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Summary
Although there is no infected cases in Nan, however, the effect of COVID-19 situation in Thailand
with the lock down policy aiming to prevent
the spreading of the COVID-19 virus, has widely
affected economy, society and the public sector.
Nan was one of the provinces where travel in and
out of the province through all possible channel
was prohibited from April 5th 2020 onwards. This
included entry and exit through border checkpoint
Huay Khon, and area adjacent to the Lao PDR from
23rd on wards. Only vehicles transporting goods
were exempted. The situation caused the service
economy, tourism and the transport sectors, which
are driving mechanisms for the economy in Nan
province, to come to a standstill on top of fears of
the spreading of COVID-19 disease.
There are many short and long term effects of
the situation. The economy shrank -4.8% due to
the COVID-19 situation; service sector is the most
affected sector -7.8%, industrial sector -7.6%,
agricultural sector -4.9% especially cash crops, i.e.
rubber, corn and rice because of drought resulting
in smaller size of agricultural, and cross-border
trade -4.3%.
Nan is an ethnic diverse province and it also
includes economy production, service sector,
ethnic women facing many obstacles in living their
lives – lacking skills that is required at work and
unable to communicate in Thai. In the meantime,
gender inequality can be obviously seen both
in household and community levels. As a result,
a rapid assessment in regard of gender under
the COVID-19 pandemic is essential in terms of
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creating understanding of impact that effected
target group who are different in regard of gender
and ethnic diversity. Furthermore, they should
have a basic information aiming to initiate a way
to cope with situation thus can be developed to
fit to the community context.
Objectives:
This assessment has been designed to study a
rapid assessment in emergency situation in regard
of the pandemic using gender perspective and
suitability or Rapid gender assessment and inclusive in COVID-19 crisis and emergency response
conducted by RaksThai Foundation, Nan office.
Assessment framework and tool
Gender and COVID-19 program guidance and rapid
gender assessment by CARE International is used
as assessment framework and tool for studying the
situation and impact of the COVID-19 plague for
various groups with different gender, ethnicity and
age. Special emphasis is placed on power relations
in a pandemic situation, on effects of COVID-19
on gender roles and gender based violence as
result of COVID-19. The assessment was designed
as qualitative information collection and thereby
emphasizing in depth information. Information
collection in the field using questionaires in one on
one interviews with pre-designed questions, and
group discussions using semi-structured questions
with pre-selected groups of informants. The total
number of participants in the assessment was 57
people. The study covers the area of 5 districts in
Nan province, i.e. Puer District, Tung Chang District, Muang District, Chalermprakiart District and
Bor Kluea District. Information collection on field
level took pack on 15-23 July 2020.

Gender and economics, salary and profession in
the COVID-19 situation
From the assessment, in addition to the economy
value in the overall provincial level has shrank,
we also found that small entrepreneurs received
a massive impact to all sectors and genders, due
to the fact that the stand-still caused by COVID-19
pandemic resulted in transportation and market disruption in Nan. Particularly, this effected
female entrepreneurs who earns income from
processing products, majority of these women
are ranged from middle-aged women to elderly
women. Vulnerable women, women in poverty and
single mothers are also included in this processing
groups. Female workers producing Hmong textiles
and Hmong clothing items were directly affected.
The shortage of income caused economic vulnerability affecting these Hmong women in terms of
livelihood management, increasing of debts and
they are more prone to be victims of violence.
Basically, women belong to Lua, Hor and Khmu minorities sell vegetables, fruit, mushrooms, bamboo
shoots and forest products or their own cultivated
fruits along roads. This kind of business can be
done in season basis and thus produces income,
which can be used in their daily living. Most of
this income is spent for the family buying food for
children, which is the responsibility of women.
Travel restrictions and closure of transportation
routes was important in making it impossible to
sell different products and also affecting the daily
livelihoods for which women are responsible.
Unemployment in the province is still a major
concern in every sector of employment due to
the fact that Nan is a hometown of labors who
move to work in another provinces or even
another countries. Also, there is an unemployment
issue in the province by which the number of unemployed female workers is increasing. This makes
women become more vulnerable and the stressful
situation in family possibly lead to an increasing
number of domestic violence.
Furthermore, agricultural sector is also another
concern due to the multiple disasters that happened, therefore there will be more poverty in Nan
province. The compensation money provided to
farmers who own a plot of land by which majority
of them are men. The men are the ones registering as farmers especially in Hmong and Lua ethnic
groups where men are considered head of family,

Lan deeds mostly carry the name of the me. As
a result, men are eligible to the compensation
money. In some cases, the men did not spend
the entire amount of compensation funds for the
family therefore it led to conflict within the family.
Access to health services
Health services system during the COVID-19
pandemic has been implemented by public health
volunteers or health-promoting hospital in the
province. Therefore, they can provide an in-depth
service and this can reduce a number of trips to
hospitals as well as another expenses that need to
be paid in hospital fees.
The problem of accessing to health service system
is relative low because the management of it local
public health agency, however treatment that
needs to be done in a continual basis, i.e. dialysis
become an issue due to the lock-down of public
transportation. As a result, renting a private vehicle
to bring patients to the hospital is required and it
is a high cost of expense.
Gender issues related to household management
Women have the main role in caring for the family
regarding disease prevention, resorting food to be
enough for all family members during the shortage of income and consumption items. This issue
not only caused stress to women also they might
have to face domestic violence due to belief that
male lead the family. Yet, households are debt
incurred because the spending for households
items increase.
Hmong families with a tradition of multiple wives
and no birth control are a poverty risk group, since
the head of families are of relatively old age, but at
the same time the offspring are still small and there
are many nieces/nephews/grandchildren, which
need to be looked after. The economy did not allow
for much income, but household expenses for small
and other children have increased. Therefore, ensuring age-appropriate nutrition for children and
also education might have been impacted by the
COVID-19 situation.
When the COVID-19 situation occurred, the saving
regimen regarding met was enforced even stricter
in order to use the money to buy rice and other
starchy food. This has an impact on growth of
small and other children in the family, but also
on pregnant women who did not receive appropriate nourishment in their pregnancy especially
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regarding different food supplements, which is
connected to long term health effects also causing
stress during pregnancy.
Education More than 20% of Nan’s population is
from ethnic groups who culturally have numerous
children and live together in large families. In these
families, ICT equipment, regardless of television or
computers, is not sufficiently available in order to
respond to needs. Furthermore, the parent’s level
of comprehension in order to provide guidance
and to understand the curriculum is low due to
language constraints and low education levels in
ethnic groups, which is especially true for ethnic
women, who are responsible to look after children/
nephews/nieces/grandchildren.
Access limitations for information related to
COVID-19
Another limitation to access to COVID-19 related
information: Dissemination (of information) using
various ethnic languages for those groups who do
not understand Thai language well, which are especially elderly Hmong and Lua women, who were
usually informed by relatives in the household.
Domestic violence in family Male-dominant
culture that men believes they are a head of family.
This is a structure that supports violence culture
that male is more superior than female in Hmong
and Lawa ethnic minority, Some cases happened
because women in the family either mother or wife
tried to stop men from buying alcohol because it
is considered as an unnecessary item during the
economic crisis. Basically, women have to manage
household items and oftentimes become a victim
of domestic violence. This came from the fact
that women wanted to reduce spending of family
amidst of pandemic impact and absent of income.
If women cannot resort food or take care of family
household, those women will be failed from her
role, whereas men have no responsibility in the
household. This culture belief of male leads the
family is a major cause of domestic violence.
The structure of violence culture that shapes its
gender role and also makes women to become
more inferior than men. This is one of the factors
for women and girls bringing them into vulnerable
position in terms of profession, education or even
lack of good opportunities.
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Women’s role : Volunteer and leader
Whereas the women role as public health
volunteer is tough under the COVID-19 situation.
Women have a main responsibilities both in their
own families and in community but their salary
is relatively low. Roles of women can be seen clearer
than men in managing the crisis, i.e. multiple
disasters for Baan Huay Khab case, we found that
women as leaders of public health volunteer had
been effectively responded in order to cope with
the crisis situation.
Response mechanism in order to cope with issues
during the COVID-19 pandemic
Whereas the response mechanism in short-term
is to provide support and distribute consumption
items, the long-term response is still unclear even
it is an essential mechanism required in long term.
The main challenge is gender issues which should
be well aware and come up with ways to tackle long
term problems in regard of employment in women,
accessing to the government funding for women
who are entrepreneurs and farmers as well as to
promote gender equality in community structure.
Recommendation
Economy: There should be a government loan
offered for running businesses and providing
solutions systematically, particularly to women
who are entrepreneurs and become unemployed
owing to the fact that they are vulnerable and
potential to become poorer. This also includes
assisting them in product development and
promoting an on-line marketing.
Social: There should be a support in terms of
funding or school fees to parents in order to reduce
risk of children leaving their schools prior graduation. Also, awareness raising campaign regarding
domestic violence prevention should be conducted
with an objective of reducing violence that had
been embedded in their culture structure and this
should be done in long term.
Health: To set up a mechanism to work at crossborder with our neighboring countries in order to
prevent the outbreak of pandemic.
Disaster prevention: Communication in ethnic
languages should be promoted using variety
means of communication and ways to access
targeted population. Moreover, there should be
a crisis-respond center in the area therefore they
can respond promptly.

Introduction

1

1.Introduction

1.1 Background and significance of rapid gender
assessment
The enforcement of the emergency decree decided
by the Thai government on March 26th 2020 in
order to control and manage the new COVID-19
pandemic has severely affected the livelihood
of citizens as well as every aspect of the Thai
economy and society.
Nan was one of the provinces where travel in and
out of the province through all possible channels
was prohibited from April 5th 2020 onwards. This
included entry and exit through border checkpoint
Huay Khon, an area adjacent to the Lao PDR, from
March 23th onwards. Only vehicles transporting
goods were exempted. Even though there were no
infection cases found in Nan, the COVID-19 lockdown policy in Thailand, which aimed to prevent
the spreading of the COVID-19 virus, has widely
affected the economy, society and public sectors.
The situation caused the service economy, tourism
and the transport sectors, which are the driving
mechanisms for the economy in Nan Province,
to come to a standstill on top of fears of the spreading of COVID-19 virus. There are many short- and
long-term effects of the situation explained above
and it had an impact on citizens of all genders and
ages. In order to gain an in depth understanding of
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the effects, it is necessary to use a gender perspective. Power relations and gender-based violence
needs to be included in the analysis. Nan is an area
of great ethnic diversity and also has a variety of
means with regards to economic production as well
as the service sector. For an emergency gender-based
assessment amidst the COVID-19 pandemic, it is
necessary to gain an understanding of the effects
on target groups, which have different needs based
on gender and ethnic diversity. There is also a
need for basic information in order to find means
of solutions and development appropriate for the
community.
1.2 Objectives
To analyze the situation and assess the urgency of
the emergency situation related to the pandemic
by “applying rapid gender assessment and inclusivity in COVID-19 crisis and emergency response”.
1.3 Methods
“Gender and COVID-19 program guidance1 and
rapid gender assessment” by CARE International
is used as an assessment framework and tool for
studying the situation and impact of the COVID-19
pandemic for various groups with different
genders, ethnicities, and ages. Special emphasis is placed on power relations in a pandemic

situation, the effects of COVID-19 on gender roles,
and gender-based violence as a result of COVID-19,
which will have short- and long-term effects arising
in this health emergency situation. Therefore, the
assessment framework aims to show both shortand long-term emergency requirements in order
to come up with recommendations as solutions
and to mitigate the situation.
The assessment was designed as qualitative information collection and, therefore, emphasized
in-depth information. Information collection
used the qualitative approach, dividing the study
into two parts: 1) study based on information and
related documents, and 2) information collection
in the field using questionnaires in one on one
interviews with pre-designed questions and group
discussions using semi-structured questions with
pre-selected groups of informants who were
able to provide specific information (see more in
attachment). In-field data collection included the
following groups:
• Interview with 10 public health officials,
government officials, education officials and
others related in the matter.
• Interview with 8 community leaders and community volunteers
• Interview with 12 affected target persons, 4 male
and 4 female
• Group discussion with 6 groups of officials and
community leaders with a total number of 22
participants
• Group discussion with 2 groups of affected
people with a total number of 5 participants
The total number of participants in the assessment
was 57 people. The study covers the area of 5
districts in Nan Province, i.e. Puer District, Tung
Chang District, Muang District, Chalermprakiart
District and Bor Kluea District. Information collection on field level took place on 15-23 July 2020.
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Gender context and related
subjects in Nan Province prior to
the COVID-19 situation

2

2. Gender context and related
subjects in Nan Province prior
to the COVID-19 situation

2.1 Economy
In 2017, the gross production of Nan province
was 31,308 million THB (Statistical Office Nan
Province, 2019). The economic evaluation report
Nan Province year 2019 (Provincial Treasury’s
Office Nan Province, Economic Evaluation Report Nan Province, 4th quarter 2019) specified
overall a 2.5% increase of the economy of Nan
Province due to the following important factors:
tourism, private consumption, private investment,
government spending and cross border trade.
Furthermore, with 1,209 more people employed,
the employment rate increased by 0.5%. In total
249,384 people were employed in Nan Province.
There was an increasing need for labor to support
the growing economy in Nan Province with a 1.9%
growth of the service sector and 1.8% growth of
the industry and middle and small-scale businesses.
At the same time, the agricultural sector shrank
by 0.8% due to lack of water for rice cultivation
and caterpillar pests in cash crops such as corn
for animal feed. Cross border trade has increased
by an average of 2.6% due to traffic between
Thailand and Laos across the border at Huay Khon
and the 3-hour opening of the road between the

twin cities Huay Khon-Luang Prabang. The statistics show that in 2019, the economy in Nan has
been growing, especially for the tourism sector,
transport sector, and service sectors. According to
predictions by the Provincial Treasury’s Office Nan
Province, economy in Nan Province was expected
to show further growth in 2020 as follows: +3.3%
for agriculture, +2.4% for industry, and +2.8% for
the service sector. However, due to the COVID-19
situation, the economy shrank in the first quarter
despite the growth predictions made in 2019.
In the beginning of 2020, between January and
March, the economy in Nan Province shrank 1.1
% due to COVID-19 (Provincial Treasury’s Office
Nan Province, 2020), i.e. -5.3% for the service
sector, -3.5% for the industrial sector, -3.1% for the
agricultural sector, and -0.2% for the cross-border
trade. Employment rate also decreased by -0.2 %.
In addition, the province also experienced recurrent drought problems in 2020.
2.2 Population information
In total, Nan Province has a population of 477,882
people in 15 districts, 99 sub-districts and 921
villages, out of which, 239,443 are male and
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238,439 are female (Labor office Nan Province,
labor information in Nan Province in the first
quarter January-March 2020, 2020).
There are a total of 109,203 families living in Nan
Province out of which 41,735 are extended families, 53,474 are single families, 3,353 are families
with a single family head, 1,718 are families that
are looked after by elderly, and 146 are same sex
families. The statistics show 32 cases of under-aged
pregnancies (OSCC, 2560) and 1.58 % divorces
(Statistical Office Nan Province, 2019).
Ethnic
Nan is an ethnically diverse province. Apart from
Northern Thais, there are also Thai Lua and various
other ethnic groups, the numbers of which have
been identified as follows:
• Lua ethnic group lives in 129 villages with 42,331
people
• Hmong ethnic group lives in 32 villages with
31,132 people
• Mien ethnic group lives in 30 villages with 11,910
people
• Khmu ethnic group has 23 villages and 8,668
people
• Mabri ethnic group has 2 villages and 357 people
• Lahu ethnic group has 2 villages and 26 people
Altogether, the ethnic groups in Nan Province
represent a population of 94,424 people. There
are numerous ethnic groups living in all of Nan’s
districts. In these three districts we find the
following ethnic groups:
District Puer is the district with the highest number
of tribal population with 16,077 people living in 34
villages. It is followed by Muang district, where we
find 29 villages with a total of 13,255 people. Bor
Klua district shows the third highest numbers with
50 villages and 12,869 people. (Information system promoting health, hygiene and environment,
2016) Furthermore, there are also people who
call themselves “Hor” living scattered throughout
the province.
2.3 Employment
Statistics of the Nan Ministry of Labor show
(Ministry of Labor Nan Province, Labor situation
Nan Province in the first quarter January-March
2020) that there are 246,370 people (68,09%)
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within the employment age group and 115,426
people (31.91%) who are not. Most employed
people work in the agricultural sector, which is an
estimate of 140,264 people (57.10%). The others
who are not working in the agricultural sector
comprise the remaining 105,379 people (42.90%).
Out of which, 30,037 are employees in trading
businesses (12.40%), followed by 19,060 working
as production workers (7.87%). Moreover, most
employed people (approximately 61,477 people)
have not finished their primary school education.
The 2019 statistics also reveal 186,635 people
who are categorized as informal labor, a majority
of which are working in the agricultural sector
(138,707 people, or 74.32%) and in other sectors
(42,928 people, or 25.68%).
There are 867 migrant workers employed in Nan
Province. A majority (410 people) of these migrant
workers are imported labor (MOU) (47.29%). The
remainder are divided as follows: 305 people
(35.18%) are workers from within the country (pink
card), 132 people (15.22%) are general short-term
migrant workers, and 20 (2.31%) are people from
ethnic minority groups. Migrant workers mostly
work in Muang and Puer district areas (Labor
Ministry Nan Province, Labor report Nan Province
quarter 3 year 2019, 2019).
Information from the Office of Social Development
and Social Security Nan Province specifies that
23% of those within the employment age group
are responsible for children and 28% for elderly
(Office of Social Development and Social Security
Nan Province, Information on population numbers
of Nan Province, 2019).
2.4 Education
In total there are 104,159 people in all existing
government and private education institutes. Out
of these, 28,067 are students in non-formal education and 29,620 are primary level students of every
affiliation (Ministry of Education Nan Province,
2019). Gender can be subdivided as follows:
• Primary education - 14,885 male and 13,803
female,
• Secondary education - early years 7,289 male
and 6,905 female,
• Secondary education senior years - 3,971 male
and 5,034 female, and
• Vocational certificate - 1,874 male, 792 female

The numbers show a similar proportion of male
and female students in senior years of secondary
education and pursuing the vocational certificate.
• In 2017 there were 25 cases of dropouts halfway
due to the following reasons: poverty (11 cases),
family problems (3 cases), marriage (6 cases),
adjustment difficulties (1 case), delinquency
(1 case), following family in migration (2 cases)
(Bureau of statistics, Nan Province, 2019).
• The general information on education in the
financial statistics show a relatively low number
of school dropouts in 2018. There were only 4
dropout cases due to illness and accident (education statistic report, 2020).
• In 2019, there were 479 cases of school dropouts, all of which were affiliated to vocational
education facilities, but without specifying the
reasons (education statistic report, 2020).
2.5 Statistics on poverty
The population survey regarding household
basic needs in 2018 found that there were 44,304
people (9% of the provincial population) that were
deemed “poor” (Office of Social Development and
Social Security Nan Province, Social Situation Nan
Province year 2019, 2019). Data from people registering for government services, which represents a
similar number of people as the population survey
regarding household basic needs survey, shows
a number of 41,403 people who have registered
in order to receive government services (Office
of Social Development and Social Security Nan
Province, data on registration for government services on provincial level, 2019). Within this group
the following problems were found:
• 53.28% of people who have registered for
government services of Nan Province – a total
of 17,740 people - have insufficient salary for
their livelihood,
• 40.15% of people who have registered for
government services of Nan Province – a total
of 13,368 people – live in poverty,
• 13.36% of people who have registered for
government services of Nan Province – a total
of 4,448 people – face problems of debt and
lack of savings,
• 9.73% of people who have registered for
government services of Nan Province – a total
of 3,238 people – are unemployment, and

• 7.84% of people who have registered for
government services of Nan Province – a total
of 2,609 people – have to look after dependent
family members
2.6 Gender issues in Nan Province
The economic, social and educational status of
women in different ethnic groups in Nan Province
is lower than that of men (Project WEE-Nan, 2018).
Access for women is more limited than for men.
There is less participation of women on community level regardless of whether it is at the family,
village or sub-district level. Women show lower
participation in attending meetings, expressing
opinions, or gaining acceptance for one’s opinions.
Tradition plays an important role in preventing
female participation in development. There is
still cultural violence prevalent to some extent.
Compared to men, gender equality is not granted
for women. Moreover, there are the following
distinctive gender issues found in Nan Province:
• Women from ethnic minorities are faced with
many obstacles in their livelihoods. This includes
lack of necessary professional skills and the
ability to communicate in Thai language. At the
same time gender inequalities on family and
community level are clearly shown.
• Lua: Women are responsible for agricultural and
domestic work. Even so the Lua culture shows
flexibility when it comes to swapping gender
roles, but in the majority of cases women are
the pro-active party in economic and family
matters, including family spending and saving.
These duties within and outside the family
puts women in a very important position for
decision making together with the men. On the
other hand, women have in any regard, more
work than men. At the same time, very few Lua
women are community leaders.
• Hmong: This is clearly a culture where power
lies in the hands of men. Regardless of the
different economic contexts Hmong women live
in, such as hired labor, trade, agriculture and
communities without agricultural areas, we do
not find any Hmong women who are community
leaders. Hmong women have many economic
opportunities because their cultural capital can
be used to create economic alternatives and
opportunities. Nevertheless, participation level
in family and community decision making is
relatively low for Hmong women. Participation
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of women in decision making is an issue highly
suppressed by culture. Hmong women who
marry at young age tend to move into their
husband’s family, creating extended families
where parents and siblings of their husband live
together. The power of decision making usually
lies with the husband’s father or the husband
himself. Therefore, traditions are the major
cause for suppressing participation in decision
making and gender violence.
The statistics of the Family based Violence
Prevention Action Center in Nan Province shows
that, from October 1st, 2018 to 23rd May 2019,
there were 38 cases of family based violence
(Office of Social Development and Social Security
Nan Province, Population data Nan Province, 2019)
which can be summarized as follows:
• 35 cases of women and 3 cases of men being the
victims of violence
• In 29 of these cases, the violated person’s age
was between 19-59
• 7 children who were victims of violence
• 32 cases of physical abuse
• 5 cases of emotional abuse
• 1 case where the violated person died
• In 23 of these cases, alcohol and drugs were
cause of the violence

14

COVID 19 RAPID GENDER ANALYSIS IN
NAN PROVINCE, THAILAND 2020

Specific gender topics and
various gender related risks
in the COVID-19 situation

3

3. Specific gender topics and
various gender related risks in
the COVID-19 situation

3.1 Gender and economics, salary and profession
in the COVID-19 situation
In the COVID-19 situation following the Thai government’s proclamation of the emergency decree,
curfew and lock-down of the province was the
result. After the first three months, Nan’s economy shrank continuously by -4.8% (Ministry of
Finance Nan Province, economic evaluation report
Nan Province, quarter2 April-June 2020, 2020). In
particular, the service sector showed the highest
decrease of -7.8%, industrial sector -7.6%, and
agriculture 4.9%. Cash crops like rubber and corn
were affected but also rice, because the drought
had reduced cultivation areas. The numbers for
the border also decreased -4.3%. The economic
effects were as follows:
Statistics showed an economic growth in 2019
both in the industrial and service sectors, but since
January 2020, the economy shrank continuously
due to the COVID situation. As a result of this economical effect, the efficiency of different groups
of the population decreased creating an impact
which will be explained below.
3.1.1 Businesses of various fields
This assessment focuses on small-scale businesses
in the service sector, small factories and employ-

16

COVID 19 RAPID GENDER ANALYSIS IN
NAN PROVINCE, THAILAND 2020

ment. The nature of small-scale businesses in Nan
Province operation is controlled by gender issues.
The division of work between men and women
is mostly based on skills and developed on a
gender-basis. COVID-19 has impacted all smallscale businesses in every sector and every gender.
• Labor for construction work
Almost all small-scale construction contractors
in Nan Province are male. They were severely
affected by the COVID-19 situation. Men who work
as contractors are generally builders/technicians,
which mostly are northern Thai, Thai Lue or Hmong
men connected with a network of contractors on
local, district and provincial level. The stand-still
caused by the reaction of the government to close
the province resulted in transportation problems
and economic interruption which led to a decreased number of construction contracts due to
a shrinking economy. This hold to construction contracts had an effect on labor employment as well.
According to field information some contractors
were forced to stop their work from February to
July. Since the contractors were the main income
winner of the family, this continuously affected
their families. In this situation contractors had to
face old and new debts.

• Trade with agricultural products for food
processing
For the trade of agricultural products used in food
processing, traders are mostly business men who
own a car for transportation. They have a local
network at their disposal where they can purchase
agricultural products such as banana, pumpkin and
take these products to people processing them.
Agricultural trade is mostly organized in a way that
the trader would hire local labor for the harvest
of agricultural products and later sell them. In the
majority of cases the trader would sell products
to local small-scale food processing groups. For
the purchase of agricultural products, it is necessary to travel across district or provincial borders
in the vicinity. When the COVID -19 situations
occurred, small traders of agricultural crops were
severely affected, because they could not travel to
different areas for purchase of agricultural goods
due to curfew and various strict local regulations.
Therefore, the role of these male traders as head of
families was inevitably challenged by the COVID-19
situation.
• Processing of agricultural products
In Nan Province, we often find that food processing
is done by groups of women. This kind of work was
developed by housewife groups using a range of
local raw material. The income of food processing
groups can be considered to be the key income of
women in some communities. Group participants
are middle to high age. In some groups, members
would be women who are vulnerable, poor and
also single mothers. Therefore, when COVID-19
occurred, female operators in the agricultural food
processing sector were a group directly affected
by the COVID-19 situation due to the lack of raw
production materials. The lack of raw materials
brought a halt to food processing groups, despite
an existing market for processed food products.
Furthermore, small scale food processing in the
COVID-19 situation had problems with decreasing
market demand, because the public transport
sector, as well as tourism and the service sector,
came to a stand-still. Therefore, sales of processed
food were affected and resulted in women groups
to be in a state of debt, and vulnerability with
increasing stress and poverty. This was true especially for single mothers and female elderly head
of families.

