
 

 

การเสริมสร้างความเท่าเทียมทางเพศและความสามารถ
ในการฟ้ืนตัวผ่านผลิตภัณฑแ์ละบริการทางการเงินเชิง
นวัตกรรมเพื่อรับมือความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ 



 

 

 

ทรัพยากรทางการเงิน 
 

ผู้หญิงทำงานหนักกว่าแต่ได้เงินน้อยกว่า 
 

ผู้หญิงทำงานในไร่นาและในครัวเรือนด้วย
ปริมาณที่มากกว่า พวกเขามักทำงานที่ใช้
แรงงานมากกว่าผู้ชายโดยได้รับค่าตอบแทน
น้อยกว่า อีกทั้งต้องรับผิดชอบงานบ้านและ

งานดูแลผู้อื่นโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 
 

 ผู้หญิงกู้ยืมเงินและซื้อประกันได้ยากกว่า 
 

การกูเ้งินก้อนใหญ่เป็นสิ่งที่ผู้หญิงเข้าถึงได้ยาก
หากไม่มีหลักประกัน เช่น ที่ดิน นอกจากน้ี
ผู้ชายใช้ประกันมากกว่าผู้หญิงถึงส่ีเท่า อาจ
เน่ืองจากผู้หญิงไม่ทราบถึงแนวคิดเรื่องการ
ประกัน ไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ หรือ
ให้ความสำคัญกบัค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ
การออมสำหรับกรณีฉุกเฉินมากกว่า 

 

ข้อมูล 
 

ผู้หญิงเข้าถึงข้อมูลและการฝึกอบรม 
ได้น้อยกว่า 

 

ผู้ชายมักจะได้รับการฝึกอบรมและบริการ
ส่งเสริมการเกษตรมากกว่า ความรู้ด้านการ
ผลิตพืชผลเป็นส่ิงสำคัญสำหรับผู้หญิงและ
ผู้ชายในการตัดสินใจร่วมกันว่าจะลงทุนใช้เงิน

ช่วยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติอย่างไร  
เช่น เงินประกัน 

 

ผู้หญิงมีความรู้ทางการเงินน้อยกว่า 
 

ผู้หญิงมีความตระหนักรู้และความเข้าใจน้อย
กว่าว่ามีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอะไร
อยู่บ้าง กระบวนการของส่ิงเหล่านี้ ความเส่ียง
ต่าง ๆ และวิธีที่ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่าน้ี
สามารถช่วยทำให้ชีวิตของพวกเธอดีขึ้นได้

อย่างไร 

 

สิทธิและ 
อำนาจในการตัดสินใจ 

 

ผู้หญิงมักถูกกีดกันจากการตัดสินใจ 
ทางการเงินท่ีสำคัญ 

 

แม้ว่าผู้หญิงมักรับผิดชอบในการจัดการการเงินใน
ครัวเรือนในแต่ละวัน ผู้ชายมักจะเป็นผู้ควบคุมเงิน

จำนวนที่มากกว่า เช่น เงินกู้ต่าง ๆ  
 

ผู้หญิงเข้าถึงที่ดิน อสังหาริมทรัพย์  

และสินทรัพย์ได้น้อยกว่า  
ผู้หญิงเป็นเจ้าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์น้อย
กว่าผู้ชายมาก เม่ือผู้หญิงเป็นเจ้าของพวกเธอมี
สิทธิการถือครองน้อยกว่าและที่ดินมักจะมีขนาด
เล็กกว่าและมีคุณภาพด้อยกว่า หากไม่มีกรรมสิทธ์ิ
ในที่ดิน ผู้หญิงมีแนวโน้มน้อยกว่าในการปรับใช้
เทคนิคทางการเกษตรที่ช่วยลดความเส่ียงจาก

สภาพภูมิอากาศ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและผู้ชาย
อย่างเท่าเทียมกัน 
 

