและเปนข้ันตอน ถึงเรื่องสิทธิ หนาท่ี และผลประโยชนท่ีจะไดรับ แกเกษตรกรรายยอย

อิสระท่ีอาจเขารวมในภาคีเพ่ือการเพาะปลูก  
● แจงใหพวกเขาทราบเก่ียวกับขอมลูท่ีเปนจริงและมีการบันทึกไวอยางดี เก่ียวกับรายไดท่ีสามารถคาดหมายไดจาก

ท่ีดิน  
 

ตัวอยางของการวางแผนการใชท่ีดินท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมในภาคน้ํามันปาลม 
ในชวงท่ีผานมา มีบริษัทการเกษตรจํานวนไมมาก แตเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เริ่มท่ีจะรวมกันสรางและทดสอบรูปแบบการทําธุรกิจ
ทางเลือกสําหรับสินคาท่ีมาจากภาคชุมชนในประเทศอินโดนีเซีย รูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมๆ น้ี มีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิด
การมีสวนรวมดานเพศสภาพ และการมีสวนรวมของเกษตรกรรายยอยอิสระ โดยมีการรวมเอาการพัฒนาหวงโซคุณคา 
(แนวดิ่ง) เขากับการดําเนินการเพ่ือใชท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุด (แนวราบ) โดยผนวกเอาปจจัยดานท่ีดินตางๆ เชน พ้ืนท่ี
ทําการเกษตร ปา นํ้า แหลงท่ีอยูอาศัย เขารวมดวย 
 
มีการดําเนินการเพ่ือสรางความละเอียดออนดานเพศสภาพ และการวางแผนใชท่ีดินท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมข้ึนภายใน
ชุมชนในฐานะเปนสวนหน่ึงของการใชท่ีดินใหเกิดประโยชนสูงสุดน้ัน และมีการมอบทางเลือกใหกับผูหญิงในชุมชนผูผลิต
นํ้ามันปาลม ในการจะใชท่ีดินของพวกเขาเพ่ือเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ หรือพืชเพ่ือการบริโภค หรือท้ังสองประเภท 
นอกจากน้ี ยังคาดหมายไดวาจะมีการดําเนินการเพ่ือการเรียนรูดานเพศสภาพซึ่งนําโดยชุมชน เพ่ือการวางแผนชีวิตสวน
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บุคคล และการวางแผนเพ่ือการหาเลี้ยงชีพเพ่ือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีมีกับผูใหบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะเปนการแกปญหาเรื่องธรรมเนียมประเพณีทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีกอใหเกิด
ผลเสีย และการกําหนดภาพจําดานเพศสภาพ 
 
การรวมกันสรางและดําเนินรูปแบบการทําธุรกิจอยางมีสวนรวมน้ี มักเปนการรวมมือกันกับองคกรไมแสวงหาผลกําไร 
รัฐบาลสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษา และไดรับการสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนเสียปลายนํ้าในหวงโซคุณคา หลังจาก
ข้ันตอนการนํารองแลว การทําธุรกิจรูปแบบใหมควรจะไดรับการตอยอดและเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัท  
จากน้ันท้ังภาคสวนจะสามารถรวมกันสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับปญหาท่ีสําคัญของสังคมผานการดําเนินธุรกิจของตนได  

 
ผลลัพธตอบริษัท 
การบริหารความเสี่ยง 
เปนการปองกันไมใหเกิดคาใชจายเพ่ือการเยียวยา ในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทข้ึน 
 
การลดตนทุน 
การใหท้ังผูชายและผูหญิงมีสวนรวมในกระบวนการจะทําใหเห็นความจําเปนท่ีแทจริงในทางปฏิบัติของผูหญิงในการใชท่ีดิน 
ทําใหไดผลลัพธท่ีตรงประเด็นและแมนยําจากการปรึกษาหารือ เพ่ือประโยชนในการหาเลี้ยงชีพของครอบครัวในชุมชน นําไปสู
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจสงัคม ซึ่งในทายท่ีสุดเปนการประหยัดคาใชจายจากอัตราการลาออกท่ีสูงของพนักงาน การขาดงาน
เน่ืองมาจากความจําเปนในการหารายไดเพ่ิมเติม และความไมมั่นคงของกําลังแรงงาน ตัวอยางเชน 

• การนําเสนอทางออกดานการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีความสําคญัตอการหาเลีย้งชีพอยางยั่งยืน 

• นําเสนอแนวปฏิบัติทางเลือกดานการใชท่ีดิน และแหลงรายไดเพ่ือลดแรงกดดันดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ระบุความจําเปนดานการพัฒนาอันดับตนของชุมชน 

 
ผูหญิงสามารถสรางความตระหนักรูท่ีมากข้ึนในขอมูลเชิงลึกดังตอไปน้ี เก่ียวกับการดําเนินกระบวนการ FPIC ท่ีประสบ
ความสําเร็จใหกับบริษัทได 

• การพัฒนาความรูดานแนวปฏิบัติในการทําเกษตรกรรม ความรูดานสรรพคณุของยาและการรักษา 

• การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ออกแบบบริการทางสังคมใหตรงกับความจําเปนของชุมชนพ้ืนเมือง 

 
ผลลัพธตอผูหญิง 

 การเขาถึง ประโยชน การสรางความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค 
ผูหญิงมีสวนรวมในการวางแผนการ
ใชที่ดินและกระบวนการ FPIC 

สิทธิในการใชที่ ดินของผูหญิงเพื่อ
ตอบสนองตอความจําเปนของพวก
เขา 

มีการรับฟงความคิดเห็นของผูหญิง
ในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวของ
กับการใชที่ดิน 

วิธีการ 

ผูหญิงได รับเชิญเขารวมในทุกๆ 
ระยะของการวางแผนการใชที่ดิน
และกระบวนการใหความยินยอม
โดยไดรับขอมูลครบถวนลวงหนา
และเปนอิสระที่เอื้อตอการมีสวนรวม  

ทําใหมั่นใจวามีการคํานึงถึงความ
จําเปนของผูหญิงในการใชที่ดิน (ทั้ง
สําหรับการเพาะปลูกและงานใน
ครัวเรือนอื่นๆ)  

สรางความเขาใจดานเพศสภาพ
ใหกับผูชายในเร่ืองความสําคัญของ
ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ผู ห ญิ ง ใ น
กระบวนการเหลานี ้
มีการพิจารณาความคิดเห็นของ
ผูหญิงดวย 

การวดัผล 
สัดส วนของ ผู เ ข า ร วม  ช /ญ ใน
กระบวนการตางๆ  

ปริมาณการใชที่ ดินที่สงวนไวเพื่อ
ผูหญิ ง เพื่ อวัตถุประสงค /ความ
จําเปนใดของผูหญิง (ยกตัวอยาง)  

ตัวอยางของการตัดสินใจที่มีที่มาจาก
ความคิดเห็นของผูหญิง 
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กลยุทธท่ี 2 การจัดทําโครงการในชุมชนท่ีคํานึงถึงความละเอียดออนตอเพศภาวะ 

หลักเกณฑท่ี 4.3 หนวยการรับรองมีบทบาทตอการพัฒนาอยางย่ังยืนของทองถิน่ ตามท่ีมีการเห็นพองโดยชุมชนทองถิ่น 
(RSPO standard 2018 หรือ มาตรฐาน RSPO พ .ศ . 2561) 
 
ขอจํากัดทางเพศสภาพคืออะไร 
บริษัทตางๆ เริ่มท่ีจะตระหนักมากข้ึนวาการสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคกับชุมชนตางๆ ในรัศมีใกลเคียงกับบริษัทน้ันมี
ความสําคัญ อยางไรก็ดี การดําเนินการดังกลาวอาจไมไดคํานึงถึงความละเอียดออนทางเพศภาวะเสมอไป ซึ่งเปนเรื่องท่ีนา
เสียดายเพราะโครงการในชุมชนน้ัน สามารถสงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศไดผานการมีสวนรวมของบริษัทกับชุมชน
ทองถ่ิน การมีสวนรวมกับชุมชนน้ันมักจะอยูในรูปแบบของการท่ีบริษัทตองบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบท่ีบริษัทกอใหเกิด
ข้ึนในชุมชน เชน ความเสียหายทางสิ่งแวดลอม การพลัดถ่ินของประชากร และการใชทรัพยากรธรรมชาติ หรืออยูในรูปแบบ
การสรางผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจสังคม เชน การสรางโรงเรียนหรือสถานีอนามัยตางๆ จะเปนการดีหากโครงการ
เหลาน้ีดําเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายผลกระทบในเชิงบวกไปสูท้ังผูหญิงและผูชาย ผานการจางงาน การทํานิติกรรม
สัญญา และรวมถึงการสมทบทุนและการลงทุนเพ่ือการกุศล เครื่องมือน้ีเปนการนําเสนอเคล็ดลับในการทําใหชุมชนไดรับ
ประโยชนจากธุรกิจมากยิ่งข้ึน 
 
มาตรการหลักระดับครัวเรือน 
2.1 คัดเลือกโครงการในชุมชนโดยคํานึงถึงขอจํากัดทางดานเพศสภาพของผูหญิง 
2.2 วัดผลกระทบ 
2.3 รายงาน 
 
วิธีดําเนินมาตรการหลัก 16

17 

2.1 คัดเลือกโครงการในชุมชนโดยคํานึงถึงขอจํากัดทางดานเพศสภาพของผูหญิง 
ตารางท่ี 1 )ดานลาง (แสดงตัวอยางของโครงการและกิจกรรมในชุมชนท่ีบริษัทสามารถมีสวนรวมได ในฐานะเปนสวนหน่ึงของ
การดําเนินการดานเพศสภาพ และกลยุทธเพ่ือการมีสวนรวมกับชุมชนในระดับองคกร รายการดังกลาวยังสามารถนําไปใชเพ่ือ
กระตุนใหฝายบริหารแกปญหาเรื่องความเทาเทียมทางเพศในความสัมพันธระหวางบริษัท และชุมชนดวย 
 
กลยุทธท่ี 3, 4 และ 5 ของแนวปฏิบัติดานเพศสภาพน้ี ไดพิจารณาถึงกลยุทธเฉพาะอีกสามประการ ท่ีสามารถนํามา
ประยุกตใชไดในบริบทของโครงการในชุมชน 
 
2.2 วัดผลกระทบ 

• คิดคนและกําหนดตัวช้ีวัดรายกิจกรรมท่ีสอดคลองกับกรอบดานการเขาถึง - ประโยชน - การสรางความเขมแข็ง 
(Reach – Benefit – Empower framework) )ดูผลลัพธสําหรับผูหญิงดานลาง(  

• จัดทําระบบสําหรับการเก็บขอมูลท่ีแยกเพศชายหญิง 

• จัดเก็บขอมูลเปนประจํา 
 
2.3 รายงาน 

• รายงานผลลัพธท่ีได 

17 กลยุทธนี้เปนไปตามชุดเคร่ืองมือวาดวยเพศสภาพในหวงโซคุณคาของ AgriProFocus 2014 เคร่ืองมือที่ 4.3c ธุรกิจและชุมชน (Business and 
the community) เคร่ืองมือดังกลาวมีพื้นฐานมาจาก Oxfam International (2012) ความเสมอภาคทางเพศเพื่อธุรกจิของทาน (Gender 
equality it’s your business) เอกสารเพื่อการประกอบธุรกิจฉบบัที่ 7 (Briefings for Business No. 7) ฉบับสากล 
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• ใชวิธีการวัดท่ีคิดคนข้ึนตามกรอบดานการเขาถึง - ประโยชน - การสรางความเขมแข็ง (Reach – Benefit – 
Empower framework) 

