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-แหล่งที่มาของข้อมูลและทรัพยากร
สหภาพเครือข่ายระหว่างประเทศ 
(UNI GLOBAL UNION)



ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงใน
สังคมทางด้านต่าง ๆ นับเป็นความจริงที่ยิ่งเลวร้ายขึ้น 
เนื่องด้วยการพัฒนาของเศรษฐกิจโลก 

ในเรื่องนี้ สหภาพแรงงานจึงมีบทบาทสำคัญในการวาง
รากฐานใหม่เพื่อให้สังคมมีความยุติธรรมอย่างครอบคลุม
มากขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัยทุกคน การศึกษาและการฝึก
อบรมผู้มีบทบาททางสังคมถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้

ในหน้าต่อไป คุณจะพบข้อมูลและกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับหลักสูตรการฝึก
อบรม การประชุมหรือการอภิปรายภายใน
สหภาพแรงงานของคุณ Verónica Fernández Méndez

หัวหน้าฝ่ายโอกาสแห่งความเท่าเทียมกันของ
สหภาพเครือข่ายระหว่างประเทศ (UNI) 

การนำเสนอ 

03

Roles and areas

Classified Ads
วัตถุประสงค์นี้ไม่ใช่เพื่อทำให้หัวข้อเรื่องความ
เท่าเทียมกันทางเพศซึ่งมีหลายแง่มุมดูเบาลง 
แต่เพื่อให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับผู้แทนใน
การวางแผนกิจกรรมและเพิ่มเติมข้อมูลที่มี
ประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ คุณจะพบกับรายการของ
แหล่งข้อมูลเพื่อช่วยเสริมคู่มือนี้ในส่วนท้ายของ
คู่มือ 

เราหวังว่าคุณจะพบประโยชน์จากมัน และเราจะ
ร่วมมือกันมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสร้างโลกให้มีความ
เท่าเทียมและยุติธรรมมากขึ้น

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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เนื้อหาที่นำเสนอในคู่มือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประชุม หลักสูตร และการอภิปรายภายใน
สหภาพแรงงานและกิจกรรมที่นำเสนอจะได้รับการสนับสนุนโดยการทำงานเป็นกลุ่ม 

นี่คือเหตุผลที่ระเบียบวิธีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการมากกว่าการประชุมแบบ
บรรยาย ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ให้ไว้จะสามารถนำไปใช้กับมันได้เช่นเดียวกันก็ตาม

วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการคือการให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์และค้นพบ
ทัศนคติและแนวคิดด้วยตัวเอง การเรียนรู้ประเภทนี้มีประสิทธิผลมากกว่าการเรียนรู้จากการสัมมนา
หรือการบรรยาย เนื่องจากเราจะจดจำสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ดีกว่าการที่มีคนอื่นมาบอกเรา

แนวทางปฏิบัติถูกออกแบบให้มีการประสานงานจาก
บุคคลที่เป็นคนแนะนำหัวข้อและแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรม นอกจากนี้ บุคคลนี้จะมีหน้าที่ใน
การพยายามทำให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้น สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น ให้แนวทางในการอภิปราย เจรจาต่อรองในช่วง
ที่มีความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความคิดเห็นในแนวทาง
เดียวกันและช่วยให้ทุกคนได้พูด 
(เมื่อทำงานเป็นกลุ่ม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าในกลุ่ม
จะมีผู้นำ คนที่คอยขัดจังหวะคนอื่น หรือคนที่
ต้องการเป็นจุดสนใจ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่จะต้อง
ประนีประนอม)

ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการแนะนำผู้เข้าร่วมแต่ละ
คนต่อสมาชิกภายในกลุ่ม ตามด้วยผู้ประสานงานที่
อธิบายวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและหัวข้อที่จะพูด
ถึง ขอแนะนำให้เก็บผลลัพธ์ของกิจกรรมกลุ่มไว้เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติภายหลังและให้ดำเนินการประเมิน
ผลเมื่อสิ้นสุดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระเบียบวิธี 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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ความเท่าเทียมกันทางเพศคืออะไร?
ท่ีสหภาพเครือข่ายระหว่างประเทศ (UNI Global Union) และท่ีแผนก
โอกาสแห่งความเท่าเทียมกัน เราเข้าใจว่าความเท่าเทียมกันทางเพศเป็นสิทธิ
มนุษยชน ค่านิยม และเป็นเสาหลักพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาสังคมทุกแห่ง 

อย่างไรก็ตาม น่ีไม่ได้หมายความว่าการดำเนินการและนโยบายของเรามุ่งส่งเสริม
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้หญิงและเน้นเฉพาะประเด็นของกลุ่มน้ีเท่าน้ัน 
แต่เรายังทำงานเพ่ือทบทวนและแก้ไขโครงสร้างทางวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมความ
แตกต่างและสร้างทัศนคติของการเลือกปฏิบัติและการกีดกัน 
(ในมุมมองทางเพศ)

การผสมผสานมุมมองทางเพศเพ่ือความเท่าเทียมกันหมายถึงการทบทวนมุม
มองท่ีถูกกำหนดไว้ การตรวจสอบนโยบายและการดำเนินการโดยคำนึงถึงผลลัพธ์
ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อความไม่เท่าเทียมกันและทำให้ปัญหาของผู้หญิงปรากฏให้เห็น
เพ่ือให้ได้รับการพิจารณาในทุก ๆ ด้านโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดในสังคม

กล่าวคือ เรายกระดับความเท่าเทียมกันทางเพศให้เป็นประเด็นท่ีมุ่งไปสู่การ
พัฒนาสังคมของเรา

ประเด็นในปัจจุบัน 

“ความเท่าเทียมกันทางเพศ
ทำให้เก ิดการปฏิบ ัต ิ การ
ศึกษา สุขภาพ โอกาสที ่เท ่า
เท ียมกัน ตลอดจนการเข้า
ถ ึงและสภาพการทำงานที ่ด ี
ข ึ ้นของทั ้งชายและหญิง”

แม้จะมีความคืบหน้าในทศวรรษท่ีผ่านมา แต่ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงก็ยัง
คงมีความตึงเครียดอยู่ในหลายด้านของการดำเนินชีวิตในสังคม

70% ของผู้หญิงบนโลกเป็นคนจน และเพียงแค่ 1% ท่ีมีความม่ังค่ัง สองในสามของคนท่ีไม่รู้
หนังสือบนโลกคือผู้หญิง สำหรับพวกเขามันเป็นการยากกว่าในการเข้าเรียนและการเรียนจนจบ

โดยเฉล่ีย ผู้หญิงจะได้รับเงินเดือน 75% จากเงินเดือนของผู้ชายท่ีทำงานเดียวกัน 50% ของผู้
ป่วยเอดส์ท่ัวโลกเป็นผู้หญิง โดย 58% อยู่ในแอฟริกา ผู้หญิงมีโอกาสติดเช้ือจากผู้ชายมากกว่า
ผู้ชายท่ีมีโอกาสติดเช้ือจากผู้หญิงถึงส่ีเท่า
ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเป็นเหย่ือหลักของความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ ผู้กระทำผิดมัก
จะเป็นคนท่ีพวกเขารู้จัก ผู้หญิงยังเป็นเหย่ือหลักของการล่วงละเมิดทางเพศและความชอบ
ธรรมในท่ีทำงานอีกด้วย