เมื่อภูมิภาคอาเซียนประสบกับคล่ืนความร้อน ความแห้งแล้ง พายุและระดับน้ำทะเลท่ีสูงข้ึน ผู้หญิงได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะเหตุ
ว่าโดยปกติแล้วผู้หญิงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเล้ียงดูครอบครัว มีอำนาจจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์น้อยกว่า อีกทั้งยังเข้าถึง
สินเช่ือ ประกัน ข้อมูลและการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้น้อยกว่า ผู้หญิงในภาคการเกษตรได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย เข้าถึงการศึกษาได้
น้อยกว่า และมีแนวโน้มที่จะอยู่กับภาวะความยากจน แรงกดดันต่อผู้หญิงจะรุนแรงข้ึนเมื่อเกิดภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศซ่ึงทำให้
ต้องดูแลครอบครัวยากลำบากข้ึนและมีกรณีความรุนแรงในครอบครัวกเ็พิ่มข้ึนด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้ผู้หญิงปรับเปล่ียนวิถีการทำ
การเกษตร วิธีจัดการผลกระทบต่าง ๆ จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลงทุนในอนาคตของตนเองได้ยากลำบากข้ึน 
 

ผู้หญิงในภาคการเกษตรต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ 3 ข้อคือ ทรัพยากร ข้อมูล และสิทธิ 

ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ในการเข้าถึง
ข้อมูล การศึกษา ทรัพยากร สิทธ ิและอำนาจ
ในการตัดสินใจทำให้ผู้หญิงมีความสามารถใน

การฟ้ืนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศน้อยกว่าและถูกกีดกนัจากกลไก
แก้ปัญหาทางการเงินต่าง ๆ เพ่ือรับมือกับ

สภาพภูมิอากาศ 

 



 
 

 

!  

 

นำเสนอบริการและผลิตภัณฑท์างการเงิน
สำหรับผู้หญิงท่ีแตกต่างออกไปเพื่อรับมือ
ความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศ 

 

ผู้หญิงมักจะสนใจประกันสุขภาพ การออม 
และสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กมากกว่า  

ดังนั้น การนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านีค้วบคู่กับ
ประกันทางการเกษตรจะสามารถช่วยสนับสนุน
สิ่งที่ผู้หญิงให้ความสำคัญด้านการเงิน และเลี้ยง
ดูครอบครัวของพวกเธอต่อไปจนกว่าจะถึงฤดู

เก็บเกี่ยวครั้งหน้า 
 
 
 

 

 

ให้เปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
 

ให้มีการทบทวนการพิจารณาการจ่ายเงินก้อน
ไปยังหัวหน้าครัวเรือนโดยอัตโนมัต ิอันที่จริง
แล้วทั้งสามีและภรรยาควรเป็นผู้รับค่าสินไหม
ทดแทนร่วมกัน หากไม่สามารถทำได ้ 

ควรส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้รับผลประโยชน์หลัก

หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งในรูปเงินสด 

และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด 
 
 
 
 

 

ให้การฝึกอบรมความรู้ทางการเงินสำหรับ
ผู้หญิงและผู้ชาย 

 

ทำการประเมินความต้องการในการฝึกอบรม
เพื่อทำความเข้าใจความสามารถทางการเงิน
และความต้องการเฉพาะของผู้หญิง  

สามีและภรรยาควรรับการฝึกอบรมร่วมกัน

เพื่อให้ทั้งสองเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการ 

ทางการเงินต่าง ๆ ที่มีอยู ่

 

ใช้แนวทางที่นำโดยชุมชน 
 

ผู้หญิงมักจะพึ่งพาคำแนะนำทางการเงินจาก
เพื่อนและเพื่อนบ้าน ดังนั้น ชุมชนหรือกลุ่มสตรี
จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสำหรับ
ผู้หญิงในการเรียนรู้เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ  

ทางการเงิน องค์กรสตรียังสามารถสนับสนุนให้
ผู้หญิงเรียกร้องสิทธิของตนในฐานะลูกค้าทาง
การเงินและเจรจากับบรรดาสามีในด้านการใช้
บริการและผลิตภัณฑก์ารเงินเพื่อรับมือความ