• Hmong textile products
Female workers producing Hmong textiles and
Hmong clothing items were directly affected
because these products are directly aimed for
sale to tourists and for Hmong New Year festivities
where they are worn by Hmong in many areas
within and outside the province, and even in foreign countries. These businesses have developed
and profited from traditional products which they
fed to the market. Hmong women are the main
owners of this knowledge. Textile products by
Hmong women generate income and can alleviate
the economic weakness of Hmong women in a patriarchal culture where men hold economic power
and play a key role on family and community level.
Field data shows that a number of business operators producing Hmong textiles are Hmong widows/
divorcees who are single mothers and came back
to stay with their family of origin. Being a widow/
divorcee for a Hmong woman is considered a great
weakness because she cannot carry a surname
and be accepted as part of the family and is also
not entitled for inheritance by her own family. For
this group of women, the knowledge related to
the production of Hmong textiles is an important
economic opportunity and can be considered an
economic capital in order to earn a living and care
for their family. But with the COVID-19 situation,
different Hmong textile products could not be sold
due to the lock-down of the province causing a
lack of income for Hmong female business owners.
It also caused a lack of finances to run the production process where usually products are prepared
between November and January to be ready for
sale on Hmong New Year.
The closing of the border trade is one reason for
the decreasing sales of Hmong textile products.
There has always been trade between Thai and
Laotian Hmong. Thai Hmong would purchase long
panels of Hmong embroidered fabrics from Laos
at a cheaper price than the embroidery work from
Thailand and thereby reducing production costs. In
doing so, Thai Hmong are able to produce clothes
to an attractive price. Laotian Hmong would
purchase fabrics or clothes with wax batik and
machine embroidered patterns from the Thai side
for their own use or for trading because of their
great variety and reasonable price. Therefore, small
scale Hmong textile traders were also affected. The
production amount of hand embroidered Hmong
textiles decreased at a higher rate than machine
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embroidered Hmong fabrics. Business operators
who could afford buying a sewing machine are
fortunate because the production rate of machine
embroidered textiles was still higher compared to
hand embroidered textiles.
There was a great impact on female Hmong
business operators whose majority of income
came from selling Hmong textiles. It caused
economic vulnerability affecting their livelihood
management, the importance of their economic
role in the family, debt and violence.
• Small traders
Small traders of consumer goods felt an impact
through increasing transportation costs and were
forced to raise product prices 2-5 THB. Due to
transportation issues, it also had an impact on
access to and number of products. Small traders in
villages, who tend to be female business operators,
experienced problems when buying goods on markets because of curfew times in the morning. The
amount of consumer goods decreased and prices
increased at the same time. As a result, business
investment for women who work as small-scale
traders increased. Small traders like “Rot Rey”
(remark: pick-up cars loaded with consumer
goods sold directly from the car) are usually family
businesses and were affected by the lock-down of
villages and also by the fear of strangers entering
communities. At the same time, business investment increased and travel limitations increased
as well.
Furthermore, farmers who earned additional
income by selling products along roads and at
tourist spots were also affected. In Nan Province,
there are women from Lua, Hor and Kmu ethnic
groups who sell forest vegetables such as bamboo, forest products or their own cultivated fruits
along roads. These ethnic women are farmers and
seasonal workers, who earn their yearly income
at certain times of the year. Therefore, trade with
forest products mentioned above produce income,
which can be used on a daily basis. Most of this
income is spent for the family buying food for
children, nephew, nieces, grandchildren, which
is the responsibility of women. Travel restrictions
and closure of transportation routes was important
in making it impossible to sell different products
and thus affecting the daily livelihoods for which
women are responsible.
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3.1.2 Employment
• Unemployment in the province
Statistics of Labor Ministry Nan Province
(Labor Ministry Nan Province, Labor situation
Nan Province, 1st quarter January-March 2020,
2020) show a total number of 246,370 people in
employment age (68.09%). They can be subdivided as follows: 242,176 people in employment
(98.30%), 813 unemployed people (0.33%), 3,381
people waiting for a certain working season
(1.37%). According to the unemployment statistics
in 2019, there were a total of 2,950 people, or
1.2%, unemployed. Of those in employment age,
there were 1,038 (0.80%) men and 1,912 (1.84%)
women unemployed (Nan Province Statistical
office, 2019, page 28). This illustrates that female
unemployment is much more prevalent than
male unemployment. When COVID-19 occurred,
employment in the service sector was affected,
which mostly requires female employees both for
restaurants and hotels. Various tourism operations
were temporarily closed. Therefore, there are
more unemployed women than men.
Apart from that, hiring labor for construction work,
where more men are employed, was put on hold,
except for construction work for big projects which
continued to hire labor. Those who continue to
be hired are men more than women. There are
a number of male workers with specialist skills,
who were employed in the industrial sector such
as gems, silver and gold workshops, who were
temporarily suspended from work in April. But in
May, they were able to resume their work again,
which differed from the service sector, where the
interruption has been relatively long.
• Migrant laborers returning to their area of origin
The return of migrant laborers to their home is a
big issue in Nan Province. Statistics show that there
were 1,987 migrant workers in Puer district who
returned to their area of origin between MarchApril. There were 18 of those who had come from
abroad. In Bor Klua, migrant laborer constitute
8% of the total population. Field data shows that
migrant workers who returned to home area were
between 17 and 60 years old and were working
in general professions of the service industry, in
construction work and factories both within and
outside the country. Construction workers and
workers in the service industry who have returned
were mostly female. Workers from abroad were

mostly male, whereas factory workers were both
male and female. When returning to their home
area, the workers were facing unemployment. Nan
Province needed a plan in order to accommodate
those people, who mostly showed the tendency
for long-term unemployment, especially those
who worked abroad. Factories and the service
sector were prone to long-term unemployment
because businesses were permanently closed,
affecting especially female workers in the service
sector and factories. Some groups of construction
workers were able to return to work, but were
not hired on a permanent basis. Most workers
have generated debts while working and traveling. Those who are middle aged always had the
responsibility to send money to families, especially
from the Lua ethnic group, many of which many
have become indebted.
Unemployment of migrant workers both within
and outside the country will have long-term effects
on the society, since middle aged workers are
responsible to look after children and elderly. Field
data demonstrates that female migrant workers
returning home are forced to work in local agriculture, receiving half of their previous salary, and
spending longer working hours per day in order to
ensure their own survival and that of their families.
Migrant workers who have returned home,
especially those who worked abroad, show the
tendency to return to working abroad by entering
illegally, because the selection process takes longer
for working legally abroad than illegally entering
with support of existing networks. In some cases,
when they returned before the contract was
completed, it was automatically terminated.
Returning home, this group of workers find that
there is no work in the area, because of the economic stand-still in Nan Province. They are facing
continuous debt issues and do not possess farm
land. This situation might drive them to illegally
enter another country in order to find work. There
are cases, such as that of a Hmong worker who
worked abroad and did not possess farm land
because he is the son of a divorced woman and
who is living separated from the father. In a case
like this in Hmong culture there is almost no possibility to inherit land. Therefore, working abroad
is an income generation opportunity without the
prerequisite of owning land capital. There is also
no need to compete for the access to social and
traditional resources. Different from others in a

case like this, the option of returning to the farming
profession as a fall-back is not given. In this case
they might illegally enter a foreign country in order
to work there.
• Seasonal workers
The need for labor is extremely high in the
agricultural sector. This is congruent with the high
number of workers waiting for seasonal work given
by the statistics for year 2020. However, there is
a tendency for a decrease in employment. The
statistics in 2020 show a decrease of -0.2% due
to the closure of operations and transportation
constrains/disruptions. In addition, this is also due
to lasting impacts of the drought in 2019 and the
decrease in agricultural production costs due to
drought and pest outbreaks. The group of people
waiting for seasonal work were mostly men and
women from the Lua and Kmu ethnic group who
are farmers and gain additional income with labor
work. This group mostly works in areas within and
adjacent to Nan Province where they would stay
for multiple days in a row and work in groups as
planting contractors. Or they do the harvest sometimes with the entire family, men and women.
Some are all- male groups.
In 2020, this type of work significantly decreased,
both in the production and the harvest season, due
to inconvenience in transportation. The production
declined. There was lower production as well as
suspicions around COVID-19 and lack of income of
employers in order to hire labor. Therefore, labor
income for ethnic Kmu and Lua men vanished.
Employment in the agricultural sector on village
level decreased as well, because of lower income
of employers and lower agricultural production.
Overall, employment rates for men and women in
the agricultural sector are different. Men receive
approximately 250-300 THB per day and women
receive approximately 200-250 THB per day. In
the COVID-19 situation, the number of working/
employment days decreased, and in some areas
salaries in the farming sector dropped. It is not
possible to negotiate about labor in the farming
sector, especially not for women who tend not to
be hired as farm labor in the COVID-19 situation.
Even so the payment is less, but the work women
are usually hired for such as weeding, planting and
harvesting is not considered necessary, because
less crops are being plantedin order to reduce
costs. For hard work it is necessary to hire male
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labor, who do jobs requiring physical strength and
can be used to do many different jobs, more so
than women.
• Non formal labor
Daily wages in Nan Province in the year 2019 was
315 THB (Statistical Office Nan Province, 2019,
page 29). Non formal labor does not receive as
much pay as minimal wages, even in a normal
situation. Examples of non formal workers/labor
in Nan Province are women doing domestic work,
working at a small operations, supporting family
businesses or working for contractors. In Nan
Province, these jobs are mostly done by low skilled
women or women groups or elderly, or poor and
vulnerable groups. When COVID-19 happened, this
group of people were the first to lose their jobs, or
were temporarily dismissed, or faced lower wages
and reduced working hours.
Field data shows a case of a 17 year old female
worker who was temporarily dismissed for almost
1 month and when she started working again, her
wage was cut from 200 THB to 100 THB. At the
same time, working hours were reduced from 9
hours to 5 hours. This female worker was not able
to negotiate the terms, because her work was 24
hours monitoring a sewing machine. She had to
start work at 3 am and finish around 7 am. This
work increased physical, gender and health risk
for her on the long term.
3.1.3 Farmers
Apart from COVID-19 situation causing problems
in agriculture on top of the drought and pest infestation, it also affected transportation and caused
fewer sales of agricultural products. Pressure for
price discounts due to fewer purchases created
financial losses for another consecutive year after
2019. Especially corn for animal feeding created
losses in every district, some in the range of tens of
thousands. The main problem was the lack of rice
crop in 2019 due to the drought, a problem that
lasted well into 2020 where the situation did not
improve. The government provided compensation
money to support farmers, which was given to
farm land owners who are mostly men. The men
are the ones registering as farmers, especially in
the Hmong and Lua ethnic groups where men are
considered head of family . Land deeds mostly
carry the name of the men, even when it was an
inheritance from the female side. Therefore, the
men received this compensation money. In some
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cases, the men did not spend the entire amount of
compensation funds for the family. This happened
at a time of insufficient rice supply and losses in
agricultural production. In some cases, this led to
conflict within the family. Agricultural products
of Nan Province have generated losses for 2 consecutive years. This caused an increase in debt
for farmers and a lack of funds for the production
cycle, the hiring of labor and crop maintenance.
Small scale sales of agricultural products on markets or transport routes also produced less income.
All this resulted in farmers reducing their production, especially corn as animal feed.
3.2 Access to health services
Access system to health services was relatively
well organized in the crisis situation because of
community volunteers who were present on site,
as well as hospitals which offered health promoting
services within the sub-districts. Volunteers visited
communities and performed health checks. In case
of non-urgent appointments or cases where continuous medication was necessary, the sub-district
health promoting clinics together with community
volunteers were responsible.
The reduction of trips to hospitals and management of apointments for pregnancy follow-ups
and vaccinations was well received by local health
officials who were performing examinations in
nearby sub-district health promoting hospitals.
This was also the case with household visits for
distribution of medicines directly to target groups
for local emergency response. When symptoms
similar to COVID-19 occurred, there was specific
access to health services provided at provincial
hospitals, different from the examinations and
treatments for other diseases.
• Obstacles for access to services
Problematic issues in some areas are cases with
continuous need for doctor consultation that are
difficult to treat such eye diseases, dialysis.
In some cases, it was necessary to visit the provincial hospital frequently, because of the difficult
nature of the treatment. At the same time, access
to transportation during the COVID-19 situation
was impossible. The shutting down of the public
transport system increased the burden for those
who needed this kind of medical services. In
many cases it was necessary to rent a private car
in the village or neighboring community over a

long distance, which caused high expenses. Some
cases need to go up to three times per months
paying 1,000 THB per trip for car rental, whereas
before they paid only 100 THB for public transport.
Increased transportation costs at a time of a shrinking economy created severe problems for elderly
people living on their own, as well as for those who
experienced lack of income due to unemployment,
which can be the cause for debts.
•Other challenges related to the health issue
Nan is a border province bordering Laos. The
informal crossing of the border is a normal phenomenon in some communities who are located
close to Laos and have relatives on the other side.
Field data shows that collective ancestor worship
between the ethnic Hor population in Tung Chang
district and their Laotian relatives happens on
a regular, yearly basis. The same is true for the
exchange of labor or appointments for a joint
collection of forest products. During the situation
of the epidemic in 2020, four Malaria cases were
found in Tung Chang district and suspected that
the source of infection was in Laos. This particular
strain of Malaria has not been found within the
country in a long time. In the cases mentioned
above, there was no systematic collaboration with
the Laotian side. In future, this poses a possible risk
for disease management.
3.3 Gender issues related to household management
Results of a field survey suggested that food
expenses were reduced as much as possible in the
households, especially various kinds of meat which
had become more expensive, due to a lack in supplies (slaughterhouses could not operate normally
during curfew). Deficiency in rice supplies in many
communities from year 2019 onwards resulted in
increasing rice expenses for households. These
household management problems became the
problem of women from various ethnic groups.
So, when the COVID-19 situation occurred, the
saving strategy regarding meat was enforced even
stricter in order to use the money to buy rice and
other starchy food. This had an impact on growth
of small and other children in the family, but also
on pregnant women who did not receive appropriate nourishment in their pregnancy, especially
regarding different food supplements, which is
connected to long term health effects also causing
stress during pregnancy.

Household management in times of health and
economic crisis posed a great challenge for Lua
women, who have the main role in caring for the
family. This included the spending, health issues,
and food for children and nephews/nieces and
grandchildren. These are the following issues related to household management for ethnic groups:
•Hmong
Households of Hmong ethnicity tend to live in large
extended families. Hmong culture allows men to
have several wives. Therefore, there are many
people of different generations living in one house.
The COVID-10 crisis was extremely challenging
in Hmong communities regarding suspicions and
fears and infection risk due to the joint living of
many people. Especially during the first phase of
the spreading (of the disease), risk management of
those who ventured out of the house was therefore implemented seriously and in a strict fashion.
The family head, either father or grandfather,
prohibited others, who left the house or went to
the village, to participate in common meals and
ordered them to avoid being close.
Health and food are the duties of women, therefore when experiencing economic stand-still, the
women were responsible for protective gear of
family members, such as the sewing of fabric
facial masks. Women were also responsible for the
costs of purchasing the alcoholic gel disinfectant
for family members. Lack of supplies in consumer
goods and lack of funds for food was an important
issue in Hmong families due to income shortages
of family heads and other family members.
Meat consumption decreased due to high costs
caused by transportation and less slaughtering
during times of curfew. Prices of other goods had
increased as well. Therefore, ingredients for meals
were mostly vegetables collected in the vicinity
of house and community, such as young leaves of
tapioca plants.
Reduction of food and health expenses were a
big issue in Hmong families, since the majority
of household finances rely on agriculture and
the production of Hmong textiles for sale, which
hardly produced any income at all during this time.
On the other hand, expenses for agricultural activities remained the same, e.g. orange and coffee
plantations.
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Therefore, the women’s duty of looking after the
family during the time of crisis was a very challenging one, especially for large extended families with
many small children living together as is customary
for Hmong families.
Hmong families with a tradition of multiple wives
and no birth control are a poverty risk group, since
the head of the families are of relatively old age,
but at the same time, the children are still small
and there are many nieces/nephews/grandchildren which need to be looked after.
The economy does not allow for much income, but
household expenses for small and other children
have increased. Therfore, ensuring age appropriate
nutrition for children and also eductation might
have been impacted by the COVID-19 situation.
• Lua
The Lua community where an assessment was
performed was an agricultural community living on
the edge of a forest with sufficient natural resources
for the livelihood of surrounding communities.
In the midst of the COVID-19 crisis, various forest
products turned out to be a good backing for Lua
women in regards to household food sources,
especially in communities who were experiencing
lock-down and with the prices for food supplies
increasing 2-5 THB. The most necessary for Lua
families was rice, of which there had been a
shortage since 2019. In 2020, all families of the
Lua ethnic group who took part in the assessment
did not have sufficient rice supplies, because they
could not cultivate enough upland rice and had
to purchase rice since 2019 due to the drought.
The price for one bag of rice is 1,550 THB. Some
Lua women have stated that they had to work as
labor in agriculture or construction work in order
to buy rice. But in the COVID-19 situation, women
could not leave for work, so they accumulated
debts related to rice purchase. For each bag of
rice, they had to pay an interest rate of 200 THB.
Rice shortage is a big problem for Lua families. It
is part of the women’s role to solve this problem.
The COVID-19 situation had caused unemployment, income shortages and an increase of debts
first accumulated in 2018. The survey of data
from the database of those who registered for
government services showed that out of 167,122
people who have registered, 33,293 are experiencing social problems. This includes 13% who
are indebted, 40% who are poor, and 53% who do
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not earn sufficient income (OSCC, Office of Social
Development and Social Security Nan Province,
2018). In 2020, even though there has not been a
debt survey conducted yet, but the shrinking economy, drought as well as infestation of agricultural
pests has caused more debts especially household
debts, not debts for investment, production purposes or trade for income production. Household
debts have the tendency to deepen poverty of
poor households, vulnerable families with single
family heads, families with grandparents as head
of family and elderly families.
3.4 Education
The government policy of postponing school
opening and online learning for students through
television and internet was the most challenging
issue related to education in Nan Province. The
areas were mostly remote areas located in the
mountains where basic utility structures are not
so good; in some areas of Nan Province, reception
was not possible for long distance online learning.
Studying equipment such as television, mobile
phones and computers also proved to be a problem,
because they are hardly available with only very
few existing ones. Statistics showed that in Nan
Province in 2018, there were 412,262 people who
used tools/ICT devices (survey covered all those
age 6 onwards). It was found that 83.7% used
mobile phones, 26.0% used computers and 43.1%
used the internet (Nan Province Statistical Office,
2019). This shows that not even half of Nan’s population uses the internet. Based on the situation
illustrated above, there were community education centers set up in some areas called “smart
center’ arranged by the Rak Thai Foundation for
informal education purposes. These centers gained
importance in offering facilities for community
youth and, to some extent, also provided online
learning equipment for community children.
This could partially serve the need for online learning by community children and youth, especially
for university students who had to return home
when education facilities were closed. More than
20% of Nan’s population is from ethnic groups who
culturally have numerous children and live together
in large families. In these families, ICT equipment,
regardless of televisions or computers, is not sufficiently available in order to respond to needs.
Furthermore, the parent’s level of comprehension
in order to provide guidance and to understand
the curriculum is low due to language constraints

and low education levels in ethnic groups, which
is especially true for ethnic women, who are
responsible to look after children/nephews/ nieces/
grandchildren.
Statistics of year 2017 (OSCC, Office of Social
Development and Social Security Nan Province,
2017) stated that 1,718 families could be categorized as families with grandparents as head of
family. Elderly persons looking after children lack
knowledge and understanding related to online
learning. For those 3,353 families who have single
parents looking after them, being responsible for
child care and income generation at the same time
posed a big problem.
The shrinking economy caused for parents an
income decrease, especially for big families with
many children/nephews/nieces/grandchildren.
There was information about a girl age 17 who
worked in order to support her sister’s education.
She came from a Hmong family where the family
head was responsible for many children. This case
shows that access to education and the decision
not to pursue education as well as school dropouts are serious issues in some families. This is
especially true for large ethnic families like the
Hmong, where the rate of school drop-out of girls
might have increased compared to before. This
is based on Hmong culture with the tendency to
support education for boys more than girls.
In Lua communities it was found that parents
took children/nephews/nieces/grandchildren with
them to their fields during the long (school) break,
especially boys who, apart from field work, also
collected forest products. Girls, on the other hand,
were responsible for family food collection, looking
after children and taking care of household work.
School teachers in different areas had different
ways of coping such as handing out exercise sheets
to take home, which was challenging for children
from ethnic groups.
It was the burden of parents and teachers to ensure appropriate child development during the
pandemic.
Educational development was impacted by the
COVID-19 situation as well. This was especially
true for schools with students from low income
background, who did not receive government
support for lunch meals. Each year in April, the
school development fund would receive a top-up
through an offering robes to monks ceremony.

School alumni would come together for repairs
of school facilities. Remaining funds would be
used as money for student’s lunch meals. This
is a form of community network participating in
educational development for the community. For
the year 2020, these funds were non-existent for
education institutes.
3.5 Access to information
For access to information on COVID-19, many communication channels were used in Nan Province.
This included broadcasts of local radio stations setup by Nan Province for information dissemination,
communication through community leaders and
communication through social media, an effective
and fast method.
• Access limitations for information related to
COVID-19
Due to the speed of changing news related to the
COVID-19 situation, including fast changing policy
reactions, community leaders and volunteers
needed access to the internet in order to use social
media ensuring them being up-to date with changing information. In some cases, communication
was hampered by instable internet connections or
far-ranging electricity cuts. In some areas, community leaders were not able to access social media
all the time as would have been necessary.
Another limitation to access to COVID-19 related
information: Dissemination (of information) using
various ethnic languages for those groups who do
not understand Thai language well, which are especially elderly Hmong and Lua women, who were
usually informed by relatives in the household.
3.6 Domestic Violence in Family
In 2017, there were 18 cases of domestic violence
in family reported in Nan. (OSCC, PHDHS-Nan,
2017). Physical abuse towards women ranged as
the highest number among these cases.
During Covid-19 pandemic, the field study reveals
that there are an increasing number of domestic
violence because of alcohol dependent issues.
In most cases, men are perpetrators including violence to mothers, wives or children due to alcohol
withdrawal. The incidents caused from becoming
violence because of drunken, craving for food after
getting drunk and not afford to buy alcohol, these
led to arguments in the family.
Alcohol dependent issue worsened during Covid-19
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pandemic due to prohibition of selling alcohol
and no income. Alcohol dependent is one of the
causes of domestic violence that happened to 23
cases at least. According to the record of PHDHSNan in 2017, there are 1,070 people consider as
alcohol dependent (ZOSCC, PHDHS-Nan, 2017). In
2018, it was found that there were 55,889 alcohol
consumption of household members which is
11.6% of total population in Nan province (OSCC,
PHDHS-Nan, 2018). There were alcohol withdrawal
cases came for alcohol rehabilitation because their
symptom turned to be more severe as they were
unable to have alcohol.
Physical domestic violence usually blame alcohol
as a root cause, however, the other fact is about
male-dominant culture that men believes they are
a head of family. This is a structure that supports
violence culture that male is more superior than
female in Hmong and Lawa ethnic minority. Also,
physical violence in women is considered as personal matter and only relevant to family members.
Some cases happened because women in the
family either mother or wife tried to stop men
from buying alcohol because it is considered as
an unnecessary item during the economic crisis.
Basically, women have to manage household items
and oftentimes become a victim of domestic violence. This came from the fact that women wanted
to reduce spending of family amidst of pandemic
impact and absent of income. If women cannot
provide food or take care of family household,
those women will be considered failures in their
role, whereas men have no responsibility in the
household. This culture belief of male leads the
family is a major cause of domestic violence.
The structure of violence culture that shapes its
gender role which includes men entitle to be an
owner of land, as a result, only men are eligible
to the government project that aims to support
agriculture during the economic crisis. In some
cases, men received this support budget and spent
as they wish or for socializing and it led to conflict
in the family and eventually turned to be violence.
3.7 Women’s role : Volunteer and leader
Role of community leader in male is often restricted under the Ministry of Interior which focuses on
delegating the orders from government. However,
the people who implement, as well as look after
the locals, which included doing quarantine for
people arriving into the community, were public
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health volunteers. They are mainly responsible in
the community during COVID-19 pandemic and
most of public health volunteers are female owing
to the fact that those looking after tasks should
be carried out by female because they have more
attention to detail compared to male. Therefore,
the role of public health volunteer has been assigned by gender; female, yet the response to pandemic situation is a cooperative mission between
government and people whereas public health
volunteer is responsible of information sharing
in order to prevent the pandemic, introduce government policies to the community, and serve the
locals so all of them can access to medical service.
However, the compensation of public health
volunteer is relatively low resulting that they are
included in the group of people affected from
economic crisis. Female public health volunteers
need to look after their families and make a living,
in addition to being a public health volunteer. As
a result, they have a big obligation due to their
responsibility towards their community and family
during the COVID-19 pandemic.
• Role of women in the area that have multiple
disasters
COVID-19 pandemic can be considered as multiple
disaster to Baan Khab sub-district, Bo Klua district
followed the landslide that happened in the past
two years. Villagers had moved from the landslide
area to live in a temporary shelter and they were
waiting for the construction of new houses until
the arrival of the pandemic. The condition of living
in this temporary shelter has been filled with fears
of being infected to contagious diseases such as
diarrhea and cold- and this becomes their common
stressor yet makes them insecure.
For Baan Huay Khab case, the women role as public
health volunteer is tough as they need to reduce
villagers’ stress and being observant as well as
create a mechanism in order to prevent COVID-19
pandemic followed the government policy. It could
be said that Lawa women at Baan Huay Kham have
more responsibilities than their community leader.
Owing to the issues that villagers need to deal with
since the past two years regarding housing, economic and health, therefore women role of public
health volunteer is essential to the community.
Villagers of Huay Khab are well aware and being
alert to any kinds of disaster despite their move to
the new construction site. However, they are still

concerned about possibilities of earthquake and
contagious diseases led by mosquitos in the new
area compared to their old village. This brought
the burden to public health volunteer, especially
women, in terms of information sharing and
implementing in the area.
In conclusion, leadership and role of women in
the abovementioned paragraphs reflect the role
of women responding to the issues that happened
during the health crisis situation. Women have a
main responsibility both in their own families and
in community, as shown by their knowledge and
potential, and the way they adjusted their roles to
fit within the crisis situation.
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The response to the issues that happened during
the pandemic in Nan province is strict in all levels,
including province, districts and village. The setting
up of COVID-19 Response Centers in provincial and
district levels came up with monitoring of these
COVID-19 centers in every level. The objective is
to observe cases and do a quarantine if needed.
This mission has been carrying out under orders
of the Ministry of Interior and it was approved by
governor and chief of district. Also, there are public
health offices serve as secretariats in each level.
The response to this issue is effective because of its
public health volunteers and district hospital; they
are communicative in information sharing, being
preventive and able to conduct quarantine. These
led to an integration among public health agency
and government’s administration department.
4.1 Short-term response
• Public Health Agency
The role of public health volunteer has been
shifted to be a mediator between locals and the
service provided by public health agency in several districts, which includes distributing medicine
for people who have medical conditions. Health
promoting hospital provides medical check-up,
antenatal care, vaccination and referral system

in case of emergency. Public health agency is
essential in all levels: provincial, district and local,
including in observation process and quarantine
in each level.
Although there is no COVID-19 infected case in Nan
province, we found that some residents who came
from overseas were infectious and yet admitted
as in-patients in one quarantine hospital provided
by the government. After they returned to Nan,
the information of them being infected had been
shared to community leaders and public health
staff and this is compulsory, for example, information of one male who returned to his hometown, Boa Klua district, he received a treatment
and recovered well and had an immune system.
Yet, he had been kept in public health volunteers
and community leaders had kept those persons
to stay in a state quarantine for another 14 days.
This shows an effectiveness in implementing tasks
done by public health volunteers and community
leaders, also their awareness regarding prevention
of the pandemic.
• Governmental Agency
There is a support provided by Local Administration Organization in terms of PPE, for example,
allocate a budget to produce face masks, ask for
donation of alcohol gels, soaps or other stuff in
order to distribute to villagers.
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Regarding education, school lecture has been
shifted to distance learning includes a textbook
exercise in case students cannot access to this
distance learning. Also, non-formal education becomes crucial in child learning center in community
because it can be a venue for distance learning
and study rooms during the COVID-19 pandemic.
Moreover, there are another support schemes provided by sub-district administrative organization
- a financial scheme aimed to reduce education
fees that have to paid by parents, for example, a
support money for transporting the child from
home to school.
Agencies under the supervision of MOI is taking
role in coordination with public health agencies for
monitoring and to be certain that all areas follow
the provincial policy regarding quarantine and
observation. Yet, some villages had been closed in
order to prevent the infection of pandemic.
• Private agencies
Non-governmental organization such as CARE
takes a leading role in supporting necessary items
such as survival bags, alcohol gels, consumption
items and PPE in several areas that are considered
as government network. Assistance that provided
by NGOs focuses on basic needs that can help
women to manage their own households.
4.2 Long-term response
From a field study, we found that the budget that
ten million baht has been allocated to each province in order to support people during emergency
situation. There will be another fifty million baht
added to each province for both short and longterm support. However, there are limitations in
implementing the tasks owing to the fact that
management will be monitored by the center.
Therefore, a restoration plan for Nan province
has not yet been announced whereas there is a
restoration plan done by Bo Klua district aimed
towards responding to the unemployment crisis.
4.3 Challenges in gender role and a long-term
response
• Cumulative number of people who are
unemployed, this is a major issue in long-term
response both for male and female labors, especially in female. From the statistic, it was found
that before the arrival of COVID-19 pandemic,
there is a higher number of unemployment in
women than men. Yet, there is a massive im-
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pact towards the operation of businesses that
recruit female labors, such as, hotel, restaurant,
factories, processing business, sewing and construction businesses as well as in agricultural
field. As a result, female laborers have been
anticipated to be fired from their jobs higher
than male. Formerly, women usually spend their
income for household items and their children.
Losing this income might cause them stress or
lead to domestic violence, and child neglect or
passive neglect that hinders child development
according to age-appropriate.
• Problem on providing funding or low-interest
loan to entrepreneurs, the main concern is
female ethnic minorities who lack property
and, therefore, are non-eligible for low-interest
government loans that require assets that can
be used as collateral. This comes from the power
structure that is embedded in culture of ethnic
people owing to the fact that only men have
rights to possess property. As a result, to access
to government loans in women is considered
challenging if there is conflict in the family and
this could eventually let them turn to usury
loans.
• Problem regarding guaranteed of prices for
agriculture by-product, this is a major issue and
should be solved in terms of its applied policy.
The price of by-product agriculture tends to be
lower in every single year, the price has been
reduced drastically in 2019 and 2020 because
of various types of disasters. Also, agriculture
policy should have a part that specifically supports female farmers so they can access to the
government’s funding and gain confidence to be
an owner of their own lands. A room of flexibility
that has been mentioned in the policy will help
them out of problem regarding agricultural. This
mission shall be carried out by the government,
particularly a task of administrative integration
that will be applied during emergency situation.
• Problem regarding violence that become known
during the COVID-19 pandemic, this is a root
cause problem that originally comes from gender issue that shaped the culture, for example,
Hmong ethnic women cannot own plot of lands
because their culture is allowed only to men,
therefore they have no choices to secure any
income during the Covid-19 crisis, the only thing
they can do is worker or laborer. Another example is that girls need to leave schools because their

culture does not value girls for being educated,
yet the economic crisis is another factor for this
issue, as a result, girls tend to leave schools more
than boys. Moreover, the culture of polygamy
that allows men who belong to Hmong ethnic
to have many wives is considered one of the
risk factor of being infectious and it leads to an
inability to manage economic issue in their own
families resulting that they become vulnerable
and poor. Female family members might be atrisk because they need to find any jobs that can
give them income. All are considered as gender
inequality yet this is the main issue that needs
a viable solution as this could lead to unfair
treatment and economic crisis in their families.
Therefore, the situation requires policies or
implementing plan that can fill the gap of this
gender inequality.
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5.1 Conclusion
Even though there is no outbreak of COVID-19
in Nan province, however, there are impacts in
terms of social and economic in several levels and
aspects: businesses, agriculture, employment,
education and access to health service. From the
evaluation, we found the economic value has been
reduced for the overall provincial level. In addition,
unemployment has become a major problem because Nan is considered as a hometown of laborers
who move from their hometown to work in other
areas and provinces, and some of these laborers
also work in different countries-this is the issue
that needs to be dealt with. In agricultural field,
the concern is about disasters that have happened
in a multiple basis, as a result, there is a potential
that more local people in Nan will become poorer.
Female laborers have high potential to be unemployed, also the situation regarding unemployed
issues will make women become more dependent
on their families and this could lead to them being
more stressed, which can increase the level of
domestic violence.