 

ตารางท่ี 1 โครงการในชุมชนท่ีมคีวามละเอียดออนตอเพศภาวะ 
 
การสรางความเขมแข็งใหกับผูหญิง 

• ใหแนใจวามีผูแทนของผูหญิงในหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลและตัดสินใจ เชน คณะกรรมการท่ีมีสวนรวมกับ
ชุมชนในทองถ่ิน และทําหนาท่ีตัดสินใจในโครงการเพ่ือการลงทุนในชุมชน 

• ปรึกษาหารือกับเครือขายผูหญิงภายในองคกร )หากมี (เพ่ือรวบรวม “ขาวกรอง ”จากพนักงานผูหญิงในประเด็น
ดานเพศสภาพตาง ๆ ในชุมชน และการดําเนินการเพ่ือแกไขประเด็นเหลาน้ัน 

• จัดตั้งกระบวนการเพ่ือใหมีการปรึกษาหารือกับผูหญิงในชุมชนกอน เพ่ือใหมั่นใจวามีการรับฟงความคิดเห็นของพวก
เขา )ในบางกรณีอาจจะเปนการดีกวาหากมีการปรึกษาหารือกับผูหญิงแยกตางหาก(  

• ปรึกษาหารือกับผูหญิงในข้ันตอนการกําหนดขอบเขตของโครงการในชุมชน และทําใหมั่นใจวามีผูแทนของผูหญิงอยู
ในข้ันตอนการระบุและคัดเลือกโครงการในชุมชน ท่ีไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากองคกร รวมถึงในโครงสราง
การตัดสินใจและการกํากับดูแลดวย เพ่ือใหพวกเขาไดมีสวนในการกําหนดวิธีการใชจายเงินสนับสนุน ชุมชนท่ีควร
ไดรับการสนับสนุน และประเภทของโครงการดังกลาว 

• สนับสนุนการจัดตั้งสภาท่ีปรึกษาเพ่ือชุมชนผูหญิง )หนวยงานภายนอก (หากเห็นว ามีประโยชน  
 

โครงการในชุมชน 

• เช่ือมโยงเจาหนาท่ีดานความหลากหลายขององคกร )หากมี (กับเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีออกแบบและดําเนินโครงการ
ในชุมชน เจาหนาท่ีดานความหลากหลายอาจสามารถเสนอมุมมองดานเพศสภาพท่ีแปลกใหมใหกับโครงการใน
ชุมชนได 

• คนหาวามีโครงการท่ีมุงเนนประเด็นดานเพศสภาพใดบางท่ีมีอยูแลว และไดรับการสนับสนุนโดยภาครัฐ ท่ีองคกร
อาจใหความสนใจ พิจารณาวาโครงการตางๆ ดังกลาวคุมคาตอการดําเนินการในรูปแบบไตรภาคีหรือไม )ระหวาง
ภาคเอกชน ชุมชน และรัฐบาล(  

• ใหแนใจวาภาคีความรวมมือ )ไมวาภาครัฐหรือเอกชน ( น้ันมีความเหมาะสมตามคานิยมในเรื่องเพศสภาพขององคกร 

• ดําเนินงานกับรัฐบาลทองถ่ินและชุมชนอยางใกลชิด ในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีสงเสริมความเสมอภาคทาง
เพศ และการสรางอํานาจใหกับผูหญิง 

• พิจารณาระบบอาสาสมัครพนักงานในฐานะกลไกหน่ึงท่ีจะชวยใหเกิดความเขาใจและการรับมือกับประเด็นดานเพศ
สภาพท่ีดีข้ึนในชุมชนทองถ่ิน 

• สนับสนุนการใหขอมูลเชิงความรูเก่ียวกับการใชความรุนแรงในครอบครัวแกชุมชนทองถ่ิน 
 
เสริมสรางศักยภาพใหกับผูหญิง 

• เพ่ือทําใหผูหญิงมีสวนรวมอยางมีประสิทธิผลในโครงการในชุมชนทองถ่ินตั้งแตข้ันตอนการออกแบบ และการดําเนิน
โครงการ ระบุความจําเปนดานการเรียนรูของผูหญิงในชุมชน และทําใหมั่นใจวามีการตอบสนองตอความจําเปนเหลาน้ี 

• ใหขอมูลเก่ียวกับอาชีพและโครงการฝกอบรมท่ีออกแบบมาเพ่ือชุมชนทองถ่ิน ซึ่งมุงเนนและเขาถึงไดโดยท้ังชายและ
หญิง 

• พิจารณาการจัดทําโครงการเพ่ือสนับสนุนใหผูหญิงเขามามีสวนรวมในสาขาใหมๆ ขององคกร 
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การประเมินผลกระทบทางสังคม 
• ทําใหมั่นใจวามีการคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอความแตกตางทางเพศสภาพในชุมชนทองถ่ินดวยในข้ันตอนการ

ประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม และไดมีการรวมเอาขอมูลซึ่งแบงตามเพศชายหญิงไวในขอมูลพ้ืนฐานท่ีมี
การเก็บรวบรวมดวย 

 

 
ผลลัพธตอบริษัท 
การลดความเสี่ยง 
มีการหลีกเลีย่งการเกิดคดีความและการหยุดชะงักของการดําเนินงานของบริษัท 
 
การลดตนทุน 
มีการพัฒนาการคดัเลือกคนเขาทํางานท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมมากข้ึนภายในชุมชน 
 
การสรางมูลคา 
มีการสรางความภักดีกับผูผลิตในทองถ่ินและชุมชน เพ่ิมความภักดตีอผูจัดหาวัตถุดิบของเกษตรกรรายยอย )อิสระ (และผูใช
แรงงาน  
 
การเติบโตของธุรกิจ  
มีการบริหารจัดการและรายงานประเด็นดานความยั่งยืน รวมถึง ประเด็นดานเพศสภาพ ซึ่งมักจะเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญ
ขององคกรขนาดใหญ แตก็ไดรับการคํานึงถึงมากข้ึนโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภายในหวงโซอุปทานสากล 
 
ผลลัพธตอผูหญิง 

 การเขาถึง ประโยชน การสรางอํานาจ 

วัตถุประสงค 
โครงการในชุมชน รวมถึง การบริจาคและ
การใหทุน ไดสรางความเสมอภาคทาง
เพศในชุมชน  

มีสวนสรางความเปนอยูที่ดีใหกับผูหญิง
และผูชายในชุมชนที่ไดรับผลกระทบ  

โครงการในชุมชนมีสวนทําใหมีการรับ
ฟงความคิดเห็นของผูหญิงในชุมชน
มากขึ้น  

วิธีการ 
การดําเนินการเชิงบริหารจัดการเพื่อ
กําหนดการมีสวนรวมของชุมชน/กิจกรรม
การลงทุน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ  

มีการปรึกษาหารือในเชิงรุกกับผูหญิงใน
ทองถิ่นในการปรับปรุงการมีสวนรวมใน
ชุมชน /โครงการการลุงทุนตาง ๆ  

โครงการในชุมชนมีการรับมือประเด็น
การลดทอนพลังของผูหญิงที่เกี่ยวของ
กับการตัดสินใจในระดับครัวเรือน และ
จุดยืนของผูหญิงในโครงสรางของ
ชุมชน 
 
มีการแกปญหาเกีย่วกับอนามัยการ
เจริญพันธุ และการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว  

การวัดผล 
จํานวนทั้งหมอ (มูลคาที่เปนเงิน) ของการ
มีสวนรวมในชุมชน/โครงการการลงทุนที่
มุงมั่นดําเนินการเพื่อผูหญิง 

จํานวนของผูที่ไดรับประโยชนโดยตรง 
(แบงตามเพศ) จากการมีสวนรวมของ
ชุมชน/โครงการการลงทุน 

การประเมินผลกระทบดานเพศสภาพ 
 
ผลกระทบในชุมชนที่เกี่ยวของกับเพศ
สภาพ 
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กลยุทธท่ี 3 การตัดสินใจโดยเทาเทียมกันของชายและหญิงในครอบครัว  

 
ขอจํากัดทางเพศสภาพคืออะไร 
พูดสั้นๆ คือ ครอบครัวในหลายๆ ท่ีในโลกไมใชหนวยท่ีอยูรวมกัน ท่ีจะมีความจําเปน ทรัพยากร ผลประโยชน และเปาหมาย
รวมกัน ในความเปนจริง หญิงและชายในครอบครัวเดียวกันมักมุงหวังวิถีชีวิตท่ีตางกัน ในขณะท่ีผูหญิงมีชองทางการเขาถึง
ทรัพยากรการผลตินอยกวา มีอํานาจและการมีสวนรวมในการตัดสินใจการใชทรัพยากร รวมถึงการใชประโยชนจากสิ่งตางๆ 
เหลาน้ีนอยกวา ในขณะเดียวกัน ผูหญิงก็ตองรับภาระในการทําหนาท่ีในการผลิต ใหกําเนิดบุตรและงานตางๆ ในชุมชนมาก
เกินไป ในทางตรงกันขาม ผูชายจะรูสึกถึงภาระท่ีมาพรอมกับหนาท่ีความรับผิดชอบในฐานะท่ีเปนผูนําครอบครัว ปจจุบันมี
ความพยายามหลายอยางท่ีจะสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของผูหญิง โดยมุงเนนไปท่ีการสรางความเขมแข็งใหขีด
ความสามารถทางดานเศรษฐกิจ โอกาส และการตัดสินใจของผูหญิงในลักษณะเปนกลุมหรือองคกร อยางไรก็ดี ผูหญิงกลุม
เดียวกันน้ีก็มักจะยังคงเปนผูไรความสามารถในระดับครอบครัว และไมมีเสียงในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญในครอบครัวและ
รูปแบบการใชจาย รวมท้ังการพูดถึงความจําเปนของตัวเองในดานการดูแลสุขภาพรางกาย สถานการณเชนน้ีเปนตัวขัดขวาง
แรงจูงใจไมใหสมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในครอบครัวในเชิงความเปนธุรกิจรวมกัน 
 
วิธีการในครัวเรือนเพ่ือแกปญหาขอจํากัดดานเพศสภาพ 
วิธีการในครัวเรือน (HHMs) เปนวิธีการการมีสวนรวมท่ีทําใหสมาชิกในครอบครัวไดชวยกันพัฒนาและปรับปรุงความสัมพันธ
และกระบวนการตัดสินใจ รวมท้ังเพ่ือใหแบงภาระงานไดอยางเทาเทียมกัน โดยมีจุดมุงหมายคือเพ่ือเสริมสรางชีวิตความ
เปนอยูโดยรวมของครอบครัวและสมาชิกในบานใหเขมแข็งยิ่งข้ึน วิธีการ HHMs น้ีมีหลายแบบ แตกตางกันไปตามชนิด 
คาใชจาย และระยะเวลาของกิจกรรมท่ีจะใชกับกิจกรรมภายในครอบครัว เพ่ือจัดการกับขอจํากัดดานเพศสภาพ 
 