ท่ีมา: 
UN Women: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

AMNESTY INTERNATIONAL : https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/womens-rights/

                                                                                 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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บทบาทของสหภาพแรงงาน 
ในปัจจุบันสหภาพแรงงานกำลังเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา การวางแผนงานทั่วโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอันเป็น
ผลมาจากการพัฒนาของเศรษฐกิจโลก ภายในองค์ประกอบนี้ ผู้หญิง
ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมเข้ามาในตลาดแรงงานแต่ก็ยังเป็นรูปแบบที่ไม่
แน่นอน

สหภาพแรงงานต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์นี้และปรับ
นโยบายและการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
และที่กำลังจะเกิดขึ้น มิฉะนั้น ประสิทธิผลของการวางแผนงานและ
กิจกรรมการรวมกลุ่มขององค์กร ตลอดจนการตอบสนองต่อปัญหาที่
พนักงานต้องเผชิญอยู่ทั่วโลกในทุกวันนี้จะลดน้อยลง 

โลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
การปฏิวัติทางเทคโนโลยี (ความก้าวหน้าในการส่ือสาร 
ข้อมูล และการขนส่ง)
- การเปิดการค้าระหว่างประเทศ
- เครือข่ายการค้าระดับโลก

การปรับเปล่ียนการวางแผนงาน 
-  การกระจายอำนาจและความยืดหยุ่น

งานพิเศษ
- การจ้างงานภายนอกและการรับเหมาช่วง
- เพ่ิมงานช่ัวคราว
- แรงงานท่ัวไป

หารายได้ในประเทศท่ีมีกำลังคนต้นทุนต่ำ

แรงงานผู้หญิงท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างไม่
เป็นทางการ นอกเวลา ฯลฯ
- แรงงานข้ามชาติท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ความต้องการการปฏิบัติ

การกระจายความรับผิดชอบใน
ครัวเรือนท่ีไม่เท่าเทียมกัน
ทำให้ปริมาณงานของผู้หญิง
เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า 

ผู้หญิงมีระดับการศึกษาต่ำกว่าและมี
โอกาสน้อยท่ีจะได้งานท่ีดี

ช่องว่างค่าจ้างระหว่างชายและหญิง ซ่ึงผู้หญิงได้รับ
เงินบำนาญต่ำกว่า 

มีองค์กรจำนวนไม่มากท่ีริเร่ิมให้ผู้หญิงเข้าร่วมใน
สหภาพ
- การเข้าร่วมน้อยกว่า 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ในแผนกของคุณ รวมถึงพนักงานนอกระบบ
เตรียมรายการปัญหาท่ีพบ จำแนกตามเพศ อายุ ประเภทของงาน 
เขียนลงบนการ์ด

ในกลุ่ม 
เตรียมรายการสรรหาบุคลากรและการวางแผนงานของสหภาพแรงงานของคุณ โดยแยกความแตก
ต่างตามเพศ อายุ ประเภทของงาน
เขียนมันลงบนการ์ด 
วางท้ังสองรายการไว้ในท่ีท่ีมองเห็นได้ (โปสเตอร์ กระดานดำ ฯลฯ) 
ในสองช่องและพยายามเช่ือมโยงปัญหากับการดำเนินการ
วิเคราะห์และหารือกับคณะทำงานของคุณว่าจำเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงอะไรบ้างในการตอบสนอง
ต่อปัญหา จากท่ีกลุ่มเป้าหมายได้เจอจากการวิจัยคร้ังก่อน 
รายงานส่ิงท่ีพบจากการวิจัยน้ีเพ่ือใช้เป็นส่ือกลางในการพัฒนานโยบายขององค์กรและการสรรหา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
(ท้ังสองรายการสามารถท้ิงไว้บนกระดานดำหรือข้างห้องและใช้สำหรับงานหรือการอภิปรายอ่ืน ๆ)

รู้เพ่ือการปฏิบัติ 1

สมาชิกในปัจจุบันและคนท่ีมีโอกาสเป็นสมาชิกในองค์กรของฉันทำงานประเภทใด?

พวกทำอย่างเป็นทางการ, ไม่เป็นทางการ, จ้างงานภายนอก, หรือบริษัทข้ามชาติ?

พนักงานเหล่าน้ีเจอกับปัญหาอะไรบ้าง?

ท้ังผู้ชาย ผู้หญิงและเยาวชน เหมือนกันหมดใช่หรือไม่?

สหภาพของฉันทำกิจกรรมอะไรเพ่ือจัดระเบียบสมาชิก?

ท้ังผู้ชาย ผู้หญิงและเยาวชน และพนักงานนอกระบบเหมือนกันหมดใช่หรือไม่?

คุณมีแคมเปญสรรหาบุคลาการไหม?

การปฏิบัติเหล่าน้ีทำไปเพ่ือใคร?

แนวทางคำถาม:

กิจกรรมท่ี 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 



อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
ของพนักงานในสหภาพแรงงานคือการขาดข้อมูลที่จัดให้โดยสหภาพแรงงาน 

จากประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมแบ่งปันระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้หารือถึง
วิธีการที่สหภาพของคุณจะใช้เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมและเพิ่มความร่วมมือ ให้
วางแผนการพัฒนาหรือวางแคมเปญขององค์กรจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

เม่ือเราได้รับแจ้งแล้ว ทำการแจ้ง 2
พนักงานทราบเก่ียวกับประโยชน์ของสหภาพหรือไม่? 
องค์กรของฉันใช้วิธีการใดเพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานทราบเก่ียวกับมัน 
(แคมเปญ การประชุม โซเชียลมีเดีย ฯลฯ)
ข้อมูลน้ีเข้าถึงพนักงานทุกคนหรือแค่บางกลุ่ม? 
มันรวมถึงพนักงานท่ีทำงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ผู้หญิง และเยาวชนด้วยหรือไม่?
ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วนหรือไม่?
มันตอบสนองต่อปัญหาของพนักงานได้จริง ๆ หรือมันกว้างเกินไป?
มีวิธีไหนท่ีสามารถเลือกใช้ได้บ้าง?
อะไรคืออุปสรรคสำคัญท่ีพนักงานต้องเจอในการกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วม?
สหภาพของฉันจะสามารถแก้ไขสถานการณ์น้ีได้หรือไม่?  

