
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูม่อืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญา

องคก์ารแรงงาน 

ระหวา่งประเทศ (ILO) ฉบบัที ่190  

 และขอ้เสนอแนะ 206  

ความรนุแรงและกา
รคกุคาม 

ในโลกแห่ง 

การท างา
น 



 
 
 
 
 
 
 
 

สารบญั 
 

03 ค ำน ำ 

04 บทน ำ 

05 วตัถุประสงคข์องคู่มอื  
06 หน่วยกำรเรยีนรูท้ี ่1 

- บทบำทขององคก์ำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) 
- อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  คอือะไร? 

07 ท ำไม C190 จงึส ำคญัมำก? 
- แผ่นขอ้มูลที ่1 
- แนะน าหวัขอ้ 

- การท างานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

- ขอ้ตกลงฉบบัที ่190 

08 หน่วยกำรเรยีนรูท้ี ่2 
ค ำจ ำกดัควำมพืน้ฐำนส ำหรบักำรเปลีย่นแปลงโลกแห่งกำร
ท ำงำน 

- 2.1 ความรุนแรงและการคุกคามหมายความว่าอย่างไร? 

09 - 2.2 
ความรุนแรงหรอืการคุกคามทางเพศคอือ
ะไร? 
เพศคอือะไร 

11 อตัลกัษณท์ำงเพศและรสนิยมทำงเพศ 

12 สรุปหน่วยกำรเรยีนรู ้

แผ่นกจิกรรม / 
สาเหตุของความรุนแรงและความรุนแรงทางเพศ 

14 แผ่นขอ้มูลที ่2 
หน่วยกำรเรยีนรูท้ี ่3 / 
ควำมรุนแรงในโลกแห่งกำรท ำงำน 

16 ใครเป็นผูก้ระท ำควำมรุนแรงในทีท่ ำงำน 

- ผูคุ้กคามทีเ่ป็นไปได ้

- วธิกีารใชค้วามรุนแรง 

18 ใครคอืผูท้ีม่คีวำมเสีย่งมำกทีสุ่ด? 
19 ผลของควำมรุนแรงและกำรคุกคำม 

20 สรุปหน่วยกำรเรยีนรู ้

21 แผ่นกจิกรรมที ่2 

- ความรุนแรงในทีท่ างาน สาเหตุและผลทีต่ามมา 

22 แผ่นกจิกรรมที ่3 

- การคุกคามทางเพศ: เรารูจ้กัมนัมากแค่ไหน? 

23 กำรคุกคำมทำงเพศในทีท่ ำงำน: 

คุณรูจ้กัมนัมำกแค่ไหน? 

24 ค ำตอบ 

25 แผ่นขอ้มูล 

26 หน่วยกำรเรยีนรูท้ี ่4 / 
ความรุนแรงในครอบครวักบัโลกแห่งการท างาน 

- ความรุนแรงในครอบครวัส่งผลกระทบต่อผู ้

ทีต่กเป็นเหยือ่ในทีท่ างานอย่างไร 

- ความรุนแรงในครอบครวัส่งผลกระทบต่อผูอ้ืน่ใน

ทีท่ างานอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 แผ่นขอ้มูล 

28 แผ่นกจิกรรม / "มนัเปลีย่นชวีติได ้" ไม่ใชแ่ค่สโลแกน 

29 กรณีของแมรี ่

30 หน่วยกำรเรยีนรูท้ี ่5 / 
อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
ฉบบัที ่190 และขอ้เสนอแนะ 206 
ว่าดว้ยความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งกา

รท างาน 

- มนัคอือะไร? 

- C190 และ R206 บอกว่าอย่างไร? 

36 แผ่นกจิกรรม / เรารูอ้ะไรเกีย่วกบั C190 

และเหตุใดมนัจงึส าคญัมาก? 

- กจิกรรมที ่1 

- กจิกรรมที ่2 

37 แผ่นขอ้มูล / บรรณานุกรมและแหล่งขอ้มูล 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

03 - คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  ฉบบัที ่190 

และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 
 

 

ค าน า 
 

อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที ่ 190 

และขอ้เสนอแนะ 206 

เป็นเร ือ่งส าคญัในการต่อสูเ้พือ่ขจดัความรุนแรงและการคุ

กคามในโลกแห่งการท างาน 
และเป็นความส าเรจ็ของขบวนการสหภาพแรงงาน 
โดยเฉพาะกลุ่มสหภาพแรงงานสตรทีีพ่วกเขาส่งเสรมิ 
ต่อสู ้ และโนม้นา้วใหม้กีารยอมรบัอนุสญัญานี ้
โดยยดึถอืขอ้ความอนัชดัเจนทีว่่า: 

ความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท างานเป็นสิง่

ทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้
 

ตามสถติขิองสหประชาชาต ิ ผูห้ญงิ 736 

ลา้นคนทั่วโลกถูกกระท าความรุนแรงทางรา่งกายและ/หรอื

ทางเพศจากคู่สามภีรรยา ผูท้ีไ่ม่ใชคู่่สามภีรรยา 
หรอืจากทัง้สองอย่าง อย่างนอ้ยหน่ึงคร ัง้ในชวีติ และแมว้่า 
158 

ประเทศไดผ้่านกฎหมายเกีย่วกบัความรุนแรงในครอบครวั 
และอกี 141 

ประเทศมกีฎหมายเกีย่วกบัการคุกคามทางเพศในการจา้ง

งาน 
แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าประเทศเหลา่นีไ้ดป้ฏบิตัติามมาต

รฐานและขอ้เสนอแนะระหว่างประเทศ 
หรอืมกีารน ามาตรฐานและขอ้เสนอแนะไปใชแ้ละไดร้บักา

รบงัคบัใช ้1 

 
C190 

สามารถเปลีย่นชวีติไดเ้พราะเป็นคร ัง้แรกในประวตัศิาสตร ์

ทีอ่นุสญัญาไดร้บัรองสทิธขิองทุกคนในโลกแห่งการท างา

นใหป้ราศจากความรุนแรงและการคุกคามซึง่รวมถงึการถูก

เฝ้าตดิตาม ความรุนแรงทางเพศ 
และความรุนแรงในครอบครวั 
(ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานข

องผูท้ี ่ไดร้บัผลกระทบ) 

แมว้่าสหภาพแรงงานจะผลกัดนัใหม้กีารใหส้ตัยาบนัในปร

ะเทศต่าง ๆ มากขึน้เร ือ่ย ๆ แต่เราก็ไม่ควรรอทีจ่ะใชม้นั 
สหภาพแรงงานสามารถใช ้ C190 

ในขอ้ตกลงการเจรจาต่อรองรว่มและขอ้ตกลงระดบัโลกเพื่

อผลกัดนัใหม้กีารคุม้ครองแรงงานทีด่ขีึน้ 

สหภำพแรงงำนเป็นส่วนหน่ึงของกำรแกปั้ญหำ 
และเรำตอ้งกำรใหข้อ้ตกลงนีก้ลำยเป็นเครือ่งมอืทีไ่

ดร้บักำรยอมรบัทัว่โลกในกำรใชต่้อสูก้บัควำมรุนแ

รงและกำรคุกคำมในโลกแห่งกำรท ำงำน 

คู่มอืนีส้รุปเทคนิคและกจิกรรมส าหรบัสหภาพแรงงานเพือ่

ใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการเปลีย่นแปลงต่อไป 
แผนกโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัของ UNI 

เช ือ่ว่าการใหข้อ้มูลโดยเท่าเทยีมกนัและการฝึกอบรมพนั

กงานใหม้ากขึน้เป็นกุญแจส าคญัในการส่งเสรมิผูน้ าสหภ

าพแรงงาน 
ผูท้ีซ่ ึง่จะระดมจ านวนคนในการต่อสูค้ร ัง้นีใ้หม้ากขึน้ 
เราจ าเป็นตอ้งฝึกอบรมผูค้นใหม้ากขึน้เพือ่ชว่ยขจดัอคต ิ
แบบแผนและโครงสรา้งอ านาจ 
เพือ่สรา้งสถานทีท่ างานทีม่คีวามเสมอภาค ทั่วถงึ 
ปลอดภยัขึน้ และน่าไวว้างใจมากขึน้ 
ในระยะสัน้คอืเพือ่สรา้งสงัคมทียุ่ตธิรรมและเท่าเทยีมกนัมากขึ ้

น 

 
 
 

เวรอนิกา เฟรนั์นเดซ เมนเดซ  
หวัหนา้แผนกโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั  

สหภาพสากล UNI  

 
 

 

1 - ขอ้เท็จจรงิและตวัเลข: การยตุคิวามรุนแรงต่อสตร ีองคก์ารสหประชาชาต ิhttps://www.unwomen.org/ 
 



ความรุนแรงและการคุกคามละเมิดในทีท่ างาน 

04- 

คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) 190 และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 