Structurally, culture and traditions are factors that
shape women status to be more inferior than
men, and becomes the reason that makes them
vulnerable in terms of careers, education and lack
of economic opportunity.
In a family, women have a leading role in looking
after all family members regarding prevention of
diseases and making sure that food is enough for
the whole family in this difficult situation that there
might be shortages of income and consumption
items. This can be one of the stressors that women
need to deal with owing to the fact that these
women are living in male-dominant society, they
also might have to face with domestic violence
issues. In the meantime, the role of women as
a leader of health volunteer in their own villages
required them to work under the COVID-19 pandemic situation both in their households and also
in their own villages as health volunteers, however
the payment for this is relatively low.
The response mechanism in the short-term is to
provide support and distribute consumption items.
The long-term response is still unclear but the
gender issues should also be taken into consideration in long-term for employment in women,
including providing support for women who are
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entrepreneurs and farmers to be able to access
government as well as to promote gender equality
in the community structure.
5.2 Recommendations
Economic Aspect
• There should be a policy to enhance a mechanism
that can control the prices of by-product agriculture in order to make the trade fair to farmers.
• To tackle the issue of unemployment, there
should be a support from government sector
regarding recruitment for unemployed people,
especially women, owing to the fact that the
number of unemployed in women is higher
than men.
• There should be a policy that allows suspension
on a debt repayment or a provision of an SME
loan, therefore people including women who
are entrepreneurs can pursue their businesses
as well as access the funding.
• To enhance marketing skills in persons and
promote an online business to become popular.
• To promote processing of agricultural by-products
so their appearance become more attractive to
a wide range of customers, this also includes
branding and packaging of the products.
Social Aspect
• To provide sources of funding for continuing
education or offer a loan scheme that supports
school-related fees for vulnerable students so
they will not quit school before graduation.
• To enhance a policy that can provide an immediate support in terms of financing vulnerable
and poor students.
• A mechanism or a center that actively deals with
domestic violence issues should be established
with an objective to promote the Domestic
Violence Act 2007 as well as aiming to tackle this
issue more seriously and systematically.
Health Aspect
• To create a public health mechanism to work
with neighboring countries regarding information sharing, medical coordination as well as to
come up with a mechanism of public health at
the border areas in order to reduce risks of the
pandemic outbreak.
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Aspect regarding coping with pandemic and
disaster
• Based on the situation of COVID-19 pandemic,
there are limitations of access to relevant information in ethnic context, which is similar to the
situation with natural disasters, due to the diversity of ethnic languages and various means of
communication. This part is also crucial to these
ethnic minorities in terms of avoiding disasters
that might happen.
• There should be a center or a mechanism to
respond to any kinds of disasters and it should be
done systematically. Government should have an
agency that can provide an immediate response
and fit in the context, as well as create a learning
process for ethnic minorities for them to be able
to cope with various types of disasters.

การประเมิ น แบบเร่ ง ด่ ว นในมิ ติ ด้ า นเพศสภาพใน
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ COVID-19 ในจังหวัดน่าน
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บทคั ด ย่ อ
แม้ว่ำในจังหวัดน่ ำนจะไม่มจี �ำนวนของผูต้ ดิ เชือ้ ก็ตำมที
แต่ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ในประเทศไทยทีอ่ ยู่
บนฐำนนโยบำยของกำรปิ ดประเทศ(ล็อกดำวน์) เพื่อยับยัง้
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสังคมและภำคประชำชนเป็ นวงกว้ำง จังหวัดน่ ำน
เป็ นจังหวัดหนึ่งทีไ่ ด้มคี ำ� สังระงั
่ บกำรเดินทำงเข้ำออกจังหวัด
ทุกช่องทำงตัง้ แต่วนั ที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2563 รวมถึงกำรระงับ
กำรเดินทำงเข้ำออกจุดผ่ำนแดนห้วยโก๋นเขตติดต่อกับ สปป.
ลำวตัง้ แต่วนั ที่ 23 มีนำคม 2563 โดยยกเว้นให้เพียงรถขนส่ง
สินค้ำเข้ำออกเท่ำนัน้ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวท�ำให้เศรษฐกิจ
ภำคบริกำร กำรท่องเทีย่ วและภำคกำรขนส่งทีถ่ อื ว่ำเป็ นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดน่ ำนหยุดชะงักนอกเหนือจำก
ควำมหวำดกลัวสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวนัน้ มีหลำกหลำยทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยำว ในระหว่ ำ งสถำนกำรณ์ โ ควิด -19
เศรษฐกิจในจังหวัดน่ ำนมีกำรหดตัวต่อเนื่องจำกสำมเดือน
แรก ร้อยละ -4.8 โดยเฉพำะภำคบริกำร หดตัวมำกทีส่ ดุ ร้อย
ละ -7.8 ภำคอุตสำหกรรมหดตัวร้อยละ -7.6 ภำคเกษตรหด
ตัว ร้อ ยละ -4.9 โดยเฉพำะพืช เศรษฐกิจ ได้แ ก่ ย ำงพำรำ
ข้ำวโพด และข้ำวเนื่องจำกภัยแล้งต่อเนื่องมีกำรลดพื้นที่
เกษตรลง มูลค้ำชำยแดนหดตัวร้อยละ -4.3 ผลกระทบทำง
เศรษฐกิจดังกล่ำว
พื้น ที่จ งั หวัด น่ ำ นเป็ น พื้น ที่ท่ีม คี วำมหลำกหลำยทำง
ชำติพนั ธุ์ รวมถึงกำรผลิตทำงเศรษฐกิจและภำคบริกำรที่
หลำกหลำย ผูห้ ญิงชำติพนั ธุพ์ บกับอุปสรรคในกำรด�ำรงชีวติ
หลำกหลำยรูปแบบ ทัง้ ในแง่ของกำรขำดทักษะกำรท�ำงำนที่
จ�ำ เป็ น และควำมสำมำรถกำรสื่อ สำรภำษำไทย ในขณะ
เดียวกันควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศก็ปรำกฏอยู่อย่ำงชัดเจน
ทัง้ ในระดับครัวเรือนและชุมชนดังนัน้ กำรประเมินสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินบนฐำนเพศภำวะในภำวกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 มี
ควำมจ� ำ เป็ นในกำรสร้ำ งควำมเข้ำ ใจผลกระทบต่ อ กลุ่ ม

เป้ ำหมำยทีม่ คี วำมต้องกำรแตกต่ำงกันบนฐำนเพศภำวะและ
ควำมหลำกหลำยทำงชำติพ นั ธุ์ รวมทัง้ สำมำรถมีข้อ มูล
พื้น ฐำนเพื่อ สร้ำ งแนวทำงกำรแก้ไ ขสถำนกำรณ์ แ ละกำร
พัฒนำให้เหมำะสมกับบริบทในชุมชนได้
วัตถุประสงค์
กำรประเมินในครัง้ นี้จงึ ออกแบบมำเพือ่ ศึกษำสถำนกำรณ์
ประเมินควำมเร่งด่วนในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทีเ่ กี่ยวกับโรค
ระบำดโดยใช้ฐำนคิดด้ำนเพศสภำพและควำมเหมำะสม หรือ
Rapid gender assessment and inclusive in COVID - 19 crisis
and emergency response โดย มูลนิธริ กั ษ์ไทย จังหวัดน่ำน
กรอบการประเมิ นและเครื่องมือ
โดยกรอบกำรประเมิน และเครื่อ งมือ จะใช้ แ นวทำง
Gender and COVID-19 Program Guidance และ Rapid
Gender Assessment ขององค์กำรแคร์ นำนำชำติเพือ่ ศึกษำ
ท�ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์และผลกระทบจำกโรคระบำดโควิด-19
ทีม่ ตี ่อบุคคลกลุ่มต่ำงๆทีม่ เี พศสภำวะ ชำติพนั ธุ์ และอำยุท่ี
แตกต่ำงกัน โดยมุ่งเน้ นศึกษำควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจใน
สถำนกำรณ์โรคระบำด บทบำททำงเพศสภำพถูกกระทบจำก
สถำนกำรณ์ โ ควิด -19 และควำมรุน แรงบนฐำนเพศ กำร
ออกแบบกำรประเมินเป็ นกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพเพื่อมุ่ง
เน้นข้อมูลเชิงลึกท�ำกำรเก็บข้อมูลผ่ำนกำรน� ำใช้ระเบียบวิธี
เชิงคุณภำพ กำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโดยใช้แบบสอบถำมวิธี
กำรสัมภำษณ์เดีย่ วโดยค�ำถำมแบบมีโครงสร้ำงทีก่ �ำหนดไว้
และกำรสนทนำกลุ่มโดยใช้คำ� ถำมแบบกึง่ โครงสร้ำงโดยใช้
กำรเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่ำงเฉพำะเจำะจง ผูเ้ ข้ำร่วมให้ขอ้ มูล
ทัง้ หมด 57 คน มีกำรขอบเขตของกำรศึกษำอยูใ่ น 5 อ�ำเภอ
ของจังหวัดน่ำน ได้แก่ อ�ำเภอปั ว อ�ำเภอทุง่ ช้ำง อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติและอ�
์ ำเภอบ่อเกลือ กำรเก็บข้อมูลภำค
สนำมด�ำเนินกำรช่วงวันที่ 15-23 กรกฎำคม 2563
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เพศภาวะกั บ เศรษฐกิ จ รายได้ แ ละอาชี พใน
สถานการณ์โควิ ด-19
จำกกำรประเมินในครัง้ นี้พบว่ำนอกจำกกำรหดหำยของ
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจทีจ่ งั หวัดน่ ำนเผชิญแล้ว ผูป้ ระกอบกำร
รำยย่อยท้องถิน่ ได้รบั ผลกระทบอย่ำงหนัก และเนื่องจำกกำร
ขนส่งและตลำดหยุดชะงักซึง่ สถำนกำรณ์โควิด-19 นัน้ กระทบ
กับกลุ่มธุรกิจรำยย่อยในทุกภำคส่วนและทุกเพศภำวะ โดย
เฉพำะผูป้ ระกอบกำรหญิงทีม่ ี รำยได้จำกกลุม่ แปรรูป โดยส่วน
ใหญ่เป็ นกลุ่มผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นวัยกลำงคนจนถึงสูงอำยุ ในบำง
กลุม่ แปรรูปมีสมำชิกกลุม่ ทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงกลุม่ เปรำะบำง ยำกจน
และแม่เลีย้ งเดีย่ วนอกจำกนัน้ ผูป้ ระกอบกำรหญิงในภำคกำร
ผลิต ผลิต ภัณ ฑ์จ ำกผ้ำ ม้ง และเสื้อ ผ้ำ ม้ง ได้ร บั ผลกระทบ
โดยตรงเนื่องจำกผูป้ ระกอบกำรหญิงม้งทีม่ รี ำยได้หลักจำก
กำรขำยผลิตภัณฑ์จำกผ้ำม้ง กำรขำดหำยของรำยได้จงึ ท�ำให้
ผู้หญิงม้งเข้ำสู่ควำมอ่อนด้อยทำงเศรษฐกิจซึ่งกระทบต่อ
กำรจัดกำรครัวเรือน ท�ำให้เกิดหนี้สนิ และควำมรุนแรงทีเ่ พิม่
มำกขึน้
ในจังหวัดน่ำนมีผหู้ ญิงกลุม่ ชำติพนั ธุท์ งั ้ ลัวะ
๊ เหำะ และขมุ
มักน�ำผัก ผลไม้เห็ดหน่อไม้ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จำกป่ ำ หรือผลไม้
ทีไ่ ด้จำกกำรปลูกออกมำขำยบนถนน กำรขำยผลิตผลดังกล่ำว
ทีส่ ำมำรถน� ำผลผลิตจำกป่ ำมำขำยได้ตำมฤดูกำลนัน้ ถือได้
เป็ นรำยได้หมุนเวียนในแต่ละวัน ซึง่ รำยได้สว่ นมำกน�ำใช้กบั
ครอบครัว ซือ้ อำหำรและบุตรหลำนซึง่ เป็ นหน้ำทีข่ องผูห้ ญิง
กำรปิ ดกำรเดินทำงขนส่งสำธำรณะเป็ นส่วนส�ำคัญเช่นกัน
ท�ำให้ไม่สำมำรถขำยสินค้ำต่ำงๆ ดังกล่ำวได้สง่ ผลกระทบต่อ
กำรด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันทีผ่ หู้ ญิงต้องรับผิดชอบ
สถำนกำรณ์กำรว่ำงงำน ตกงำนยังเป็ นสถำนกำรณ์ทม่ี ี
ควำมน่ำเป็ นห่วงในทุกภำคส่วนของกำรจ้ำงงำนเนื่องจำกน่ำน
เป็ นภูมลิ ำ� เนำของแรงงำนเคลื่อนย้ำยไปต่ำงจังหวัดและต่ำง
ประเทศจ�ำนวนหนึ่งรวมถึงกำรว่ำงงำนในจังหวัดเองก็เป็ น
สถำนกำรณ์ทจ่ี งั หวัดน่ำนต้องเผชิญ ผูห้ ญิงเป็ นกลุม่ แรงงำน
ที่มแี นวโน้ มว่ำงงำนเดิมมีกำรตกงำนเพิม่ มำกขึ้น รวมถึง
สถำนกำรณ์ต่ำงๆของกำรจ้ำงงำนท�ำให้ผหู้ ญิงมีแนวโน้มเข้ำ
สูภ่ ำวะพึง่ พิงมำกขึน้ ในขณะทีค่ วำมตึงเครียดในครอบครัวอำจ
น�ำไปสูภ่ ำวกำรณ์ใช้ควำมรุนแรงในครอบครัวสูงขึน้
ในภำคเกษตรเป็ นส่วนทีน่ ่ำเป็ นห่วงด้วยภำวะซ�ำ้ ซ้อนของ
ภัยพิบตั ิ ดังนัน้ แนวโน้มของควำมยำกจนจะเพิม่ มำกขึน้ ใน
จังหวัดน่ำน กำรได้รบั เงินเยียวยำช่วยเหลือเกษตรกรซึง่ ดูจำก
กำรเป็ น เจ้ำ ของพื้น ที่เ พำะปลูก ที่ส่ว นมำกแล้ว ผู้ช ำยเป็ น
เจ้ำของทีด่ นิ และเป็ นผูล้ งทะเบียนเกษตรกรโดยเฉพำะกลุม่
ชำติพนั ธุ์มง้ และลัวะที
๊ ผ่ ูช้ ำยถือว่ำเป็ นผูน้ � ำครอบครัว ทีด่ นิ
ต่ำงๆ มักลงชือ่ ผูช้ ำย ดังนัน้ ผูช้ ำยจึงได้รบั เงินเยียวยำในส่วน
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นี้ มีบ ำงกรณี ท่ีผู้ช ำยไม่น� ำ เงิน มำใช้ใ นครัว เรือ นทัง้ หมด
ดังนัน้ จึงมีบำงกรณีทเ่ี กิดข้อขัดแย้งในครอบครัว
การเข้าถึงบริ การสุขภาพ
ระบบกำรบริกำรด้ำนสุขภำพช่วงโควิด-19 นัน้ ถูกขับ
เคลือ่ นโดยอำสำสมัครหรืออสม.และรพ.สต.ซึง่ มีบทบำทอย่ำง
สูงในกำรให้บริกำรทำงสุขภำพในชุมชนเชิงลึก ซึง่ ลดทอนกำร
เดินทำงและค่ำใช้จำ่ ยรวมถึงกำรเข้ำรับบริกำรในโรงพยำบำล
ลงมำก
ปัญหำกำรเข้ำถึงบริกำรจึงมีน้อยมำกเนื่องจำกกำรท�ำงำน
ของหน่วยงำนสำธำรณสุขท้องถิน่ แต่ปัญหำกลับเป็ นเรือ่ งของ
กรณีทร่ี กั ษำพบแพทย์ตอ่ เนื่องเช่นกำรฟอกไตเป็ นต้น ทีต่ อ้ ง
เข้ำรับกำรรักษำในตัวเมืองโดยทีร่ ะบบขนส่งสำธำรณะถูกปิ ด
ดังนัน้ กำรเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเหมำรถเพื่อไปโรงพยำบำล
ค่อนข้ำงสูงมำก
เพศภาวะกับการจัดการครัวเรือน
ผูห้ ญิงในครอบครัวมีบทบำทหลักในกำรดูแลสุขภำวะของ
ครอบครัวทัง้ เรื่องกำรป้ องกันโรค และกำรจัดหำอำหำรให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรในภำวกำรณ์ขำดแคลนรำยได้และ
เครื่องบริโภคซึง่ เป็ นควำมตึงเครียดทีผ่ หู้ ญิงเผชิญบำงกรณี
เผชิญควำมรุนแรงในครอบครัวเนื่องจำกทัศนคติชำยเป็ นใหญ่
ในครอบครัว นอกจำกนัน้ ครัวเรือนมีภำวะหนี้สนิ เพือ่ กำรใช้
จ่ำยในครัวเรือนสูงขึน้
ครอบครัวม้งทีม่ วี ฒ
ั นธรรมกำรมีภรรยำหลำยคนและไม่ม ี
กำรคุมก�ำเนิดจะเป็ นกลุ่มเสี่ยงที่จะเผชิญภำวะยำกจนลง
เนื่ อ งจำกหัว หน้ ำ ครอบครัว มีอ ำยุ ค่ อ นข้ำ งสูง แต่ ใ นบำง
ครอบครัวยังมีลูกที่เป็ นเด็กเล็ก และมีหลำนที่ต้องดูแลอีก
หลำยคน ซึ่งในเศรษฐกิจทีไ่ ม่สำมำรถหมุนเวียนรำยได้ใน
ขณะทีค่ ำ่ ใช้จำ่ ยในครอบครัวส�ำหรับเด็กเล็กและเด็กมีมำกขึน้
กำรดูแลเด็กให้อยู่ในโภชนำกำรตำมวัย รวมถึงได้รบั กำร
ศึก ษำตำมเกณฑ์ อ ำจได้ ร ับ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
โควิด-19 นี้
กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ เนื้อสัตว์เพือ่ กำรน�ำเงินไปซือ้
เฉพำะข้ำว และอำหำรประเภทแป้ งทีร่ ำคำไม่สงู มำกจึงเข้ม
งวดมำกขึน้ ซึง่ กระทบต่อกำรเจริญเติบโตของเด็กเล็กและเด็ก
ทีอ่ ยูใ่ นครอบครัว รวมทัง้ ผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่ได้รบั กำรบ�ำรุง
ระหว่ำงตัง้ ครรภ์อย่ำงเหมำะสมโดยเฉพำะกำรบ�ำรุงจำก
อำหำรเสริมนมต่ำงๆซึง่ เชือ่ มโยงไปถึงสุขภำพระยะยำว และ
สร้ำงควำมตึงเครียดระหว่ำงกำรตัง้ ครรภ์ดว้ ย

กำรศึก ษำ กำรที่จ ัง หวัด น่ ำ นมีก ลุ่ ม ประชำกรที่เ ป็ น
ชำติพนั ธุก์ ว่ำร้อยละ 20 ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมกำรมีลกู หลำนคนและ
อยูร่ วมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ กำรน�ำใช้เครือ่ งมือไอซีที ไม่วำ่
จะเป็ นโทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์ในครอบครัวใหญ่จงึ ไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร นอกจำกนัน้ ระดับของควำมเข้ำใจ
ของ ผูป้ กครองในกำรชีแ้ นะท�ำควำมเข้ำใจในบทเรียนนัน้ มี
น้อยมำกเนื่องจำกข้อจ�ำกัดทำงภำษำในกลุ่มชำติพนั ธุ์และ
กำรศึกษำที่ไม่สูงมำกโดยเฉพำะผู้หญิงกลุ่มชำติพนั ธุ์ท่ีม ี
หน้ำทีด่ แู ลบุตรหลำน
การเข้าถึงข้อมูล ข้อจ�ำกัดอีกประกำรของกำรเข้ำถึง
ข้อมูลเรือ่ งโควิด-19 คือ กำรจัดท�ำกำรเผยแพร่โดยภำษำทีม่ ี
ควำมหลำกหลำยชำติพนั ธุ์สำ� หรับกลุ่มคนทีไ่ ม่เข้ำใจภำษำ
ไทยดีนกั โดยเฉพำะผูส้ งู อำยุหญิงชำวม้ง และหญิงสูงวัยชำว
ลัวะ
๊ ซึง่ โดยมำกรับสำรจำกญำติพน่ี ้องลูกหลำนในครัวเรือน
ความรุนแรงในครอบครัว มำยำคติชำยเป็ นใหญ่ทเ่ี อือ้
ให้ผูช้ ำยคิดว่ำตนเองเป็ นผูน้ � ำครอบครัว ซึ่งเป็ นโครงสร้ำง
ควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมทีเ่ อือ้ ให้กบั ผูช้ ำยให้มสี ถำนะเหนือ
กว่ำผูห้ ญิงทัง้ ในวัฒนธรรมม้งและลัวะ
๊ มีกรณีเกิดขึน้ เนื่องจำก
กำรทีผ่ หู้ ญิงในครอบครัวไม่ว่ำจะเป็ นมำรดำหรือภรรยำห้ำม
ปรำมไม่ให้น�ำเงินไปซื้อสุรำ เพรำะถือว่ำเป็ นกำรบริโภค
ฟุ่มเฟื อยท่ำมกลำงวิกฤตด้ำนเศรษฐกิจ ซึง่ ผูห้ ญิงในฐำนะที่
ต้อ งดูแ ลจัด กำรของครัว เรือ นมัก ถู ก กระท�ำ ควำมรุ น แรง
เนื่องจำกกำรพยำยำมลดค่ำใช้จำ่ ยเพือ่ ให้ครอบครัวอยูร่ อดใน
สภำวะขำดรำยได้และสถำนกำรณ์โรคระบำดซึง่ หำกผูห้ ญิง
ไม่สำมำรถหำอำหำรหรือดูแลจัดกำรในครัวเรือนได้จะถือว่ำ
เป็ นกำรบกพร่องในหน้ำที่ แตกต่ำงจำกผูช้ ำยทีไ่ ม่มหี น้ำทีใ่ น
กำรดูแลกำรบริโภคในครัวเรือน ดังนัน้ มำยำคติว่ำผูช้ ำยเป็ น
ใหญ่ในครอบครัวจึงเป็ นสำเหตุหลักอันหนึ่งทีท่ ำ� ให้เกิดควำม
รุนแรงได้
วัฒนธรรมประเพณีทเ่ี ป็ นโครงสร้ำงทีแ่ ฝงควำมรุนแรงทำง
เพศที่ท�ำ ให้ผู้ห ญิง มีส ถำนะเป็ น รองเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ที่ท�ำ ให้
ผู้หญิงเด็กหญิงเข้ำสู่ภำวะเปรำะบำงมำกขึ้นทัง้ ในแง่กำร
ท�ำงำน กำรศึกษำ จนถึงกำรขำดโอกำสทำงเศรษฐกิจทีด่ ี

พิบตั ซิ ้�ำซ้อนเช่นบ้ำนห้วยขำบ พบว่ำผูน้ � ำหญิงที่เป็ นผูน้ � ำ
อสม.มีกำรจัดกำรกับวิกฤตได้คอ่ นข้ำงมีประสิทธิผล
กลไกการตอบสนอง แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
สถานการณ์โควิ ด-19
ในขณะที่กลไกกำรตอบสนองในระยะสัน้ เป็ นไปในเชิง
กำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรให้สงิ่ ของจำกภำครัฐและเอกชน
แต่กลไกกำรแก้ไขระยะยำวยังมีไม่ชดั เจนนักจำกภำครัฐ ซึง่
เป็ นกลไกทีม่ คี วำมจ�ำเป็ นมำกในระยะยำว
ข้อท้ำทำยหลักคือประเด็นทำงเพศภำวะเป็ นส่วนหนึ่งที่
ควรตระหนักในกำรแก้ไขปั ญหำระยะยำวทัง้ เรื่องกำรเข้ำถึง
กำรจ้ำงงำนส�ำหรับผู้หญิง กำรเข้ำถึงแหล่งทุนของรัฐทัง้
ส�ำหรับผูป้ ระกอบกำรหญิงและเกษตรกรหญิง รวมถึงกำร
สร้ำงควำมเท่ำเทียมทำงเพศเชิงโครงสร้ำง
ข้อเสนอแนะ
ด้ำนเศรษฐกิจ :ข้อ เสนอในกำรให้เงินกู้ย มื ส�ำหรับกำร
หมุนเวียนทำงเศรษฐกิจและกำรแก้ไขปัญหำกำรว่ำงงำนอย่ำง
เป็ นระบบโดยเฉพำะกับผู้ประกอบและผู้ว่ำงงำนหญิงที่ม ี
ควำมเปรำะบำงและเข้ำสู่ควำมยำกจนสูงขึ้น รวมถึงกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรสร้ำงกำรตลำดออนไลน์
ด้านสังคม : สนับสนุ นทำงกำรเงินส�ำหรับผู้ปกครอง
เพือ่ ใช้จ่ำยในกำรศึกษำเด็กเป็ นลดควำมเสีย่ งกำรออกเรียน
กลำงคัน รวมถึงกำรสร้ำงควำมตระหนักและกลไกลดควำม
รุนแรงทำงเพศเชิงโครงสร้ำงระยะยำว
ด้านสุขภาพ : สร้ำงกลไกกำรท�ำงำนข้ำมแดนกับประเทศ
เพือ่ นบ้ำนในเรือ่ งกำรป้ องกันโรคระบำด
ด้านป้ องกันภัยพิ บตั ิ : สร้ำงกำรสื่อสำรในภำษำกลุ่ม
ชำติพนั ธุใ์ ห้หลำกหลำยวิธแี ละเข้ำถึงกลุ่มประชำกรมำกขึน้
รวมถึงมีกลไกเช่นศูนย์ช่วยเหลือในเรื่องภัยพิบตั ทิ ส่ี ำมำรถ
ท�ำงำนในพืน้ ได้ได้ทนั ท่วงที

บทบาทของผูห้ ญิ ง : อาสาสมัครและผูน้ �า
ในขณะที่บ ทบำทของผู้น� ำ หญิง ในชุ ม ชนอย่ ำ งอสม.
มีบทบำทสูงมำกในกำรท�ำงำนภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด-19
กำรท�ำ งำนหนัก ทัง้ ในบ้ำ นนอกบ้ำ นและงำนชุม ชนแต่ ผ ล
ตอบแทนของอสม.กลับมีไม่มำก บทบำทผูห้ ญิงเห็นได้ชดั เจน
กว่ำผูช้ ำยในกำรจัดกำรภำวะวิกฤตโดยเฉพำะกรณีเผชิญภัย
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บทน�า