หลักสําคัญของ HHMs คือวิธีในการกําหนดวิสัยทัศนและวางแผน
เพ่ือการปฏิบัติในครอบครัว รายละเอียดของเครื่องมือตางๆ ท่ีจะ
ใชในกระบวนการน้ีมีอยูและคนท่ัวไปสามารถเขาถึงได นอกจากน้ี
แนวทางเพ่ือใชในครัวเรือนยังถูกพัฒนาข้ึน และมีบริษัท รวมท้ัง
องคกรพัฒนาตางๆ นําไปใชงาน 
  
ตัวอยางของวิธีการในครัวเรือนซึ่งเปนท่ีรูจักกันดีคือระบบการ
เรียนรูการปฏิ บัติตามเพศสภาพ (Gender Action Learning 
System: GALs)18 ซึ่งมีเครื่องมือและแนวทางท่ีหลากหลาย (ดู
ภาพประกอบหน่ึงในเครื่องมือและแนวทาง: ตนไมของการปฏิบัติ
เ พ่ื อแก ปญหา  Challenge Action Tree)  สมา ชิก ทุกคนใน
ครอบครัวจะไดรับการสงเสริมใหสรางวิสัยทัศนของครอบครัว 
ประเมินสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันของตน เขา
รวมในการวางแผนเพ่ือชีวิตความเปนอยูรวมกัน และแบงปน
ผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํางานท่ีมุงสูเปาหมายเดียวกัน 
 

18 OXfamNovib (2019). Gender Action Learning System. Practical Guide for Transforming Gender and Unequal Power Relations 

in Value Chains. 
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อีกตัวอยางหน่ึงคือแนวทางเพ่ือใชในครัวเรือนท่ีถูกพัฒนาข้ึนท่ีประเทศอูกันดาโดยมูลนิธิฮันส อาร นอยมันน (Hanns R. 
Neumann Stiftung: HRNS)19 แนวทางดังกลาวนําไปสูการผลิตและผลผลิตหวงโซคุณคาของกาแฟท่ีเพ่ิมข้ึน อันเน่ืองมาจาก
การใชแรงงานรวม การจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม และการใชประโยชนจากรายไดของครอบครัว ซึ่งทําใหเกิดการนํา
เทคโนโลยีท่ีผานการปรับปรุงไปใชและการลงทุนซ้ําในธุรกิจมากข้ึน 
 
การดําเนินการท่ีสําคัญของวิธีการในครัวเรือน 
3.1 เลือกวิธีการในครัวเรือน 
3.2 ตัดสินใจวาจะใชวิธีใดเพ่ือเริ่มตนแนวทาง 
3.3 เลือกหนวยงานดําเนินการและสรางขีดความสามารถ 
3.4 นําแนวทางท่ีเหมือนกับการทําธุรกิจมาใชตั้งแตเริ่มตน 
3.5 พัฒนากลุมแรงงานท่ีทํางานภาคสนามของชุมชนและผูนําการเปลี่ยนแปลง/คูตนแบบ 
3.6 ตองแนใจวาไดรับการสนับสนุนจากผูชาย 
 
วิธีการดําเนินการท่ีสําคัญ 
3.1 เลือกวิธีการในครัวเรือน (เชน GALs หรือแนวทางเพ่ือใชในครัวเรือนของมูลนิธิ HRNS) 

• ตองแนใจวาวิธีน้ีจะสามารถบูรณาการการเพ่ิมความตระหนักรูในเรื่องเพศภาวะเขากับการวางแผนธุรกิจ และสงเสริม
แนวความคิดครอบครัวเปนเสมือนธุรกิจ 

• ในวิธีการดังกลาวควรมีการวางแผนทางการเงินประกอบดวย โดยจะไมเนนท่ีผลกําไรและการขยายธุรกิจเพียงอยาง
เดียวเทาน้ัน แตตองใหความสําคัญกับการออม การวิเคราะหความเสี่ยง และการลดความเสี่ยงดวย 

 
3.2 ตัดสินใจวาจะใชวิธีใดเพ่ือเริ่มตนแนวทาง 

• ตระหนักวาแนวทางเพ่ือใชในครัวเรือนเปนแนวทางท่ีตองเริ่มตนปฏิบัติในสังคมชนบท 

• แนวทางทุกขอมีความเหมือนกันตรงท่ี ผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือคูตนแบบจะตองไดรับการฝกฝนอบรมเพ่ือจะได
เผยแพรแนวทางเหลาน้ันในหมูบานของตนได 

• วิธีการบางอยางตองทําอยางละเอียดและตองใชเวลาจากผูนําการเปลี่ยนแปลง/คูตนแบบ รวมท้ังชาวบานในชุมชน
มากกวาขออ่ืน ซึ่งสิ่งน้ีจะมาพรอมกับคาใชจายท่ีมากข้ึน 

• เลือกรูปแบบท่ีสอดคลองกับทรัพยากรทางการเงินและมนุษยของโครงการหรือองคกรท่ีมีความเสี่ยง 
 
3.3 เลือกหนวยงานดําเนินการและสรางขีดความสามารถ 

• บริษัทอาจจําเปนท่ีจะตองเปนหุนสวนกับองคกรไมแสวงผลกําไร (NGO) หรือผูใหบริการอ่ืนใดเพ่ือการน้ี 

• หุนสวนดังกลาวอาจจําเปนตองมีการสรางขีดความสามารถจากโครงการหรือองคกรท่ีกําหนดมาตรฐาน 
 
3.4 นําแนวทางท่ีเหมือนกับการทําธุรกิจมาใชตั้งแตเริ่มตน 

• หากแนวทางดังกลาวจะเกิดความยั่งยืน ก็ควรจะพัฒนารูปแบบธุรกิจเพ่ือใชฝกอบรมผูนําการเปลี่ยนแปลง/คูตนแบบ
ดวย 

• ขอน้ีจะเปนการสรางโอกาสไดดีท่ีสุดท่ีจะขยายวงใหกวางข้ึน และสามารถเขาถึงครอบครัวไดในจํานวนท่ีมากข้ึน 
นอกจากน้ี ยังมีการฝกอบรมตางๆ ท่ีจําเปนจะมีคาใชจาย ใหตัดสินใจวาใครจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท่ีเก่ียวของ 
 

3.5 ตั้งกลุมแรงงานท่ีทํางานภาคสนามของชุมชนและผูนําการเปลี่ยนแปลง/คูตนแบบ 

19 HRNS เปนมูลนิธิที่กอต้ังโดยกลุมนอยมันน (Neumann Gruppe) ซ่ึงเปนกลุมธุรกิจครอบครัวและเปนผูนําในตลาดธุรกิจกาแฟของโลก 
https://www.hrnstiftung.org/a-scientifically-sound-gender-approach/ 
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3.6 ตองแนใจวาไดรับการสนับสนุนจากผูชาย  

• แนใจวาไดรับการสนับสนุนจากผูชายโดยรวม และโดยเฉพาะอยางยิง่จากผูนําชุมชน เพ่ือเปนการรับประกันวา ชุมชน
ยอมรับในแนวทางดังกลาว 

 
ผลลัพธตอบริษัท 
 
การสรางมูลคา 
ผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและคุณภาพท่ีดีข้ึน: ผูหญิงมีความรูสึกเปนเจาของรวมในการเพาะปลูกปาลมนํ้ามัน การเพาะปลูกน้ีมีพ้ืนฐาน
อยูบนกระบวนการตัดสินใจรวมกันในการลงทุน รวมถึงการใชจาย สมาชิกในครอบครัวจะรวมมือกัน และสามีภรรยาจะนําการ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAPs) ท่ีปรับปรุงแลวไปใช ซึ่งจะสงผลใหมีผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึนและมี
คุณภาพดีข้ึน 
 
ความภักดีในตัวซัพพลายเออรเพ่ิมข้ึน: ปาลมนํ้ามันกลายเปนพืชผลของครอบครัว แทนท่ีจะเปนเพียงของผูชายอยางท่ีเคย
เปนมา สิ่งน้ีสงผลใหมีครอบครัวท่ีจําหนวยทะลายปาลมสด (FBB) มากข้ึน ทําใหมีผลผลิตหรืออุปทานสูงข้ึน และมี “อัตรา
ความภักดี” มากข้ึน  
 
การเติบโตของธุรกิจ 
การเขาถึงตลาดจริยธรรมมูลคาสูง: ความเช่ือมตอระหวางผูซื้อและผูบริโภคเขมแข็งข้ึน ผูบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของ
นํ้ามันปาลมในยุโรปและอเมริกาจะรูสึกช่ืนชมวาผลิตภัณฑเหลาน้ีมีข้ันตอนการผลิตท่ียุติธรรรม ท้ังหญิงและชายไดประโยชน
เทาเทียมกัน สิ่งน้ีชวยเสริมสรางใหความเช่ือมโยงและความสัมพันธกับผูบริโภคคนสุดทายเขมแข็งยิ่งข้ึน 
 
ผลลัพธตอผูหญิง 

 การเขาถึง ประโยชน การสรางความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค 
คูสามีภรรยาตระหนกัวาครอบครัวคือ
การทําธุรกิจรวมกัน 

ชีวิตความเปนอยูของผูหญิงดีขึ้น กระบวนการตัดสินใจรวมกันใน
ครอบครัว 

วิธีการ 

คัดเลือกหญิงและชายใหทาํหนาที่เปน
ผูนําการเปล่ียนแปลง/คูตนแบบ 
เพื่อใหเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
ปฏิบัติตามแนวทางนี ้
 
ใหแนใจวาไดเร่ิมนําแนวทางดังกลาวไป
ใชในหมูบาน โดยเขาถึงครอบครัว/
ครัวเรือนในชนบทจํานวนมาก 

รายรับของครอบครัวเพิ่มขึ้น โดย
ไดมาจากทั้งหญิงและชายรวมกัน 

การเพิ่มความตระหนกัรูในบทบาทของ
ผูหญิงในการเพาะปลูกปาลมน้ํามัน 
กระบวนการตัดสินใจรวมกันของสามี
ภรรยาวาดวยการเพาะปลูกปาลมน้ํามัน 
 
กระบวนการตัดสินใจรวมกันในการใช
จาย 

การวัดผล 

จํานวนของผูนําการเปล่ียนแปลง/คู
ตนแบบ 
จํานวนของหมูบานที่เขาถึง  

ตัวเลขแสดงผลผลิตทางการเกษตรที่
จําหนายได มีปริมาณสูงขึ้นตอ
ครัวเรือน 
 
รายไดในครอบครัวเพิ่มขึ้น 
 
ชีวิตความเปนอยูและการไดรับ
การศึกษาของเด็กดีขึ้น 

ตัวอยางของการวางแผนรวมกันใน
ครอบครัว 
 
การลดอํานาจของผูหญิงในครอบครัวมี
นอยลง 
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กลยุทธท่ี 4 การลดงานดูแลและงานบานโดยไมไดคาตอบแทน 

หลักเกณฑท่ี 6.5 การแนะแนว – การเขาถึงการดูแลเด็ก (ดูสวนท่ี 2 กลยุทธท่ี 2) 
 