บทน า 

ควำมรุนแรงและกำรคุกคำมในโลกแห่งกำรท ำงำนถอืเป็นก

ำรใชอ้ ำนำจโดยมชิอบ 
ความรุนแรงและการคุกคามส่งผลกระทบอย่างยิง่ต่อผูค้นโดยเฉพ

าะในงานทีล่่อแหลม 
ผูท้ีถู่กจ ากดัการเขา้ถงึสทิธขิองตวัเองในดา้นต่าง ๆ เชน่ 
เสรภีาพในการรวมกลุ่ม การต่อรอง งานทีม่คุีณค่า 
การไม่เลอืกปฏบิตั ิและการเขา้ถงึความยุตธิรรม 
ผูห้ญงิเป็นตวัแทนของการแสดงออกทีไ่ม่สมส่วนในกลุ่มเหล่านี ้
ซึง่เป็นผลมาจากความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั 
ค่าจา้งทีต่ ่า งานทีล่่อแหลม และเงือ่นไขอืน่ ๆ ทีเ่พิม่ความเปราะบาง 
ท าใหพ้วกเขาตอ้งเผชญิกบัความรุนแรงมากขึน้ 

 

การรบัรองอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที ่190 และขอ้เสนอแนะ 

206 มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรเ์พราะมนัเป็นเครือ่งมือสากลชิน้แรก 
ทีร่กัษาสทิธขิองทุกคน  
ในโลกแห่งการท างานใหป้ราศจากความรุนแรงและการคุกคาม 
ซึง่รวมถงึการคุกคามทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ 
และความรุนแรงในครอบครวั 

 

คู่มอืนีอ้อกแบบมาส าหรบัการประชมุเชงิปฏบิตักิารหรอืกจิกรรมก

ารฝึกอบรมเป็นเวลา 2 วนั 

และเชน่เดยีวกบัเนือ้หาทัง้หมดทีเ่ผยแพรโ่ดยแผนก 
คู่มอืนีจ้ะเช ือ่มโยงกบัเอกสารและการรณรงคอ์ืน่ ๆ 
ทีด่ าเนินการต่อเน่ืองมานานกว่าทศวรรษ 
วตัถุประสงคข์องเราคอืใหส้หภาพแรงงานน าเนือ้หานีม้าสรา้งมนัใ

หเ้ป็นของตนเองและใชท้ัง้หมดหรอืบางส่วน ไม่วา่จะเป็นโปรแกรม 
การประชมุเชงิปฏบิตักิาร วดีทิศัน ์ การรณรงค ์
หรอืกจิกรรมการเผยแพร ่ การส่งเสรมิ และการฝึกอบรมอืน่ ๆ 
ทีมุ่่งเป้าไปทีส่มาชกิ ผูฝึ้กสอน ผูน้ า 
หรอืตวัแทนตามความตอ้งการของแต่ละทอ้งถิน่และของแต่ละองค ์

กร 
 

ดงัน้ัน 
แมว้่าคู่มอืจะมุ่งเนน้ไปทีอ่นุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) ฉบบัที ่ 190 

แต่ก็มีแหล่งขอ้มูลและมกีารเชือ่มโยงไปยงัโครงการอืน่ ๆ 
ทีส่ามารถใชเ้ป็นเคร ือ่งมอืส าหรบัผูฝึ้กอบรมในการเจาะลกึประเด็

นเฉพาะหรอืด าเนินโครงการทีก่วา้งขึน้ได ้

 
สหภาพแรงงานต่อสูอ้ย่างไม่รูจ้กัเหน็ดเหนือ่ยเ

พือ่ใหไ้ดร้บัอนุสญัญานี ้

เมือ่มนัมผีลบงัคบัใชแ้ลว้ 
เราตอ้งแน่ใจว่ามปีระเทศต่าง ๆ 
มกีารใหส้ตัยาบนัมากขึน้และมกีารน าไปใชอ้ย่าง

เหมาะสม 

ยงัมหีนทางอกียาวไกลทีต่อ้งด าเนินการ 
และสหภาพแรงงานจ าเป็นตอ้งไดร้บัความรูท้ีจ่ าเ

ป็นซึง่จะชว่ยใหส้ามารถน าอนุสญัญาองคก์ารแ

รงงานระหว่างประเทศฉบบัที ่ 190 

และขอ้เสนอแนะฉบบัที ่ 206 ไปปฏบิตัไิด ้

เพือ่ใหค้นท างานทุกคนไดใ้ชช้วีติในโลกทีป่ราศ

จากความรุนแรงและการคุกคาม 

 

เลขาธกิารสหภาพสากล UNI 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

05- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที ่190 

และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

ของคู่มอื  
 

 

อธบิายขอบเขตและความส าคญัของ C190 ประกอบกบัขอ้เสนอแนะ R206 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัแรงงานสตร ี