1

1. บทน�า

1.1 ที่ มาและความส�าคัญของการประเมิ นแบบเร่ง
ด่วนด้านเพศภาวะ
กำรประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินของรัฐบำลไทยในวันที่ 26
มีนำคม 2563 เพือ่ ควบคุมและจัดกำรกับโรคอุบตั ใิ หม่โควิด
-19 กระทบต่อกำรด�ำเนินชีวติ ของประชำชน เศรษฐกิจและ
สังคมในประเทศไทยเป็ นอย่ำงมำกในทุกด้ำน จังหวัดน่ำนเป็ น
จังหวัดหนึ่งทีไ่ ด้มคี ำ� สังระงั
่ บกำรเดินทำงเข้ำออกจังหวัดทุก
ช่องทำงตัง้ แต่วนั ที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2563 รวมถึงกำรระงับ
กำรเดินทำงเข้ำออกจุดผ่ำนแดนห้วยโก๋นเขตติดต่อกับ สปป.
ลำวตัง้ แต่วนั ที่ 23 มีนำคม 2563 โดยยกเว้นให้เพียงรถขนส่ง
สินค้ำเข้ำออกเท่ำนัน้ และแม้วำ่ ในจังหวัดน่ำนจะไม่มจี ำ� นวน
ของผูต้ ดิ เชือ้ ก็ตำมที แต่ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19
ในประเทศไทยทีอ่ ยูบ่ นฐำนนโยบำยของกำรปิ ดประเทศ(ล็อก
ดำวน์)เพือ่ ยับยัง้ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ดังกล่ำว
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและภำคประชำชนเป็ นวงกว้ำง
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวท�ำให้เศรษฐกิจภำคบริกำร กำรท่องเทีย่ ว
และภำคกำรขนส่งทีถ่ อื ว่ำเป็ นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
จัง หวัด น่ ำ นหยุ ด ชะงัก นอกเหนื อ จำกควำมหวำดกลัว
สถำนกำรณ์ ก ำรระบำดของโรคโควิด -19 ผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวนัน้ มีหลำกหลำยทัง้ ในระยะสัน้ และระยะ
ยำว และกระทบต่อประชำกรทุกเพศทุกวัย ดังนัน้ หำกต้องกำร
เข้ำใจผลกระทบดังกล่ำวในเชิงลึกจึงมีควำมจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้อง
ใช้มมุ มองในมิตเิ พศภำวะ ควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจและควำม
รุนแรงบนฐำนเพศเข้ำไปเป็ นส่วนหนึ่งในกำรวิเครำะห์ พืน้ ที่

จังหวัดน่ำนเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วำมหลำกหลำยทำงชำติพนั ธุ์ รวม
ถึงกำรผลิตทำงเศรษฐกิจและภำคบริกำรทีห่ ลำกหลำย กำร
ประเมินสถำนกำรณ์ฉุกเฉินบนฐำนเพศภำวะในภำวกำรณ์โรค
ระบำดโควิด -19 มีค วำมจ�ำ เป็ น ในกำรสร้ำ งควำมเข้ำ ใจ
ผลกระทบต่อกลุม่ เป้ ำหมำยทีม่ คี วำมต้องกำรแตกต่ำงกันบน
ฐำนเพศภำวะและควำมหลำกหลำยทำงชำติพนั ธุ์ รวมทัง้
สำมำรถมี ข้ อ มู ล พื้ น ฐำนเพื่ อ สร้ ำ งแนวทำงกำรแก้ ไ ข
สถำนกำรณ์และกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับบริบทในชุมชนได้
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษำสถำนกำรณ์ ประเมิ น ควำมเร่ ง ด่ ว นใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินทีเ่ กีย่ วกับโรคระบำดโดยใช้ฐำนคิดด้ำน
เพศสภำพและควำมเหมำะสม หรือ Rapid gender assessment and inclusive in COVID-19 crisis and emergency
response
1.3 วิ ธีการศึกษา
กรอบกำรประเมินและเครื่องมือจะใช้แนวทำง Gender
and COVID-19 Program Guidance และ Rapid Gender
Assessment ขององค์กำรแคร์ นำนำชำติเพือ่ ศึกษำท�ำควำม
เข้ำใจสถำนกำรณ์และผลกระทบจำกโรคระบำดโควิด-19 ทีม่ ี
ต่ อ บุ ค คลกลุ่ ม ต่ ำ งๆที่ม ีเ พศสภำวะ ชำติพ นั ธุ์ และอำยุท่ี
แตกต่ำงกัน โดยมุ่งเน้ นศึกษำควำมสัมพันธ์เชิงอ�ำนำจใน
สถำนกำรณ์โรคระบำด บทบำททำงเพศสภำพถูกกระทบจำก
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สถำนกำรณ์ โควิด-19 และควำมรุนแรงบนฐำนเพศที่เป็ น
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ซึง่ เป็ นผลกระทบระยะ
สัน้ และระยะยำวทีเ่ กิดจำกภำวะฉุ กเฉินด้ำนสุขภำพ ดังนัน้
กรอบกำรประเมิน ดัง กล่ำ วจึง มีเ ป้ ำ หมำยให้เ ห็น ถึง ควำม
จ�ำเป็ นเร่งด่วนทัง้ ในระยะสัน้ และยำวเพือ่ สร้ำงข้อเสนอแนะที่
สำมำรถแก้ไขและคลีค่ ลำยสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวได้
กำรออกแบบกำรประเมินในครัง้ นี้เป็ นกำรเก็บข้อมูลเชิง
คุณภำพเพือ่ มุง่ เน้นข้อมูลเชิงลึกท�ำกำรเก็บข้อมูลผ่ำนกำรน�ำ
ใช้ระเบียบวิธเี ชิงคุณภำพ ซึง่ แบ่งกำรศึกษำออกเป็ นสองส่วน
ได้แก่ หนึ่ง) ศึกษำผ่ำนข้อมูล และเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องและ
สอง) กำรเก็บข้อมูลภำคสนำมโดยใช้แบบสอบถำมวิธกี ำร
สัมภำษณ์เดีย่ วโดยค�ำถำมแบบมีโครงสร้ำงทีก่ ำ� หนดไว้ และ
กำรสนทนำกลุ่มโดยใช้ค�ำถำมแบบกึง่ โครงสร้ำงโดยใช้กำร
เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่ำงเฉพำะเจำะจง ผูเ้ ข้ำร่วมให้ขอ้ มูล(ดูเพิม่
เติมในภำคผนวก ข.) ได้แก่
• กำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกหน่ วยงำนสำธำรณสุข กำร
ปกครอง กำรศึกษำ และอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวน 10 คน
• กำรสัมภำษณ์ผนู้ ำ� ชุมชนและอำสำสมัครชุมชน จ�ำนวน 8 คน
• กำรสัมภำษณ์ผไู้ ด้รบั ผลกระทบทุกกลุม่ เป้ ำหมำยจ�ำนวน
12 คน แบ่งเป็ นชำย 4 คน หญิง 8 คน
• กำรสนทนำกลุ่ม เจ้ำ หน้ ำ ที่ท่ีเ กี่ย วข้อ งและผู้น� ำ ชุม ชน
6กลุม่ จ�ำนวนผูเ้ ข้ำร่วมรวมทัง้ หมด 22 คน
• สนทนำกลุ่มผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ 2 กลุ่ม จ�ำนวนร่วมผูเ้ ข้ำ
ร่วม 5 คน
ผูเ้ ข้ำร่วมกำรประเมินทัง้ หมด 57 คน ขอบเขตของกำร
ศึกษำอยูใ่ น5อ�ำเภอของจังหวัดน่ำน ได้แก่ อ�ำเภอปั ว อ�ำเภอ
ทุง่ ช้ำง อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ์และอ�ำเภอบ่อเกลือ
กำรเก็ บ ข้ อ มู ล ภำคสนำมด� ำ เนิ น กำรช่ ว งวัน ที่ 15-23
กรกฎำคม 2563
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บริบทและประเด็นเพศภาวะ
ในจังหวัดน่านก่อนสถานการณ์
โควิด-19

2

2. บริบท และประเด็นเพศภาวะในจังหวัด
น่านก่อนสถานการณ์โควิด-19

2.1 เศรษฐกิ จ
ในปี 2560 จังหวัดน่ำนมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยูท่ ่ี
31,308 ล้ำนบำท (ส�ำนักงำนสถิตจิ งั หวัดน่ำน, 2562) รำยงำน
ประมำณกำรเศรษฐกิจจังหวัดน่ำน ปี พ.ศ. 2562 (ส�ำนักงำน
คลังจังหวัดน่ำน, รำยงำนประมำณกำรเศรษฐกิจจังหวัดน่ำน
ไตรมำส 4 ปี 2562, 2562) ระบุวำ่ เศรษฐกิจจังหวัดน่ำนใน
ภำพรวมปี พ.ศ. 2562 จะขยำยตัว ร้อยละ 2.5 จำกปั จจัยที่
ส�ำคัญดังนี้ ด้ำนกำรท่องเทีย่ ว กำรบริโภคภำคเอกชน กำร
ลงทุนภำคเอกชน กำรใช้จำ่ ยภำครัฐและกำรค้ำชำยแดน
นอกจำกนัน้ ในปี พ.ศ. 2562 ยังพบว่ำกำรจ้ำงงำนขยำย
ตัว ร้อยละ 0.5 มีกำรจ้ำงงำนเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 1,209 คน กำร
จ้ำงงำนในจังหวัดน่ำนทัง้ หมด 249,384 คน เนื่องจำกควำม
ต้องกำรแรงงำนเพิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ
ในจังหวัดน่ำน ทัง้ ในภำคบริกำรทีข่ ยำยตัวร้อยละ 1.9 ภำค
อุตสำหกรรมขยำยตัวร้อยละ 1.8 จำกผูป้ ระกอบกำรขนำด
กลำงและขนำดย่อม
ในขณะทีภ่ ำคกำรเกษตรลดลงร้อยละ -0.8 เนื่องจำก
ปั ญหำภัยแล้งขำดแคลนข้ำวและหนอนกระทูร้ ะบำดในพืช
เศรษฐกิจอย่ำงข้ำวโพดเลีย้ งสัตว์
ส่วนกำรกำรค้ำชำยแดนโดยเฉลีย่ ขยำยตัว ร้อยละ 2.6
เนื่องจำกกำรคมนำคมระหว่ำง ไทย–ลำว ผ่ำนด่ำนชำยแดน
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ห้วยโก๋นและกำรเปิ ดถนนเมืองคูแ่ ฝด 3 ชัวโมง
่
ห้วยโก๋น –
หลวงพระบำง
จำกสถิตดิ งั กล่ำวเห็นได้วำ่ ภำคเศรษฐกิจของน่ ำนเติบโต
ขึ้นโดยเฉพำะภำคกำรท่องเที่ยว กำรคมนำคมขนส่งและ
บริกำร ในปี 2562 ซึง่ มีกำรคำดกำรของส�ำนักงำนคลังจังหวัด
น่ำนในปี 2563 นัน้ เศรษฐกิจจะเติบโตขึน้ อีกดังนี้ ภำคเกษตร
ร้อยละ 3.3 ภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 2.4 และภำคบริกำร
ร้อยละ 2.8 แต่ทว่ำสถำนกำรณ์โควิด-19 ในช่วงต้นปี แรก
ท�ำให้เศรษฐกิจหดตัวลดลงแม้วำ่ จะมีกำรคำดกำรณ์ในปี 2562
ถึงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในจังหวัดน่ำนในปี 2563 แต่ทว่ำ
ต้นปี แรกของ 2563 ตัง้ แต่มกรำคมถึงมีนำคม เนื่องจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 ท�ำให้เศรษฐกิจร้อยละ -1.1 มีกำรหด
ตัวลดลงเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 (ส�ำนักงำนงำนคลัง
จังหวัดน่ ำน, 2563) ภำคบริกำรหดตัวร้อยละ -5.3 ภำค
อุตสำหกรรมหดตัวร้อยละ -3.5 และภำคเกษตรหดตัวร้อยละ
-3.1 กำรค้ำชำยแดนหดตัวลงร้อยละ -0.2 และกำรจ้ำงงำนหด
ตัวร้อยละ -0.2 รวมทัง้ เผชิญภัยแล้งซ�้ำในปี 2563 อีกด้วย

2.2 ข้อมูลประชากร
ประชำกรในจังหวัดน่ำนมีทงั ้ หมด 477,882 คน เพศชำย
239,443 คน เพศหญิง 238,439 คนใน 15 อ�ำเภอ 99 ต�ำบล
และ 921 หมูบ่ ำ้ น (ส�ำนักงำนแรงงำนจังหวัดน่ำน, สถำนกำรณ์
แรงงำนจังหวัดน่ ำน ไตรมำส 1 มกรำคม-มีนำคม 2563,
2563)
ในจังหวัดน่ ำนมีครอบครัวทัง้ หมด 109,203 ครอบครัว
โดยแบ่งเป็ นครอบครัวขยำย 41,735 ครอบครัว ครอบครัวเดีย่ ว
53,474 ครอบครัว ครอบครัวเลี้ยงเดีย่ ว 3,353 ครอบครัว
ครอบครัวทีถ่ ูกเลี้ยงดูโดยผูส้ ูงอำยุ 1,718 ครอบครัว และ
ครอบครัวเพศเดียวกัน 146 ครอบครัว และสถิตติ งั ้ ครรภ์ใน
วัยรุน่ จ�ำนวน 32คน (OSCC, ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดน่ำน, 2560) ในปี 2561มีอตั รำกำร
หย่ำร้ำงอยูท่ ร่ี อ้ ยละ1.58 (ส�ำนักงำนสถิตจิ งั หวัดน่ำน, 2562)
ชาติ พนั ธุ์
น่ ำนเป็ นจังหวัดทีม่ คี วำมหลำกหลำยทำงชำติพนั ธุ์ ซึ่ง
นอกจำกไทยเหนือแล้วยังมีไทลือ้ และกลุม่ ชำติพนั ธุต์ ่ำงๆ ซึง่
ถูกระบุจำ� นวนได้มดี งั นี้
• กลุม่ ชำติพนั ธุล์ วะมี
ั ๊ 129 หมูบ่ ำ้ นจ�ำนวน 42,331 คน
• กลุม่ ชำติพนั ธุม์ ง้ มี 32 หมูบ่ ำ้ น จ�ำนวน 31,132 คน
• กลุม่ ชำติพนั ธุเ์ มีย่ นมี 30 หมูบ่ ำ้ นจ�ำนวน 11,910 คน
• กลุม่ ชำติพนั ธุข์ มุม ี 23 หมูบ่ ำ้ นจ�ำนวน 8,668 คน
• กลุม่ ชำติพนั ธุม์ ำบลีม ี 2 หมูบ่ ำ้ นจ�ำนวน 357 คน
• กลุม่ ชำติพนั ธุ์ ลำหูม่ ี 2 หมูบ่ ำ้ นจ�ำนวน 26 คน
รวมแล้วกลุ่มชำติพนั ธุใ์ นจังหวัดน่ ำนมีจำ� นวนประชำกร
ทัง้ หมด 94,424 คน ในทุกอ�ำเภอของจังหวัดน่ ำนมีกลุ่ม
ชำติพนั ธุ์ท่หี ลำกหลำยอำศัยอยู่ โดยมีสำมอ�ำเภอที่มกี ลุ่ม
ชำติพนั ธุอ์ ำศัยอยูด่ งั นี้ อ�ำเภอปัวมีกลุม่ ชำติพนั ธุอ์ ำศัยอยูม่ ำก
ทีส่ ดุ จ�ำนวน 34 หมูบ่ ำ้ นประชำกร 16,077 คน รองลงมำคือ
อ�ำเภอเมืองน่ำนมี 29 หมูบ่ ำ้ นจ�ำนวน 13,255 คน ล�ำดับสำม
คืออ�ำเภอบ่อเกลือมี 50 หมูบ่ ำ้ นจ�ำนวน 12,869คน (ระบบ
สำรสนเทศสนับสนุ นด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย
สิง่ แวดล้อม, 2559) นอกเหนือจำกนัน้ ยังมีกลุ่มประชำกรที่
เรียกตนเองว่ำเหำะกระจำยอยูใ่ นจังหวัดน่ำนอีกด้วย
2.3 การจ้างงาน
จำกสถิ ติ ข องส� ำ นั ก งำนแรงงำนจัง หวัด น่ ำ นพบว่ ำ
(ส�ำนักงำนแรงงำนจังหวัดน่ำน, สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัด
น่ำน ไตรมำส 1 มกรำคม-มีนำคม 2563, 2563) ระบุวำ่ มีผอู้ ยู่
ในวัยแรงงำนจ�ำนวน 246,370 คน (68.09%) มีผไู้ ม่อยู่ใน

ก�ำลังแรงงำน 115,462 คน (31.91%) จ�ำนวนของผูท้ ท่ี ำ� งำน
ในภำคเกษตรกรรมมีมำกทีส่ ุดคือ 140,264 คน (57.10%)
และผูท้ ท่ี ำ� งำนนอกภำคเกษตรกรรมมี 105,379 คน (42.90%)
โดยท�ำงำนภำคกำรรับจ้ำงกำรขำยส่ง กำรขำยปลีกจ�ำนวน
30,037 คน (12.40%) รองลงมำเป็ นกำรผลิตจ�ำนวน 19,060 คน
(7.87%) และผูม้ งี ำนท�ำส่วนใหญ่มกี ำรศึกษำต�่ำกว่ำประถม
ศึกษำ จ�ำนวน 61,477 คน
จำกสถิตปิ ี 2562 ยังพบว่ำมีผทู้ ำ� งำนอยูใ่ นแรงงำนนอก
ระบบ จ�ำนวน 186,635 คน โดยส่วนใหญ่จะท�ำงำนในภำค
กำรเกษตร เป็ นจ�ำนวน 138,707 คน หรือ 74.32% และ
ท�ำงำนนอกภำคเกษตร จ�ำนวน 47,928 คน (25.68%)
แรงงำนต่ำงด้ำวในจังหวัดน่ำนมี 867 คน ส่วนใหญ่เป็ น
แรงงำนต่ำงด้ำวประเภท น� ำเข้ำ (MOU) จ�ำนวน 410 คน
(47.29%) อันดับสองเป็ นแรงงำนต่ำงด้ำวประเภทในประเทศ
(บัตรสีชมพู) จ�ำนวน 305 คน (35.18%) อันดับสำมแรงงำน
ต่ำงด้ำวประเภทชัวครำวทั
่
วไป
่ จ�ำนวน 132 คน (15.22%)
อันดับสีเ่ ป็ นชนกลุม่ น้อย จ�ำนวน 20 คน (2.31%) โดยพืน้ ที่
ท�ำงำนส่วนมำกคืออ�ำเภอเมืองและอ�ำเภอปั ว (ส�ำนักงำน
แรงงำนจังหวัดน่ำน, รำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดน่ำน
ไตรมำส 3 ปี 2562, 2562)
จำกข้อมูลของส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมันคงของ
่
มนุษย์จงั หวัดน่ำนระบุวำ่ วัยแรงงำนในจังหวัดน่ำน 100 คน
ต้องรับภำระดูแลเด็กประมำณ 23 คน และผูส้ งู อำยุ 28 คน
(ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด
น่ำน, ข้อมูลจ�ำนวนประชำกรของจ.น่ำน, 2562)
2.4 การศึกษา
จ�ำนวนผูท้ อ่ี ยู่ในสถำบันกำรศึกษำทุกประเภททัง้ ของรัฐ
และเอกชนรวมทัง้ หมด 104,159 คน ในจ�ำนวนทัง้ หมดมี
นักเรียนทีส่ งั กัดกำรศึกษำนอกโรงเรียนจ�ำนวนมำกทีส่ ุดคือ
28,067 คน ในขณะทีม่ จี �ำนวนนักเรียนในระดับชัน้ ประถม
ศึกษำจำกทุกสังกัดจ�ำนวนมำกทีส่ ดุ เช่นกันอยูท่ ่ี 29,620 คน
(ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดน่ ำน, 2562) ซึง่ สำมำรถแยก
จ�ำนวนตำมเพศได้ดงั นี้
• ชัน้ ประถมศึกษำ ชำย 14,885 คน หญิง 13,803 คน
• ชัน้ มัธยมต้นชำย 7289 คน หญิง 6905 คน
• ชัน้ มัธยมปลำยชำย 3971 คน หญิง 5043 คน
• ชัน้ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชำย 1874 คน หญิง 792 คน
เห็นได้วำ่ สัดส่วนกำรเรียนต่อระดับมัธยมปลำย หรือชัน้
ประกำศนียบัตรวิชำชีพของชำยหญิงมีสดั ส่วนใกล้เคียงกัน
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ในปี 2560 สถิตกิ ำรออกโรงเรียนกลำงคันในจังหวัดน่ำน
มี 25 คน สำเหตุจำกควำมยำกจน 11 คน มีปัญหำครอบครัว
3 คน แต่งงำน 6 คน มีปัญหำกำรปรับตัว 1 คนต้องคดี 1 คน
เจ็บป่ วย 1 คน อพยพตำมครอบครัว 2 คน (ส�ำนักงำนสถิติ
จังหวัดน่ำน, 2562)
จำกสถิตขิ องระบบคลังข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำระบุว่ำ
ในปี 2561 พบว่ำอัตรำกำรออกโรงเรียนกลำงคันในจังหวัด
น่ ำนนัน้ ค่อนข้ำงต�่ำ มีกำรออกโรงเรียนกลำงคัน 4 กรณี
เนื่องจำกกำรเจ็บป่ วยและอุบตั เิ หตุ (รำยงำนสถิตทิ ำงกำร
ศึกษำ, 2563)
ในปี 2562 มีกำรออกเรียนกลำงคันจ�ำนวน 479 คนซึง่
เป็ นนั ก เรีย นอยู่ ใ นสัง กัด ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ โดยไม่มกี ำรระบุสำเหตุกำรออกเรียนกลำงคัน
(รำยงำนสถิตทิ ำงกำรศึกษำ, 2563)
2.5 สถิ ติความยากจน
จำกกำรส�ำรวจประชำกร(จปฐ.) ในปี 2561 พบว่ำมี “คนจน”
จ�ำนวน 44,304 คนคิดเป็ นร้อยละ 9 ของจ�ำนวนประชำกร
ทัง้ หมดในจังหวัด (ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมันคงของ
่
มนุษย์จงั หวัดน่ำน, สถำนกำรณ์ทำงสังคมจังหวัดน่ำนปี 2562,
2562) และจำกข้อมูลของข้อมูลผูล้ งทะเบียนเพื่อสวัสดิกำร
แห่งรัฐของจังหวัดน่ำนซึง่ มีจำ� นวนไม่แตกต่ำงจำกกำรส�ำรวจ
จปฐ.มำกนักระบุวำ่ มีผลู้ งทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐ ปี 2562
จ�ำนวน 41,403 รำย (ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมันคง
่
ของมนุษย์จงั หวัดน่ำน, ข้อมูลผูล้ งทะเบียนเพือ่ สวัสดิกำรแห่ง
รัฐของจังหวัด, 2562) ในจ�ำนวนนี้พบว่ำปั ญหำดังนี้
• รำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรครองชีพมี จ�ำนวน 17,740 รำย
คิด เป็ น ร้อ ยละ 53.28 ของข้อ มูล ผู้ล งทะเบีย นเพื่อ
สวัสดิกำรแห่งรัฐของจังหวัดน่ำน
• ประสบปั ญหำยำกจน จ�ำนวน 13,368 รำย คิดเป็ น
ร้อยละ 40.15 ของข้อมูลผูล้ งทะเบียนเพือ่ สวัสดิกำรแห่ง
รัฐของจังหวัดน่ำน
• ปั ญหำมีหนี้สนิ และไม่มกี ำรออม จ�ำนวน 4,448 รำย คิด
เป็ นร้อยละ 13.36 ของข้อมูลผูล้ งทะเบียนเพือ่ สวัสดิกำร
แห่งรัฐของจังหวัดน่ำน
• ประสบปั ญหำว่ำงงำน จ�ำนวน 3,238 รำย คิดเป็ น
ร้อยละ 9.73 ของข้อมูลผูล้ งทะเบียนเพือ่ สวัสดิกำรแห่ง
รัฐของจังหวัดน่ำน
• ประสบปั ญ หำต้ อ งดู แ ลบุ ค คลในครอบครัว จ� ำ นวน
2,609รำย คิดเป็ นร้อยละ 7.84 ของข้อมูลผูล้ งทะเบียน
เพือ่ สวัสดิกำรแห่งรัฐของจังหวัดน่ำน
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2.6 ประเด็นเพศภาวะในจังหวัดน่ าน
สถำนะของผูห้ ญิงในกลุ่มชำติพนั ธุต์ ่ำงๆ ในจังหวัดน่ ำน
ยังด้อยกว่ำผูช้ ำยทัง้ ในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและกำรศึกษำ
(โครงกำร WEE-NAN, 2561) โอกำสของกำรเข้ำถึงของ
ผูห้ ญิงถูกจ�ำกัดมำกกว่ำผูช้ ำย กำรมีส่วนร่วมของผูห้ ญิงใน
ระดับชุมชนไม่วำ่ จะเป็ นครอบครัว หมูบ่ ำ้ น หรือต�ำบลจะพบ
ว่ำ ผูห้ ญิงมีกำรมีสว่ นร่วมน้อยกว่ำทัง้ ในแง่ของกำรเข้ำร่วม
กำรแสดงควำมคิ ด เห็ น และกำรยอมรับ ควำมคิ ด เห็ น
วัฒนธรรมเป็ นส่วนส�ำคัญในกำรกำรกันผูห้ ญิงจำกกำรพัฒนำ
บำงส่วนยังเป็ นควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมทีท่ ำ� ให้ผหู้ ญิงนัน้
ไม่ม คี วำมเท่ำเทีย มทำงเพศกับ ผู้ชำย นอกเหนื อ จำกนัน้
ประเด็นเพศภำวะทีเ่ ด่นชัดในจังหวัดน่ำนมีดงั นี้
• ผูห้ ญิงชำติพนั ธุพ์ บกับอุปสรรคในกำรด�ำรงชีวติ หลำก
หลำยรูปแบบ ทัง้ ในแง่ของกำรขำดทักษะกำรท�ำงำนที่
จ�ำเป็ นและควำมสำมำรถกำรสือ่ สำรภำษำไทย ในขณะ
เดียวกันควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศก็ปรำกฏอยู่อย่ำง
ชัดเจนทัง้ ในระดับครัวเรือนและชุมชน
• ลัวะ
๊ ผูห้ ญิงมักจะต้องรับผิดชอบทัง้ งำนทำงกำรเกษตร
และงำนภำยในบ้ำน วัฒนธรรมลัวะมี
๊ ควำมยืดหยุ่นใน
เรื่องของสลับบทบำททำงเพศภำวะ แต่โดยมำกแล้ว
ผูห้ ญิงจะเป็ นหน่วยขับเคลือ่ นทำงเศรษฐกิจและจัดกำร
ดูแลครัวเรือน รวมถึงควบคุมค่ำใช้จ่ำยและเก็บเงินใน
ครัวเรือนซึง่ งำนทัง้ ในและนอกบ้ำนนัน้ ท�ำให้ผหู้ ญิงเป็ น
ผูท้ ม่ี คี วำมส�ำคัญมำกในกำรตัดสินใจในเรื่องของครัว
เรือ นร่ ว มกับ ผู้ช ำย ในอีก ทำงหนึ่ ง คือ ผู้ห ญิง มีง ำน
มำกกว่ำผูช้ ำยในทุกมิติ ขณะทีบ่ ทบำทของผูห้ ญิงชำว
ลัวะในกำรเป็
๊
นผู้น�ำชุมชนอย่ำงเป็ นทำงกำรปรำกฏ
เพียงเล็กน้อย
• ม้ง มีวฒ
ั นธรรมที่มลี กั ษณะของสภำวะชำยเป็ นใหญ่
อย่ำงเด่นชัด ผูห้ ญิงม้งทีอ่ ยูใ่ นบริบทพืน้ ทีท่ ำงเศรษฐกิจ
ที่แ ตกต่ ำ งกัน ออกไป ทัง้ กำรเข้ำ สู่ก ำรเป็ น แรงงำน
รับจ้ำง กำรค้ำขำย กำรท�ำเกษตรและพืน้ ทีช่ มุ ชนทีไ่ ม่ม ี
พืน้ ทีก่ ำรเกษตร แต่กลับไม่พบบทบำทของผูห้ ญิงชำว
ม้งในกำรเป็ นผูน้ �ำชุมชนเลย โอกำสทำงเศรษฐกิจของ
ผู้หญิงม้งจะมีสูงมำกเนื่องจำกต้นทุนทำงวัฒนธรรม
สำมำรถน�ำมำพัฒนำต่อยอดให้เกิดทำงเลือกและโอกำส
ทำงเศรษฐกิจ ได้ แต่ ท ว่ ำ ระดับ ของกำรเพิ่ม กำรมี
ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจต่อครอบครัวและชุมชนส�ำหรับ
ผูห้ ญิงม้งแล้วยังค่อนข้ำงน้ อย กำรมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจของผูห้ ญิงม้งนัน้ เป็ นประเด็นทีถ่ ูกกดทับทำง