ขอจํากัดทางเพศสภาพคืออะไร 
ในประเทศท้ังท่ีร่ํารวยและยากจน ผูหญิงและบอยครั้งรวมถึงเด็กผูหญิง มักทําหนาท่ีดูแลโดยไมไดรับคาตอบแทนอยางไมเทา
เทียมและในปริมาณงานมาก สิ่งท่ีเปนปญหาคือภาระในการดูแลโดยไมไดคาตอบแทนตกเปนความรับผิดชอบของผูหญิงและ
เด็กมากเกินไป โดยท่ัวไปผูหญิงท่ัวโลกทําหนาท่ีดูแลโดยไมไดรับคาตอบแทนมากเปนสามเทาของผูชาย และมากเปนหาเทาใน
ชนบทหางไกลท่ีมีฐานะยากจน ในพ้ืนท่ีชนบท การแบงแยกแรงงานอยางไมเปนเทาเทียมกันเชนน้ี บวกกับการขาด
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (เชน ไฟฟาและนํ้าประปา) การขาดแคลนอุปกรณหรือเครื่องทุนแรงท่ีชวยประหยัดเวลา (เชน เครื่องซัก
ผา) และงานบริการทางเลือกดานการดูแลในราคาท่ีจับตองได (เชน การดูแลเด็ก) ไดสรางปริมาณงานการดูแลโดยไมไดรับ
คาตอบแทนใหเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญแกผูหญิง19

20  ในพ้ืนท่ีชนบทหางไกล งานท่ีเก่ียวกับเกษตรกรรมจํานวนมากถูกมองวา
เปนงานบานเชน การไปตักนํ้า (แมวานํ้าน้ันจะเพ่ือการปศุสัตวหรือการชลประทานก็ตาม) การหาไมเพ่ือนําไปใชเปนฟน และ
การประกอบอาหารใหคนงาน 
 
การดําเนินการท่ีสําคัญเพ่ือแกปญหาขอจํากัดเหลานี ้
โครงสราง 4R (4 อาร) เปนโครงสรางแบบงายๆ ท่ีสรุปข้ันตอนสําคัญท่ีรัฐบาล องคกรภาคประชาชน และภาคธุรกิจตอง
นําไปใช เพ่ือสรางความสมดุลและปลดปลอยผูหญิงจากภาระท่ีหนักอ้ึงของการทํางานดูแลโดยไมไดรับคาตอบแทน 
4.1 รับรูและยอมรับ (Recognize) 
4.2 ลด (Reduce) 
4.3 แจกจายซ้ํา (Redistribute) 
4.4 นําเสนอ (Represent) 
 
วิธีการดําเนินการท่ีสําคัญ20

21 
4.1 รับรูและยอมรับ (Recognize) 

• รับรูและยอมรับวาผูหญิงเปนผูทํางานดูแลโดยไมไดรับคาตอบแทนเปนสวนใหญ และยอมรบัวางานน้ีคืองาน ซึ่งก็คือ
การผลิตประเภทหน่ึงท่ีสรางมลูคา และเห็นเปนเชนน้ีเมื่องานดานน้ีปรากฏในนโยบายทุกอยางท่ีเก่ียวของ 

• งานดูแลในครอบครัวโดยไมไดรับคาตอบแทนในระดับของครอบครัวเกษตรกรรายยอยอิสระ โดยสวนใหญมักเก่ียวของ
กับการดูแลเด็ก การประกอบอาหารใหคนในครอบครัวและแรงงานหรือคนท่ีมาชวยงาน และหาบนํ้า 

• วิเคราะหกิจกรรมตางๆ ท่ีสงผลใหเกิดขอจํากัดดานเวลาท่ีรุนแรงท่ีสดุ 
 
4.2 ลด (Reduce) 

• ลดจํานวนช่ัวโมงโดยรวมท่ีตองใชในการทําหนาท่ีดูแลโดยไมไดรับคาตอบแทน โดยการปรับปรุงใหสามารถเขาถึง
อุปกรณตางๆ ท่ีชวยประหยดัเวลาและมรีาคาท่ีจับตองได รวมท้ังสาธารณูปโภคท่ีชวยในการดูแลและสนับสนุนการ
ทํางานเชน นํ้า ไฟฟา และขนสงสาธารณะ 

• เมื่อไมมีนํ้าหรอืไมสามารถเขาถึงแหลงนํ้าดีๆ ได ผูหญิงจะประสบความยากลําบากในการปฏิบัติกิจตางๆ เพ่ิมข้ึน เชน
การซักผา การทําความสะอาดบาน และการประกอบอาหาร ฉะน้ัน ตองหาทางแกไขเพ่ือปรับปรุงการเขาถึงแหลงนํ้า 

20 Unilever and Oxfam (2019). Business Briefing on Unpaid Care and Domestic Work: Why Unpaid Care by Women and Girls 

Matters to Business and How Companies can Address it p. 7 
21 Oxfam (2019) idem. 
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• การหาไมไปใชทําฟนเปนองคประกอบหน่ึงซึ่งตองใชเวลานานเพ่ือการประกอบอาหาร ดังน้ัน วิธีปฏิบัติเพ่ือปรับปรุง
ขอจํากัดขอน้ีคือ อาจจะมุงเนนไปท่ีการปรับปรุงเตาไฟใหมีสภาพดีข้ึน หรือการใชเช้ือเพลิงอ่ืน 

• การดูแลเด็กเปนอุปสรรคสําหรับผูหญิงในการออกไปทํางานในสวน วิธีแกคือสถานท่ีดูแลเด็กเล็กท่ีบรษัิทจัดเตรยีมให 

• หารือกันวาจะสามารถจัดตั้งสถานท่ีอํานวยความสะดวกในการซักผาไดหรือไม 
 
4.3 แจกจายซ้ํา (Redistribute) 

• ทําการแจกจายหรือกระจายงานดแูลโดยไมไดรับคาตอบแทนภายในครอบครัว เพ่ือท่ีปริมาณงานดังกลาวจะไดถูก
จัดสรรอยางยตุิธรรมใหแกสมาชิกในครอบครัว 

• โยกยายคาใชจายบางอยาง หนาท่ีความรับผิดชอบและโอกาสท่ีเก่ียวของกับงานดูแลโดยไมไดรับคาตอบแทนไปยัง
ภาครัฐและภาคเอกชน (เชน การบริการดูแลเด็กท่ีบริษัทเปนผูสนับสนุน และการลาของพนักงานเพ่ือไปดูแลบุตร) 

• สรางความตระหนักรูเก่ียวกับการกระจายงานการดูแลโดยไมไดรับคาตอบแทนอยางไมยตุิธรรมและงานอ่ืนๆ ท่ีมักถูก
เหมารวม 

• ทําใหท้ังชายและหญิงเขาใจและเห็นอกเห็นใจในเรื่องการกระจายงานและหนาท่ีภายในครอบครัว 

• เนนย้ําวาถาผูชายไมยอมรับงานดูแลโดยไมไดรับคาตอบแทนสวนท่ีเปนหนาท่ีของตนอยางยุติธรรม พวกเขาก็อาจจะ
พลาดประสบการณชีวิตท่ีดีไปเชน สายสัมพันธซึ่งจะยืนยาวช่ัวชีวิตจากการใชเวลากับลูกขณะท่ีเด็กๆ กําลังเติบโต 

• หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไมเทาเทียมกันของการทํางานดูแลโดยไมไดรับคาตอบแทนเปนการสูญเสียโอกาสของท้ังพอ
และลูกชาย ท้ังยังเปนอุปสรรคใหญหลวงตอความเทาเทียมทางเพศ และการสนับสนุนและใหอํานาจแกผูหญิงและ
เด็กผูหญิง  

 
4.4 นําเสนอ (Represent) 

• ใหผูใหการดูแลท่ีสวนมากมักเปนผูหญิง มสีวนรวมในการวิเคราะหปญหาท่ีเก่ียวของกับงานใหการดแูลและภาระงานใน
ครอบครัว รวมถึงการระบุและวางแผนหนทางแกไขปญหา 

• ใหผูใหการดูแลเขารวมในการออกแบบและกระบวนการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีคนกลุมน้ีจะไดพูดถึงขอ
กังวลของตัวเอง ไดวางนโยบาย งบประมาณ และแผน ซึ่งจะสะทอนถึงความตองการท่ีจําเปนและความสนใจของเขา 

 
ผลลัพธตอบริษัท 
 
การสรางมูลคา 
ผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและคุณภาพท่ีดีข้ึน: ผูหญิงจะรูสึกถึงความเปนเจาของรวมในการเพาะปลูกปาลมนํ้ามัน การผลิตน้ันมีพ้ืนฐาน
อยูบนกระบวนการตัดสินใจรวมกันในการลงทุนเชนเดียวกับการใชจาย สมาชิกในครอบครัวจะชวยกัน และการท่ีสามีภรรยา
นําเอาการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAPs) มาใชก็จะสงผลใหไดผลผลิตท่ีสูงข้ึนและมีคุณภาพดีข้ึน 
 
ความภักดีของผูผลิต (ซัพพลายเออร) ท่ีเพ่ิมข้ึน: ความภักดีในตัวซัพพลายเออรเพ่ิมข้ึน: ปาลมนํ้ามันกลายเปนพืชผลของ
ครอบครัว แทนท่ีจะเปนเพียงของผูชายอยางท่ีเคยเปนมา สิ่งน้ีสงผลใหมีครอบครัวท่ีจําหนวยทะลายปาลมสด (Fresh Fruit 
Bunches: FBB) มากข้ึน ทําใหมีผลผลิตหรืออุปทานสูงข้ึน และมี “อัตราความภักด”ี มากข้ึน และผูหญิงก็มีแรงจูงใจมากข้ึน
เน่ืองมาจากปริมาณงานท่ีถูกแบงไปใหสามีและงานการดูแลโดยไมไดรับคาตอบแทนลดลง 
 
การเติบโตของธุรกิจ  
การเขาถึงตลาดท่ีมีจริยธรรมคุณคาสูง: การเช่ือมตอท่ีเขมแข็งระหวางผูซื้อกับผูบริโภค ผูบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีนํ้ามันปาลมเปน
สวนผสมในยุโรปและอเมริกาจะช่ืนชมวาผลิตภัณฑท่ีใชอยูน้ันถูกผลิตอยางยุติธรรม และใหประโยชนแกท้ังชายและหญิง สิ่งน้ี
ชวยเสริมสรางความสัมพันธกับผูบริโภคคนสุดทาย  
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ผลลัพธตอผูหญิง 
 การเขาถึง ประโยชน การสรางความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค 
รับรูปริมาณงานดานการดูแลโดยไมได
รับคาตอบแทนของผูหญิง 

ชีวิตความเปนอยูของผูหญิงดีขึ้น มีการแบงงานดูแลโดยไมไดรับ
คาตอบแทนระหวางสามีกบัภรรยา
อยางยุติธรรมมากขึ้น 

วิธีการ 

ระบุความตองการทีจ่ําเปนและ
ผลประโยชนของผูหญิง เพือ่ลดภาระ
งานของผูหญิง 
 
ทําใหผูชายเขาใจในความสําคัญของ
การแบงงานดูแลโดยไมไดรับ
คาตอบแทน 

การปฏิบัติที่นาํมาใช หรือเทคโนโลยีที่
ชวยลดปริมาณงานดูแลโดยไมไดรับ
คาตอบแทนของผูหญิง 
 