ส่งเสรมิใหส้หภาพแรงงานใชเ้คร ือ่งมอืเหล่านีแ้ละรวมมนัเขา้กบัวาระการเจรจาต่อรองของสหภาพแร

งงานและขอ้ตกลงการเจรจาต่อรองรว่มกนั 

กระตุน้ใหส้หภาพแรงงานสนับสนุนงานของสหพนัธส์หภาพสากล (Global Union Federations) 

ในการเจรจากรอบขอ้ตกลงระดบัโลก รวมถงึภาษาทีอ่งิตามเคร ือ่งมอืเหลา่นี ้(C190 / R206) 

สรา้งสหภาพแรงงานทีเ่ขม้แข็งขึน้ 
โดยมสีมาชกิทีพ่รอ้มกว่าซ ึง่รูเ้กีย่วกบัสทิธขิองตนและสามารถระดมจ านวนคนทีม่ากขึน้เพือ่ด าเนินก

ารและจดัตัง้สหภาพแรงงานได ้

 
 

 

 

วตัถปุระสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มอืนีป้ระกอบดว้ย 

   

ค าจ ากดัความของแนวคดิและหลกัการพืน้ฐานทีถู่กรวบรวมและถูกใชท้ัง้ในอนุสญัญาและข ้

อเสนอแนะ 

แผ่นขอ้มูลส าหรบั /การประชมุเชงิปฏบิตักิาร / การประชมุ / กจิกรรม 

แผ่นกจิกรรมส าหรบักจิกรรมในสถานทีห่รอืออนไลน ์

ทรพัยากรเพิม่เตมิเพือ่เพิม่เตมิเคร ือ่งมอืทีม่ีอยู่เมือ่วางแผนการประชมุ การรณรงค ์
หรอืการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

06- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที ่190 

และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 

บทบาทขององคก์ารแรงงา

นระหว่างประเทศ (ILO) 
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

เป็นหน่วยงานไตรภาคแีห่งเดยีวของสหประชาชาต ิ
ซึง่หมายความวา่มนัเป็นการรวมตวักนัของรฐับาล นายจา้ง 
และคนงาน (มสีหภาพแรงงานเป็นตวัแทน) 

โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ก าหนดมาตรฐานแรงงาน 
ก าหนดนโยบายระหว่างประเทศ 
และพฒันาโครงการเพือ่ส่งเสรมิงานทีม่คุีณค่าส าหรบัทุกค

น 

 
 

 

 

สหภาพแรงงานและนายจา้งมคีะแนนเสยีงเท่ากนั ที ่  25% 

ส่วนคะแนนเสยีง 50% ทีเ่หลอืเป็นของรฐับาล 

ซึง่หมายความวา่สหภาพแรงงานมบีทบาทส าคญัอย่างยิง่ในก

ารบรรลุมาตรฐานสากลใหม่ 

อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเ

ทศ (ILO) คอือะไร? 
มนัเป็นเครือ่งมอืทำงกฎหมำยทีต่กลงกนัโดยรฐับำล 
นำยจำ้ง และคนงำน เมือ่ใหส้ตัยาบนั 
(เมือ่รวมอยู่ในกฎหมายของประเทศ) ในประเทศใด 

มนัจะมผีลผูกพนัทางกฎหมาย (บงัคบั) 

อนุสญัญานิยามและก าหนดมาตรฐานสากลเกีย่วกบัเสรภีาพ

ในการรวมกลุม่ สทิธใินการท างาน 
สทิธใินการรว่มเจรจาต่อรอง และในกรณีของ C190 

ว่าดว้ยความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท างาน 

 

ดงัน้ัน รฐับาลทีใ่หส้ตัยาบนั C190 

จะตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย นโยบาย 
และมาตรการทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกนัและจดัการกบัความรุนแรง

และการคุกคามในโลกแห่งการท างาน 

การประชมุแรงงานระหว่างประเทศ (ILC) 

มกีารประชมุกนัปีละคร ัง้เพือ่น ามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศใ

หม่มาใช ้เชน่ อนุสญัญา 
 
 
 

มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศไดร้บัการสนับสนุนโดยระบ

บการตรวจสอบทีเ่ป็นเอกลกัษณใ์นระดบัสากล 
และชว่ยใหแ้น่ใจว่าประเทศต่าง ๆ 
ไดป้ฏบิตัติามอนุสญัญาทีพ่วกเขาไดใ้หส้ตัยาบนั2 

 