วัฒนธรรมค่อนข้ำงสูง ในครอบครัวของผูห้ ญิงม้งนัน้
หำกเป็ นผูห้ ญิงม้งทีแ่ ต่งงำนอำยุยงั น้อยมักจะเข้ำไปอยู่
ในครอบครัวขยำยทีม่ พี ่อแม่ พีน่ ้องของสำมีร่วมด้วย
และอ�ำนำจกำรตัดสินใจในครอบครัวทัง้ หมดมักตกอยูท่ ่ี
พ่อสำมี หรือสำมี ดังนัน้ วิถที ำงวัฒนธรรมจึงเป็ นหลัก
ใหญ่ในกำรกดทับกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและ
ควำมรุนแรงบนฐำนเพศ
จำกสถิตขิ องศูนย์ปฏิบตั กิ ำรเพือ่ ป้ องกันกำรกระท�ำควำม
รุนแรงในครอบครัวจังหวัดน่ำนตัง้ แต่ 1 ต.ค. 61-23 พ.ค. 62
พบว่ ำ มีก ำรกระท�ำ ควำมรุ น แรงในครอบครัว 38 กรณี
(ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัด
น่ำน, ข้อมูลจ�ำนวนประชำกรของจ.น่ำน, 2562) โดยสรุปได้
ดังนี้
• ผูห้ ญิงถูกกระท�ำ 35 กรณีและผูช้ ำยถูกกระท�ำควำม
รุนแรง 3 กรณี
• ช่วงวัยของผูถ้ กู กระท�ำตัง้ แต่ 19-59 ปี มจี ำ� นวนมำกทีส่ ดุ
29 รำย
• เด็กถูกกระท�ำ 7 รำย
• มี 32 รำยทีถ่ กู กระท�ำทำงกำย
• มี 5 รำยทีถ่ กู กระท�ำควำมรุนแรงทำงจิตใจ
• มี 1 รำยทีเ่ สียชีวติ
• โดยสำเหตุของกำรกระท�ำควำมรุนแรงมำจำกสุรำและ
ยำเสพติดมำกทีส่ ดุ 23 รำย
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ประเด็นเฉพาะและความเสี่ยงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะในสถานการณ์
โควิด-19

3

3. ประเด็นเฉพาะและความเสี่ยงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเพศภาวะในสถานการณ์
โควิด-19

3.1 เพศภาวะกับ เศรษฐกิ จ รายได้ แ ละอาชี พ ใน
สถานการณ์โควิ ด-19
ในระหว่ำงสถำนกำรณ์โควิด-19 ทีร่ ฐั บำลไทยได้ประกำศ
กำรใช้พรก.ฉุกเฉิน กำรเคอร์ฟิว รวมถึงกำรปิ ดจังหวัดท�ำให้
เดือนเมษำยน-มิถุนำยน 2563 นัน้ เศรษฐกิจในจังหวัดน่ำนมี
กำรหดตัวต่อเนื่องจำกสำมเดือนแรก ร้อยละ -4.8 (ส�ำนักงำน
คลังจังหวัดน่ำน, รำยงำนกำรประมำณกำรเศรษฐกิจ จังหวัด
น่ำน ไตรมำสที่ 2 ระหว่ำงเมษำยนถึงมิถุนำยน 2563, 2563)
โดยเฉพำะภำคบริกำร หดตัวมำกที่สุดร้อยละ -7.8 ภำค
อุตสำหกรรมหดตัวร้อยละ -7.6 ภำคเกษตรหดตัวร้อยละ -4.9
โดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจได้แก่ ยำงพำรำ ข้ำวโพดและข้ำว
เนื่ อ งจำกภัย แล้ง ต่ อ เนื่ อ งมีก ำรลดพื้น ที่เ กษตรลง มูล ค้ำ
ชำยแดนหดตัวร้อยละ -4.3 ผลกระทบทำงเศรษฐกิจดังกล่ำว
จำกสถิตปิ ี 2562 พบว่ำเศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรมและ
บริกำรขยำยตัวมำกขึน้ แต่ทว่ำตัง้ แต่เดือนมกรำคม 2563 มี
กำรหดตัวลงของเศรษฐกิจต่อเนื่องเนื่องจำกสถำนกำรณ์
โควิด-19 ซึ่งผลกระทบนี้ท�ำให้ศกั ยภำพทำงเศรษฐกิจของ
กลุ่มประชำกรต่ำงๆ ลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ และ
สังคม ดังนี้

3.1.1 ผูป้ ระกอบการในภาคต่างๆ
ในกำรประเมินครัง้ นี้มุ่งเน้นไปทีผ่ ปู้ ระกอบกำรรำยย่อย
ทัง้ ในภำคกำรบริกำร อุตสำหกรรมขนำดเล็ก และกำรจ้ำง
เหมำ ลักษณะกำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยย่อยในจังหวัดน่ำน
นัน้ จะมีกำรประกอบธุรกิจทีม่ เี พศภำวะเป็ นตัวก�ำกับ กำรแบ่ง
งำนตำมเพศภำวะทีช่ ดั เจนระหว่ำงชำยหญิงท�ำให้กำรสร้ำง
ธุรกิจรำยย่อยส่วนใหญ่นนั ้ เสริมสร้ำงมำจำกทักษะและพัฒนำ
มำจำกบทบำททำงเพศภำวะนัน้ ๆ ซึง่ สถำนกำรณ์โควิด-19
นั น้ กระทบกับ กลุ่ ม ธุ ร กิจ รำยย่ อ ยในทุ ก ภำคส่ ว นและทุ ก
เพศภำวะ ดังนี้
• การรับเหมาก่อสร้าง
ผูบ้ ริกำรรับเหมำก่อสร้ำงในจังหวัดน่ำนรำยย่อยโดยเกือบ
ทัง้ หมดเป็ นผู้ช ำยซึ่ง เป็ นกลุ่ ม หนึ่ ง ได้ร ับ ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ โควิด-19 อย่ำงมำก ผู้ชำยที่ท�ำกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำงมักเป็ นช่ำงซึง่ เป็ นผูช้ ำยไทยเหนือ ไทยลือ้ หรือ ม้ง
ซึ่งมีเครือข่ำยกำรกำรรับเหมำก่อสร้ำงในพืน้ ที่ ต่ำงอ�ำเภอ
หรือต่ำงจังหวัด กำรหยุดชะงักเนื่องจำกกำรตอบสนองของรัฐ
ในกำรปิ ดจังหวัด ปั ญหำกำรคมนำคม และกำรหยุดชะงักทำง
เศรษฐกิ จ ท� ำ ให้ ป ริม ำณงำนรับ เหมำที่ล ดลงด้ ว ยภำวะ
เศรษฐกิจทีห่ ดตัว ซึง่ กำรหยุดชะงักของงำนรับเหมำก่อสร้ำง
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ดังกล่ำวส่งผลต่อกำรจ้ำงแรงงำนอีกด้วย จำกข้อมูลภำคสนำม
ยังพบว่ำมีผู้รบั เหมำก่อสร้ำงจ�ำนวนหนึ่งที่ถูกพักงำนยำว
ตัง้ แต่ กุ ม ภำพัน ธ์จ นถึง เดือ นกรกฎำคมซึ่ง ส่ ง ผลกระทบ
ต่อเนื่องกับครอบครัวซึง่ ผูร้ บั เหมำเองมีบทบำทหลักในกำรหำ
รำยได้ในครอบครัว ปั ญหำหนี้สนิ เก่ำและใหม่เป็ นปั ญหำที่
ผูร้ บั เหมำเผชิญในสถำนกำรณ์น้ี
• การรับเหมาผลิ ตผลการเกษตรเพื่อแปรรูป
ลักษณะของงำนผูป้ ระกอบกำรรับเหมำผลิตผลกำรเกษตร
เพือ่ ส่งแปรรูปซึง่ โดยส่วนมำกเป็ นผูป้ ระกอบกำรชำยทีต่ อ้ งมี
รถขนส่ง มีเครือข่ำยท้องถิ่นในกำรไปซื้อผลิตผลทำงกำร
เกษตรเช่นกล้วยหรือฟั กทอง และน� ำมำส่งขำยให้กบั กลุ่ม
แปรรูปอำหำร รูปแบบของกำรซือ้ ผลิตผลทำงกำรเกษตรนัน้
ส่วนมำกผูป้ ระกอบกำรจะว่ำจ้ำงแรงงำนท้องถิน่ ในกำรตัด
เก็บผลิตผลดังกล่ำวและน�ำมำขำยต่อ ซึง่ ส่วนใหญ่ผปู้ ระกอบ
กำรลัก ษณะนี้ จ ะส่ ง ต่ อ ในกลุ่ ม แปรรูป รำยย่ อ ยของแต่ ล ะ
ท้องถิน่ กำรซือ้ ผลิตผลส่วนมำกเป็ นกำรเดินทำงข้ำมอ�ำเภอ
หรือจังหวัดใกล้ๆ ซึ่งเมื่อสถำนกำรณ์ โควิดเกิดขึน้ พบว่ำ
ผูป้ ระกอบกำรรับซือ้ ผลิตผลเหล่ำนี้ถกู ผลกระทบเป็ นอย่ำงสูง
เนื่ องจำกไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำไปยังพื้นที่ต่ ำงๆเพื่อซื้อ
ผลผลิตได้เนื่องจำกกำรจ�ำกัดเวลำเคอร์ฟิวและระเบียบของ
ท้องถิน่ ต่ำงๆทีเ่ ข้มงวด บทบำทหลักของผูป้ ระกอบกำรชำย
เหล่ำนี้ในฐำนะหัวหน้ำครอบครัวทำงเศรษฐกิจจึงถูกท้ำทำย
ด้วยสถำนกำรณ์โควิด-19 อย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้
• การแปรรูปผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร
ลักษณะของงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตรของกลุ่ม
ผูห้ ญิงจะพบได้มำกในจังหวัดน่ำน ซึง่ เป็ นงำนทีพ่ ฒ
ั นำมำจำก
กลุ่มแม่บำ้ นและพึง่ พำวัตถุดบิ จำกท้องถิน่ ต่ำงๆ รำยได้จำก
กลุม่ แปรรูปในบำงแห่งถือว่ำเป็ นรำยได้หลักของผูห้ ญิงในบำง
ชุมชน ซึง่ เป็ นกลุ่มทีอ่ ยู่ในวัยกลำงคนจนถึงสูงอำยุ ในบำง
กลุม่ แปรรูปมีสมำชิกกลุม่ ทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงกลุม่ เปรำะบำง ยำกจน
และแม่เลีย้ งเดีย่ วอีกด้วย
ดังนัน้ เมื่อสถำนกำรณ์ โควิด-19 เกิดขึน้ ผูป้ ระกอบกำร
หญิงในภำคกำรผลิตสินค้ำแปรรูปจำกผลิตผลทำงกำรเกษตร
เป็ น กลุม่ หนึง่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทำงตรงในสถำนกำรณ์โควิด-19
ทัง้ ในแง่ของไม่มวี ตั ถุดบิ เพือ่ ผลิต แม้ว่ำจะมีตลำดรองรับอยู่
แล้วก็ตำมที แต่กำรขำดวัตถุดบิ ในกำรผลิตท�ำให้มกี ำรหยุด
ชะงักของกลุม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูป
นอกเหนือจำกนัน้ กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์รำยย่อยในช่วง
สถำนกำรณ์ โ ควิด -19 ยัง มีปั ญ หำเรื่อ งกำรตลำดที่ล ดลง
เนื่องจำกกำรคมนำคมขนส่งรถสำธำรณะหยุดชะงักลงไป
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พร้อ มกับ ภำคกำรท่ อ งเที่ย วและบริก ำร ดัง นั น้ กำรขำย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปดังกล่ำวจึงได้รบั ผลกระทบที่ท�ำให้กลุ่ม
ผูห้ ญิงเข้ำสูภ่ ำวะหนี้สนิ เปรำะบำง ควำมตึงเครียดและยำกจน
มำกขึน้ โดยเฉพำะกลุม่ แม่เลีย้ งเดีย่ ว หรือผูส้ งู วัยหญิงทีเ่ ป็ น
หัวหน้ำครอบครัว
• ผลิ ตภัณฑ์ผา้ ม้ง
ผูป้ ระกอบกำรหญิงในภำคกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกผ้ำม้ง
และเสือ้ ผ้ำม้ง ได้รบั ผลกระทบโดยตรงเนื่องจำกสินค้ำดังกล่ำว
นัน้ มุง่ เน้นกำรผลิตเพือ่ ขำยให้กบั นักท่องเทีย่ ว และกำรสวม
ใส่ในช่วงเทศกำลปี ใหม่มง้ ส�ำหรับคนม้งในหลำยพืน้ ทีท่ งั ้ จำก
ในจังหวัด ต่ำงจังหวัดและต่ำงประเทศ ลักษณะของกำรเป็ น
ผูป้ ระกอบกำรดังกล่ำวเป็ นกำรต่อยอดพัฒนำจำกผลิตภัณฑ์
ทำงวัฒนธรรมเข้ำสูต่ ลำด ซึง่ ผูห้ ญิงม้งเป็ นเจ้ำของควำมรูห้ ลัก
ผลิต ภัณ ฑ์ผ้ำ ของผู้ห ญิง ม้ง สำมำรถสร้ำ งรำยได้แ ละ
ลดทอนควำมอ่อนด้อยทำงเศรษฐกิจของผูห้ ญิงม้งลงได้ใน
วัฒนธรรมแบบชำยเป็ นใหญ่ทใ่ี ห้ผชู้ ำยม้งมีบทบำท อ�ำนำจ
ทำงเศรษฐกิจและสังคมในระดับทัง้ ในครอบครัวและชุมชน
จำกข้อมูลภำคสนำมพบว่ำ มีผปู้ ระกอบกำรทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง
ม่ำยคนม้งเป็ นแม่เลีย้ งเดีย่ วซึง่ กลับมำอยู่กบั ครอบครัวเดิม
กลำยเป็ นผูป้ ระกอบกำรผลิตภัณฑ์ผำ้ ม้งจ�ำนวนหนึ่ง ซึง่ กำร
เป็ นม่ำยส�ำหรับผูห้ ญิงม้งนัน้ ถือได้วำ่ เป็ นควำมอ่อนด้อยอย่ำง
มำก เนื่องจำกจะไม่ได้รบั กำรเข้ำสูใ่ นแซ่สกุลและยังไม่ได้รบั
กำรสืบทอดสมบัตติ ่อจำกครอบครัวตน ดังนัน้ ควำมรูใ้ นกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์จำกผ้ำม้งจึงเป็ นโอกำสทำงเศรษฐกิจและ
ต้นทุนทำงเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของผูห้ ญิงม้งกลุ่มนี้เพื่อเลีย้ งดู
ตนเองและครอบครัวได้
แต่เมื่อเกิดสถำนกำรณ์โควิด-19 ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำก
ผ้ำม้งนัน้ ไม่สำมำรถขำยได้เนื่องจำกกำรปิ ดจังหวัด ท�ำให้
ผูป้ ระกอบกำรทัง้ หมดทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงม้งนัน้ ขำดรำยได้รวมถึง
ขำดเงินหมุนเวียนในกระบวนกำรผลิตผ้ำม้งทีม่ กั จะผลิตไว้
เพือ่ เตรียมขำยในช่วงปี ใหม่มง้ ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึง
มกรำคม กำรปิ ดกำรค้ำชำยแดนเป็ นสำเหตุหนึ่งทีท่ ำ� ให้กำร
ขำยผลิตภัณฑ์จำกผ้ำม้งลดลง เครือข่ำยม้งลำวกับไทยมักมี
กำรแลกเปลีย่ นค้ำขำยสินค้ำกันเสมอ ม้งไทยจะรับซือ้ ผ้ำม้ง
ปักมือเป็ นผืนยำวจำกฝัง่ ลำวซึง่ มีรำคำถูกกว่ำกำรปักมือจำกฝัง่
ไทยซึง่ เป็ นกำรลดต้นทุนเพือ่ น�ำไปผลิตเสือ้ ผ้ำทีไ่ ด้รำคำค่อน
ข้ำงดี ส่วนม้งลำวมักซื้อผลิตภัณฑ์จำกผ้ำม้งทัง้ เขียนเทียน
ปักเครือ่ งจำกฝัง่ ไทย ไม่วำ่ จะเป็ นเสือ้ ผ้ำหรืออืน่ ๆ จำกม้งไทย
เพื่อน� ำไปใช้สอย หรือขำยต่อเนื่องจำกมีควำมหลำกหลำย
รูปแบบ และรำคำถูก ดังนัน้ ผูป้ ระกอบกำรขำยผ้ำม้งรำยย่อยที่
ค้ำขำยบริเวณชำยแดนจึงได้รบั ผลกระทบในส่วนนี้เช่นกัน

กำรลดกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทท่ี ำ� ด้วยผ้ำม้งปั กมือนัน้ ลดลง
มำกกว่ำกำรผลิตผ้ำม้งทีป่ ั กด้วยเครือ่ งจักรส�ำหรับผูป้ ระกอบ
กำรทีส่ ำมำรถลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรมำปั กผ้ำได้ แม้จะมีกำรลด
กำรผลิตลงเช่นเดียวกัน แต่ทว่ำกำรปั กผ้ำม้งด้วยเครือ่ งยังมี
อัตรำกำรผลิตทีม่ ำกกว่ำกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทป่ี ักผ้ำม้งด้วยมือ
ผลกระทบดัง กล่ ำ วส�ำ หรับ ผู้ป ระกอบกำรหญิง ม้ง ที่ม ี
รำยได้หลักจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์จำกผ้ำม้งจึงเป็ นผลกระทบ
ทีส่ ง่ ผลต่อเรือ่ งควำมอ่อนด้อยทำงเศรษฐกิจซึง่ กระทบต่อกำร
จัด กำรครัว เรือ น กำรมีบ ทบำทที่ส�ำ คัญ ทำงเศรษฐกิจ ใน
ครอบครัว หนี้สนิ และควำมรุนแรงทีเ่ พิม่ มำกขึน้
• ผูค้ ้ารายย่อย
ผูค้ ำ้ สินค้ำอุปโภคบริโภครำยย่อยได้รบั ผลกระทบในกำร
จัดกำรต้นทุนกำรขนส่งทีแ่ พงขึน้ ท�ำให้ตอ้ งขึน้ รำคำสินค้ำขึน้
ตัง้ แต่ 2-5 บำท กำรเข้ำถึงปริมำณสินค้ำลดลงเนื่องจำกกำร
ขนส่งเช่นเดียวกัน ผูค้ ำ้ รำยย่อยในหมูบ่ ำ้ นทีม่ กั เป็ นผูห้ ญิงที่
เป็ นผูป้ ระกอบกำรได้รบั ผลกระทบในกำรไปรับซื้อสินค้ำใน
ตลำดถูกจ�ำกัดเพรำะช่วงเวลำเคอร์ฟิวในช่วงเช้ำในขณะที่
ปริมำณสินค้ำอุปโภคบริโภคลดลงและรำคำสูงขึน้ ต้นทุนใน
กำรท�ำธุรกิจของผูห้ ญิงทีท่ ำ� กำรค้ำรำยย่อยจึงสูงขึน้
ผูค้ ำ้ รำยย่อยเช่นรถเร่นนั ้ ส่วนมำกเป็ นกำรท�ำธุรกิจแบบ
ครอบครัวซึง่ เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบเนื่องจำกกำรปิ ดหมู่บำ้ น
รวมถึงควำมหวำดกลัวกำรเข้ำมำของบุคคลภำยนอกในแต่ละ
ชุมชนในขณะทีต่ น้ ทุนสูงขึน้ ข้อจ�ำกัดในกำรเดินทำงก็สงู ขึน้
เช่นกัน
นอกจำกนั ้น เกษตรกรที่ ม ีอ ำชี พ เสริ ม จำกกำรขำย
ผลิตภัณฑ์บนเส้นทำงคมนำคมหรือแหล่งท่องเทีย่ วก็ได้รบั
ผลกระทบเช่นกัน ในจังหวัดน่ ำนมีผูห้ ญิงกลุ่มชำติพนั ธุ์ทงั ้
ลัวะ
๊ เหำะ และขมุ มักน�ำผัก ผลไม้ เห็ด หน่อไม้ ผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้จำกป่ ำ หรือผลไม้ทไ่ี ด้จำกกำรปลูกออกมำขำยบนถนน
ผู้ห ญิง ชำติพ นั ธุ์เ หล่ ำ นี้ ม ีอ ำชีพ เกษตรกรและรับ จ้ำ งตำม
ฤดูกำลทีส่ ร้ำงรำยได้เป็ นรำยปี หรือช่วงฤดูกำล ดังนัน้ กำรขำย
ผลิตผลดังกล่ำวทีส่ ำมำรถน� ำผลผลิตจำกป่ ำมำขำยได้ตำม
ฤดูกำลนัน้ ถือได้เป็ นรำยได้หมุนเวียนในแต่ละวัน ซึง่ รำยได้
ส่วนมำกน�ำใช้กบั ครอบครัว ซือ้ อำหำรและเลีย้ งดูบุตรหลำน
ซึง่ เป็ นหน้ำทีข่ องผูห้ ญิง กำรปิ ดกำรเดินทำงขนส่งสำธำรณะ
เป็ นส่วนส�ำคัญเช่นกันท�ำให้ไม่สำมำรถขำยสินค้ำต่ำงๆ ดัง
กล่ำวได้สง่ ผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันทีผ่ หู้ ญิงต้อง
รับผิดชอบ

3.1.2 การจ้างงาน
• การว่างงานในจังหวัด
จำกสถิตขิ องส�ำนักงำนแรงงำนจังหวัดน่ ำน (ส�ำนักงำน
แรงงำนจังหวัดน่ำน, สถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดน่ำน ไตรมำส
1 มกรำคม - มีนำคม 2563, 2563) ระบุวำ่ มีผอู้ ยูใ่ นวัยแรงงำน
จ�ำนวน 246,370 คน (68.09%) ซึง่ สำมำรถแยกได้ดงั นี้ ผูม้ ี
งำนท�ำ 242,176 คน (98.30%) ผูว้ ำ่ งงำน 813 คน (0.33%)
ผูร้ อฤดูกำล 3,381 คน (1.37%) จำกสถิตกิ ำรว่ำงงำนใน
ต้นปี 2562 มีทงั ้ หมด 2,950 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.27 ของผูอ้ ยู่
ในก�ำลังแรงงำน ผูช้ ำยมีจำ� นวนผูว้ ำ่ งงำน 1038 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.80 หญิง 1912 คน คิดเป็ นร้อยละ1.84 (ส�ำนักงำน
สถิตจิ งั หวัดน่ำน, 2562, หน้ำ 28) ท�ำให้เห็นว่ำในจังหวัดน่ำน
ก่อนสถำนกำรณ์โควิด-19 นัน้ กำรว่ำงงำนของผูห้ ญิงสูงกว่ำ
ผูช้ ำยค่อนข้ำงสูง และเมือ่ เกิดสถำนกำรณ์โควิด-19 เกิดขึน้
กำรจ้ำงงำนในภำคบริกำรทีส่ ว่ นมำกเป็ นลักษณะกำรจ้ำงงำน
ทีต่ อ้ งกำรแรงงำนหญิงทัง้ ในธุรกิจร้ำนอำหำร โรงแรม กำร
ท่องเทีย่ วต่ำงถูกปิ ดกิจกำรชัวครำว
่
ดังนัน้ ผูห้ ญิงจึงมีภำวะ
ตกงำนสูงขึน้ มำกกว่ำผูช้ ำย
นอกเหนือจำกนัน้ แรงงำนในกำรก่อสร้ำงทีม่ กี ำรรับจ้ำง
งำนผู้ชำยสูงกว่ำก็อยู่ในภำวะชะงักงันยกเว้นในกรณีกำร
ก่อสร้ำงในโครงกำรใหญ่ทถ่ี กู จ้ำงต่อได้ซง่ึ แรงงำนทีถ่ กู จ้ำงต่อ
โดยมำกเป็ นแรงงำนชำยมำกกว่ำแรงงำนหญิง มีแรงงำนชำย
มีฝีมอื ทีร่ บั จ้ำงในภำคอุตสำหกรรมเช่น อัญมณี เครื่องเงิน
ทองทีถ่ ูกระงับกำรท�ำงำนในช่วงเดือนเมษำยนจ�ำนวนหนึ่ง
แต่แรงงำนดังกล่ำวยังสำมำรถกลับไปท�ำงำนได้ในช่วงเดือน
พฤษภำคม แตกต่ำงจำกภำคบริกำรทีม่ ภี ำวะชะงักงันค่อน
ข้ำงยำว
• แรงงานเคลื่อนย้ายกลับภูมิลา� เนา
กำรเคลือ่ นย้ำยแรงงำนกลับภูมลิ ำ� เนำเป็ นโจทย์ใหญ่ของ
จังหวัดน่ำน จำกสถิตใิ นอ�ำเภอปั วมีผเู้ ป็ นแรงงำนเคลือ่ นย้ำย
เคลื่อนย้ำยกลับภูมลิ �ำเนำทีอ่ �ำเภอปั วในช่วงเดือนมีนำคมเมษำยนจ�ำนวน 1987 คน และมี 18 คนทีม่ ำจำกต่ำงประเทศ
ในอ�ำเภอบ่อเกลือแรงงำนเคลื่อนย้ำยกลับภูมลิ �ำเนำคิดเป็ น
อัตรำร้อยละ 8 ของจ�ำนวนประชำกรทัง้ หมด
จำกข้อมูลภำคสนำมพบว่ำแรงงำนเคลือ่ นย้ำยทีย่ ำ้ ยกลับ
มำยังภูมลิ ำ� เนำนี้นนั ้ เป็ นแรงงำนทีอ่ ำยุตงั ้ แต่ 17 ปี ขน้ึ ไปจนถึง
60 ปี ท�ำงำนในอำชีพรับจ้ำงทัวไป
่ ในภำคบริกำร ภำคกำร
ก่อสร้ำง และโรงงำนทัง้ ในและต่ำงประเทศ แรงงำนก่อสร้ำง
และบริกำรทีเ่ ป็ นแรงงำนเคลื่อนย้ำยกลับมำมักเป็ นแรงงำน
ผูห้ ญิง แรงงำนจำกต่ำงประเทศส่วนใหญ่เป็ นแรงงำนชำย
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ส่วนแรงงำนโรงงำนมีทงั ้ ชำยและหญิง
กำรเคลือ่ นย้ำยแรงงำนกลับมำสูภ่ มู ลิ ำ� เนำนัน้ ยังเป็ นกำร
เผชิญกับภำวะตกงำนที่จงั หวัดน่ ำนต้องมีแผนที่จะรองรับ
เพรำะโดยส่วนมำกมีแนวโน้มทีจ่ ะตกงำนระยะยำวโดยเฉพำะ
กลุม่ ทีท่ ำ� งำนต่ำงประเทศ โรงงำน และภำคบริกำรในประเทศ
ที่ม ีแ นวโน้ ม ที่จ ะถู ก เลิก จ้ำ งถำวรเนื่ อ งจำกกิจ กำรถู ก ปิ ด
กิจกำร โดยเฉพำะกลุม่ แรงงำนหญิงในภำคบริกำรและโรงงำน
ส่วนกลุม่ ก่อสร้ำงนัน้ มีบำงกลุม่ ทีส่ ำมำรถกลับไปท�ำงำนได้แต่
กำรจ้ำงงำนยังไม่สม�่ำเสมอนัก
แรงงำนส่วนใหญ่มหี นี้สนิ จำกกำรท�ำงำนและเดินทำงรวม
ถึงเป็ นวัยกลำงคนทีม่ กี ำรรับภำระกำรส่งเสียให้กบั ครอบครัว
มำโดยตลอดโดยเฉพำะกลุ่มชำติพนั ธุ์ลวะที
ั ๊ ่เข้ำสู่กำรเป็ น
แรงงำนประเภทนี้จำ� นวนมำก กำรตกงำนของแรงงำนเคลือ่ น
ย้ำยทัง้ จำกในและต่ำงประเทศจะส่งผลกระทบต่อสังคมใน
ระยะยำวเนื่องจำกแรงงำนในวัยกลำงคนมีภำระดูแลเด็กและ
ผูส้ งู วัย ซึง่ จำกข้อมูลภำคสนำมพบว่ำมี แรงงำนหญิงทีเ่ ป็ น
แรงงำนเคลื่อนย้ำยทีก่ ลับภูมลิ �ำเนำต้องเข้ำสู่กำรรับจ้ำงใน
ภำคเกษตรในพื้น ที่ด้ว ยค่ำ จ้ำ งแรงงำนที่น้ อ ยลงกว่ำ เดิม
เท่ำตัว และใช้เวลำกำรท�ำงำนยำวนำนขึน้ ในแต่ละวันเพื่อ
ควำมอยูร่ อดของตนเองและครอบครัว
แรงงำนเคลือ่ นย้ำยทีก่ ลับมำภูมลิ ำ� เนำโดยเฉพำะแรงงำน
จำกต่ำงประเทศมีแนวโน้มทีจ่ ะกลับไปท�ำงำนต่ำงประเทศโดย
กำรเข้ำเมืองผิดกฎหมำย เนื่องจำกกำรเข้ำไปท�ำงำนอย่ำงถูก
กฎหมำยในต่ำงประเทศใช้เวลำในกำรถูกคัดเลือกนำนกว่ำ
กำรเดิน ทำงเข้ำ ไปท� ำ งำนอย่ ำ งผิด กฎหมำยโดยอำศัย
เครือข่ำยทีม่ ี รวมถึงบำงกรณีกลับมำก่อนสัญญำจ้ำงจะหมด
ท�ำให้ถกู ยกเลิกกำรจ้ำงงำนอัตโนมัติ
กำรมำอยู่ในภูมลิ �ำเนำของแรงงำนกลุ่มนี้โดยทีก่ ำรไม่ม ี
งำนท�ำในพืน้ ทีเ่ พรำะภำวะชะงักงันทำงเศรษฐกิจในจังหวัด
น่ ำนและภำวะหนี้สนิ ต่อเนื่อง ไร้ทด่ี นิ ท�ำกินจึงเป็ นสำเหตุท่ี
อำจท�ำให้เข้ำสูก่ ำรเข้ำเมืองในประเทศอื่นอย่ำงผิดกฎหมำย
เพือ่ ไปท�ำงำน
บำงกรณีเช่น แรงงำนชำยชำวม้งทีท่ ำ� งำนในต่ำงประเทศ
เองก็ไร้ทด่ี นิ ท�ำกินเนื่องจำกเป็ นลูกชำยของแม่มำ่ ย ซึง่ อำศัย
ตัดขำดกับบิดำ ในกรณีเช่นนี้ในสังคมม้งนัน้ แทบจะไม่ได้กำร
สืบทอดทีด่ นิ ท�ำกินต่อจำกบรรพชนเลย กำรเข้ำสูก่ ำรท�ำงำน
ในต่ำงประเทศจึงเป็ นโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้โดยที่ไม่ม ี
ต้นทุนคือทีด่ นิ และถูกกีดกันในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรตำมสังคม
วัฒนธรรม ดังนัน้ เมื่อตกงำน กรณีเช่นนี้ไม่มอี ำชีพทำงกำร
เกษตรรองรับเฉกเช่นคนอื่นๆ กรณีดงั กล่ำวจึงอำจเข้ำสูก่ ำร
เข้ำเมืองอย่ำงผิดกฎหมำยเพือ่ ท�ำงำนในต่ำงประเทศ
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• แรงงานตามฤดูกาล
กำรจ้ำงงำนภำคเกษตรกรรมเป็ นหมวดทีม่ แี รงงำนสูงมำก
สอดคล้องกับสถิติของผู้รอฤดูกำลส�ำหรับกำรจ้ำงงำนที่ม ี
จ�ำนวนมำกในปี 2563 แต่ทว่ำแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในส่วนนี้
กลับลดลง สถิตติ น้ ปี 2563 มีกำรจ้ำงงำนหดตัวร้อยละ -0.2
เนื่องจำกกำรปิ ดสถำนประกอบกำรและกำรหยุดชะงักของ
กำรขนส่ ง นอกจำกนี้ ย ัง เป็ นผลกระทบจำกภัย แล้ ง ต่ อ
เนื่องจำกปี 2562 และกำรลดต้นทุนกำรผลิตภำคเกษตร
เนื่องจำกภัยแล้งและกำรระบำดของแมลงพืช
ผูร้ อฤดูกำลส�ำหรับจ้ำงงำนส่วนมำกแล้วเป็ นกลุ่มผูช้ ำย
และหญิงชำติพนั ธุล์ วะและขมุ
ั๊
ทเ่ี ป็ นเกษตรกรและมีรำยได้จำก
กำรรับจ้ำง กลุม่ เหล่ำนี้มกั ไปรับจ้ำงตำมพืน้ ทีเ่ กษตรต่ำงๆทัว่
จัง หวัด น่ ำ นและใกล้เ คีย งโดยกำรไปค้ำ งคืน ในหลำยวัน
ลักษณะกำรท�ำงำนมักเป็ นกำรรวมกลุ่มกันรับเหมำในกำร
ปลูก หรือกำรเก็บเกีย่ วซึง่ บำงกลุ่มนัน้ ไปทัง้ ครอบครัว ชำย
และหญิง บำงกลุม่ เป็ นกลุม่ ผูช้ ำยไปล�ำพัง ในปี 2563 นี้กำร
จ้ำงงำนลักษณะนี้ลดน้อยลงมำกทัง้ ในช่วงกำรผลิตและกำร
เก็บเกีย่ วเนื่องกำรเดินทำงทีไ่ ม่สะดวก ผลผลิตตกต�่ำ กำรลด
กำรผลิตลงรวมถึงควำมหวำดระแวงเกี่ยวกับโรคโควิด-19
และกำรไม่มรี ำยได้ของผูว้ ่ำจ้ำงในกำรจ้ำงงำน ดังนัน้ รำยได้
จำกกำรจ้ำงงำนส่วนนี้ของกลุม่ ชำติพนั ธุข์ มุและลัวะจึ
๊ งหดหำย
ไป
กำรจ้ำงงำนในภำคเกษตรในชุมชนก็ลดน้อยลงเนื่องจำก
รำยได้ของผูจ้ ำ้ งลดลงและปั ญหำผลิตผลทำงกำรเกษตรตกต�่ำ
เช่นกัน โดยทัวไปแล้
่
วค่ำจ้ำงแรงงำนในภำคเกษตรส�ำหรับ
ผู้ชำยและผู้หญิงรำยวันแตกต่ำงกัน ผู้ชำยจะได้ประมำณ
250-300 บำทต่อวัน และผูห้ ญิงจะได้ประมำณ 200-250 บำท
ต่อวัน
ในสถำนกำรณ์โควิด-19 จ�ำนวนกำรวันในกำรจ้ำงงำนลดลง
และค่ำจ้ำงแรงงำนในภำคเกษตรในบำงพื้นที่ก็ล ดลง ซึ่ง
แรงงำนในภำคกำรเกษตรเหล่ำนี้ไม่สำมำรถต่อรองได้ โดย
เฉพำะแรงงำนหญิงทีม่ กั ไม่ถกู เลือกจ้ำงงำนในภำคเกษตรใน
ช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 แม้วำ่ อัตรำค่ำจ้ำงจะต�่ำกว่ำ แต่งำน
ทีผ่ หู้ ญิงได้รบั จ้ำงโดยปกติเช่น งำนถอนหญ้ำ ปลูกพืช หรือ
เก็บเกีย่ วนัน้ มักไม่ถกู มองว่ำจ�ำเป็ นต้องจ้ำงเนื่องจำกกำรลด
ปริมำณกำรปลูกลงเพือ่ ลดต้นทุน ส่วนงำนทีใ่ ช้แรงงำนหนัก
ซึง่ จ�ำเป็ นต้องจ้ำงแรงงำนชำยทีม่ บี ทบำทในภำคเกษตรทัง้
ท�ำงำนใช้ก�ำลังและท�ำงำนได้หลำกหลำยประเภทในภำค
เกษตรกรรมมำกกว่ำผูห้ ญิง