ชั่วโมงการทํางานดูแลโดยไมไดรับ
คาตอบแทนของผูหญิงลดลง 
 
งานดูแลโดยไมไดรับคาตอบแทนของ
ผูหญิงเบาลง 

ทําใหครอบครัวเขาใจและเห็นใจวา 
การจัดการปริมาณงานดูแลโดยไมได
รับคาตอบแทนใหมีความสมดุลนั้น
เปนส่ิงจําเปนโดยการแบงงาน
ระหวางสามีและภรรยา 
 
กระบวนการตัดสินใจรวมกันในการ
แบงปริมาณงานดูแลโดยไมไดรับ
คาตอบแทน 

การวัดผล 

# ของหญิงและชายที่เขาถึง  ปริมาณเวลาที่ประหยัดไดมากขึ้น ซ่ึง
เปนผลจากการนําเอาเทคโนโลยีเขาไป
ใช หรือการกระจายงาน 

ตัวอยางของการแจกจายซํ้าและการ
ลดงานดูแลโดยไมไดรับคาตอบแทน
ของผูหญิง 
 

 
 

  

50 



 

กลยุทธท่ี 5 การพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก 

หลักเกณฑท่ี 4.3 หนวยการรับรองมีบทบาทตอการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ิน ตามท่ีมีการเห็นพองโดยชุมชนทองถ่ิน  
 
ขอจํากัดทางเพศสภาพคืออะไร 
ชุมชนในพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลมนํ้ามนัพ่ึงพารายไดจากเงินเดือนท่ีไดจากการใชแรงงานในพ้ืนท่ีผลิตปาลมนํ้ามัน หรือจากการ
ขายทะลายปาลมสดใหแกบริษัทหรือโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม อยางไรก็ดี ครอบครัวสวนใหญก็มีรายไดจากแหลงอ่ืนดวย ไมวา
จะเปนนาขาว สวนผัก หรือรานคา แตหากไมมรีายไดจากแหลงอ่ืน ก็มักจะเปนเรื่องท่ีนากังวลสําหรับคนกลุมน้ี ท้ังน้ี เน่ืองดวย
หลายๆ เหตผุล (ผูหญิงคิดวางานในสวนหนักและลําบากเกินไป หรือผูชายถูกจางงานเตม็เวลาหรือเปนคนรับผิดชอบดูแลตน
ปาลม) ผูหญิงมักเปนผูท่ีดูแลรับผดิชอบรายไดจากแหลงอ่ืน และเน่ืองดวยเหตุน้ี การสนับสนุนผูหญิงในการสรางธุรกิจเล็กๆ จึง
มักไดรับคําขอบคณุและช่ืนชมยินดี ขอจํากัดดานเพศสภาพสาํหรบัผูหญิงในการสรางธุรกิจขนาดเลก็มักมีมากเปนสองเทาคือ 
ผูหญิงเหลาน้ีขาดทักษะท่ีจําเปนทางธุรกิจ และขาดเงินทุนท่ีจําเปนตอการลงทุน ซึ่งกยลุทธตอไปน้ีจะจัดการกับขอจํากัด
ดังกลาวท้ังสองขอ 
 
การขาดการบริการในการพัฒนาธุรกิจสําหรับผูหญิงมักมาจากการขาดความสนใจ: “ผูหญิงไมสนใจการฝกอบรมทางเทคนิค
และทางธุรกิจ” และอ่ืนๆ ผูใหบริการก็มักไมคอยพยายามทําความเขาใจสาเหตุวาทําไมผูหญิงจึงไมใชบริการเหลาน้ี ท้ังยังไม
ตระหนักถึงความแตกตางในมุมมองของชายและหญิง เก่ียวกับประเภทและคณุภาพของการบริการท่ีนําเสนอ และไมเห็น
ความสําคญัของการประเมินผลท่ีแตกตางของการบริการ วาเปนพ้ืนฐานของการออกแบบผลิตภัณฑและการบริการท่ีมีความ
เทาเทียมทางเพศและแนวทางการสรางความเขมแข็งใหแกผูหญิง 
 
การเขาถึงบริการดานการเงินก็เปนความทาทายอยางหน่ึงสําหรับผูหญิงท่ีตองการจะเริ่มตนหรือปรับปรุงธุรกิจของตัวเอง
เชนกัน ประวัติสวนตัวของผูหญิงท่ีเปนเจาของธุรกิจมักเปนท่ีช่ืนชอบในสายตาของนักลงทุนนอยกวา  ธุรกิจของผูหญิงมักมี
ขนาดเล็ก และผูหญิงมักไมมีหลักประกันท่ีเพียงพอ และสถาบันการเงินก็อาจตองการหลักประกันท่ีสงูกวาจากผูประกอบการ
หญิง สวนบางธนาคารยังอาจขอใหผูหญิงตองมผีูชายมาเปนผูเซ็นเปดบัญชีรวม ในการเปดบัญชีดวย นอกจากน้ี ผูประกอบการ
หญิงยังมักเขาถึงบริการทางการเงินการธนาคารพ้ืนฐานนอยกวาเชน บัญชีเงินฝากท่ีสามารถใชเช็คถอนได หรือบัญชีเงินฝาก
ท่ัวไป ท้ังยงัสามารถเขาถึงเงินกูไดนอยกวา ดงัน้ันผูหญงิเหลาน้ีจงึเลอืกท่ีจะทําไฟแนนซธุรกิจของตวัเองโดยใชเงินเก็บ เงินกู
จากครอบครัวหรือเพ่ือน หรือเงินกูสําหรับรายยอย (microloan) แทนท่ีจะเปนการไดเครดติเงินกูจากสถาบันการเงิน ดังน้ัน 
เพ่ือจัดการกับขอจํากัดดานเพศสภาพเหลาน้ี กลยุทธการแทรกแซงจึงตองเขามาใชแกปญหากับท้ังฝงผูผลิต สถาบันการเงิน 
(ขนาดยอย) และลูกคา ซึ่งก็คือผูประกอบการหญิง 
 
มาตรการหลักในการจัดการขอจํากัดทางเพศสภาพเหลาน้ี 
5.1 ชวยเหลือผูหญิงในการระบุกิจกรรมทางธุรกิจ 
5.2 ชวยเหลือผูหญิงในการระบุการบริการดานการพัฒนาธุรกิจท่ีมีใหสําหรบัผูหญิงและประเมินบริการเหลาน้ี 
5.3 อํานวยความสะดวกใหเกิดการเช่ือมโยงผูหญิงเขากับองคกรท่ีสามารถใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจท่ีจําเปน 
5.4 ระบุงานบริการดานการเงินท่ีจําเปน และเช่ือมโยงผูหญิงเขากับสถาบันการเงิน (ขนาดยอย) 
5.5 สงเสริมการพัฒนาเครือขายของผูประกอบการหญิง 
 
วิธีดําเนินมาตรการหลัก 
5.1 ชวยเหลือผูหญิงในการระบุกิจกรรมทางธุรกิจ 

• สนับสนุนใหผูหญิงทําการศึกษาการตลาดขนาดเล็กตามพ้ืนฐานของกฎการตลาด 5P คือ ผลิตภณัฑ ราคา โปรโมช่ัน 
สถานท่ี และคน (product Price Promotion Place and people) และเพ่ือใหไดแรงบันดาลใจ ขอใหดู
เครื่องมือของ AgriProFocus ในการสํารวจตลาดขนาดเล็ก21

22  

22 AgriProFocus (2014). Gender in value chains. A practical toolkit to integrate a gender perspective in agricultural value 
chain development, Tool 4.4c A mini-market study. 
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• ชวยเหลือผูหญิงในการทําแผนธุรกิจขนาดเล็ก ท่ีตองใชในการยื่นเรือ่งขอเงินทุน ท้ังน้ี สามารถหาตนแบบหรือเทม
เพลตของเครื่องมือท่ีชวยออกแบบโมเดลธุรกิจไดในเว็บไซต 

• ชวยผูหญิงใหเริม่ตน ตัวอยางเชน เมื่อเก่ียวกับการบริหารจัดการปจจัยการผลติ ในวงรอบการผลิต22

23  และการ
กําหนดตนทุนและราคา23

24  

• สําหรับความชวยเหลือในขอน้ี ก็สามารถระบุบุคคลภายนอกไดดวยเชนกัน ดูขอ 5.2 และ 5.3 
 
5.2 ชวยเหลือผูหญิงในการระบุบริการดานการพัฒนาธุรกิจท่ีมีสําหรับผูหญิงและประเมินบริการเหลาน้ี 

• จัดใหมีการอภิปรายกับกลุมสตรี โดยรวมการอภปิรายแบบกลุมยอยเขากับแบบเตม็รูปแบบ หลังการแนะนํา การ
อภิปรายจะเริม่โดยกลุมยอยใชฟลปิชารท24

25  

• ขอใหกลุมยอยแตละกลุมวาดภาพเพ่ือตอบคําถามลงบนกระดาษฟลปิชารท คําถามคือ “การบริการใดท่ีคุณไดรับ
เพ่ือเริ่มตนหรือปรับปรุงธุรกิจของคุณ ใครเปนคนใหบริการน้ี” 

• คําถามถัดมา “บริการอ่ืนใดท่ีคุณตองใชเพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของธุรกิจของคุณในหวงโซคุณคา” ใหเขียนคําตอบ
ลงในกระดาษฟลิปชารทอีกแผน  

• ในหวงของการอภิปรายแบบเตม็รปูแบบ กลุมจะตัดสินใจเลือกทําการประเมินบริการท่ีสําคัญหน่ึงหรือสองอยาง โดย
จะขอใหแตละกลุมตอบคําถามตอไปน้ีเพ่ือประเมินบริการแตละอยางท่ีเลือกไว โดยวาดลงบนกระดาษฟลิปชารท  

• ใครเปนผูไดรับบริการ (จํานวนชายและหญิง ภรรยา ลูกชายและลูกสาว ครอบครัวท่ีอาศยัอยูติดกับถนน ฯลฯ) 

• ไดรับบริการน้ีอยางไร (เวลา สถานที เง่ือนไข ฯลฯ) 

• บริการน้ีมรีาคาเทาไร 

• คุณพอใจกับบริการน้ีหรือไม 

• คําแนะนําเพ่ือปรับปรุงบริการน้ีคอือะไร 

• กลุมจะนําเสนอผลท่ีไดจากการอภปิรายแบบเต็มรปูแบบ โดยผูดําเนินการอภิปรายจะชวยสังเคราะหผลท่ีไดจากการ
แสดงความคดิเห็นและคําแนะนําท่ีสําคัญท่ีสดุท่ีมีตอการปรับปรุงบริการ ท่ีมาจากมุมมองทางเพศภาวะ 

 
5.3 อํานวยความสะดวกใหเกิดการเช่ือมโยงผูหญิงเขากับองคกรท่ีสามารถใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจท่ีจําเปน 

• บริษัทจะอํานวยความสะดวกใหเกิดการเช่ือมโยงผูหญิงกลุมน้ีกับผูใหบริการท่ีมีความเปนไปได ซึ่งอาจเปน NGO 
หรือกลุมธุรกิจเอกชนก็ได ท้ังน้ีโดยมีพ้ืนฐานจากผลการอภิปราย 

• จัดใหมีการจัดการในทางปฏิบัติและการเงินกับองคกรท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