แนวทางคำถาม:

08

กิจกรรมท่ี 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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ความท้าทายพื้นฐานในการบรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศคือการปรับเปลี่ยน
รูปแบบทางวัฒนธรรมบางอย่าง แนวความคิดที่เราเรียนรู้มาตลอดชีวิตเกี่ยว
กับความหมายของการเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม 
และมีการตอบสนองต่อโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกซึ่งทำให้เกิดความ
สัมพันธ์เชิงอำนาจ

โครงสร้างเดียวกันนี้จูงใจให้เราปฏิบัติและเข้าใจโลกได้แตกต่างกัน และ
โครงสร้างเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานสำหรับการเลือกปฏิบัติและการกีดกัน
แนวคิดเหล่านี้กำหนดบทบาทและทัศนคติบางอย่างต่อชีวิตให้กับทุกคน นั่น
คือสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นไป “โดยธรรมชาติ”

ดังนั้น ผู้ชายจึงถูกกำหนดมาตั้งแต่วัยเด็กว่ามีความเข้มแข็ง เป็นอิสระ ไม่
โอ้อวด และกระฉับกระเฉง จากนั้นในวัยผู้ใหญ่ พวกเขากลายเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการหาเงิน เป็นคนที่ประสบความสำเร็จจากภายนอกครอบครัว ฯลฯ ในทาง
กลับกัน ผู้หญิงถูกกำหนดจากความอ่อนไหว พรสวรรค์ตามธรรมชาติในการ
เป็นแม่ การถูกจำกัด ดังนั้น บทบาททางสังคมของผู้หญิงจึงตกไปอยู่ที่
ครอบครัว การเลี้ยงลูก ฯลฯ

แนวความคิดทั้งสองถูกสร้างขึ้นและมีผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิต เงื่อนไข
ของการปฏิบัติและความต้องการของทั้งชายและหญิง (เช่น ผู้ชายที่ไม่สามารถ
เป็นผู้ให้ได้จะรู้สึกล้มเหลว ความเป็นแม่ถือเป็นหน้าที่ของผู้หญิง งานบาง
อย่างเข้าใจว่ามีไว้สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้น)

การทำความเข้าใจว่าคำจำกัดความของโลกของเรานั้นไม่ "ปกติ" หรือ 
"เป็นไปโดยธรรมชาติ" แต่เครือข่ายของแนวความคิดที่สร้างขึ้นโดยสังคมนั้น
เป็นขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลง การทบทวนวิธีการกำหนดบทบาทและ
ความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ในองค์กรของเรานั้นเป็นพื้นฐานสำคัญในการผสม
ผสานมุมมองทางเพศ

แนวคิดเรื่องเพศหมายถึงความแตกต่างทางชีววิทยา
ระหว่างชายและหญิง ในขณะที่เพศภาวะเป็นแนวคิด
ทางสังคม โครงสร้างที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม 
วัฒนธรรม และช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ การกำหนด
บทบาท วิถีชีวิต และสถานะของเราบนโลก นอกจาก
นี้ยังกำหนดทักษะและทัศนคติของเรา กำหนด
เอกลักษณ์ทางสังคมของแต่ละคน และทำให้เขาหรือ
เธอเป็นสมาชิกของสังคมนั้น

เพศและเพศภาวะ

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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แยกคณะทำงานออกเป็นผู้ชายและผู้หญิง แต่ละกลุ่มควรอภิปรายและจัดทำรายการของ
ส่ิงท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปว่าเป็นคุณลักษณะของผู้หญิงหรือผู้ชายในสังคมของตน 
(ไม่เกิน 10 รายการ)

สมาชิกคนหน่ึงของแต่ละกลุ่มจะอ่านรายการให้อีกฝ่ายหน่ึงฟัง หลังจากน้ันจะมีการสร้าง
รายการร่วมกัน รายการน้ีสามารถเก็บไว้ในท่ีมองเห็นได้เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมใช้ในกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ได้

เราจะมองเห็นกันได้อย่างไร?   3
ผู้ชายควรมีบุคลิกหรือทัศนคติแบบไหนจึงจะได้รับการยกย่อง?
แล้วสำหรับผู้หญิงล่ะ? 
มีกิจกรรมอะไรท่ีกำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละเพศหรือไม่? กิจกรรมอะไร?
มีสำนวนหรือรูปแบบของภาษาท่ีลดบทบาทคุณค่าของผู้หญิงหรือไม่?
แล้วสำหรับผู้ชายล่ะ? 

แนวทางคำถาม:

ตามคำจำกัดความของลักษณะท่ีสังคมยอมรับในแต่ละเพศ ให้เขียนข้อความบนหัวข้อใน
ช่องบนฟลิปชาร์ทหรือกระดานดำว่า "คุณทำไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นผู้หญิง" และอีกข้อความ
หน่ึงเขียนว่า "คุณทำไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นผู้ชาย

ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะเขียนหน่ึงประสบการณ์จากวัยเด็กและอีกหน่ึงประสบการณ์จากชีวิต
ในวัยผู้ใหญ่ซ่ึงพวกเขาถูกบังคับให้หยุดทำอะไรบางอย่างเน่ืองจากเพศของพวกเขา

หลังจากน้ันเราจะอภิปรายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเวลาผ่านไปและบทบาทของ
ครอบครัว โรงเรียน และสถาบันในคำจำกัดความของเพศแต่ละประเภท

4 คุณไม่สามารถ 

กิจกรรมท่ี 

กิจกรรมท่ี 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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ในทำนองเดียวกันกับการเรียนรู้ค่านิยมทางวัฒนธรรมตั้งแต่วัยเด็กและทำให้เรามีทัศนคติต่อชีวิต 
องค์กร และสถาบัน (ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือสหภาพ) ก็มีค่านิยมและแนวคิดที่หยั่งราก
ลึกอย่างเฉพาะเจาะจงที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติและวิธีการดำเนินงาน

เราสามารถพูดได้ว่า เนื่องจากความสัมพันธ์ทางสังคมมีโครงสร้างตามกฎและสัญญา องค์กรจึงเป็น
สังคมขนาดเล็ก โดยมีแนวคิดและบทบาทของตนเองที่ได้มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคน

แนวความคิดทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคมมีแนวโน้มที่จะเกิดการทำซ้ำ เช่นเดียวกันกับทุกอย่าง
ภายในองค์กร อย่างไรก็ตามมันสามารถแก้ไขได้
สหภาพแรงงานถือกำเนิดขึ้นในฐานะสังคมของผู้ชาย และมักจะส่งเสริมค่านิยมของผู้ชายเช่นเดียว
กับโครงสร้างภายในของมัน แม้ในกรณีที่สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงก็ตาม

ในกรณีเหล่านี้ การกีดกัน การขาดการมีส่วนร่วม และการเลือกปฏิบัติจะเกิดขึ้น และสิ่งนี้จะบ่อน
ทำลายโอกาสของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศ 

ทัศนคติขององค์กรของเรา

การเลือกปฏิบัติ
ในฐานะที่เป็นโครงสร้างทางสังคม แนวคิดเรื่องเพศจะกระจัดกระจายและเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมและช่วง

เวลาทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นทัศนคติของการเลือกปฏิบัติจึงมีความแตกต่างกัน

การเลือกปฏิบัติตามเพศขึ้นอยู่กับการประเมินค่าเชิงบวกของเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศหนึ่ง ดังนั้นมันจึง

เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่เฉพาะเจาะจง

การเลือกปฏิบัติโดยตรงเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงถูกกีดกันไม่ให้ได้รับสิทธิ เสรีภาพ หรือผลประโยชน์ทางสังคมเพราะ

พวกเขาเป็นผู้หญิง การเลือกปฏิบัติทางอ้อมซึ่งมีความละเอียดอ่อนกว่ามาก คือถึงแม้ว่าจะมีกฎเกณฑ์ที่เท่า