• แรงงานนอกระบบ
ในจังหวัดน่ำนค่ำจ้ำงในปี 2562 อยูท่ ่ี 315 บำท (ส�ำนักงำน
สถิตจิ งั หวัดน่ ำน, 2562, หน้ำ 29) ซึง่ ส�ำหรับแรงงำนนอก
ระบบนัน้ ได้รบั ค่ำจ้ำงไม่ถงึ ค่ำจ้ำงขัน้ ต�่ำในภำวกำรณ์ปกติอยู่
แล้ว แรงงำนนอกระบบในจังหวัดน่ำนเช่น ผูห้ ญิงท�ำงำนใน
บ้ำน รับจ้ำงในสถำนประกอบกำรขนำดเล็ก งำนช่วยเหลือ
ธุรกิจครอบครัว หรือแรงงำนรับจ้ำงเหมำต่อ ส่วนใหญ่ใน
จังหวัดน่ำนจะเป็ นแรงงำนหญิงทีบ่ ำงกรณีเป็ นกลุม่ ไม่มฝี ีมอื
แรงงำน อำยุมำก หรือเป็ นกลุ่มยำกจนเปรำะบำง ซึ่งเมื่อ
สถำนกำรณ์โควิด-19 เกิดขึน้ กลุ่มเหล่ำนี้จงึ เป็ นกลุ่มแรกที่
ถูกเลิกจ้ำง พักงำน หรือลดค่ำจ้ำงเวลำท�ำงำนลง
จำกข้อมูลภำคสนำมพบว่ำ มีกรณีของแรงงำนหญิงที่
ท�ำงำนนอกระบบวัย 17 ปี ถูกพักงำนเกือบ 1 เดือน และเมือ่ เริม่
ต้นท�ำงำนได้ถูกลดค่ำจ้ำงลงจำก 200 บำทเหลือ 100 บำท
และลดชัวโมงกำรท�
่
ำงำนลงจำก 9 ชัวโมงเหลื
่
อ 5 ชัวโมง
่ ซึง่ แรงงำน
หญิงดังกล่ำวไม่สำมำรถต่อรองได้ เนื่องจำกเป็ นงำนทีต่ อ้ ง
เฝ้ ำเครือ่ งปั กตลอด 24 ชัวโมง
่
ซึง่ เวลำช่วงตีสำมเป็ นเวลำที่
ต้องเข้ำงำนและเลิกงำนประมำณ 7 โมงเช้ำซึง่ เป็ นกำรท�ำงำน
ทีเ่ พิม่ ควำมเสีย่ งหลำยด้ำน ทัง้ ควำมเสีย่ งทำงร่ำงกำยและทำง
เพศ รวมถึง ควำมไม่ป ลอดภัย ด้ำ นสุ ข ภำวะในระยะยำว
อีกด้วย
3.1.3 เกษตรกร
นอกจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ทีส่ ร้ำงปั ญหำต่อเนื่องจำก
ภำวะภัยแล้งและแมลงระบำด ด้ำนเศรษฐกิจส�ำหรับเกษตรกร
แล้วสถำนกำรณ์ โควิด-19 ยังส่งผลให้กำรคมนำคมรับซื้อ
สินค้ำเกษตรลดน้อยลง กำรถูกกดรำคำเนื่องจำกกำรรับซือ้
น้ อ ยลงก็ เ ป็ นปั จ จัย ส� ำ คัญ ที่ท� ำ ให้ เ กิ ด ภำวะขำดทุ น ต่ อ
เนื่องจำกปี 2562 โดยเฉพำะข้ำวโพดเลีย้ งสัตว์ทม่ี กี ำรขำดทุน
ทุกอ�ำเภอ บำงพืน้ ทีข่ ำดทุนในหลักหมืน่ ปั ญหำหลักคือกำร
ขำดแคลำนข้ำวตัง้ แต่ปี 2562 เนื่องจำกภัยแล้งต่อเนื่องมำปี
2563 ที่ส ถำนกำรณ์ ไ ม่ดีข้นึ กำรหำรำยได้อ่ืน มำซื้อ ข้ำ ว
บริโภคส�ำหรับเกษตรกรเกิดขึน้ ในทุกอ�ำเภอ
ในขณะทีร่ ฐั บำลให้เงินเยียวยำช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งดู
จำกกำรเป็ นเจ้ำของพืน้ ทีเ่ พำะปลูกทีส่ ว่ นมำกแล้วผูช้ ำยเป็ น
เจ้ำของทีด่ นิ และเป็ นผูล้ งทะเบียนเกษตรกรโดยเฉพำะกลุม่
ชำติพนั ธุ์มง้ และลัวะที
๊ ผ่ ูช้ ำยถือว่ำเป็ นผูน้ � ำครอบครัว ทีด่ นิ
ต่ำงๆ มักลงชื่อผู้ชำยแม้ว่ำจะเป็ นมรดกฝ่ ำยหญิงก็ตำมที
ดังนัน้ ผูช้ ำยจึงได้รบั เงินเยียวยำในส่วนนี้ และมีบำงกรณีท่ี
ผูช้ ำยไม่น�ำเงินมำใช้ในครัวเรือนทัง้ หมดท่ำมกลำงวิกฤตกำร
ขำดแคลนข้ำวและขำดทุนในกำรลงทุนผลิตพืชผลทำงกำร
เกษตร ดังนัน้ จึงมีบำงกรณีทเ่ี กิดข้อขัดแย้งในครอบครัว

ภำวะของผลิตผลทำงกำรเกษตรของจังหวัดน่ำนจึงติดลบ
ติดต่อกัน 2 ปี ส่งผลกับหนี้สนิ ของเกษตรกรซึง่ มีเพิม่ มำกขึน้
และไม่มเี งินหมุนเวียนในกำรเพำะปลูก จ้ำงงำนหรือดูแล
ผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรขำยผลิตผลทำงกำรเกษตรรำย
ย่อยในตลำดหรือเส้นทำงคมนำคมก็ได้รำยได้ลดลง ภำวะ
ดังกล่ำวท�ำให้มเี กษตรกรจ�ำนวนมำกลดกำรผลิตลง โดย
เฉพำะข้ำวโพดเลีย้ งสัตว์
3.2 การเข้าถึงการบริ การด้านสุขภาพ
ระบบกำรเข้ำ ถึง บริก ำรสุ ข ภำพค่ อ นข้ำ งเป็ น ระบบที่
จัดกำรในภำวะวิกฤตได้ดี เนื่องจำกกำรมีอำสำสมัครชุมชนใน
พืน้ ที่ รวมถึงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลทีเ่ ข้ำถึงกำร
ให้บริกำร โดยมีกำรให้ อสม.ลงตรวจในแต่ละชุมชน กำรนัด
หมำยในกรณีไม่เร่งด่วนหรือกรณีใช้ยำต่อเนื่อง รพ.สต.และ
อสม.จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ กำรลดกำรเดินทำงไปโรงพยำบำล
และกำรจัดกำรเรือ่ งกำรนัดหมำย ในกรณีตรวจครรภ์ ฉีดวัคซีน
ได้รบั กำรตอบสนองค่อนข้ำงดีจำกเจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุขใน
พืน้ ทีท่ ท่ี ำ� กำรตรวจในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลใกล้
เคีย งหรือ กำรลงไปแจกจ่ ำ ยยำให้ท่ีบ้ำ นของผู้ใ ช้บ ริก ำร
โดยตรง รวมถึงกำรให้บริกำรรถฉุ กเฉินจำกท้องถิน่ ในกรณี
เร่งด่วนอีกด้วย
กำรเข้ำถึงกำรบริกำรด้ำนสุขภำพในกรณีทม่ี อี ำกำรคล้ำย
โควิด-19 ส�ำหรับโรงพยำบำลประจ�ำจังหวัดและอ�ำเภอจะมี
ช่องทำงเฉพำะ แยกออกจำกช่องทำงกำรตรวจรักษำโรคอืน่ ๆ
• อุปสรรคการเข้าถึงบริ การ
ประเด็นทีเ่ ป็ นปั ญหำในบำงพืน้ ทีค่ อื ในกรณีทเ่ี ป็ นกรณีท่ี
ต้องพบหมอต่อเนื่องในโรคทีร่ กั ษำได้ยำก เช่น เกีย่ วกับตำ
กำรฟอกไต เป็ นต้น ในบำงกรณีตอ้ งเข้ำไปโรงพยำบำลประจ�ำ
จังหวัด เนื่องจำกควำมยำกของกำรรักษำ ซึง่ กำรเข้ำถึงขนส่ง
สำธำรณะในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 นัน้ เป็ นไปไม่ได้ กำร
ปิ ดระบบขนส่งสำธำรณะเพิม่ ภำระส�ำหรับผูท้ ต่ี อ้ งใช้บริกำร
ทำงกำรแพทย์ในลักษณะนี้ มีหลำยกรณีทต่ี อ้ งเหมำรถเอกชน
ในหมูบ่ ำ้ นหรือชุมชนใกล้เคียงเข้ำไปส่ง ซึง่ ค่ำใช้จำ่ ยค่อนข้ำง
สูงหำกมีระยะทำงทีไ่ กล บำงกรณีตอ้ งไปเดือนละ 3 ครัง้ โดยที่
เหมำรถเข้ำไปครัง้ ละ 1,000 บำทจำกเดิมทีน่ งรถสำธำรณะ
ั่
ไม่ถงึ 100 บำท เป็ นต้น กำรเพิม่ ภำระในกำรเดินทำงส�ำหรับ
ภำวะกำรณ์เศรษฐกิจทีช่ ะงักนี้เป็ นปั ญหำส�ำคัญมำกส�ำหรับ
ผูส้ งู วัยทีอ่ ำศัยล�ำพัง รวมถึงผูท้ ข่ี ำดรำยได้เนื่องจำกกำรว่ำง
งำน ซึง่ ก่อให้เกิดภำระหนี้สนิ ได้
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• ข้อท้าทายอื่นในเรื่องประเด็นสุขภาพ
กำรทีจ่ งั หวัดน่ำนเป็ นจังหวัดชำยแดนติดกับประเทศลำว
กำรข้ำมแดนแบบไม่เป็ นทำงกำรเป็ นปรำกฏกำรปกติในบำง
ชุมชนทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ กับฝั ง่ ลำวและมีพน่ี ้องในฝั ง่ ลำว จำกข้อมูล
ภำคสนำมพบว่ ำ กำรเลี้ย งผีบ รรพชนร่ ว มกัน ระหว่ ำ ง
ประชำชนกลุม่ ชำติพนั ธุเ์ หำะในอ�ำเภอทุง่ ช้ำง กับญำติพน่ี ้อง
ฝั ง่ ลำวนัน้ เกิดขึ้นเป็ นประจ�ำทุกปี หรือแม้กระทังกำรแลก
่
เปลีย่ นแรงงำน กำรนัดหมำยไปเก็บของป่ ำร่วมกัน ซึง่ จำก
สถำนกำรณ์โรคระบำดของปี 2563 พบว่ำพบผูป้ ่ วยมำลำเรีย
ในพืน้ ทีท่ งุ่ ช้ำงซึง่ สันนิษฐำนว่ำติดเชือ้ มำจำกฝั ง่ ลำวจ�ำนวน 4
รำยกรณี ซึ่ง มำลำเรีย ชนิ ด ที่พ บนัน้ ไม่พ บในประเทศมำ
ยำวนำนแล้ว กรณีดงั กล่ำวไม่มกี ำรท�ำงำนร่วมกันกับฝั ง่ ลำว
อย่ำงเป็ นระบบ ซึง่ ถือว่ำเป็ นควำมเสีย่ งในประเด็นของกำร
จัดกำรโรคระบำดทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคต
3.3 เพศภาวะกับการจัดการครัวเรือน
จำกกำรศึกษำข้อมูลภำคสนำมพบว่ำ อำหำรเป็ นสิง่ ทีถ่ กู
ลดค่ำใช้จ่ำยมำกที่สุดในแต่ละครัวเรือนโดยเฉพำะอำหำร
ประเภทเนื้อสัตว์ต่ำงๆ ทีร่ ำคำสูงขึน้ เนื่องจำกกำรขำดแคลน
(โรงฆ่ ำ สัต ว์ ท� ำ ในช่ ว งเคอร์ ฟิ วไม่ ไ ด้ ต ำมปกติ) ซึ่ง กำร
ขำดแคลนข้ำวต่อเนื่องมำในหลำยชุมชนตัง้ แต่ปี 2562 ท�ำให้
ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนเพื่อซื้อข้ำวเพิม่ ขึน้ มำตลอดและเป็ น
ปั ญหำของกำรจัดกำรครัวเรือนของผู้หญิงชำติพนั ธุ์ต่ำงๆ
ดังนัน้ เมือ่ เกิดสถำนกำรณ์โควิด-19 กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำร
ซื้อ เนื้ อ สัต ว์เ พื่อ กำรน� ำ เงิน ไปซื้อ เฉพำะข้ำ ว และอำหำร
ประเภทแป้ งทีร่ ำคำไม่สงู มำกจึงเข้มงวดมำกขึน้ ซึง่ กระทบ
ต่อกำรเจริญเติบโตของเด็กเล็กและเด็กที่อยู่ในครอบครัว
รวมทัง้ ผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่ได้รบั กำรบ�ำรุงระหว่ำงตัง้ ครรภ์
อย่ำงเหมำะสมโดยเฉพำะกำรบ�ำรุงจำกอำหำรเสริม นมต่ำงๆ
ซึง่ เชือ่ มโยงไปถึงสุขภำพระยะยำว และสร้ำงควำมตึงเครียด
ระหว่ำงกำรตัง้ ครรภ์ดว้ ย
กำรจัด กำรครัว เรือ นท่ ำ มกลำงวิก ฤตสุ ข ภำพและ
เศรษฐกิจเป็ นสิง่ ทีท่ ำ้ ทำยมำกส�ำหรับผูห้ ญิงลัวะและม้
๊
งทีเ่ ป็ น
ผูม้ บี ทบำทหลักในกำรดูแลครอบครัวทัง้ เรื่องกำรใช้จ่ำยใน
ครัวเรือน สุขภำพ อำหำรและบุตรหลำน ประเด็นในกำร
จัดกำรครัวเรือนเฉพำะกลุม่ ชำติพนั ธุม์ ดี งั นี้
• ม้ง
ในครัวเรือนของชำติพนั ธุม์ ง้ มักอยูก่ นั แบบครอบครัวใหญ่
แบบขยำย กำรทีว่ ฒ
ั นธรรมม้งเอือ้ ให้ผชู้ ำยสำมำรถมีภรรยำ
ได้หลำยคน ท�ำให้บ้ำนหนึ่งหลังของคนม้งต้องอยู่รวมกัน
หลำยคนและหลำยรุน่ วิกฤตเรือ่ งโควิด-19 จึงเป็ นสิง่ ทีท่ ำ้ ทำย
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มำกในชุมชนคนม้งในแง่ของควำมหวำดระแวงและควำมกลัว
รวมถึงกำรเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสจำกกำรอยู่อำศัยรวมกัน
หลำยคน โดยเฉพำะช่วงทีเ่ กิดสถำนกำรณ์ระบำดช่วงแรก ซึง่
กำรจัดกำรลดควำมเสีย่ งของผูท้ เ่ี ดินทำงออกนอกบ้ำนส�ำหรับ
ครอบครัว คนม้ง จึง ค่ อ นข้ำ งจริง จัง และเด็ด ขำดโดยผู้น� ำ
ครอบครัว ไม่ว่ำจะเป็ นพ่อหรือปู่ เป็ นคนสังห้
่ ำมกำรกินข้ำว
ร่วมส�ำรับส�ำหรับคนทีอ่ อกไปด้ำนนอกบ้ำนหรือหมูบ่ ำ้ น รวม
ถึงกำรหลีกเลีย่ งใกล้ชดิ กัน
เรื่องสุขภำพและอำหำรเป็ นหน้ ำที่ของผู้หญิง ซึ่งเมื่อ
เผชิญกับภำวกำรณ์ชะงักของเศรษฐกิจ กำรเสำะหำอุปกรณ์
ป้ องกันตนเองส�ำหรับสมำชิกในครอบครัวจึงเป็ นสิง่ ทีผ่ หู้ ญิง
ม้งต้องรับผิดชอบ ทัง้ กำรเย็บหน้ ำกำกผ้ำ หรือกำรหำเจล
แอลกอฮอล์มำให้สมำชิกในครอบครัวซึง่ ค่ำใช้จำ่ ยในส่วนนี้นนั ้
ผูห้ ญิงเป็ นคนรับผิดชอบ
ในเรือ่ งของกำรขำดแคลนสินค้ำบริโภคและรำยได้ในกำร
หำซือ้ อำหำรเป็ นเรือ่ งใหญ่ในครอบครัวม้ง เนื่องจำกกำรขำด
รำยได้ทงั ้ จำกหัวหน้ำครอบครัวและสมำชิกคนอืน่ เนื้อสัตว์ใน
กำรบริโภคจึงเป็ นส่วนทีล่ ดลงเนื่องจำกรำคำแพง เพรำะกำร
ขนส่งและกำรฆ่ำสัตว์ในช่วงเคอร์ฟิวนัน้ ท�ำได้น้อยลง สินค้ำ
อืน่ ๆ รำคำแพงขึน้ ดังนัน้ วัตถุดบิ ทีน่ �ำมำท�ำอำหำรจึงเป็ นพืช
ผักทีห่ ำได้ทวไปรอบบ้
ั่
ำนและชุมชน เช่น ยอดมันส�ำปะหลัง
เป็ นต้น
กำรลดค่ำใช้จำ่ ยในด้ำนอำหำรและสุขภำพเป็ นเรือ่ งใหญ่
ในครอบครัวม้งเนื่ อ งจำกส่วนมำกแล้วเศรษฐกิจ ในแต่ละ
ครอบครัวจะพึง่ พำเกษตรกรรมและกำรผลิตผ้ำม้งเพือ่ ขำย ซึง่
แทบจะไม่มรี ำยได้ใดๆ เลย แต่ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลภำค
เกษตรกรรมยังคงเดิม เช่น ท�ำไร่สม้ สวนกำแฟ ดังนัน้ ภำระ
หน้ำทีข่ องผูห้ ญิงในกำรดูแลครัวเรือนในช่วงวิกฤตจึงเป็ นสิง่
ทีท่ ำ้ ทำยมำก โดยเฉพำะส�ำหรับครอบครัวใหญ่ทม่ี สี มำชิกเป็ น
เด็กเล็กจ�ำนวนมำกและอยูร่ ว่ มกันหลำยรุน่ อย่ำงครอบครัวม้ง
ครอบครัว ม้ง ที่ม วี ฒ
ั นธรรมกำรมีภ รรยำหลำยคนและ
ไม่มกี ำรคุมก�ำเนิดจะเป็ นกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะเผชิญภำวะยำกจนลง
เนื่ อ งจำกหัว หน้ ำ ครอบครัว มีอ ำยุ ค่ อ นข้ำ งสูง แต่ ใ นบำง
ครอบครัวยังมีลูกที่เป็ นเด็กเล็ก และมีหลำนที่ต้องดูแลอีก
หลำยคน ซึ่งในเศรษฐกิจทีไ่ ม่สำมำรถหมุนเวียนรำยได้ใน
ขณะทีค่ ำ่ ใช้จำ่ ยในครอบครัวส�ำหรับเด็กเล็กและเด็กมีมำกขึน้
กำรดูแลเด็กให้อยู่ในโภชนำกำรตำมวัย รวมถึงได้รบั กำร
ศึก ษำตำมเกณฑ์ อ ำจได้ ร ับ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
โควิด-19 นี้

• ลัวะ
๊
ชุมชนลัวะที
๊ ล่ งท�ำกำรประเมินเป็ นชุมชนเกษตรกรรมทีอ่ ยู่
ติด กับ ผืน ป่ ำซึ่ง ยัง มีท รัพ ยำกรธรรมชำติเ พีย งพอต่ อ กำร
กิน อยู่ข องชุม ชนโดยรอบ แต่ ท ว่ ำ ท่ำ มกลำงสถำนกำรณ์
โควิด-19 พบว่ำของป่ ำต่ำงๆ นัน้ เป็ นทีพ่ ง่ึ พิงของผูห้ ญิงลัวะ
๊
ในกำรหำอำหำรเข้ำบ้ำนได้เป็ นอย่ำงดีโดยเฉพำะชุมชนทีม่ ี
กำรปิ ดหมูบ่ ำ้ น และรำคำข้ำวของอำหำรในร้ำนค้ำในหมูบ่ ำ้ น
สูงขึน้ 2-5 บำท
แต่สงิ่ ทีจ่ �ำเป็ นมำกส�ำหรับครอบครัวลัวะคื
๊ อข้ำวสำรซึ่ง
ขำดแคลนต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2562 ในปี 2563 ครอบครัวกลุม่
ชำติพนั ธุล์ วะในทุ
ั๊
กอ�ำเภอทีล่ งไปท�ำกำรส�ำรวจนัน้ มีขำ้ วสำร
จำกกำรปลูกข้ำวไร่ไม่เพียงพอ ต้องซื้อข้ำวสำรต่อเนื่องมำ
ตัง้ แต่ปี 2562 เนื่องจำกภัยแล้ง ซึง่ รำคำข้ำวสำรตกกระสอบ
ละ 1,550 บำท ซึง่ ผูห้ ญิงลัวะบำงส่
๊
วนระบุวำ่ กำรขำดข้ำวและ
รำคำพืชผลตกต�่ำท�ำให้พวกเธอต้องออกไปรับจ้ำงในภำค
เกษตร หรือก่อสร้ำงเพือ่ น�ำเงินมำซือ้ ข้ำว แต่ดว้ ยสถำนกำรณ์
โควิด-19 ท�ำให้ผหู้ ญิงลัวะไม่
๊ สำมำรถออกไปท�ำงำนได้ ดังนัน้
หนี้สนิ จำกกำรซือ้ ข้ำวสำรจึงเกิดขึน้ โดยมีดอกเบีย้ จำกกำร
ติดหนี้ขำ้ วสำรของร้ำนค้ำกระสอบละ 200 บำท กำรขำดแคลน
ข้ำวสำรเป็ นปั ญหำใหญ่ของครัวเรือนลัวะ
๊ ซึง่ เป็ นบทบำทของ
ผูห้ ญิงในกำรแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
ภำวกำรณ์โควิด-19 สร้ำงภำวะตกงำน รำยได้ไม่เพียงพอ
และหนี้สนิ เพิม่ มำกขึน้ จำกเดิมในปี 2561 จำกกำรส�ำรวจ
ฐำนข้อมูลผูล้ งทะเบียนสวัสดิกำรแห่งรัฐพบว่ำในจังหวัดน่ำน
มีผลู้ งทะเบียนมีทงั ้ หมด 167,122 คน และมี 33,293 คนเป็ น
ผูป้ ระสบปั ญหำทำงสังคมซึง่ มีหนี้สนิ ร้อยละ 13 ฐำนะยำกจน
ร้อยละ 40 มีรำยได้ไม่เพียงพอร้อยละ 53 (OSCC, ส�ำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดน่ำน, 2561)
ซึง่ ในปี 2563 แม้วำ่ จะยังไม่มกี ำรส�ำรวจภำวะหนี้สนิ แต่
ด้วยภำวะเศรษฐกิจทีช่ ะงักงัน รวมถึงภัยแล้งและภัยโรคระบำด
แมลงในภำคกำรเกษตรท�ำให้ภ ำวะหนี้ สนิ นัน้ เกิดขึ้นโดย
เฉพำะหนี้สนิ ทีน่ �ำมำใช้จำ่ ยในครัวเรือน ไม่ได้เป็ นหนี้สนิ ทีน่ �ำ
ไปลงทุนท�ำกำรผลิตหรือกำรค้ำและบริกำรทีจ่ ะก่อเกิดรำยได้
หมุนเวียน
หนี้สนิ ของครัวเรือนดังกล่ำวมีแนวโน้มจะท�ำให้ครัวเรือน
ทีย่ ำกจน เปรำะบำง ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว ครอบครัวแหว่ง
กลำงและครอบครัวผูส้ งู อำยุมคี วำมยำกจนลง
3.4 การศึกษา
นโยบำยกำรเลือ่ นวันเปิ ดเทอมของรัฐบำลและให้นกั เรียน
เข้ำสูก่ ำรเรียนออนไลน์ผำ่ นโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตนัน้ เป็ น
ข้อทีท่ ำ้ ทำยทีส่ ดุ ในประเด็นกำรศึกษำในจังหวัดน่ำน เนื่องจำก