เส่ียงจากสภาพภูมิอากาศ 

เกษตรกรต้องการอะไรเพ่ือให้สามารถฟ้ืนตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้ดีข้ึน? 
เกษตรกรในภูมิภาคอาเซียนจำเป็นต้องสามารถลงทุนระยะยาวในการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกพืชที่ทนแล้งและมีความหลากหลายมากขึน้
อีกทั้งลงทุนเพือ่ป้องกันตนเอง ครอบครัว ปศุสัตว ์ที่ดิน และบ้านเรือนจากภัยพิบัต ิเพื่อที่จะเตรียมการ ปรับตวั และรับมือกับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อรับมือความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่สนับสนุนความเท่าเทียม
ทางเพศและความสามารถในการฟื้นตัวจะทำให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการลงทุนที่สำคัญและสามารถบริหารจัดการสินเชื่อ ค่า
สินไหมทดแทน เงินสนับสนุนจากรัฐบาลและกลไกแก้ปัญหาทางการเงินต่าง ๆ เพ่ือรับมือกับสภาพภูมิอากาศได้ดีย่ิงขึ้น 

 

 
ลดความซับซ้อนของเอกสารเงินกู้และประกัน

และข้อกำหนดด้านการระบุตัวตน 
 

ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและภาพประกอบเพื่อ
การส่ือสารที่ชัดเจน อาจผ่อนคลายข้อกำหนด
ด้านทำความรู้จักลูกค้า หรือปรับให้เข้ากับ
ผู้หญิงยากจนในชนบทที่ไม่มีหลักฐานยืนยัน
ตัวตนและที่อยู่หรือหาเอกสารเหล่านี้ได้ยาก 
เพื่อทำให้ผู้หญิงสมัครสินเชื่อเพื่อการเกษตรและ

ประกันได้ง่ายขึ้น   

 

ข้ึนทะเบียนแรงงาน 
นอกระบบภาคเกษตรกรรม 

 

ผู้หญิงที่เป็นแรงงานนอกระบบ 
ภาคเกษตรกรรมมักไม่ได้อยู่ในระบบ

ประกันสังคมทางการ และการจ้างงานของ
พวกเขาขึ้นอยู่กับการเก็บเก่ียว การขึ้น

ทะเบียนแรงงานเหล่านี้จะทำให้พวกเขาเข้าถึง
บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู ่
เพื่อรับมือความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศได้ 

  

ลดความซับซ้อนของกระบวนการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนโดยการจ่ายเงินในพื้นที่
ใกล้เคียงกับที่ผู้เรียกร้องค่าสินไหมอาศัยอยู่ 

ไม่มุ่งเน้นเพียงแค่ความรู้ ทักษะและทัศนคติ
ทางการเงินของผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ความมั่นใจในตนเองด้วย แบ่งกลุ่มผู้หญิงตามอายุ เช่น กลุ่มสตรี 

รุ่นเยาว์ 

เสนอสินเช่ือที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน เช่น  
การให้เงินกู้ยืมโดยพิจารณาจากกระแสเงินสด 

บ่อยครั้งผู้หญิงมักถูกมองข้ามว่าเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมประกันยังมีความตระหนักรู้น้อยเก่ียวกับความต้องการและความชอบทางการ
เงินที่แตกต่างกันของผู้ชายและผู้หญิง ผู้ให้บริการประกันควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและการเข้าถึงลูกค้าผู้หญิงในชนบท และ
ควรมีการแนะนำกลไกการร้องเรียนที่ตระหนักถึงความแตกต่างทางบทบาทและสังคมของหญิงชาย การทำงานผ่านตัวแทนที่เป็นผู้หญิงอาจช่วยให้เข้าถึง
ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงได้มากขึ้น และอุตสาหกรรมประกันสามารถดึงดูดผู้หญิงได้มากขึ้นด้วยค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน ช่ัวโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น สถานที่รับ
ดูแลเด็กและการมีบริการรับ-ส่ง 

ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในอุตุสาหกรรมการเงิน 

สาขาที่พนักงานทั้งหมดเป็นผู้หญิงและมีศูนย์บริการท่ีเชื่อมโยงข้อมูล ณ จุดเดียว ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าที่เป็นผู้หญิงซึ่งรวมถึงการ
จ่ายเงินประกัน 

ข้อเสนอแนะ 



 
 

 

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการกลไกทางการเงิน 

เพ่ือรับมือความเสี่ยงด้านภูมิอากาศสำหรับภาคการเกษตรในอาเซียน โปรดดูที่ 
 

https://www.thai-german-cooperation.info/en_US/topic/topic-agriculture-food/  
 

https://www.asean-agrifood.org/ 
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