เทียมกันสำหรับทั้งสองเพศ โครงสร้างทางวัฒนธรรมและการปฏิบัติทางสังคมที่หยั่งรากลึกในอดีตจะป้องกัน

ไม่ให้พวกเขาได้รับความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง การเลือกปฏิบัติประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่าขนบธรรมเนียม 

เมื่อเราเข้าใจว่าเรื่องเพศเป็นแนวคิดที่สร้างขึ้นในสังคม และเราทบทวนแนวคิดเหล่านี้อย่างมีวิจารณญาณ

และด้วยปัจจัยตามสภาพที่สำคัญที่ส่งผลกระทบ เราสามารถผสมผสานมุมมองที่แตกต่างกันไปในการวางแผน

ปฏิบัติการและวางนโยบายทั้งหมดขององค์กรของเรา นั่นคือ มุมมองทางเพศที่สนับสนุนความเท่าเทียมกัน

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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แจกจ่ายรายการข้อความต่อไปน้ีให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม เม่ือตอบแบบสอบถาม
แล้ว ให้อภิปรายแต่ละข้อความกับผู้เข้าร่วม โดยอธิบายสาเหตุและผลลัพธ์ท่ีตามมา
ของการเลือกปฏิบัติทางเพศ 

รายงานข้อสรุปของการอภิปรายและการเปล่ียนแปลงท่ีควรทำภายในโครงสร้าง
องค์กรเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

5 การเลือกปฏิบัติในองค์กร

1. ประเด็นเร่ืองเพศเป็นเร่ืองสำคัญสำหรับองค์กร

2. ทีมเจรจาต่อรองประกอบด้วยท้ังผู้ชายและผู้หญิง

3. ผู้หญิงไม่สามารถสมัครเพ่ือถูกคัดเลือกให้อยู่ในตำแหน่งท่ีสูงในท่ีทำงานได้ 

4. กฎการคัดเลือกส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเข้าถึงตำแหน่งตามลำดับช้ัน

5. มีโควตาข้ันต่ำสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในคณะกรรมการหรือหน่วยง
านท่ีมีอำนาจตัดสินใจ
6. มีกฎเกณฑ์การกำหนดกติกาท่ีส่งเสริมการรวมผู้หญิงไว้ในโครงสร้างหน่วยงาน 
แต่ก็ไม่มีการปฏิบัติตาม
7. มีการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับประเด็นทางเพศสำหรับผู้นำทุกคน ท้ังผู้ชายและ
ผู้หญิง

ถูก/ผิด 

กิจกรรมท่ี 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 



การวางแผนด้วยมุมมองทางเพศ 
การบูรณาการน้ีเก่ียวข้องกับ:

กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในทุกสายงานและทุกด้านของสังคม

เพื่อให้เข้าใจว่าความกังวลเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศไม่ใช่ปัญหาของ "ผู้หญิง" 
แต่เป็นปัญหาของสังคมโดยรวมที่ส่งผลต่อการพัฒนา
วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรของตัวเองเพื่อขจัดอุปสรรคของความเท่าเทียมกัน
อบรมผู้นำชายและหญิงในประเด็นเรื่องเพศเพื่อเป็นผู้ฝึกสอน
แจ้งและแสดงความรู้สึกกับคนที่เหลือ 
สร้างคณะกรรมการและเครือข่ายผู้หญิงเพื่อให้พวกเขามองเห็นปัญหาของตัวเอง
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เพ่ือวางแผน: ผลของการเลือก
การวางแผนเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่มีการดำเนินการบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ในแบบที่ต้องการ กระบวนการนี้ต้องได้รับการประเมินอยู่ตลอดเพื่อการแก้ไขหลักสูตรหรือ
เสริมสร้างการปฏิบัติ มันคือวงกลม ตั้งแต่การประเมินผลลัพธ์ของทุกการปฏิบัติ ปัญหาเพิ่มเติมที่จะเกิด
ขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติที่มากขึ้น มันยังต้องใช้การมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องอาศัย
ความร่วมมือและมุมมองของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่วางแผนและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากแผนดังกล่าว

การผสมผสานมุมมองทางเพศในการวางแผนการดำเนินการของสถาบันไม่ได้หมายความถึงการร่างกฎ
เกณฑ์ที่เหมือนกันสำหรับทุกคน เนื่องจากกลยุทธ์ประเภทนี้มักถูกบ่ายเบี่ยงจากทัศนคติที่ฝังรากลึกใน
วัฒนธรรมและกลายเป็นสิ่งที่ตายไปแล้ว (ความเท่าเทียมกันแบบเป็นทางการ) และก็ไม่มีประโยชน์ที่
จะนำส่วนผสมที่ถูกสกัดจากสังคมอื่น ๆ เข้ามา เนื่องจากเพศเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้น ดังนั้นในแต่ละ
วัฒนธรรม เงื่อนไขของเพศจึงมีความแตกต่างกันออกไป 

การวางแผนด้วยมุมมองทางเพศหมายถึงการพัฒนาการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ตามความต้องการและตาม
ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง ด้วยเหตุนี้ แต่ละสังคมและแต่ละองค์กรก็จะพบปัญหาที่
แตกต่างกันในทั้งสองกลุ่ม

จุดประสงค์ของการปฏิบัติเหล่านี้ก็เพื่อใช้เวลาในการเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างเพศ เพื่อ
ทำให้พวกเขามีความเท่าเทียมกัน

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 



การวิเคราะห์และระบุปัญหาเป็นพื้นฐานของกระบวนการและถือเป็นก้าวแรก เราต้องรู้ในเชิง
ลึกว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร โดยระบุปัญหาที่มีอยู่ให้ชัดเจน

ในขั้นตอนนี้ 
เราต้องจำไว้อยู่เสมอว่าการระบุปัญหาเป็นเรื่องของการประเมินและหมายถึงการแก้ปัญหา
เฉพาะบางประเภทด้วย ตัวอย่างเช่น การเข้าใจว่าผู้หญิงมีส่วนร่วมน้อยในสหภาพคือการขาด
โอกาสทางกฎหมาย หมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่ง หากสถานการณ์นี้เกิด
จากการขาดความสนใจ เราจะต้องเลือกใช้วิธีอื ่น

เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว จะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสำเร็จและ
มีกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในแง่ของเวลาและทรัพยากร แผน
ปฏิบัติการนี้จะได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องในระหว่างการพัฒนา

ขั้นตอนสุดท้ายจะประกอบด้วยการประเมินผลลัพธ์ด้วยมุมมองเพื่อการวางแผนอีกครั้ง

ข้ันตอน 
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ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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แบ่งคณะทำงานออกเป็นสามกลุ่มและแจกจ่ายกรณีศึกษาต่อไป
น้ี แต่ละกลุ่มควรเขียนคำจำกัดความของปัญหาท่ีพวกเขาคิดว่า
จำเป็นต้องแก้ไข และกิจกรรมสามกิจกรรมท่ีใช้ในการแก้ไข

จากน้ัน สมาชิกหน่ึงคนของละกลุ่มจะอ่านคำจำกัดความและ
กิจกรรมให้คนอ่ืน ๆ ในกลุ่มฟัง