ข้อจ�ำกัดด้ำนพืน้ ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีห่ ำ่ งไกล อยูบ่ นภูเขำเป็ นส่วนมำก
ท�ำให้ระบบโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทำงสำธำรณูปโภคนัน้ ไม่ดนี กั
กำรเรีย นออนไลน์ ผ่ ำ นระบบทำงไกลไม่ ส ำมำรถรับ
สัญญำณได้ในทุกพืน้ ทีใ่ นจังหวัดน่ำน ร่วมถึงอุปกรณ์ทช่ี ว่ ย
ในกำรเรียนเช่นโทรทัศน์และมือถือ รวมถึงคอมพิวเตอร์นนั ้
แทบจะมีจำ� นวนน้อยมำก จำกสถิตพิ บว่ำในจังหวัดน่ำนมีกำร
ใช้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ไอซีที พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 412,262 คน
(ส�ำรวจอำยุ 6 ปี ขน้ึ ไป) พบว่ำร้อยละ 83.7 มีกำรกำรใช้
โทรศัพท์มอื ถือ ร้อยละ 26.0 มีกำรใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 43.1
มีกำรใช้อนิ เทอร์เน็ต (ส�ำนักงำนสถิตจิ งั หวัดน่ำน, 2562) จะ
เห็นได้วำ่ จ�ำนวนผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่ำนยังไม่ถงึ
ครึง่ หนึ่งของประชำกร
ในสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว พบว่ำบำงพืน้ ทีท่ ม่ี ศี นู ย์กำรเรียน
รูช้ ุมชน Smart Center ทีส่ นับสนุ นโดยมูลนิธริ กั ษ์ไทยของ
กำรศึกษำนอกโรงเรียนกลับมีบทบำทในด้ำนกำรเอือ้ สถำนที่
ให้เยำวชนในชุมชน และเอือ้ อุปกรณ์กำรเรียนออนไลน์สำ� หรับ
เด็กในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ซึง่ สำมำรถรองรับควำมต้องกำร
ใช้งำนกำรเรียนออนไลน์ของเด็กและเยำวชนในชุมชนได้สว่ น
หนึ่งโดยเฉพำะนักศึกษำในระดับมหำวิทยำลัยทีต่ อ้ งกลับมำ
อยูใ่ นภูมลิ ำ� เนำในช่วงสถำนกำรณ์ปิดสถำนศึกษำนี้
กำรที่จงั หวัดน่ ำนมีกลุ่มประชำกรที่เป็ นชำติพนั ธุ์กว่ำ
ร้อยละ 20 ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมกำรมีลกู หลำยคนและอยูร่ วมกันเป็ น
ครอบครัวใหญ่ กำรน�ำใช้เครือ่ งมือไอซีที ไม่วำ่ จะเป็ นโทรทัศน์
หรือคอมพิวเตอร์ในครอบครัวใหญ่จงึ ไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร นอกจำกนัน้ ระดับของควำมเข้ำใจของผูป้ กครองใน
กำรชีแ้ นะท�ำควำมเข้ำใจในบทเรียนนัน้ มีน้อยมำก เนื่องจำก
ข้อจ�ำกัดทำงภำษำในกลุม่ ชำติพนั ธุแ์ ละกำรศึกษำทีไ่ ม่สงู มำก
โดยเฉพำะผูห้ ญิงกลุม่ ชำติพนั ธุท์ ม่ี หี น้ำทีด่ แู ลบุตรหลำน
สถิตใิ นจังหวัดน่ำนในปี 2560 (OSCC, ส�ำนักงำนพัฒนำ
สัง คมและควำมมันคงของมนุ
่
ษ ย์จ งั หวัด น่ ำ น, 2560) มี
กำรระบุวำ่ มีครอบครัวทีเ่ ป็ นครอบครัวแหว่งกลำงจ�ำนวนกว่ำ
1,718 ครอบครัว ซึง่ ผูส้ งู อำยุทด่ี แู ลบุตรหลำนนัน้ ก็ขำดควำม
รู้ค วำมเข้ำ ใจในกำรชี้แ นะเกี่ย วกับ เรื่อ งกำรศึก ษำแบบ
ออนไลน์ รวมถึงครอบครัวเลี้ยงเดีย่ วทีม่ จี �ำนวนถึง 3,353
ครอบครัวซึง่ กำรดูแลเด็กไปพร้อมกับกำรหำรำยได้สำ� หรับ
ผูป้ กครองเลีย้ งเดีย่ วเป็ นปั ญหำทีค่ อ่ นข้ำงหนัก
ภำวะทำงเศรษฐกิจที่ชะงักงันท�ำให้กำรหำรำยได้ของ
ผูป้ กครองนัน้ ลดลง โดยเฉพำะในครอบครัวใหญ่ทม่ี ลี กู หลำน
หลำยคน มีขอ้ มูลของเด็กหญิงวัย 17 ปี ทท่ี ำ� งำนเพือ่ ส่งเสีย
พีส่ ำวเรียนในครอบครัวคนม้งเพือ่ ช่วยลดภำระในครอบครัว
ท่ำมกลำงสภำพเศรษฐกิจของหัวหน้ำครอบครัวทีม่ เี ด็กหลำย
คน ซึง่ กรณีดงั กล่ำวท�ำให้เห็นว่ำประเด็นของกำรเข้ำถึงกำร
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ศึกษำและกำรตัดสินใจไม่ศกึ ษำต่อ รวมถึงออกเรียนกลำงคัน
ส�ำหรับเด็กก็เป็ นประเด็นทีน่ ่ ำกังวลในหลำยครอบครัว โดย
เฉพำะกลุ่มชำติพนั ธุ์ท่อี ยู่รวมกันเป็ นครอบครัวใหญ่อย่ำง
ครอบครัวม้ง ซึง่ เด็กผูห้ ญิงอำจมีอตั รำออกโรงเรียนกลำงคัน
มำกขึน้ กว่ำเดิม เนื่องจำกวัฒนธรรมม้งเองนัน้ เอื้อต่อกำร
ให้กำรศึกษำและพัฒนำลูกชำยมำกกว่ำลูกสำวเป็ นทุนเดิม
ในชุมชนลัวะจึ
๊ งพบว่ำ ผูป้ กครองพำลูกหลำนไปท�ำงำนใน
ไร่ในช่วงกำรหยุดยำวเป็ นจ�ำนวนมำก โดยเฉพำะเด็กผูช้ ำยที่
นอกจำกกำรท�ำงำนในไร่แล้วยังมีกำรเข้ำป่ ำเพื่อหำของป่ ำ
ส่วนเด็กผูห้ ญิงมีหน้ ำที่รบั ผิดชอบในกำรหำอำหำรร่วมกับ
ผูห้ ญิงในครอบครัวรวมถึงดูแลเด็กเล็กและงำนบ้ำน ซึง่ ครูใน
โรงเรียนแต่ละพืน้ ทีก่ ม็ กี ำรจัดกำรโดยกำรให้แบบฝึกหัดรำย
อำทิตย์ ซึง่ เป็ นข้อท้ำทำยส�ำหรับเด็กกลุม่ ชำติพนั ธุ์ เป็ นภำระ
งำนของผู้ปกครองและครูในกำรพัฒนำเด็กให้เหมะสมใน
ภำวะกำรณ์โรคระบำดนี้
กำรพัฒนำสถำนศึกษำได้รบั ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
โควิด-19 เช่นเดียวกันโดยเฉพำะโรงเรียนระดับมัธยมทีม่ เี ด็ก
นักเรียนจำกครอบครัวรำยได้ไม่สงู และไม่ได้รบั เงินอุดหนุ น
อำหำรกลำงวันจำกรัฐบำล ซึง่ งบประมำณกำรพัฒนำโรงเรียน
ทุกปี ช่วงเมษำยนจะมำจำกกำรท�ำผ้ำป่ ำศิษย์เก่ำมำพัฒนำ
ซ่อมแซมโรงเรียน พร้อมทัง้ เหลือเป็ นงบประมำณอำหำรกลำง
วันแก่นกั เรียนซึง่ ถือเป็ นรูปแบบเครือข่ำยทำงสังคมในกำรมี
ส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของชุมชน ซึง่ ในปี 2563
ไม่มงี บประมำณในส่วนนี้สำ� หรับในสถำนศึกษำ
3.5 การเข้าถึงข้อมูล
กำรเข้ำ ถึง ข้อ มูล เรื่อ งโควิด -19 ในจัง หวัด น่ ำ นนัน้ ใช้
กำรสือ่ สำรทีห่ ลำกหลำยช่องทำง ทัง้ กำรประกำศผ่ำนสือ่ วิทยุ
ท้องถิน่ ทีม่ กี ำรจัดท�ำขึน้ โดยจังหวัดน่ำนเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลดัง
กล่ำว กำรสือ่ สำรผ่ำนผูน้ �ำชุมชน และกำรสือ่ สำรผ่ำนโซเชียล
มีเดียซึง่ เป็ นกำรสือ่ สำรทีไ่ ด้ผลและรวดเร็ว
• ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลโควิ ด-19
ควำมรวดเร็วของกำรเปลีย่ นแปลงข่ำวสำรเรื่องสถำนกำรณ์โควิด-19 รวมถึงกำรรับมือทีม่ นี โยบำยเปลีย่ นแปลง
ค่อนข้ำงไวเกำะติดสถำนกำรณ์จำกจังหวัด ท�ำให้ผนู้ �ำชุมชน
หรือ อำสำสมัครชุมชนต้องเข้ำถึงอินเตอร์เน็ตเพือ่ ใช้โซเชียล
มีเดียให้ทนั กับกำรเปลีย่ นแปลงของข้อมูล ซึง่ ในบำงกรณีม ี
กำรสือ่ สำรบกพร่องตกหล่น เนื่องจำกสัญญำณอินเตอร์เน็ต
หรือไฟฟ้ ำดับเป็ นวงกว้ำง ส่งผลให้ผู้น�ำชุมชนเองในบำง
ชุมชนเข้ำไม่ถึงกำรสื่อสำรของโซเชียลมีเดียตลอดเวลำที่
จ�ำเป็ น
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ข้อจ�ำกัดอีกประกำรของกำรเข้ำถึงข้อมูลเรื่องโควิด-19
คือ กำรจัดท�ำกำรเผยแพร่โดยภำษำที่มคี วำมหลำกหลำย
ชำติพนั ธุส์ ำ� หรับกลุม่ คนทีไ่ ม่เข้ำใจภำษำไทยดีนกั โดยเฉพำะ
ผูส้ งู อำยุหญิงชำวม้งและหญิงสูงวัยชำวลัวะ
๊ ซึง่ โดยมำกรับ
สำรจำกญำติพน่ี ้องลูกหลำนในครัวเรือน
3.6 ความรุนแรงในครอบครัว
ในปี 2560 จังหวัดน่ ำนมีสถิติครอบครัวกระท�ำควำม
รุนแรงต่อกัน 18 ครอบครัว (OSCC, ส�ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดน่ำน, 2560) ซึง่ ควำมรุนแรง
ในครอบครัวนัน้ เกิดขึน้ ทำงร่ำงกำยมำกทีส่ ดุ และผูถ้ กู กระท�ำ
เป็ นผูห้ ญิง
ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม
พบว่ำมีกำรกระท�ำควำมรุนแรงในครอบครัวเนื่องจำกปั ญหำ
กำรติดสุรำเกิดขึ้นในพื้นที่ศกึ ษำ โดยส่วนมำกแล้วผู้ท่กี ่อ
ควำมรุนแรงคือผูช้ ำย ไม่ว่ำจะเป็ นกำรท�ำควำมรุนแรงต่อ
มำรดำ ภรรยำหรือบุตรหลำนเนื่องจำกกำรขำดสุรำ ทัง้ กรณี
เมำแล้วอำละวำดโดยไม่มเี หตุผล เมำแล้วไม่มอี ำหำรกินก็
อำละวำด จนถึง มีก รณี ท่ีไ ม่ม ีเ งิน ซื้อ สุ ร ำและน� ำ ไปสู่ก ำร
ทะเลำะกันในครอบครัว
ปั ญหำกำรติ ด สุ ร ำนั ้น มี แ นวโน้ ม รุ น แรงมำกขึ้น ใน
สถำนกำรณ์โควิด-19 เนื่องจำกมำตรกำรห้ำมขำยสุรำ และ
กำรขำดรำยได้ทจ่ี ะน�ำไปซือ้ สุรำ ปั ญหำสุรำเป็ นปั ญหำหนึ่งที่
ถูกระบุถงึ สำเหตุของกำรกระท�ำควำมรุนแรงในครอบครัวกว่ำ
23 กรณี ซึ่งจำกสถิตขิ องส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดน่ ำนในปี 2560 พบว่ำมีประชำกร
ติดเหล้ำในจังหวัดน่ำนจ�ำนวน 1,070 คน (OSCC, ส�ำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดน่ ำน, 2560)
ในปี 2561 พบว่ำมีสมำชิกในครัวเรือนดืม่ สุรำ 55,889 คน คิด
เป็ นร้อยละ 11.6 ต่อจ�ำนวนประชำกรทัง้ หมดของจังหวัดน่ำน
(OSCC, ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมันคงของมนุ
่
ษย์
จังหวัดน่ ำน, 2561) ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 ระหว่ำง
มีนำคมถึงเมษำยน 2563 ในอ�ำเภอปั วพบว่ำมีกรณีผตู้ ดิ สุรำ
เรือ้ รังถูกเข้ำมำรับกำรรักษำบ�ำบัดเนื่องจำกมีอำกำรรุนแรง
ขึน้ จำกกำรขำดเหล้ำ
กำรใช้ควำมรุนแรงทำงกำยในครอบครัวนัน้ มักกล่ำวโทษ
สุรำเป็ นสำเหตุหลัก แต่สำเหตุทส่ี ำ� คัญคือมำยำคติชำยเป็ น
ใหญ่ทเ่ี อื้อให้ผูช้ ำยคิดว่ำตนเองเป็ นผูน้ � ำครอบครัว ซึ่งเป็ น
โครงสร้ำงควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมทีเ่ อื้อให้กบั ผูช้ ำยให้ม ี
สถำนะเหนือกว่ำผูห้ ญิงทัง้ ในวัฒนธรรมม้งและลัวะและกำรใช้
๊
ควำมรุนแรงต่อผูห้ ญิงยังถูกถือเป็ นเรือ่ งส่วนบุคคล เป็ นเรือ่ ง
ในครอบครัวโดยเฉพำะผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นครอบครัวตนเอง

บำงกรณีเกิดขึน้ เนื่องจำกกำรทีผ่ หู้ ญิงในครอบครัวไม่ว่ำ
จะเป็ นมำรดำหรือภรรยำห้ำมปรำมไม่ให้น�ำเงินไปซื้อสุรำ
เพรำะถือว่ำเป็ นกำรบริโภคฟุ่ มเฟื อยท่ำมกลำงวิกฤตด้ำน
เศรษฐกิจ ซึง่ ผูห้ ญิงในฐำนะทีต่ อ้ งดูแลจัดกำรของครัวเรือน
มักถูกกระท�ำควำมรุนแรงเนื่องจำกกำรพยำยำมลดค่ำใช้จำ่ ย
เพือ่ ให้ครอบครัวอยูร่ อดในสภำวะขำดรำยได้และสถำนกำรณ์
โรคระบำดซึง่ หำกผูห้ ญิงไม่สำมำรถหำอำหำรหรือดูแลจัดกำร
ในครัวเรือนได้จะถือว่ำเป็ นกำรบกพร่องในหน้ำทีแ่ ตกต่ำงจำก
ผูช้ ำยทีไ่ ม่มหี น้ำทีใ่ นกำรดูแลกำรบริโภคในครัวเรือน ดังนัน้
มำยำคติวำ่ ผูช้ ำยเป็ นใหญ่ในครอบครัวจึงเป็ นสำเหตุหลักอัน
หนึ่งทีท่ ำ� ให้เกิดควำมรุนแรงได้
โครงสร้ำงควำมรุนแรงเชิงวัฒนธรรมทีก่ ำ� หนดเพศภำวะ
ดัง กล่ ำ วยัง รวมถึง กำรเอื้อ ให้ผู้ช ำยเข้ำ ถึง กำรถือ ครอง
ทรัพ ย์ส ิน ที่ดิน และเมื่อ มีน โยบำยกำรช่ว ยเหลือ เยีย วยำ
เกษตรกร ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรเยียวยำจึงเป็ นผูช้ ำย ซึง่ ในบำงกรณี
พบว่ำมีบำงครอบครัวทีผ่ ชู้ ำยน�ำเงินเยียวยำไปใช้จำ่ ยส่วนตัว
หรือสังสรรค์ จนท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งในครอบครัวจนเกิด
เป็ นควำมรุนแรง
3.7 บทบาทของผูห้ ญิ ง : อาสาสมัครและผูน้ �า
บทบำทของผูน้ �ำชุมชนผูช้ ำยมักถูกจ�ำกัดอยูภ่ ำยใต้อำ� นำจ
ของมหำดไทยซึ่งเน้ นกำรสังกำรและเผยแพร่
่
ค�ำสังจำกรั
่
ฐ
แต่ผปู้ ฎิบตั โิ ดยส่วนใหญ่ทงั ้ กำรดูแลให้บริกำรประชำชน กำร
ดูแลกำรกักตัวส�ำหรับคนที่เข้ำมำในชุมชนเป็ นหน้ ำที่ของ
อสม.ซึง่ แสดงบทบำทหลักและมีควำมรับผิดชอบอย่ำงสูงใน
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 อำสำสมัครชุมชนส่วน
มำกมีสมำชิกเป็ นผูห้ ญิงและมีมบี ทบำทสูงในสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโควิด-19 เนื่องจำกเป็ นงำนทีเ่ กีย่ วกับกำรดูแลซึง่
เชื่อว่ำผูห้ ญิงจะมีควำมสำมำรถในกำรดูแลใส่ใจรำยละเอียด
มำกกว่ำผูช้ ำย งำนอสม.จึงเป็ นลักษณะงำนหนึ่งทีถ่ กู ก�ำหนด
บทบำทมำด้ ว ยควำมเป็ นเพศหญิ ง ทว่ ำ กำรรับ มือ กับ
สถำนกำรณ์โรคระบำดเป็ นกำรรับมือร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ
และประชำชน ซึง่ อำสำสมัครสุขภำพชุมชนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
หลักในกำรสือ่ สำร เผยแพร่เพือ่ ป้ องกันโรคระบำดและปฏิบตั ิ
ตำมแนวทำงของรัฐในชุมชน และให้บริกำรประชำชนให้เข้ำ
ถึงบริกำรทำงกำรแพทย์อย่ำงทัวถึ
่ ง ในขณะทีค่ ่ำตอบแทน
ของอสม.นัน้ ค่อนข้ำงต�่ำและกำรเป็ นอำสำสมัครนัน้ ถือได้วำ่
เป็ นกลุม่ คนทีต่ อ้ งเผชิญกับภำวกำรณ์ชะงักงันของเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกัน ซึง่ อสม.ทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงต้องมีบทบำทในกำรจัดกำร
ครอบครัว กำรหำรำยได้และงำนอำสำสมัคร ดังนัน้ อสม.จึงรับ
บทบำทหนักทัง้ กำรรับผิดชอบในชุมชนและในครอบครัวที่
ต้องพยุงครอบครัวให้พน้ จำกวิกฤตดังกล่ำว

• บทบาทผูห้ ญิ งในบริ เวณภัยพิ บตั ิ ซา�้ ซ้อน
กรณีบำ้ นห้วยขำบ อ�ำเภอบ่อเกลือ ถือได้วำ่ สถำนกำรณ์
โควิด-19 เป็ นภัยซ�ำ้ ซ้อนหลังจำกภัยพิบตั ดิ นิ ถล่มหมูบ่ ำ้ นเมือ่
สองปี ก่อน กำรย้ำยจำกพืน้ ทีด่ นิ ถล่มมำอยู่รวมกันยังศูนย์
พักพิงชัวครำวเพื
่
่อรอกำรสร้ำงบ้ำนใหม่จนถึงสถำนกำรณ์
ระบำดของโควิด-19 สภำพกำรอยูใ่ นศูนย์พกั พิงช่วงโควิด-19
ระบำดนัน้ เต็มไปด้วยควำมระแวงในเรือ่ งควำมเสีย่ งของกำร
ติดเชือ้ ซึง่ สภำพควำมเป็ นอยูน่ นั ้ ก่อให้เกิดโรคติดต่ออยูบ่ อ่ ย
ครัง้ อยู่แล้วทัง้ ท้องร่วงและหวัด ดังนัน้ ควำมเสีย่ งในกำรติด
โรคระบำดจึงเป็ นควำมหวำดระแวงทีต่ งึ เครียด
กรณีบำ้ นห้วยขำบนัน้ บทบำทของอสม.ผูห้ ญิงมีคอ่ นข้ำง
สูงทัง้ เรื่องกำรลดควำมตึงเครียดของชำวบ้ำนและกำรเฝ้ ำ
ระวัง ปฏิบตั สิ ร้ำงกลไกป้ องกันโรคโควิด-19 ตำมแนวทำงของ
รัฐบำล ซึง่ ถือได้วำ่ เป็ นบทบำททีเ่ ด่นชัดของผูน้ �ำอสม.ผูห้ ญิง
ลัวะบ้
๊ ำนห้วยขำบซึ่งมีบทบำทมำกว่ำผูน้ � ำชุมชน เนื่องจำก
ปั ญหำทีช่ ำวบ้ำนเผชิญในสองปี ทผ่ี ำ่ นมำเป็ นปั ญหำเกีย่ วกับ
ทีอ่ ยู่อำศัย เศรษฐกิจและสุขภำพ ดังนัน้ บทบำทของผูห้ ญิง
อสม.ทีม่ อี งค์ควำมรูเ้ รือ่ งสุขภำพจึงเป็ นส่วนส�ำคัญในกำรขับ
เคลือ่ นชุมชนไปได้
ชำวบ้ำนห้วยขำบค่อนข้ำงตระหนักและตืน่ ตัวกับภัยพิบตั ิ
ต่ำงๆ แม้ว่ำจะได้ย้ำยขึน้ ไปอยู่บนบ้ำนที่สร้ำงให้ใหม่แล้ว
ก็ตำมที แต่ควำมหวำดระแวงในสถำนกำรณ์แผ่นดินไหว และ
โรคระบำดจำกยุงทีม่ จี ำ� นวนมำกกว่ำพืน้ ทีเ่ ดิม ท�ำให้บทบำท
ของผูน้ � ำอสม.และอสม.ผูห้ ญิงนัน้ ยังมีค่อนข้ำงสูงทัง้ ในด้ำน
กำรให้ควำมรูแ้ ละกำรปฏิบตั งิ ำนทีจ่ ริงจังในพืน้ ที่
สรุปแล้วภำวะผูน้ �ำและบทบำทของผูห้ ญิงดังกล่ำวทัง้ หมด
สะท้อนให้เห็นว่ำบทบำทของผูห้ ญิงในกำรจัดกำรกับวิกฤต
สุ ข ภำพนั น้ มีค่ อ นข้ำ งสู ง ทัง้ ยัง เป็ นบทบำทหลัก ทัง้ ใน
ครอบครัว และในชุ ม ชนในหลำยระดับ สะท้อ นให้เ ห็น ถึง
ศักยภำพของผู้หญิงที่ผ่ำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และปรับ
เปลีย่ นบทบำท และถูกยกควำมส�ำคัญในช่วงของสถำนกำรณ์
วิกฤต
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4. กลไกการตอบสนอง แก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19

กำรตอบสนองแก้ไ ขปั ญ หำสถำนกำรณ์ โ ควิด -19 ใน
จังหวัดน่ ำนนัน้ ค่อนข้ำงเข้มงวดทัง้ ในระดับจังหวัด อ�ำเภอ
และหมูบ่ ำ้ น กำรตัง้ ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 ทัง้ ใน
ระดับจังหวัด และอ�ำเภอ เพือ่ ควบคุมกำรปฏิบตั กิ ำรของศูนย์
ปฏิบตั กิ ำรควบคุมโรคทัง้ ในระดับจังหวัด อ�ำเภอและต�ำบล
เพือ่ ท�ำกำรป้ องกันเฝ้ ำระวังและด�ำเนินกำรกักตัวในทุกระดับ
พื้น ที่ กำรปฏิ บ ัติ ก ำรดัง กล่ ำ วนั ้น ขึ้น ตรงกับ กระทรวง
มหำดไทยโดยมีผวู้ ำ่ รำชกำรจังหวัด นำยอ�ำเภอ เป็ นผูส้ งกำร
ั่
ในแต่ละระดับ และยังมีสำ� นักงำนสำธำรณสุขปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ น
เลำขำนุกำรในแต่ละระดับด้วยเช่นกัน ซึง่ กำรตอบสนองกำร
แก้ไขปั ญหำดังกล่ำวมีขอ้ เด่นคือกำรท�ำงำนของหน่ วยงำน
สำธำรณสุขทีม่ อี ำสำสมัครและโรงพยำบำลอยูใ่ นแต่ละต�ำบล
ซึ่งถือว่ำเป็ นหน่ วยงำนทีท่ รงประสิทธิภำพทีส่ ุดในกำรเผย
แพร่ขอ้ มูล ป้ องกัน และกักกันโรค ซึง่ กำรจัดตัง้ ศูนย์ดงั กล่ำว
ท�ำให้กำรบูรณกำรของหน่ วยงำนสำธำรณสุขท�ำงำนร่วมกับ
หน่วยกำรปกครองเป็ นไปด้วยควำมเข้มแข็ง
4.1 การตอบสนองระยะสัน้
• หน่ วยงานสาธารณสุข
บทบำทของอสม.ถูกปรับเปลีย่ นให้เป็ นตัวกลำงระหว่ำง
ประชำชนกับกำรให้บริกำรสำธำรณสุขในพืน้ ทีอ่ �ำเภอต่ำงๆ
ค่อนข้ำงสูง ทัง้ ในเรือ่ งกำรแจกจ่ำยยำส�ำหรับผูท้ ม่ี โี รคประจ�ำ