• เพ่ือใหมีการใหบริการท่ียั่งยืนแนนอน การบริการน้ันก็ไมควรจะไดรบัเงินชวยเหลือท้ังหมด  แตควรเปนการชวยเหลือ
ผูใหบริการในลักษณะของการพัฒนาการบริการท่ีสามารถปฏบัิติได โดยท่ีไมตองอาศัยเงินชวยเหลือหรือตองใชเงิน
ชวยเหลือเพียงเล็กนอยในระยะยาว ซึ่งการใหเงินชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาและเริ่มตนการปฏิบัติแกผูใหบริการน้ัน 
ถือเปนภารกิจท่ีเหมาะสมสําหรับบริษัท 

 
5.4 ระบุงานบริการดานการเงินท่ีจําเปน และเช่ือมโยงผูหญิงเขากับสถาบันการเงิน (ขนาดยอย) 

• เพ่ือการเปลีย่นแปลงท่ียั่งยืน แนะนําวาควรจะประสานกับผูใหบริการทางการเงิน2526  หรือ NGOs 

• โนมนาวธนาคารของโมเดลทางธุรกิจท่ีใหบริการพิเศษแกผูหญิง 

• ใหความชวยเหลือธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินสาํหรบัผูหญิง 

23 AgriProFocus (2014). idem, Tool 4.4d Input management in the production cycle.  
24 AgriProFocus (2014). idem, Tool 4.4d Input management in the production cycle.  
25 AgriProFocus (2014). idem, Tool 4.4d Input management in the production cycle.  
26 AgriProFocus (2014). Idem, Tool 4.5a Knowing the financial system and how it might fail women.   
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• ดําเนินการพัฒนาผลติภณัฑทางการเงินบนพ้ืนฐานของความตองการท่ีจําเปนและความสนใจของผูหญิง ตามท่ี
ผูหญิงเหลาน้ีแสดงความประสงค26

27  

• การปฏิบัตเิคียงขางลูกคา ผูประกอบการหญิง: 

• ลงทุนกับการเพ่ิมความมั่นใจในตัวเองและการศึกษาดานการเงินแกผูประกอบการหญิง 

• ประสานความรวมมือกับองคกรดานสังคมของพลเรือน เชน กระบวนการตดัสินใจรวมของชายและหญิงในระดับ
ครัวเรือน 

 
5.5 สงเสริมการพัฒนาเครือขายของผูประกอบการหญิง 

• เตรียมแกไขปญหาเฉพาะเรื่องขอจํากัดดานเพศสภาพท่ีสัมพันธกับเวลา การเคลื่อนไหว และการดูแลเด็ก และ
จัดการใหผูชายมีความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ 

• สงเสริมปฏสิัมพันธทางสังคมและกิจกรรมสรางเครือขายระหวางผูประกอบการหญิง และการกอตั้งสมาคมของ
ผูประกอบการหญิง 

 
ผลลัพธตอบริษัท 
 
ผลลัพธตอผูหญิง 

 การเขาถึง ประโยชน การสรางความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค 

มีบริการทางการเงินและการ
พัฒนาธุรกิจสําหรับผูหญิง 

ผูหญิงมีความรูทางธุรกิจและ
เคร่ืองมือหรือวิธีทางการเงิน เพื่อ
เร่ิมตนหรือปรับปรุงธุรกิจของ
ตนเอง 

ผูหญิงพัฒนาขีดความสามารถในการเปน
ผูประกอบการและการบริหารจัดการ 
 
ผูหญิงมีสวนในเครือขายของผูประกอบการ 
 
มีการอภปิรายเกีย่วกับขอจํากัดดานเวลา การ
เคล่ือนไหว และการดูแลเด็กในครอบครัว นําไป 
สูการแบงปริมาณงานและกระบวนการตัดสินใจ
รวมกันในครอบครัว 

วิธีการ 

เชื่อมโยงผูหญิงกับบริการดาน
การเงินและการพัฒนาธุรกิจ 
 

ผูหญิงนําความรูดานธุรกิจไปใชกับ
ธุรกิจของตนเอง 

ผูประกอบการมากประสบการณทําการฝกสอน
และใหคําปรึกษาแกผูประกอบการหญิง 
 
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกการพฒันา
เครือขายของผูประกอบการหญิง และเชื่อมโยง
ผูประกอบการหญิงกับผูประกอบการชาย 
 
อํานวยความสะดวกใหมกีารอภิปรายกบัผูชาย
และผูนําในชุมชน เกีย่วกบัความสําคัญของการที่
ผูหญิงเปนผูประกอบการ 

การวัดผล 

# % ของลูกคาชายและหญิง
ของบริการทางการเงินและการ
พัฒนาธุรกิจ 
 
ผลิตภัณฑทางการเงินที่ถูก
พัฒนาและใชโดยผูหญิง 
 
ขนาดของเงินกู 

# % ของธุรกิจชายและหญิงที่มี
การเร่ิมตนหรือปรับปรุง 
 
มีรายไดเกิดขึ้น 
 
รายละเอียดและประวัติของ
ผูประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จ 

ตัวอยางของ: 
 
ความสัมพันธของการฝกสอนและใหคําปรึกษา 
 
# ของผูประกอบการหญิงในเครือขาย 
 
การอภปิรายในชุมชนเกีย่วกับผูหญิงที่เปน
ประกอบการ 

 

27 Women’s World Banking (2017) Opportunity for Women. Growth for Business. Watch the video.  
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https://www.youtube.com/watch?v=0_gea_WKj_o&list=LLt5YIz3iTmNLuwU0sFyn0yA&index=13&t=47s


 

 
 

สวนท่ี 5 กระบวนการภายในและขีดความสามารถภายในองคกร 

1. การพิจารณาเพศสภาพอยางคราวๆ  

ใครเปนผูทําการสแกน/พิจารณาเพศสภาพ 
การสแกนน้ีคือเครื่องมือในการประเมินตนเองสําหรับสมาชิกของ RSPO ผูเช่ียวชาญดานเพศสภาพหรือพนักงานบริษัทท่ี
เก่ียวของเชน จากฝายทรัพยากรบุคคล สามารถเปนผูอํานวยความสะดวกในการสแกนเพศสภาพ การสแกนเพศสภาพมี
จุดมุงหมายเพ่ือประเมินการตอบสนองดานเพศสภาพของสมาชิก RSPO เชน 

● บริษัทท่ีทําธุรกิจดานการเกษตร 
● โรงงานสกัดนํ้ามันปาลม 
● องคกร /กลุมเกษตรกรรายยอยอิสระ  
● บริษัทจัดหาแรงงาน 

  
ตองเก็บขอมูลอะไรบาง 

● การประเมินขีดความสามารถของสมาชิก RSPO เพ่ือใหตรงตามความตองการท่ีจําเปนของพนักงานท้ังชายและหญิง
รวมถึงเกษตรกรรายยอยอิสระ และเพ่ือตอบสนอง /เติมเต็ม P&C ดานเพศสภาพของ RSPO 

● การประเมินนโยบายและกลไกท่ีใชโดยสมาชิกของ RSPO เพ่ือนํากลยุทธทางธุรกิจท่ีออนไหวตอเพศสภาพมาใช 
เพ่ือใหตรงกับเกณฑดานเพศสภาพของ RSPO 

 
ทําไมจึงตองทําการสแกนเพศสภาพ 

● การตรวจดูรายการตรวจสอบจะสรางความตระหนักรูเก่ียวกับบทบาท ความตองการท่ีจําเปนเฉพาะ และความทา
ทายของผูหญิง รวมถึงความสําคญัในการจัดการกับประเด็นเหลาน้ี 

 
คุณจะไดอะไรจากการทําการสแกน 

● เรื่องน้ีอยูในความสนใจของบริษัทท่ีตองการจะแกไขขอจํากัดดานเพศสภาพท่ีคนงานหญิง ผูหญิงในครอบครัว
เกษตรกรรายยอยอิสระ และผูหญงิในชุมชนตองประสบ 

● การแกไขและจัดการขอจํากัดเหลาน้ีถือเปนขอบังคับตามมาตรฐานของ RSPO และยังเปนผลประโยชนทางธุรกิจ
ของสมาชิกอีกดวย 

 
วิธีการทําการสแกนเพศสภาพ 
ข้ันตอนท่ี 1 ทําการสแกนเพศสภาพเปนรายคน จากน้ันควรจะตามดวยการอภิปรายกลุมเปาหมาย 
ข้ันตอนท่ี 2 ใหคะแนนรวมแกหาโดเมนและทํากราฟแมงมุม 
ข้ันตอนท่ี 3 มีการอภิปรายและตกลงกันวาดวยเรื่องสิ่งท่ีตองปรับปรุง 
ข้ันตอนท่ี 4 การวางแผนกลยุทธและการดําเนินการแกไข 
 
ขั้นตอนท่ี 1 ทําการสแกนเพศสภาพเปนรายคน จากนั้นควรจะตามดวยการอภิปรายกลุมเปาหมาย 
เครื่องมือน้ีจะประกอบดวยชุดคํากลาวสามประโยคจํานวนหาชุด/โดเมน การสแกนสามารถทําใหเสร็จสิ้นเปนรายคนได สวน
การจัดกลุมอภิปรายจะจัดตามตามแบบฟอรมรายบุคคลท่ีไดกรอกครบถวนแลว และในตอนทายของเครื่องมือน้ี จะทําการ
สแกนพรอมดวยการถามคําถาม คะแนนสูงสุดของแตละโดเมนคือสิบหาคะแนน 
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สิ่งท่ีควรจะเปนคือ จัดการอภิปรายกลุมหลายครั้งกับกลุมคนท่ีมีความเก่ียวของกับบริษัทแตกตางกันเชน คนงานชายและหญิง 
เกษตรกรรายยอยอิสระชายและหญิง พนักงานระดับสูง (ประธาน ผูจัดการ เจาหนาท่ีโครงการ เจาหนาท่ีฝายทรัพยากรบุคคล 
ฯลฯ) 
 
การอภิปรายกลุมเปาหมายจะเริม่ดวยการอธิบายวัตถุประสงคของการอภิปรายเก่ียวกับชุดคํากลาว โดยจะมีท้ังหมดหาเกณฑ/
โดเมน และหลังจากตอบคําถามตางๆ ท่ีเก่ียวของแลว ผูถูกสัมภาษณจะประเมินประสิทธิผลในดานน้ันๆ แลวใหคะแนน ตาราง
ตอไปน้ีเปนการสรุปดานตางๆ ท้ังหา และอธิบายสถานการณท่ีควรจะเปนสาํหรับในแตละชอง  
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 2020 2021 2022 2023 

1. บริษัทตระหนักถึงความสําคญัในเรื่องเพศสภาพท่ีมีตอกลยุทธดาน
ธุรกิจของบริษัท 

5    

2. สภาพแรงงานของพนักงานหญิงไดรับการแกไข 9    

3. บริการของบริษัทมีใหแกเกษตรกรรายยอยอิสระหญิง 4    

4. บริษัทมีนโยบายดานเพศสภาพและสนับสนุนขีดความสามารถทาง
เพศสภาพภายในของบริษัท 

4    

5. มีกลไกในการสังเกตการณกลยทุธทางเพศสภาพของธุรกิจ 4    

 