เสร็จแล้ว จะมีการอภิปราย 

6
"Union x เป็นตัวแทนของคนงานชายและหญิง 5,000 คนในอุตสาหกรรมส่ิงทอในเมืองหน่ึง 
หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกเป็นผู้หญิงท่ีมีอายุมากกว่า 25 ปีท่ีทำงานเต็มเวลา

เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยเฉพาะอย่างย่ิงสมาชิกเพศหญิง ได้มีการตัดสินใจจัดการ
ประชุมส่ีคร้ังท่ีสำนักงานใหญ่ขององค์กร เป็นเวลาหน่ึงคร้ังทุกสองสัปดาห์ โดยจะมีการหารือ
ปัญหาของพนักงานและวางแผนการปฏิบัติงานใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีพบ

ช่วงต้นเดือน โปสเตอร์ท่ีมีวันท่ีและเวลาของการประชุมท้ังส่ีคร้ังถูกติดประกาศไว้บนกระดาน
ข่าวของทุกบริษัทท่ีมีสมาชิกสหภาพแรงงาน

สองเดือนต่อมา พบว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมเฉล่ีย 100 คนต่อการประชุม โดยเป็นผู้หญิงน้อยกว่า 
10% ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้ชายในตำแหน่งอาวุโสและหัวหน้างาน

สหภาพกำลังรอการประชุมคร้ังต่อไป 

ปัญหา 
กิจกรรมท่ี 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 



การแนะนำมุมมองทางเพศในองค์กรของเราต้องอาศัยการพิจารณาตัวเองอย่างมีวิจารณญาณ
รวมถึงกติกาที่เป็นแนวทางให้กับเรา ในการเปลี่ยนมุมมองการรับรู้ของเรา เราต้องทบทวน
แนวความคิดของเราเองและแนวความคิดเชิงขนบธรรมเนียมที่มีอยู่เหล่านั้น สิ่งนี้เกี่ยวข้อง
กับการทำงานและความพยายามของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ในการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศ เราต้องวิเคราะห์สังคมบนโลก
ของเราและค้นหาปัญหาที่จำเป็นต้องแก้ไข มันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการกำจัดทัศนคติ
ของการเลือกปฏิบัติซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น แต่ยังรวมถึงการเจาะลึกถึงรากเหง้าของ
ความไม่เท่าเทียมกันอย่างที่สุดด้วย สิ่งเหล่านี้มักจะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงมากที่สุด 
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คิดถึงความแตกต่าง เพ่ือความเท่าเทียมกัน 

ขัดเกลามุมมองของคุณ 
แต่ละสังคมและวัฒนธรรมกำหนดความหมายของการเป็นผู้ชายและความหมายของการเป็นผู้
หญิง ทำให้แต่ละเพศมีทัศนคติ บทบาท และลักษณะเฉพาะที่สังคมหรือวัฒนธรรมนั้น ๆ 
ยอมรับ บรรทัดฐานเหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนไว้อย่างเป็นทางการ แต่คือวิธีที่เราปฏิบัติกันบนโลก 
เพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใจทัศนคติเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวว่ามันเป็นเรื่อง "ปกติ"

การทำความเข้าใจบรรทัดฐานที่วางระเบียบให้กับเราอย่างมีสติและวิเคราะห์ว่ามันเป็นโครงสร้าง
ทางสังคมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความแตกต่างไม่ได้ถือเป็นแง่ลบ แต่ละคนมีความแตกต่าง
กัน เราต้องมองหาความแตกต่างที่กำหนดลำดับและลดคุณค่า เช่นเดียวกับความแตกต่างของ
การเลือกปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน

ในคำถามอื่น ๆ เราควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
การประเมินความสำคัญ: ผู้ชายและผู้หญิงมีความสำคัญในการทำงานและมีพื้นที่ของการเป็นผู้นำเสนอ
อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ หรืองานและความคิดเห็นของพวกเขามีความสำคัญแตกต่างกัน? หรือเพศใด
เพศหนึ่งมีความสำคัญมากกว่า?
ผลตอบแทน: งานที่ทำโดยทั้งสองเพศได้รับผลตอบแทนเท่าเทียมกันหรือไม่?
ทรัพยากร: ผู้หญิงและผู้ชายมีทรัพยากรที่เหมือนกันในการพัฒนาทักษะหรือไม่? (ทรัพยากรคือเงิน 
เวลา การฝึกอบรม)

สิทธิ: พวกเขามีสิทธิและเสรีภาพเหมือนกันหรือไม่ 
และสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติจริงหรือแค่เป็นทางการเท่านั้น?
ขอบเขตของการปฏิบัติ: ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในสายงานด้านต่าง ๆ ได้ใช่หรือไม่? หรือว่ามีพื้นที่ที่ถูก
สังคมสงวนไว้สำหรับผู้หญิงและสำหรับผู้ชาย?  

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมาและมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานะ
ของผู้หญิง ความรับผิดชอบงานในครอบครัว (งานบ้าน การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ) ผู้หญิง
ก็ยังคงได้รับมอบหมายให้ทำอยู่คนเดียวตามวงจรการปฏิบัติโดยธรรมชาติ การเพิ่มขึ้น
ของผู้หญิงในโลกแห่งการทำงานหมายความว่าตอนนี้ผู้หญิงทำงานเป็นสองเท่าและบาง
ครั้งก็ทำมากกว่าผู้ชายถึงสามเท่า

งานบ้านซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างและถูกลดคุณค่าในหลายสังคม ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงงาน
ที่ได้รับค่าจ้างของผู้หญิง ผู้ชายซึ่งถูกกำหนดโดยสังคมว่าเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวทำงาน
เหล่านี้เพียงเล็กน้อย 

ด้วยเหตุนี้ ผู้หญิงจึงมีแนวโน้มที่จะหางานนอกเวลา งานนอกระบบ หรือทำงานที่บ้านซึ่ง
ต้องการความคาดหวังน้อยกว่า เนื่องจากพวกเธอต้องแบ่งเวลาระหว่างงานที่ได้รับค่าจ้าง
และงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง

ในทางกลับกัน ผู้ชายมีโอกาสพัฒนาทางอาชีพมากกว่า เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องแบ่งเวลา
ให้กับความรับผิดชอบในบ้าน อย่างไรก็ตาม บทบาททางสังคมของพวกเขาก็กระตุ้นให้
พวกเขาต้องทำงานเป็นเวลานานขึ้น ทำงานสองกะ หรือทำงานหลายงานเพื่อหารายได้
มากขึ้น

เงื่อนไขบางประการของเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ความไม่เท่าเทียมกันรูปแบบนี้มีความ 
รุนแรงขึ้น ในหลายประเทศ ผู้ชายถูกทำให้ตกงาน และผู้หญิงต้องเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว
เพียงคนเดียว ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในคุณค่าของผู้ชายที่ผู ้ชาย "ต้อง" เป็นคนหา
เลี้ยงครอบครัว

ในทางกลับกัน เมื่อมีแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้น หลายล้านครอบครัวก็ถูกแยกออกจากกัน 

ปัญหาดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาโดยสหภาพแรงงานและภาครัฐเมื่อเจรจากับนายจ้าง 
การลาหยุด การลาคลอดและดูแลบุตร และตารางเวลาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น จะช่วยให้งานทั้ง
สองมีความสมดุลกัน และช่วยแบ่งเบาแรงกดดันที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องแบกรับ

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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แบ่งกลุ่มเป็นส่ีกลุ่ม สองกลุ่มจะทำงานกับการ์ด A และอีกสองกลุ่มจะ
ทำงานกับการ์ด B 

แต่ละกลุ่มควรเป็นตัวแทนของสถานการณ์ท่ีอธิบายไว้ในการ์ด รูปแบบ
ท่ีพวกเขาคิดว่ามันจะเกิดข้ึนเป็น "ปกติ" และอีกกลุ่มจะเป็นตัวแทน
ของสถานการณ์เดียวกัน แต่พวกเขาจะเพ่ิม "ทัศนคติ" ต่อบทบาททาง
เพศเพ่ือให้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน

บทบาทและขอบเขต7
ต่อไป สมาชิกคนหน่ึงของแต่ละกลุ่มจะอ่านคำจำกัดความ
และกิจกรรมให้คนอ่ืน ๆ ในกลุ่มฟัง เสร็จแล้วจะมีการ
อภิปรายแบบเปิด 

ก. มันเป็นเวลาอาหารเย็น ทั้งผู้ชายและผู้หญิงกลับมาจากที่ทำงาน 
(หรือคุณสามารถเลือกให้คนหนึ่งทำงานและอีกคนไม่ทำ) ลูก ๆ ของพวกเขากลับมา
จากโรงเรียน
ทุกคนทำอะไรอยู่ในขณะนั้น?
แต่ละคนได้รับมอบหมายงานอะไรบ้าง? มีการแจกจ่ายงานเหล่านี้อย่างไร?
สมาชิกในครอบครัวมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อได้รับมอบหมายงาน? พวกเขาทำมันสำเร็จ
หรือไม่?

ข. มันเป็นวันคริสต์มาส ผู้ชายและผู้หญิงกำลังเลือกของขวัญ
ให้เด็ก ๆ ที่บ้าน
พวกเขาเลือกของเล่นอะไรให้แต่ละคนบ้าง? 
พวกเขาถามพนักงานขายของที่ร้านและลูกค้าคนอื่น ๆ ว่า
พวกเขาคิดยังไง คำตอบของพวกเขาคืออะไร?
พวกเขาตัดสินใจอย่างไรว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่?

กิจกรรมท่ี 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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งาน ค่าจ้าง และคุณค่า

สหภาพแรงงานต้องทำงานในหลายด้านเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความไม่เสมอภาคเหล่านี้:
 - จัดระเบียบ: จัดระเบียบพนักงานให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถเจรจากับนายจ้างได้

- การฝึกอบรม: ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้นำและพนักงานเกี่ยวกับประโยชน์ของการรวมตัวเป็นสหภาพและป
ระเด็นเรื่องเพศโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบูรณาการเรื่องเพศที่แท้จริงเกิดขึ้นในสหภาพแรงงาน
- ส่งเสริมและสร้างคณะกรรมการสตรี: ไม่มีใครมีความพร้อมที่จะเข้าใจปัญหาของผู้หญิงได้ดีไปกว่าตัวของผู้หญิง
เอง สิ่งนี้ใช้ได้กับคนหนุ่มสาวด้วย
- แก้ไขกฎเกณฑ์: หากมีความจำเป็น ให้กำหนดโควตาหรือตำแหน่งเฉพาะสำหรับผู้หญิงในหน่วยงานที่มีอำนาจ
ตัดสินใจ เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมกันทางเพศและจัดให้มีการบูรณาการทางเพศ
- รวมเงื่อนไขของการคลอดบุตรและความเป็นพ่อไว้ในการเจรจาต่อรอง: นี่จะทำให้งานและความรับผิดชอบที่บ้าน
สมดุลกัน
- การเฝ้าติดตามโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโลกของการทำงาน: การสัมภาษณ์และวิธีการจ้างพนักงานมักมี
อคติที่จำกัดการเข้าถึงของผู้หญิง เช่นเดียวกับการเลื่อนตำแหน่ง ต้องมีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและมีความโปร่งใส

- ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศในการเจรจาต่อรองทั้งหมด: ส่งเสริมการร่างและการรวมข้อความที่ไม่เพียง
แต่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ แต่ยังสร้างเงื่อนไขเพื่อความเท่าเทียมกัน ตลอดจนสนับสนุนการรวมผู้
หญิงไว้ในโลกแห่งการทำงานด้วยการเจรจาต่อรองเรื่องการลาหยุด ใบอนุญาต ตารางการทำงาน สิ่งอำนวยความ
สะดวก ฯลฯ

ลำดับชั้นและความไม่เท่าเทียมกันทางเพศสามารถมองเห็นได้ง่ายในตลาดแรงงาน ความแตกต่างใน
ทรัพยากรและการมอบหมายบทบาทหน้าที่คือเงื่อนไขของความเป็นไปได้ที่ผู้หญิงจะได้เลือกงานที่มี
เกียรติและได้รับผลตอบแทนที่ดี

ด้วยวิธีนี้ ผู้ชายจะได้รับมอบหมายงานที่ "ยากลำบาก" หรือ "สกปรก" อย่างไรก็ตาม ความไม่มีเหตุผลของ
ข้อความนี้ถูกแสดงให้เห็นในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ซึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ทำงานอย่างหนัก ในขณะที่ผู้ชาย
ถูกว่าจ้างให้ทำงานที่อันตราย ซึ่งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานสูงกว่าผู้หญิง

การกำหนดบทบาททางเพศในขอบเขตต่าง ๆ หมายความว่าผู้หญิงจำนวนมากยังคงทำงานในการเกษตร
กรรมและธุรกิจของครอบครัวต่อไปโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจากงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบพื้นที่
ส่วนตัวหรือครอบครัว

งานสำหรับแรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้หญิงถูกกระจุกตัวอยู่ในส่วนที่มีการควบคุมน้อยที่สุด ทำให้พวกเขามี
โอกาสในการถูกแสวงหาผลประโยชน์และการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น 
(เช่น พนักงานทำงานบ้าน)

ผู้หญิงเป็นตัวแทนของพนักงานส่วนใหญ่ที่ถูกจ้างงานนอกระบบ ซึ่งมีลักษณะที่ขาดความคุ้มครองทาง
กฎหมายและได้รับค่าจ้างต่ำ ผู้หญิงเหล่านั้นที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าแต่ก็ยังคงมีรายได้น้อยกว่าผู้ชาย

เนื่องจากความแตกต่างในการฝึกอบรม ผู้หญิงจึงไม่สามารถเข้าถึงงานเฉพาะทางที่ได้รับค่าตอบแทนที่
ดีกว่าและมีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพที่มากขึ้นได้ 

สุดท้าย ผู้หญิงถูกลดคุณค่าของงาน ซึ่งรวมถึงงานบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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นำโฆษณาแต่ละประเภทในพ้ืนท่ีหรือในระดับภูมิภาคมาท่ีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แจกจ่ายมันให้กับสมาชิกในกลุ่มซ่ึงควรอ่าน
มันอย่างละเอียด สมาชิกแต่ละคนควรพบสถานการณ์หน่ึงท่ี
ดึงดูดความสนใจของเขาหรือเธอ เปิดอภิปรายเก่ียวกับความแตก
ต่างของงานท่ีรับสมัคร ความสำคัญของงานตามเพศ ฯลฯ

การจำแนกโฆษณา 8
งานประเภทใดท่ีรับสมัครเฉพาะผู้หญิง?
ประเภทใดสำหรับผู้ชาย? 
มีข้อกำหนดท่ีแตกต่างกันหรือไม่? 
ข้อกำหนดเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับอะไร (การฝึกอบรม อายุ สถานภาพสมรส ลักษณะทางกายภาพ)?
มีข้อกำหนดท่ีปรากฏเฉพาะในงานของผู้หญิงเท่าน้ันหรือไม่?