ตัว รพ.สต.มีหน้ำทีใ่ นกำรตรวจรักษำโรคทัวไป
่ ฝำกครรภ์
กำรฉีดวัคซีน กำรส่งต่อในกรณีทม่ี กี ำรเจ็บป่ วยฉุกเฉิน หน่วย
งำนสำธำรณสุข มีบ ทบำททัง้ ในระดับ จัง หวัด อ�ำ เภอและ
ท้องถิน่ รวมทัง้ กำรเฝ้ ำระวัง ป้ องกันและกำรดูแลกำรกักตัว
ในแต่ละระดับ
แม้ว่ำ จัง หวัด น่ ำ นจะไม่ม ีก รณีผู้ติด เชื้อ ภำยในจัง หวัด
ก็ตำมที แต่พบผูท้ เ่ี ดินทำงมำจำกต่ำงประเทศทีเ่ คยเป็ นผูต้ ดิ
เชื้อ และเข้ำ รับ กำรรัก ษำจำกโรงพยำบำลที่ก ัก ตัว ของรัฐ
จ�ำนวนหนึ่ง ซึง่ หลังจำกทีเ่ ดินทำงกลับมำยังจังหวัดน่ำน กำร
ส่งต่อข้อมูลให้กบั ผูน้ �ำชุมชนและเจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุขยังคง
เข้ม งวด เช่ น ในกรณี ข องแรงงำนชำยที่เ ดิน ทำงมำกลับ
ภูมลิ �ำเนำทีบ่ ่อเกลือ แม้จะรักษำกำรติดเชื้อไวรัสโควิด-19
หำยแล้วจนมีภมู คิ มุ้ กัน แต่หน่วยงำนอสม.และผูน้ �ำในชุมชน
ยัง ให้ก รณี ด งั กล่ ำ วกัก ตัว ต่ อ อีก 14 วัน แสดงให้เ ห็น ถึง
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำทีอ่ สม.และผูน้ �ำชุมชนที่
ค่อนข้ำงตื่นตัวกับกำรป้ องกันโรคดังกล่ำว
• หน่ วยงานภาครัฐ
หน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิน่ มีกำรสนับสนุน
อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 เช่น กำรจัดสรรทุนและตัดเย็บ
หน้ำกำกผ้ำ เป็ นตัวกลำงในกำรรับบริจำคเจลแอลกอฮอล์และ
สบู่ หรือสิง่ ของเครือ่ งใช้ต่ำงๆ

ส่วนในด้ำนกำรศึกษำ โรงเรียนได้มกี ำรปรับตัวเพือ่ กำร
เรียนทำงไกลรวมถึงกำรจัดท�ำแบบฝึกหัดแบบเรียนในกรณีท่ี
นักเรียนไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำแบบทำงไกลได้ กำร
ศึกษำนอกโรงเรียนมีบทบำทในกำรท�ำศูนย์กำรเรียนรูช้ มุ ชน
ให้เป็ นที่เรียนรู้ทำงไกล รวมถึงพื้นที่ในกำรศึกษำในช่วง
สถำนกำรณ์โควิด-19
ในบำงพื้น ที่ค วำมรับ ผิด ชอบขององค์ก ำรบริห ำรส่ว น
ต�ำบล มีกำรสนับสนุ นเงินเพือ่ ลดค่ำใช้จ่ำยของผูป้ กครองใน
กำรศึกษำเด็ก เช่น กำรให้เงินสนับสนุนรถรับส่งจำกบ้ำนมำ
โรงเรียนเพิม่ ขึน้ เป็ นต้น
หน่วยงำนของท้องทีส่ งั กัดกระทรวงมหำดไทยมีบทบำท
ในกำรท�ำงำนร่วมกับหน่ วยงำนสำธำรณสุขในกำรใช้อ�ำนำจ
หน้ำทีส่ งกำรเพื
ั่
อ่ ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของจังหวัด เช่นกำร
กักตัว เฝ้ ำระวังในบำงหมู่บำ้ นบำงชุมชน ผูน้ � ำชุมชนมีกำร
ประกำศปิ ดหมูบ่ ำ้ นเพือ่ ป้ องกันกำรระบำดของโรคอีกด้วย
• หน่ วยงานเอกชน
องค์กรพัฒนำเอกชนในพืน้ ทีเ่ ช่นมูลนิธริ กั ษ์ไทย มีบทบำท
สูงในกำรสนับสนุนสิง่ ของเครือ่ งใช้ทจ่ี ำ� เป็ นในกำรยังชีพ เช่น
ถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ เครือ่ งใช้อุปโภค หน้ำกำกอนำมัย
ซึง่ กระจำยลงไปในพืน้ ทีต่ ำมเครือข่ำยของหน่ วยงำนภำครัฐ
กำรช่วยเหลือขององค์กรพัฒนำเอกชนเป็ นควำมต้องกำร
พืน้ ฐำนทีต่ อบโจทย์กำรจัดกำรครัวเรือนของผูห้ ญิงได้
4.2 การตอบสนองระยะยาว
จำกข้อมูลภำคสนำมพบว่ำงบประมำณในกำรช่วยเหลือ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยมีจงั หวัด
ละ 10 ล้ำนบำทต่อปี ซง่ึ ในสถำนกำรณ์โควิด-19 นี้จะมีกำรเพิม่
งบประมำณให้เฉพำะจังหวัดละ 50 ล้ำนบำทเพือ่ ฟื้ นฟูระยะ
สัน้ และยำว แต่ทว่ำข้อจ�ำกัดของกำรขับเคลือ่ นภำครัฐคือกำร
บริห ำรผ่ำ นนโยบำยส่ว นกลำง ดัง นัน้ แผนกำรฟื้ นฟู ห ลัง
สถำนกำรณ์โควิด-19 ของจังหวัดน่ำนจึงยังไม่มกี ำรเผยแพร่
ออกมำ แต่ในแต่ละอ�ำเภอ เช่นบ่อเกลือได้มกี ำรร่ำงแนวทำง
ฟื้ นฟูดำ้ นอำชีพเพือ่ รองรับกำรตกงำนไว้เบือ้ งต้น
4.3 ข้อท้าทายในด้านเพศภาวะกับการตอบสนองและ
แก้ไขสถานการณ์ระยะยาว
• ปั ญหำผูว้ ำ่ งงำนสะสม เป็ นข้อท้ำทำยหลักในกำรแก้ไข
ปั ญหำระยะยำว ทัง้ ส�ำหรับแรงงำนชำยและหญิง โดย
เฉพำะเพศหญิง จำกสถิตขิ องจังหวัดน่ ำนพบว่ำผูว้ ่ำง
งำนเพศหญิงมีมำกกว่ำชำยในสถำนกำรณ์กอ่ นโควิด-19
และเมือ่ เกิดโรคระบำดโควิด-19 สถำนประกอบกำรทีม่ ี
กำรจ้ำงแรงงำนหญิง เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร โรงงำน
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กลุ่มแปรรูป กำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ รวมถึงภำคก่อสร้ำง
กำรเกษตรได้รบั ผลกระทบอย่ำงหนัก แรงงำนหญิงมี
อัตรำกำรถูกออกจำกงำนก่อนแรงงำนชำย นอกจำกนัน้
ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะถูกเลิกจ้ำง ว่ำงงำนเพิม่ มำกขึน้ ดังนัน้
ปั ญหำกำรว่ำงงำนสะสมส�ำหรับผูห้ ญิงจึงเป็ นสิง่ ทีน่ ่ ำ
กังวล เนื่องจำกผู้หญิงต้องกลำยมำเป็ นภำระพึ่งพิง
เศรษฐกิจจำกผูช้ ำยสูงขึน้ ท่ำมกลำงควำมตึงเครียดทำง
เศรษฐกิจและสังคม จำกเดิมทีร่ ำยได้ของผูห้ ญิงมักน�ำ
มำใช้ในครัวเรือนและบุตรหลำน กำรขำดรำยได้อำจก่อ
ให้เกิดควำมตึงเครียด เข้ำสู่ควำมรุนแรงในครอบครัว
หรือกำรละเลยบุตรหลำน กำรไม่สำมำรถพัฒนำเด็กได้
ตำมวัยได้
• ปั ญหำกำรให้ควำมช่วยเหลือผูป้ ระกอบกำรผ่ำนแหล่ง
เงิน ทุน หรือ เงิน กู้ด อกเบี้ย ต�่ำ ซึ่ง ในส่ว นนี้ ข้อ กัง วล
ส� ำ หรับ ผู้ ป ระกอบกำรหญิ ง กลุ่ ม ชำติ พ ัน ธุ์ ค ือ ไม่ ม ี
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะสำมำรถค�้ำประกันเพือ่ เข้ำถึงแหล่งเงินกู้
ยืมของรัฐได้ดว้ ยตนเอง ปั ญหำนี้เป็ นปั ญหำโครงสร้ำง
ควำมรุ น แรงเชิง วัฒ นธรรมของกลุ่ ม ชำติพ ัน ธุ์ ท่ีใ ห้
กรรมสิทธิในกำรถื
อครองทรัพย์สนิ ส�ำหรับผูช้ ำยเป็ น
์
หลัก ดังนัน้ กำรเข้ำถึงกำรกูย้ มื เงินจำกภำครัฐส�ำหรับผู้
ประกอบกำรหญิงจึงเป็ นสิง่ ทีท่ ำ้ ทำยในกรณีทค่ี รอบครัว
มีควำมขัดแย้งหรือใช้ควำมรุนแรง และอำจน�ำไปสูก่ ำร
แก้ไขปั ญหำกำรกูย้ มื นอกระบบได้
• ปัญหำกำรประกันรำคำผลิตผลกำรเกษตรของเกษตรกร
เป็ นปั ญหำหนึ่งทีค่ วรมีกำรแก้ไขเชิงนโยบำย เนื่องจำก
แนวโน้มผลิตผลกำรเกษตรรำคำตกลงทุกปี โดยเฉพำะ
ปี 2562 และ 2563 ที่เ กิด วิบ ัติภ ัย จำกหลำยด้ ำ น
นโยบำยกำรเกษตรควรมีน โยบำยเฉพำะส� ำ หรับ
เกษตรกรหญิงเพือ่ ให้ผหู้ ญิงเข้ำถึงแหล่งทุนและมีควำม
มันใจในศั
่
กยภำพในกำรถือครองที่ดนิ ของตนเองได้
นโยบำยทีย่ ดื หยุน่ ส�ำหรับเกษตรกรในกำรแก้ไขปั ญหำ
กำรเกษตรเป็ นสิ่ง หนึ่ ง ที่ร ัฐ ควรท� ำ โดยเฉพำะกำร
บู ร ณกำรกำรบริห ำรในสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ในภำค
กำรเกษตรด้วย
• ปั ญหำควำมรุนแรง ในภำวะกำรณ์โควิด-19 ท�ำให้เผย
ปั ญหำควำมรุนแรงเชิงโครงสร้ำงโดยเฉพำะวัฒนธรรม
ทีเ่ กีย่ วกับเพศเป็ นตัวก�ำกับ เช่น กรณีกำรไร้ทด่ี นิ ท�ำกิน
ของแม่มำ่ ยชำวม้งเนื่องจำกวัฒนธรรมกำรสืบทอดมรดก
ผ่ำนทำงผู้ชำยท�ำให้เมื่อเผชิญสถำนกำรณ์ โควิด-19
ท�ำให้ไม่มที ำงเลือกในกำรประกอบอำชีพเพิม่ เติมใน
ภำคกำรเกษตร ต้นทุนของกำรเลี้ยงชีพคือกำรขำย
แรงงำนเท่ำนัน้ กรณีกำรออกโรงเรียนกลำงคันของ

เด็กหญิงเนื่องจำกวัฒนธรรมกลุม่ ชำติพนั ธุไ์ ม่เอือ้ ให้กบั
กำรศึกษำต่อเป็ นพืน้ ฐำนเมือ่ เกิดสถำนกำรณ์โควิด-19
จึงมีเหตุเพิม่ เติมทำงเศรษฐกิจให้เด็กหญิงออกโรงเรียน
มำกกว่ำเด็กชำย กรณีกำรอนุญำตให้ผชู้ ำยม้งมีภรรยำ
ได้หลำยคนซึง่ เมือ่ เกิดสถำนกำรณ์โรคระบำดกลับกลำย
เป็ นควำมเสีย่ งในครัวเรือนรวมถึงกำรไม่สำมำรถจัดกำร
ทำงเศรษฐกิจในครอบครัวได้ทำ� ให้เกิดภำวะยำกจนลง
และสมำชิกในครอบครัวเข้ำสูภ่ ำวะเปรำะบำง มีสมำชิก
หญิงเข้ำสูก่ ำรท�ำงำนทีเ่ สีย่ งเพือ่ น�ำรำยได้มำรับผิดชอบ
ในกำรจัดกำรครัวเรือน เป็ นต้น กรณีต่ำงๆ ทีก่ ล่ำวมำ
ท�ำให้เห็นว่ำกำรแก้ไขปั ญหำควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศ
เชิงวัฒนธรรมเป็ นโจทย์ทส่ี ำ� คัญโดยเฉพำะเมือ่ เผชิญกับ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศจะน�ำไป
สู่ ค วำมไม่ เ ป็ นธรรม ควำมเสี่ย งและยำกจนลงทัง้
ครอบครัว ดังนัน้ กำรสร้ำงนโยบำยหรือปฏิบตั กิ ำรใน
กำรลดทอนควำมไม่เท่ำเทียมทำงเพศจึงมีควำมจ�ำเป็ น
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5.1 บทสรุป
แม้ไม่มกี ำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด-19 ในจังหวัด
น่ ำน แต่ทว่ำผลกระทบทำงเศรษฐกิจกิจและสังคมนัน้ มีใน
หลำยแง่มมุ และหลำยระดับ ทัง้ ในภำคธุรกิจ กำรเกษตร กำร
จ้ำงแรงงำน กำรศึกษำ กำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ รวมถึงกำร
จัดกำรครัวเรือน จำกกำรประเมินในครัง้ นี้พบว่ำ นอกจำกกำร
หดหำยของมูล ค่ ำ ทำงเศรษฐกิจ ที่จ งั หวัด น่ ำ นเผชิญ แล้ว
สถำนกำรณ์กำรว่ำงงำน ตกงำนยังเป็ นสถำนกำรณ์ทม่ี คี วำม
น่ำเป็ นห่วงในทุกภำคส่วนของกำรจ้ำงงำนเนื่องจำกน่ำนเป็ น
ภูม ิล�ำ เนำของแรงงำนเคลื่อ นย้ำ ยไปต่ ำ งจัง หวัด และต่ ำ ง
ประเทศจ�ำนวนหนึ่งรวมถึงกำรว่ำงงำนในจังหวัดเองก็เป็ น
สถำนกำรณ์ทจ่ี งั หวัดน่ำนต้องเผชิญ ในภำคเกษตรเป็ นส่วน
ทีน่ ่ ำเป็ นห่วงด้วยภำวะซ�้ำซ้อนของภัยพิบตั ิ ดังนัน้ แนวโน้ม
ของควำมยำกจนจะเพิม่ มำกขึน้ ในจังหวัดน่ำน
ผู้หญิงเป็ นกลุ่มแรงงำนที่มแี นวโน้ มว่ำงงำนเดิมมีกำร
ตกงำนเพิม่ มำกขึน้ รวมถึงสถำนกำรณ์ตำ่ งๆ ของกำรจ้ำงงำน
ท�ำให้ผหู้ ญิงมีแนวโน้มเข้ำสูภ่ ำวะพึง่ พิงมำกขึน้ ในขณะทีค่ วำม
ตึงเครียดในครอบครัวอำจน�ำไปสูภ่ ำวะกำรใช้ควำมรุนแรงใน
ครอบครัวสูงขึน้
วัฒ นธรรมประเพณี ท่ีเ ป็ นโครงสร้ำ งที่ท� ำ ให้ผู้ห ญิง มี
สถำนะเป็ นรองเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ ำ� ให้ผหู้ ญิงเด็กหญิงเข้ำสูภ่ ำวะ
เปรำะบำงมำกขึน้ ทัง้ ในแง่กำรท�ำงำน กำรศึกษำ จนถึงกำร
ขำดโอกำสทำงเศรษฐกิจทีด่ ี

ผูห้ ญิงในครอบครัวมีบทบำทหลักในกำรดูแลสุขภำวะของ
ครอบครัวทัง้ เรื่องกำรป้ องกันโรค และกำรจัดหำอำหำรให้
เพียงพอต่อควำมต้องกำรในภำวกำรณ์ขำดแคลนรำยได้และ
เครื่องบริโภคซึง่ เป็ นควำมตึงเครียดทีผ่ หู้ ญิงเผชิญบำงกรณี
เผชิญควำมรุนแรงในครอบครัวเนื่องจำกทัศนคติชำยเป็ นใหญ่
ในครอบครัวในขณะทีบ่ ทบำทของผูน้ � ำหญิงในชุมชนอย่ำง
อสม.มีบทบำทสูงมำกในกำรท�ำงำนภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด
-19 กำรท�ำงำนหนักทัง้ ในบ้ำนนอกบ้ำนและงำนชุมชน แต่ผล
ตอบแทนของอสม.กลับมีไม่มำก
ในขณะทีก่ ลไกกำรตอบสนองในระยะสัน้ เป็ นไปในเชิงกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ กำรให้สงิ่ ของ แต่กลไกกำรแก้ไขระยะยำว
ยังมีไม่ชดั เจนซึ่งประเด็นทำงเพศภำวะเป็ นส่วนหนึ่งทีค่ วร
ตระหนักในกำรแก้ไขปั ญหำระยะยำวทัง้ เรื่องกำรเข้ำถึงกำร
จ้ำงงำนส�ำหรับผูห้ ญิง กำรเข้ำถึงแหล่งทุนของรัฐทัง้ ส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบกำรหญิงและเกษตรกรหญิง รวมถึงกำรสร้ำงควำม
เท่ำเทียมทำงเพศเชิงโครงสร้ำง
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5.2 ข้อเสนอแนะ

ด้านการจัดการโรคระบาดและภัยพิ บตั ิ

ด้านเศรษฐกิ จ

• จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ท�ำให้เห็นว่ำข้อจ�ำกัดในกำร
เข้ำถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบำด และภัย
พิบ ตั ิท ำงธรรมชำติท่ีใ ช้ใ นภำษำกลุ่ ม ชำติพ นั ธุ์ผ่ำ น
รูปแบบกำรสือ่ สำรทีห่ ลำกหลำย ยังเป็ นส่วนทีม่ คี วำม
ส�ำคัญส�ำหรับกลุม่ ชำติพนั ธุต์ ่ำงๆ โดยเฉพำะกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจเรื่องกำรระวังตนเองเกีย่ วข้องกับภัยพิบตั ิ
ต่ำงๆ
• มีศนู ย์หรือกลไกทีม่ กี ำรเตรียมตัง้ รับภัยพิบตั ใิ นรูปแบบ
ต่ ำ งๆอย่ ำ งเป็ น ระบบ รัฐ ควรมีห น่ ว ยงำนเฉพำะที่
สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้รวดเร็วและแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
ได้อย่ำงเป็ นรูปธรรมเข้ำกับบริบท และสร้ำงกระบวนกำร
เรียนรู้ กำรเข้ำถึงข้อมูลส�ำหรับกลุม่ ชำติพนั ธุต์ ่ำงๆ ใน
กำรรับมือภัยพิบตั ิ

• นโยบำยแก้ไขปัญหำรำคำพืชผลกำรเกษตร ควรมีกลไก
ควบคุมรำคำให้เป็ นธรรมส�ำหรับเกษตรกร
• สนับสนุนกำรสร้ำงนโยบำยกำรแก้ไขปั ญหำกำรว่ำงงำน
อย่ำงเป็ นรูปธรรมโดยกลไกภำครัฐต้องเข้ำมำช่วยเหลือ
รวมทัง้ กำรจัดหำงำนให้ส�ำหรับผูว้ ่ำงงำน โดยเฉพำะ
ผูว้ ำ่ งงำนหญิงเนื่องจำกมีภำวะตกงำนสูงกว่ำชำย
• สนับสนุนนโยบำยด้ำนกำรเงินทัง้ กำรพักหนี้ หรือให้เงิน
กูส้ ำ� หรับ SME รำยย่อยเพื่อให้มตี น้ ทุนในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจต่อไป โดยเฉพำะส่งเสริมศักยภำพผูป้ ระกอบกำร
หญิงให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรประกอบกำรได้
• สนั บ สนุ น ส่ ง เสริม ทัก ษะกำรท� ำ กำรตลำดและช่ อ ง
ทำงกำรค้ำขำยแบบออนไลน์
• กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำ่ งๆ ให้หลำกหลำยน่ำสนใจมำก
ขึน้ กำรสร้ำงแบรนด์ และกำรท�ำแพคเกจจิ้งที่ดงึ ดูด
กลุม่ ลูกค้ำในวงกว้ำง
ด้านสังคม
• สนับสนุ นแหล่งทุนเพือ่ กำรศึกษำเพิม่ เติม หรือมีกำรกู้
เงินเพื่อสนับสนุ นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ
ส�ำ หรับ เด็ก นัก เรีย นกลุ่ม เปรำะบำงเพื่อ ป้ อ งกัน กำร
ออกโรงเรียนกลำงคัน
• สนับสนุนนโยบำยในกำรให้กำรช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน
ทำงด้ำนกำรเงินส�ำหรับกลุม่ เปรำะบำงและยำกจน
• มีก ลไกหรือ ศูน ย์ท่ีแ ก้ไ ขปั ญ หำเรื่อ งควำมรุน แรงใน
ครอบครัวเชิงรุก ทัง้ ในกำรเผยแพร่พรบ.ควำมรุนแรงใน
ครอบครัว รวมถึง กำรแก้ไ ขปั ญ หำควำมรุ น แรงใน
ครอบครัวอย่ำงจริงจังและเป็ นระบบ
ด้านสุขภาพ
• สร้ำงกลไกกำรท�ำงำนด้ำนสำธำรณสุขกับประเทศเพือ่ น
บ้ำนทัง้ เรื่องกำรแบ่งปั นข้อมูลรวมถึงกำรประสำนงำน
ช่วยเหลือกันทำงด้ำนกำรแพทย์ กำรสร้ำงกลไกทำง
สำธำรณสุขชำยแดนเป็ นกลไกหนึ่ งที่จะสำมำรถลด
ควำมเสีย่ งของกำรเกิดโรคระบำดได้
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ภาคผนวก
ก. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย

พืน้ ที่จงั หวัดน่ าน
1. อ.บ่อเกลือ
2. อ.ปั ว
3. อ.ทุง่ ช้ำง
4. อ.เฉลิมพระเกียรติ
5. อ.เมือง
6. อ.ภูเพียง

1. ผูห้ ญิง ผูช้ ำย เด็กชำยและเด็กหญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกวิกฤตนี้
2. บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์/สำธำรณสุข
3. บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ/ ครู
4. ผูน้ �ำชุมชน
5. ผูน้ �ำสตรี
6. เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกฝ่ ำยปกครองและองค์กรส่วนท้องถิน่

ข. การเก็บข้อมูลภาคสนาม
อ�าเภอ
1. อ.บ่อเกลือ

2. อ.ปั ว

สถานที่

ผูเ้ ข้าร่วม

เพศ

วิ ธีการ

บ้ำนห้วยขำบ

ผูน้ �ำชุมชนและอสม.

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ทีว่ ำ่ กำรอ�ำเภอบ่อเกลือ

ปลัดฝ่ ำยควำมมันคง
่

ผูช้ ำย 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอบ่อเกลือ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบตั กิ ำร (สสอ.)
ผูช้ ำย 1 คน
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบตั กิ ำร(โรงพยำบำลบ่อเกลือ) ผูห้ ญิง 1 คน

สนทนำกลุม่

เทศบำลต�ำบลบ่อเกลือใต้

ประธำน อสม.อ�ำเภอ และเลขำนำยกเทศมนตรี

ผูช้ ำย 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ศศช.ไสลหลวง

ครู กศน.

ผูช้ ำย 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

อบต. บ่อเกลือเหนือ

เลขำนำยก อบต.
นักพัฒนำชุมชน
แม่บำ้ น
เจ้ำหน้ำทีช่ วครำว
ั่

ผูห้ ญิง 2 คน
ผูช้ ำย 2 คน

สนทนำกลุม่

กศน. ปั ว

ครู กศน.

ผูช้ ำย 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

หมูท่ ่ี 6 ต�ำบลป่ ำกลำง

ผูน้ �ำชุมชน

ผูช้ ำย 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูช้ ำย 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว
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อ�าเภอ

3. อ.ทุง่ ช้ำง

สถานที่

เพศ

วิ ธีการ

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลป่ ำกลำง

นักพัฒนำชุมชน 1 คน
เจ้ำหน้ำทีธ่ รุ กำรและงำนทัวไป
่ 2 คน

ผูห้ ญิง 3 คน

สนทนำกลุม่

บ้ำนร้องแง

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูช้ ำย 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปั ว

เจ้ำหน้ำทีว่ ชิ ำกำรสำธำรณสุข (ระบำดวิทยำ)

ผูช้ ำย 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ทีว่ ำ่ กำรอ�ำเภอปั ว

ปลัดฝ่ ำยควำมมันคง
่

ผูช้ ำย 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ

สำธำรณสุขอ�ำเภอ 1 คน
ผูช้ ว่ ยสำธำรณสุขอ�ำเภอ 1 คน
เจ้ำหน้ำทีส่ ำธำรณสุขอ�ำเภอ

ผูช้ ำย 3 คน

สนทนำกลุม่

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลและ

นำยก อบต. นักพัฒนำชุมชน

ผูช้ ำย1คน
ผูห้ ญิง1คน

สนทนำกลุม่

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลปอน

ปลัด อบต.
เจ้ำหน้ำที่ 2คน

ผูห้ ญิง 3คน

สนทนำกลุม่

บ้ำนเฉลิมรำษฎร์

อสม.

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูน้ �ำชุมชน

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูน้ �ำชุมชน/อสม.

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

นักเรียน 2 คน

เด็กชำย1 คน
เด็กหญิง2 คน

สนทนำกลุม่

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ครู

ผูห้ ญิง 1คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูอ้ ำ� นวยกำร

ผูห้ ญิง1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูห้ ญิง 3 คน

สนทนำกลุม่

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูช้ ำย 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูน้ �ำชุมชน

ผูช้ ำย 2 คน

สนทนำกลุม่

บ้ำนน�้ำสอดหมู1่ 2

4. อ.เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้ำนสบปื น

บ้ำนห้วยดง
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อ�าเภอ
5. อ.เมือง

สถานที่

ผูเ้ ข้าร่วม

เพศ

วิ ธีการ

วิทยำลัยชุมชนน่ำน

นักวิชำกำรศึกษำ

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

บ้ำนดอนมูล

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูน้ �ำ อสม.

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูห้ ญิง 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ

ผูช้ ำย 1 คน

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ผูห้ ญิง3คน

สนทนำกลุม่

โรงพยำบำลส่ง เสริม สุข ภำพต�ำ บล พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร 2คน
ดอนมูล
ผูอ้ ำ� นวยกำร 1 คน
โรงพยำบำลน่ำน

แพทย์ (หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชกรรมสังคมและรองผูอ้ ำ� นวย ผูช้ ำย 1 คน
กำรด้ำนปฐมภูมโิ รงพยำบำลน่ำน)

สัมภำษณ์เดีย่ ว

ส�าหรับผูท้ ี่มีอายุเกิ น 18 ปี ขึน้ ไป
ค. จริ ยธรรมการศึกษา:การปกปิ ดเป็ นความลับ และการขอ
• แนะน�ำตนเองและจุดประสงค์ของกำรศึกษำ
ความยิ นยอมในการให้ข้อมูล
• ขออนุ ญำตในกำรถำมค�ำถำมและควำมยินยอมเข้ำร่วมและให้ขอ้ มูล
เครือ่ งมือของกำรประเมินเพศภำวะแบบเร่งด่วนในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
จำกผูเ้ ข้ำร่วม (อำสำให้ขอ้ มูล)
ด้ำนสุขภำพ COVID-19 นัน้ มุง่ เน้นทีจ่ ะเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล
• กำรปกปิ ดเป็ นควำมลับและไม่เปิ ดเผยตัวตนของผูเ้ ข้ำร่วม
ทัวไป
่ บริบทต่ำงๆ และข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ สร้ำงควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์
ส�าหรับผูท้ ี่มีอายุ 13-18ปี
ดังกล่ำว ดังนัน้ กระบวนกำรเก็บข้อมูลจึงมีควำมส�ำคัญในกำรได้มำ
ซึง่ ข้อมูลทีส่ ำมำรถน�ำใช้ได้ กำรปกปิ ดเป็ นควำมลับ และกำรขอควำม • แนะน�ำตนเองและจุดประสงค์ของกำรศึกษำ
ยินยอมในกำรให้ขอ้ มูลเป็ นจริยธรรมหนึ่งในกำรศึกษำทีเ่ กีย่ วข้องกับ • ขออนุ ญำตในกำรถำมค�ำถำมและควำมยินยอมเข้ำร่วมและให้ขอ้ มูล
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนัน้ ผูเ้ ก็บข้อมูลภำคสนำมจึงมีหน้ำทีแ่ จ้งและปฏิบตั ิ จำกผูเ้ ข้ำร่วม (อำสำให้ขอ้ มูล)
• กำรปกปิ ดเป็ นควำมลับและไม่เปิ ดเผยตัวตนของผูเ้ ข้ำร่วม
ตำม ดังต่อไปนี้
• อ่ำนใบยินยอม ให้ผเู้ ข้ำร่วมฟั งและลงชือ่ ยินยอม
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