ขั้นตอนท่ี 2 ใหคะแนนรวมแกหาโดเมนและทํากราฟแมงมุม 
ตามคะแนนท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 ตารางดานบนเสร็จสมบูรณแลว และตอมาจะทํากราฟแมงมุม ผูตอบแบบสอบถามจะ
วิเคราะหคะแนนของแตละมิติ/ดาน  ซึ่งจะทําใหสามารถทบทวนสถานการณไดวาอาจตองมีการปรับปรุงหรือไม ท้ังน้ี อาจมี
มิติ/ดานมากกวาหน่ึงท่ีจําเปนตองทําการปรับปรุง 
 

 
ขั้นตอนท่ี 3 มีการอภิปรายและตกลงกนัวาดวยเร่ืองสิ่งท่ีตองปรับปรุง 
ผูท่ีทําการสมัภาษณจะพูดคุยกับพนักงานระดับสูงข้ึนไปของบริษัท เพ่ือท่ีจะระบุชองวางและสิ่งท่ีตองปรับปรุง และหากมีความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกัน ก็ใหใชชวงคะแนนมาประกอบ 
 

พนักงานระดับสูงข้ึนไปของบริษัทจะวิเคราะหกราฟแมงมุมน้ี แลวจะระบุวาดานใดท่ีไดคะแนนต่ําสดุ จากน้ันจะถามคําถาม
ตอไปน้ี 

1. คะแนนท่ีต่ําในสวนน้ีมสีาเหตุจากอะไร 
2. เคยพยายามทําอะไรเพ่ือแกไขปญหาหรือจดุออนน้ี 
3. ผลลัพธเปนอยางไร 
4. แรงจูงใจในการแกไขปญหาหรอือุปสรรคน้ีคืออะไร 
5. ขอแนะนําเพ่ือแกไขปรับปรุงในสวนน้ีคืออะไร 

 
 

ตารางตอไปน้ีใหคําแนะนําวาจะใชเอกสารอธิบายแนวทางดานเพศสภาพน้ีในการกําหนดการกระทําไดอยางไร 
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โดเมนท้ัง 5 คําแนะนําเพ่ือใชกับการชี้แนะทางเพศสภาพ 
1. บริษัทตระหนักถึงความสําคญัในเรื่อง
เพศสภาพท่ีมตีอกลยุทธดานธุรกิจของ
บริษัท 

กลยุทธแตละขอในแนวทางน้ีอธิบายวากรณีธุรกิจอะไรท่ีจะนํากลยทุธมา
ปรับใช 

2. สภาพแรงงานของพนักงานหญิงไดรับ
การแกไข 

สวนท่ี 1 ของแนวทางน้ีประกอบดวยกลยุทธหลายอยางท่ีนําไปใชไดจริง 
เพ่ือปรับปรุงสภาพแรงงานของพนักงานหญิง 

3. บริการของบริษัทมีใหแกเกษตรกรราย
ยอยอิสระหญิงดวยเชนกัน 

สวนท่ี 2 ของแนวทางน้ีอธิบายกลยุทธท่ีประกอบดวยผูหญิงซึ่งอยูใน
ตําแหนงท่ีเสมอภาค (มากข้ึน) ในโครงการเกษตรกรรายยอยอิสระและกลุม
เกษตรกรรายยอยอิสระ 

4. บริษัทมีนโยบายดานเพศสภาพและ
สนับสนุนขีดความสามารถทางเพศสภาพ
ภายในของบริษัท 

ในสวนท่ี 2 โดยเฉพาะน้ี อางถึงการปฏิบัติในระดับผูบรหิารของบริษัท โดยมี
ฝายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการดานเพศสภาพท่ีเก่ียวของ 
สวนท่ี 5 ใหคําแนะนําเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงทางเพศสภาพ 

5. มีกลไกในการสังเกตการณกลยทุธทาง
เพศสภาพของธุรกิจ 

ในแนวทางน้ีอธิบายเก่ียวกับกลยทุธทุกขอ รวมท้ังคําแนะนําในการ
สังเกตการณผลลัพธของกลยุทธท้ังในระดับของผูหญิง (ท่ีสัมพันธกับ P&S ท่ี
เก่ียวของของ RSPO) และระดับของกลยุทธทางธุรกิจ 
สวนท่ี 5 ใหคําแนะนําในการสื่อสารกลยุทธดานเพศสภาพของบริษัทและ
ผลสําเร็จ 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การวางแผนกลยุทธและการดําเนินการแกไข 
ข้ันตอนน้ีจะระบุสิ่งท่ีตองปรับปรุงและการนําการดาํเนินการแกไขไปปฏิบัติ และใหพยายามจัดลําดับความสําคญั ถาเปนไปได 
ผลลพัธท่ีไดจากการอภิปรายกลุมหลายครั้งจะถูกนํามารวมไวในแผนปฏิบัติรวมดานเพศสภาพของบริษัท 
 
จุดท่ีตองมีการปรับปรุง การดําเนินการท่ีมีการเสนอ กรอบเวลา วิธีการ ผูรับผิดชอบ 
     
     

 

วันท่ี: 
ช่ือบริษัท: 
จํานวนผูเขารวม/ผูตอบคําถาม: หญิง _____________________  ชาย _____________________ 
ตําแหนงในองคกรของผูเขารวม: หญิง _____________________  ชาย _____________________ 
 

การสแกนเพศสภาพอยางเรว็ๆ 
ไมเห็นดวย
อยางมาก 

ไม 
เห็นดวย 

อาจจะ เห็นดวย 
เห็นดวย
อยางมาก 

 

 1 2 3 4 5  
1. บริษัทตระหนักถึงความสาํคัญในเรือ่งเพศสภาพที่มีตอ 
กลยุทธดานธุรกิจของบริษัท 

      

1.1 การใหความสําคัญกับความตองการที่จําเปนและผลประโยชน
ของพนักงานหญิงเปนประโยชนแกบริษทั 

 2     

1.2 ใหแนใจวาการเขาถึงบริการโดยเทาเทียมกันของเกษตรกรราย
ยอยอิสระหญิงเปนประโยชนแกบริษัท 

 2     

1.3 บริษัทตองคํานึงถึงความสัมพันธทางเพศสภาพในแงที่วาส่ิงนี้
สัมพันธกับชุมชน 

1      

รวม 1 1 4 0 0 0 5 
2. สภาพแรงงานของพนักงานหญิงไดรับการแกไข       
2.1 พนักงานหญิงไดรับคําปรึกษาเพื่อจะไดแนใจวาสภาพแรงงาน
สอดคลองกับความตองการที่จาํเปนพิเศษและผลประโยชนของตนเอง 
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และผูหญิงมีสวนรวมในการส่ือสารระหวางโครงสรางของผูบริหารและ
คนงาน (เชน ทางกลุมคนงาน คณะกรรมการดานเพศสภาพ ฯลฯ) 

 
 

4 
2.2 สภาพแรงงานของพนักงานหญิงถูกปรับใหตรงกับความตองการที่
จําเปนและผลประโยชนของพนกังาน (เชน ที่เกี่ยวของกับสภาวะใน
การทํางาน ความปลอดภัย ความยืดหยุนในงาน การหลีกเล่ียงการถูก
คุกคามทางเพศ ฯลฯ) 

   
 
 

3 

   

2.3 ผูหญิงมีโอกาสที่จะไดรับการฝกและการพัฒนาอาชีพเทาเทยีมกับ
ผูชาย รวมทั้งที่อยูในงานดานเทคนิคและการบริหารจัดการที่ปกติมัก
ถูกมองวาเปนงานของผูชาย 

  
 

2 

    

รวม 2 0 2 3 4 0 9 
3. บริการของบริษัทมีใหแกทั้งสามีและภรรยาในครอบครัว
เกษตรกรรายยอยอิสระ 

      

3.1 บริษัทจะส่ือสารกับเกษตรรายยอยอิสระหญิงเกี่ยวกับวธิีปรับ 
เปล่ียนการบริการใหตรงตามความตองการที่จําเปนและผลประโยชน
ของพวกเขา (เวลา สถานที ่ใครจะเปนผูใหบริการ ฯลฯ) 

  
 

2 

    

3.2 บริการของบริษัทมีใหแกคูสมรสของเกษตรกรรายยอยอิสระชาย
ดวยเชนกัน 

 
1 

     

3.3 การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาจะทําแยกกันระหวางชายและ
หญิง 

 
1 

     

รวม 3 2 2 0 0 0 4 
4. บริษัทมีนโยบายดานเพศและสนับสนุนขีดความสามารถทาง
เพศสภาพภายในของบริษัท 

      

4.1 ความเทาเทียมทางเพศเปนเปาหมายดานกลยุทธของบริษัท ส่ิงนี้
สะทอนอยูในนโยบายดานเพศสภาพ เปาหมายทางเพศสภาพ และ
การส่ือสารของบริษัท 

1      

4.2 ฝายทรัพยากรบุคคลสามารถนํานโยบายนี้ไปใช  2     
4.3 ผูหญิงไดรับตําแหนงในระดับตางๆ ในบริษัท รวมทั้งตําแหนง
บริหาร 

1      

รวม 4 2 2 0 0 0 4 
5. มีกลไกในการสังเกตการณกลยุทธทางเพศสภาพของธุรกิจ       
5.1 บริษัททราบจํานวนและสัดสวนที่คิดเปนเปอรเซ็นตของพนักงาน
ชายหญิง และเกษตรรรายยอยอิสระหญิง 

1      

5.2 บริษัทมีการติดตามสถานะของพนักงานทั้งชายและหญิงที่อยูใน
งานตางประเภท รวมทั้งงานในสวนบริหารและเทคนิค และใน
ตําแหนงงานประจําและชั่วคราวตามฤดูกาล 

1      

5.3 มีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัการมีสวนรวมในการฝกอบรม
และการประชุมของชายและหญิง รวมท้ังการขาดและการลาออกและ
เขาใหมของพนักงาน 

 2     

รวม 5 2 2 0 0 0 4 

 

  

2. การประเมินความเสีย่งทางเพศสภาพ 

ทําไมเรื่องน้ีจึงสําคัญ 
เพ่ือใหการนําคําช้ีแนะแนวทางทางเพศสภาพไปใชอยางประสบผลสาํเร็จ องคกรท่ีมีความออนไหวทางเพศสภาพน้ันจะเปนสิ่ง
ท่ีขาดไปไมได ซึ่งถาจะใหดีควรจะเริ่มท่ีการสแกนเพศสภาพอยางเรว็ๆ ตามท่ีไดบรรยายไวในสวนท่ี 5 ขอ 1 ซึ่งการประเมิน
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ความเสีย่งท่ีจะนําเสนอในสวนน้ีจะใหคําแนะนําท่ีวา ทําอยางไรองคกรภายในของบริษัทจะสามารถนําคําช้ีแนะแนวทางทาง
เพศสภาพน้ีไปใชไดอยางแนนอน 
 
วิธีทําการประเมินความเสี่ยง 
ทุกคําถามในชองความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีอยูในแนวตั้ง ถาตอบวา ไม  ใหดูคําแนะนําการปฏบัิติแลวทําแผนเพ่ือนําไปใช 
 

ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ แนะนําการปฏิบัติ 

นโยบายดานเพศสภาพ • พัฒนานโยบายดานเพศสภาพ 

• ทําการสื่อสารนโยบายน้ันกับพนักงานของบริษัทและกับสังคมภายนอก 

• แถลงนโยบายท่ีวาดวยความเทาเทียมทางเพศและการเสริมสรางพลังทาง
เศรษฐกิจของผูหญิงตอสาธารณะ 

ไดมีการทํากลยุทธดานเพศสภาพและ
แผนปฏิบัติการหรือไม 

• พัฒนากลยุทธเพ่ือแกไขขอจํากัดดานเพศสภาพของพนักงานหญิง เกษตร
รายยอยอิสระหญิง และผูหญิงในชุมชน 

• ระบุวาบริษัทจะเขาถึง ใหประโยชน และสรางพลังใหผูหญิงในทุกระดับ
อยางไร 

มกีารนําเสนอเรื่องความเทาเทียมทาง
เพศในสํานักงานใหญของบริษัทและ
ในระดับบรหิารหรือไม 

• ทําสิ่งท่ีพูด! 