กิจกรรมท่ี 

แนวทางคำถาม:

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 



ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในท่ีทำงาน
ลำดับชั้นระหว่างเพศ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นทางสังคมและวัฒนธรรมที่รักษาความสัมพันธ์เชิงอำนาจบาง
อย่างเอาไว้ สัมพันธ์เชิงอำนาจทุกความสัมพันธ์ล้วนมีคำจำกัดความของความไม่สมดุล กล่าวคือ 
ฝ่ายหนึ่งของความสัมพันธ์มีอำนาจและอีกฝ่ายหนึ่งไม่มี ซึ่งเมื่อเราพูดถึงอำนาจ เราจะนิยามถึง
ความเป็นไปได้หรือศักยภาพ (สามารถทำได้ สามารถพูดได้ สามารถหยุดทำได้) และก็ยังนิยามรวม
ไปถึงการสั่งด้วย (คำสั่งและการเชื่อฟัง)

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายถูกให้ความสำคัญในสังคมมากกว่าผู้หญิง สถานการณ์แห่งความไม่สมดุลนี้มี
อยู่ในหลายด้านของสังคมชีวิตและอาจนำไปสู่ความรุนแรงได้ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย ทางวาจา 
หรือทางจิตใจ

การล่วงละเมิดทางเพศเป็นประเภทของความรุนแรงที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจของการคุกคามข่มขู่ 
ทำให้อับอาย และส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของบุคคลอื่น ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางสังคมระหว่าง
เพศที่เห็นพ้องต้องกันถูกเสริมด้วยอำนาจและความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่มีอยู่ระหว่างผู้บังคับ
บัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิด
ทางเพศและที่ทำงานก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เกิดขึ้น

การล่วงละเมิดทางเพศในท่ีทำงาน
มันเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งผู้ถูกกระทำมองว่ามันเป็นเงื่อนไขในการรักษาหน้าที่
การงานของตนหรือมันจะเป็นการสร้างศัตรูในสภาพแวดล้อมการทำงาน การถูกข่มขู่ และทำให้อับอาย 
นี่อาจรวมถึงการสัมผัสทางร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ การแสดงความเห็นและเรื่องตลกทางเพศ 
การแสดงภาพลามกอนาจาร หรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่พึงปรารถนาและไม่เป็นมิตรเกี่ยวกับรูป
ลักษณ์ของบุคคล
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เหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศต้องทนทุกข์ทรมานทางจิตใจและและทางร่างกายในบางกรณีที่ได้ถูกกระทำความรุนแรง 
สถานการณ์แห่งการความอัปยศอดสูนี้ส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพทางด้านร่างกายและอารมณ์
ตัวอย่าง:
ความรู้สึกไม่ปลอดภัย วิตกกังวล ความปวดร้าว ความรังเกียจ ความอ่อนแอ ความโกรธและความไร้สมรรถภาพ ความเครียดทาง
ด้านร่างกายและอารมณ์ การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ปวดหัว หงุดหงิด นอนไม่หลับ วิตกกังวลและ
ซึมเศร้า

ผลกระทบ 

หลายประเทศได้มีกฎหมายออกมาในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในสถานการณ์เหล่านี้คือความกลัว
ของเหยื่อที่จะประณามผู้กระทำความผิดเพราะกลัวว่าจะตกงานและจะถูกดูหมิ่น หลายครั้งที่ผู้ล่วงละเมิดมีอำนาจที่จะไล่พวก
เขาออกและใส่ร้ายพวกเขาได้ 

ดังนั้นสหภาพแรงงานจึงต้องใส่ใจในสภาวะการทำงานของพนักงาน โดยนำเสนอเครื่องมือเพื่อทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการ
สนับสนุนให้มีการประณามและการลงโทษผู้กระทำความผิดในสถานการณ์เช่นนี้

การให้การอบรมและให้ข้อมูลในเรื่องนี้จะถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ต้องทำอย่างไร?

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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แบ่งปันสถานการณ์การล่วงละเมิดท่ีคุณทราบจากประสบการณ์
ของคุณในกลุ่ม
อภิปรายและวางแผนปฏิบัติการในอนาคตท่ีสหภาพสามารถ
ทำได้เพ่ือแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

สถานการณ์การล่วงละเมิด9
เกรด

กิจกรรมท่ี 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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แนวคิดเรื่องสุขภาพก็คล้ายกับความหมายทางด้านสังคมอื่น ๆ มันสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลา มันสามารถถูกกำหนดเป็นเชิงลบหรือในเชิงบวกตามโรคที่เกิดขึ้น ดังนั้น องค์การ
อนามัยโลกจึงกำหนดมันเป็น "ความผาสุกทางร่างกาย สังคม และจิตใจที่สมบูรณ์" แนวคิดเรื่อง
สุขภาพนี้ไม่ได้เน้นเฉพาะวิธีการทางกายภาพที่มนุษย์จะสามารถรับได้ แต่ยังรวมถึงวิธีการทางสังคม
และส่วนบุคคลด้วย

บทบาททางเพศที่สร้างโดยสังคมเป็นทางผ่านของแนวคิดเรื่องสุขภาพ เนื่องจากมันเป็นการกำหนด
วิถีชีวิตของผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งได้รับผลกระทบจากความเจ็บป่วยทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม

ในกรณีของผู้ชาย คำจำกัดความของบทบาททางสังคมในฐานะผู้หาเลี้ยงครอบครัวทำให้ผู้ชายหลาย
คนเกิดความไม่สมดุลทางร่างกายและจิตใจเมื่อไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ (เช่น เนื่องจากไม่มีงานทำ
หรือรู้สึกว่าผู้หญิงเข้ามาแทนที่ทั้งในด้านเศรษฐกิจหรือสังคม) นอกจากนี้ ความคิดที่ว่าพวกเขา
ต้องทำงานหนักหรือทำงานที่มีความเสี่ยงจะเป็นการเพิ่มอุบัติเหตุจากการทำงาน

ในกรณีของผู้หญิง สุขภาพของการเจริญพันธุ์ การคลอดบุตร และการแพร่กระจายของโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอชไอวี/เอดส์ กลายเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสนใจ

การครอบงำของผู้ชายเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อพูดถึงพฤติกรรมทางเพศ แนวความคิด เช่น ความหยิ่ง
ยโส ความเป็นชาย และสิทธิเหนือผู้หญิงในความสัมพันธ์ทางเพศเป็นข้อจำกัดความสามารถของ
ผู้หญิงให้ไม่สามารถตัดสินใจอย่างอิสระที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์ได้ การเจรจาต่อรองที่จะใช้ถุงยาง
อนามัย และการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร

นอกจากนี้ ในบางสังคม ผู้ชายยังได้รับการส่งเสริมให้มีคู่นอนหลายคน ดังนั้นการป้องกันการตั้ง
ครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสถานการณ์ความรุนแรงและการล่วงละเมิด
จึงถูกจำกัดสำหรับผู้หญิง

ทัศนคติแบบนี้จะเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ทั่วโลก ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าและใน
ภูมิภาคต่าง ๆ เช่น แอฟริกา พวกเธอเป็นตัวอย่างของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่

ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ การฝึกอบรมและการให้ข้อมูลจึงมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ประเภทนี้ตามบทบาททางเพศ สหภาพแรงงานสามารถมีเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ได้โดยการแจ้ง
ให้ทราบและให้ความรู้แก่พนักงาน

เพศและสุขภาพ

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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อภิปรายและพัฒนาแผนการจัดการกับเอชไอวี/เอดส์และการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยในองค์กรของคุณกั
บคณะทำงาน

การเปล่ียนทัศนคติ10

มีข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือไม่?
ถ้ามี อะไรคือสาเหตุท่ีทำให้ยังมีพฤติกรรมเส่ียง?
ปัญหาน้ีสามารถแก้ไขได้อย่างไร?
มีการศึกษาเร่ืองเพศและการเจริญพันธ์ุในประเทศ ภูมิภาค เมืองของคุณหรือไม่?
สหภาพแรงงานจะปรับปรุงแก้ไขการศึกษาน้ีได้อย่างไร?
ประเด็นสำคัญท่ีต้องแก้ไขคืออะไร?

แนวทางคำถาม:

กิจกรรมท่ี 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
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อนุสัญญาสำคัญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยความเท่าเทียมกัน
ระหว่างพนักงานชายและหญิง*
- อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958 C111 เป็นอนุสัญญา

ที่ให้สัตยาบันอย่างกว้างที่สุด โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกกำหนดและดำเนินการตาม
นโยบายระดับชาติเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันของโอกาสและการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยว
กับการจ้างงานและอาชีพ เพื่อกำจัดการเลือกปฏิบัติในส่วนนี้

- อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951 C100 กล่าวถึงประเด็นเรื่องค่า
ตอบแทนที่เท่ากันสำหรับงานที่มีสำคัญเท่ากันโดยเฉพาะ

- อนุสัญญาของพนักงานที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ค.ศ. 1981 C156 กล่าวถึงประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีความรับผิดชอบต่อลูกที่ต้องอาศัยการพึ่งพาและสมาชิกใน
ครอบครัวคนอื่น ๆ ที่ต้องการการดูแลหรือการสนับสนุน

-  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองการคลอดบุตร ค.ศ. 2000 C183 ครอบคลุมการลาคลอดและ    
ผลประโยชน์ การคุ้มครองการจ้างงาน และประเด็นการไม่เลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบว่าด้วยการจ้างงานและเพศ

(*) ในส่วนของ "แหล่งท่ีมาและทรัพยากร" คุณจะพบลิงก์สำหรับดาวน์โหลดข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เหล่าน้ี 

- อนุสัญญาว่าด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน ค.ศ.2019 
C190 ซึ่งกำหนดสิทธิของทุกคนในโลกแห่งการทำงานให้ปราศจากความรุนแรงและ
การล่วงละเมิด และรวมถึงความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ นี่เป็นกฎระเบียบ
ข้อบังคับระหว่างประเทศฉบับแรกที่จะดำเนินการดังกล่าว เสริมด้วยข้อแนะนำ 206 
(R206) ซึ่งให้แนวทางโดยละเอียดเพิ่มเติมว่าควรดำเนินการตามอนุสัญญาอย่างไรใน
ระดับชาติ

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้แทน 
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- ฝ่ายโอกาสแห่งความเท่าเทียมกัน (Equal Opportunities Department) 
https://uniglobalunion.org/about/cross-sector-groups/equal-opportunities/ 

- ทำลายวงจร! (Break the Circle!) แคมเปญและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ การล่วงละเมิดและการ
เลือกปฏิบัติตามอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศ  https://breakingthecircle.org/ 

- ช่องว่างของค่าตอบแทนระหว่างเพศ : แคมเปญค่าจ้างที่เท่าเทียมกันของสหภาพเครือข่ายระหว่างประเทศ (UNI) 
https://uniequalpay.org/ 

- Women’s Health: UWH: แคมเปญสุขภาพของสตรีของสหภาพเครือข่ายระหว่างประเทศ (UNI) 
http://uni-womens-health.org/  

องค์การนิรโทษกรรมสากล (AMNESTY INTERNATIONAL)
http://www.amnesty.org/es

CINTERFOR

Inter-American Center สำหรับการพัฒนาความรู้ในการฝึกอาชีพ เพศ การฝึกอบรมและการทำงาน
http://www.oitcinterfor.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/em_ca_eq/mod_gra.htm

UN INSTRAW

ส่ือการฝึกอบรม UN Gender and Training Wiki
http://www.un-instraw.org/wiki/training/index.php/Training_Materials

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
คู่มือแหล่งข้อมูลเก่ียวกับความเท่าเทียมกันทางเพศในโลกแห่งการทำงาน:

http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/gender.htm

สำนักงานความเท่าเทียมกันทางเพศ:
http://www.ilo.org/gender/lang--es/index.htm

อนุสัญญาหลักและข้อเสนอแนะเพ่ือความเท่าเทียมกันทางเพศ:
http://www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStandards/InformationResources/Publicati 
ons/lang--en/docName--WCMS_088160/index.htm

มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM)
http://www.unifem.org/

คณะกรรมการกำจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง (CEDAW)
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/

UN WOMEN WATCH - ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเก่ียวกับความเท่าเทียมกันทางเพศและการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้หญิง 
สหประชาชาติหัวข้อท่ีครอบคลุม: http://www.un.org/womenwatch/topics/

สุขภาพกาย (ENGENDER HEALTH)
ประเด็นด้านสุขภาพ อนามัยการเจริญพันธ์ุ เอชไอวี/เอดส์ และความเท่าเทียมกันทางเพศ
http://www.engenderhealth.org/our-work/index.php

SWAA

ความร่วมมือเพ่ือสตรีท่ีติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ในแอฟริกา: http://www.swaainternational.org/

เครือข่ายความรู้ระหว่างประเทศของสตรีในทางการเมือง (INTERNATIONAL KNOWLEDGE NETWORK OF WOMEN 
IN POLITICS)

เครือข่ายความรู้สตรีทางการเมืองระหว่างประเทศ: http://www.iknowpolitics.org/

องค์การอนามัยโลก (WHO)

แหล่งท่ีมาของข้อมูลและทรัพยากร
สหภาพเครือข่ายระหว่างประเทศ (UNI GLOBAL UNION)

ความเท่าเทียมกันทางเพศ 
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