• พิจารณาการปฏิบัติท่ีแนนอน ท่ีจะชวยในการจางงานและรักษาพนักงาน
หญิงไว เพ่ือปรับปรุงตําแหนงของผูหญิงในบริษัท 

มีงบประมาณสําหรับกิจกรรมดาน
เพศสภาพหรือไม 

• รับรองวามีงบประมาณในการดําเนินการตามกลยุทธท่ีเก่ียวของกับดาน
เพศสภาพในระดับตางๆ ในบริษัท กับพนักงาน เกษตรกรรายยอยอิสระ 
และในชุมชน 

มีผูเช่ียวชาญดานเพศสภาพในบรษัิท
หรือไม 

• ตองแนใจวามีผูเช่ียวชาญดานเพศสภาพในบริษัท 

• หากจําเปน ใหจางผูเช่ียวชาญภายนอกหรือประสานกับ NGOs หรือ
บริษัทท่ีปรึกษา 

• มีสวนรวมในเครือขายดานเพศสภาพ 

• แลกเปลีย่นประสบการณกับบริษัทผลิตนํ้ามันปาลมอ่ืนๆ 

• กําหนดจุดโฟกัสดานเพศสภาพสําหรับกลยุทธเฉพาะเชน การตั้ง
คณะกรรมการดานเพศสภาพ และฝกอบรมและใหอุปกรณและตัวอยาง
แกคณะกรรมการกลุมน้ี 

มีการวัดผลดานเพศสภาพสภาพ
หรือไม 

• รวบรวมขอมลูท่ีเก่ียวกับเพศสภาพ 

• รวบรวมขอมลูเก่ียวกับการท่ีบริษัทเขาถึง ใหประโยชน และสรางพลังให
ผูหญิงอยางไร 

มีการสื่อสารเก่ียวกับผลลัพธดานเพศ
สภาพหรือไม 

• แบงปนประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีดีและเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตของผูหญิง 

• ตีพิมพเพ่ือเผยแพรเรื่องราวเหลาน้ี )เปนบทความ หรือกรณีศึกษา ฯลฯ (
ในเว็บไซทของบริษัทหรือท่ีอ่ืนๆ และใชเรื่องพวกน้ีเปนสื่อและแคมเปญ
เพ่ือสรางความตระหนักรู 
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แหลงขอมลูเพ่ิมเตมิ  

 

วีดีโอเก่ียวกับผูหญิงในภาคการผลตินํ้ามันปาลม 
‘What is it like being a woman working in palm oil And how one company is working 
towards gender equality’. In an industry dominated by men what can a palm oil company do to ensure 
gender equality Watch the video. Source: Cargill on www.eco-business.com 2019. 
 
‘Gender and palm oil: Working together as a couple’. Yuliana Putri Leha 23 has worked gathering oil palm 
fruits together with her husband Singapul since 2014 in West Kalimantan Indonesia. Yuliana works on a 
casual basis but says she’s unsure if she could find alternative work if she tried. Watch the video. Source: 
Center for International Forestry Research (CIFOR) 2017. 
 
‘Gender and palm oil: A day in the life of a female palm oil worker’. Hear from Magdalena Pandan a 35-
year-old oil palm plantation worker in West Kalimantan Indonesia who rises before dawn every day to carry 
out her duties towards her job her family and her croplands. Watch the video. Source: Center for 
International Forestry Research (CIFOR) 2017. 
 
Science in the field. Hear from CIFOR scientist Bimbika Sijapati Basnett on her team’s research into issues 
related to gender and women in the expansion of the oil palm industry in Indonesia. Watch this video. 
Source: Center for International Forestry Research (CIFOR) 2017. 
 
บล็อกเก่ียวกับผูหญิงในภาคการผลิตนํ้ามันปาลม 
‘On the ground in Indonesia with a Cargill safety advisor and her understudy’. Alicia and Meta check that 
the workers are wearing their personal protective equipment and that it is in good condition. Ever-alert 
Meta and Alicia live and breathe their safety roles at Harapan a more than 32000-hectare plantation 
employing more than 5800 workers. Read the story. Source: Cargill 2017.   
 
‘Creating a safer healthier workplace’. Environment Health Fire & Safety Inspector Eka Syamsiah Hidayah 
Nasution 26 years old Jakarta (GAR): “Even one incident is one too many. I want to minimise the risks further 
even eliminate them.” This is Eka’s philosophy as the Environment Health Fire & Safety Inspector for Golden 
Agri-Resources (GAR). Read the story. Source: GAR 2017. 
 
‘Engineering a sustainable future’. Novianti Mandasari Environmental Engineer 25 years old Riau (GAR): 
“Almost 70 per cent of oil palm fresh fruit bunches become waste once crude palm oil (CPO) is extracted. 
We are referring to waste such as fibres and shells as well as liquid effluent. So a big part of my job is to 
reuse reduce recycle and manage this “waste” responsibly—I play an important role in producing palm oil 
sustainably.’ Read her story and watch the video. Source: GAR 2017. 
 
‘Gender equality in palm oil: Where are we at today’. Golden Agri-Resources (GAR) is exploring where we 
can play a part in creating a more gender-balanced industry. Read this blog. Source: GAR 2017. 
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https://www.eco-business.com/videos/what-is-it-like-being-a-woman-working-in-palm-oil/
http://www.eco-business.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XjuOuqeVafU
https://www.youtube.com/watch?v=ilw_6r-PVug&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?time_continue=281&v=8STZ5NKQchU&feature=emb_logo
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https://goldenagri.com.sg/creating-safer-healthier-workplace/
https://goldenagri.com.sg/engineering-sustainable-future/
https://goldenagri.com.sg/gender-equality-palm-oil-today/


 

กรณีเก่ียวกับเพศสภาพทางธุรกิจในภาคอ่ืนๆ 
Reducing Absenteeism and Turnover of Female Workers in the Tuna Industry Solomon islands. Two-pager 
on the experience of SolTuna in partnership with IFC: the business case for addressing gender-based 
constraints of female employees on the Solomon Islands. Fair & Sustainable/AgriProFocus 2019. Read here. 
 
Socially responsible fruit growing South Africa. Two-pager on the experience of Afrifresh in partnership with 
IFC: the business case for better work for women on fresh fruit farms in South Africa. Fair & 
Sustainable/AgriProFocus 2019. Read here.  
 
More and better milk. The partnership of FrieslandCampina and 2SCALE in Nigeria. Two-pager on the 
business case for recognizing female Fulani as dairy producers and the importance of establishing water 
points. Fair & Sustainable/AgriProFocus 2019. Read here. 
 
Coffee that ‘Comes with a Story. The experience of Kyagalanyi in partnership with Rain Forest Alliance.  
Two-pager on the business case for the household approach in Uganda Fair & Sustainable/AgriProFocus 
2019.  Read here.  
 
Women: Champions in Meeting Certification Standards. Asociación Aldea Global Jinotega’s experience in 
partnership with UTZ (now Rainforest Alliance). Two-pager on the business case for mainstreaming gender 
in the coffee sector in Nicaragua Fair & Sustainable/AgriProFocus 2019. Read here. 
 
Chocolate from where the cocoa beans grow. Two-pager on the experience of the company POD Chocolate 
and the NGO Kalimajari with women’s empowerment in cocoa on Bali Indonesia in partnership with UTZ 
(now Rainforest Alliance) Fair & Sustainable/AgriProFocus 2019. Read here. 
 
Women’s World Banking 2017 Opportunity for Women. Growth for Business. Watch the video. 
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https://images.agri-profocus.nl/upload/EN_20181214_SolTuna_WEE_casepaper_AgriProFocus_-_Fair_and_sustainable1548063896.pdf
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https://images.agri-profocus.nl/upload/More_And_Better_Milk_gender_case1545044135.pdf
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https://images.agri-profocus.nl/upload/post/Women_Champions_in_Meeting_Certi%EF%AC%81cation_Standards1574255488.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=0_gea_WKj_o&list=LLt5YIz3iTmNLuwU0sFyn0yA&index=13&t=47s


 

เอกสารอางอิง 

AgriProFocus (2014). Gender in value chains. Practical toolkit to integrate a gender perspective in 
agricultural value chain development. 
 
AgriProFocus for example in Sustainable coffee as a family business; approaches and tools to included 
women and youth a publication by Hivos AgriProFocus Fair & Sustainable Advisory Services and The 
Sustainable Coffee Program powered by IDH the Sustainable Trade Initiative available in English (2014) and 
Spanish (2015). 
 
AgriProFocus/ Fair & Sustainable (2019). The business case for women’s empowerment. Eight two-pagers 
with case description of different value chains companies and countries.  
 
Joselyn Bigirwa (2018). Gender-based impacts of commercial oil palm plantations in Kalangala  
in: Richard Ssemmanda and Michael Opige (eds.) Oil palm plantations in forest landscapes: impacts 
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Center for International Forestry Research (CIFOR) Li T. (2015). Social impacts of oil palm in Indonesia: A 
gendered perspective from West Kalimantan. Bogor Indonesia.  
 
Center for International Forestry Research (CIFOR) Bimbika Sijapati Basnett Sophia Gnych and Cut Augusta 
Mindry Anandi (2016). Transforming the Roundtable on Sustainable Palm Oil for greater gender equality 
and women’s empowerment. 
 
Donor Committee for Enterprise Development (DCED) Erin Markel (2014). Measuring Women’s Economic 
Empowerment in Private Sector Development. 
 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) (2016). Developing gender-sensitive value 
chains. A guiding framework.  
 
FAO (2018). How can we protect men women and children from gender-based violence Addressing GBV in 
the food security and agriculture sector.  
 
HRNS is a foundation created by the Neumann Gruppe a family business market leader in the coffee sector 
worldwide https://www.hrnstiftung.org/a-scientifically-sound-gender-approach/ 
 
IFPRI Meinzen-Dick Ruth et al. (2017). Do agricultural development projects reach benefit or empower 
women Expert paper prepared by the International Food Policy Research Institute. 
 
International Finance Corporation (IFC) (2013). Investing in Women’s Employment Good for Business Good 
for Development.  
 
International Finance Corporation (IFC)/World Bank Group (2016). Investing in Women along Agribusiness 
Value Chains.  
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Oxfam (2019). Business Briefing on Unpaid Care and Domestic Work: Why unpaid care by women and girls 
matters to business and how companies can address it. 
 
OxfamNovib (2019). Gender Action Learning System. Practical guide for transforming gender and unequal 
power relations in value chains. 
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