อย่างไรก็ตาม น่ีไม่ไดย้กเวน้การใชอ้นุสญัญา 190 

และขอ้เสนอแนะ 206 

ในขอ้ตกลงและการเจรจารว่มกนัของเราเพือ่ปรบัปรุงหรอืเป

ลีย่นแปลงนโยบาย 
และเสรมิสรา้งการท างานของเรากบันายจา้งเพือ่ใหแ้น่ใจได ้

ว่านโยบายดา้นสุขภาพและความปลอดภยัไดร้วมถงึความรุ

นแรงและการคุกคาม 
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ความรุนแรงบนพืน้ฐานทางเพศสภา

พเอาไวด้ว้ย

 

 
 
 

- https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--en/index.htm 

 
จนถงึตอนนีป้ระสบการณข์องเราคอืการใหส้ตัยาบนั 

และกระบวนการน าไปปฏบิตัจิ าเป็นตอ้งมีการมส่ีวนรว่มและมกีารเคลือ่นไหวในระดบัรากหญา้ 
ตลอดจนความมุ่งมัน่และความเป็นผูน้ าของสตรนิียม 

เพือ่ใหแ้น่ใจว่าอนุสญัญานีจ้ะไม่กลายเป็นเพยีงมาตรฐานระหว่างประเทศทีไ่ม่มปีระโยชน ์

แต่มนัเป็นการเปลีย่นแปลงโลกแห่งการท างานเพือ่ประโยชนแ์กแ่รงงานสตร ี

แพทรเิซยี ไนแมน- ประธาน UNI Women 

 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--es/index.htm


ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

07- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที ่190 

และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

  
 

 

ท าไม C190 

จงึส าคญัมาก? 
เพราะมนัคุม้ครองคนงานทุกคนโดยไม่ค านึงถงึสถานะตา

มสญัญาของพวกเขานักศกึษาฝึกงาน เด็กฝึกงาน ผูฝึ้กงาน 
พนักงานทีส่ิน้สุดการจา้งงาน อาสาสมคัร และผูห้างาน 

เพรำะมนัเน้นเร ือ่งควำมรุนแรงทำงเพศเป็นหลกั 

ผูห้ญงิไม่ควรไดร้บัผลกระทบจำกควำมรุนแรงและกำ

รคุกคำมในโลกแห่งกำรท ำงำน 

เน่ืองจากมนัครอบคลุมทุกภาคส่วน: ภาครฐัและเอกชน 

ชนบทและในเมอืง เศรษฐกจิในระบบและนอกระบบ 

 
 
 

เน่ืองจำกขอบเขตของมนัคอืโลกแห่งกำรท ำงำน 
ซึง่ครอบคลุมมำกกว่ำสถำนทีท่ ำงำนจรงิ 

และเน่ืองจากเป็นคร ัง้แรกทีม่ีค าจ ากดัความ ขอบเขต 
และแนวทางทีช่ดัเจน ครอบคลุมและบูรณาการ 
เพือ่ป้องกนัและจดัการกบัความรุนแรงและการคุกคามในที่

ท างานทั่วโลก 
โดยการก าหนดความรบัผดิชอบทีช่ดัเจนส าหรบันายจา้งทัง้

ภาครฐัและเอกชน คนงาน องคก์รและรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้ง 
และก าหนดกลยุทธร์ว่มกนัในการท างานรว่มกนั 

 
 

 
 

 

 

 

เราน าเสนอหวัขอ้: 

กำรท ำงำนขององคก์ำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) 

วดิโีอ https://www.youtube.com/watch?v=UzrXr5lmLG0 ระยะเวลา 5:30 นาท ี

ฉบบัภาษาองักฤษ https://www.youtube.com/watch?v=dq0AxeDxpEI&t=7s 
 

อนุสญัญำ 190 

วดีิโอของ UNI 
https://www.youtube.com/watch?v=aTQIYXbiBnw 

 

วดิโีอเหล่านีส้ามารถใชเ้ป็นการเปิดกจิกรรมการฝึกอบรมเกีย่วกบั C190 

โดยแนะน ากลุ่มเป้าหมายใหรู้จ้กักบัแนวคดิพืน้ฐานทีจ่ะไดร้บัการพฒันาในภายหลงั 

แผ่นขอ้มูลที ่1 

http://www.youtube.com/watch?v=aTQIYXbiBnw


ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

08- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  (ILO) ฉบบัที ่190 

และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

ความรนุแรงและการคกุคามหม

ายความว่าอย่างไร? 

อนุสญัญา 190  

กล่าวถงึความรุนแรงและการคุกคามครอบคลุมแนวควา

มคดิเดยีวทีร่วมถงึ 

 

2.1 

 
 

 

 

 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2  

ค าจ ากดัความพืน้ฐานส าหรบั 

การเปลีย่นแปลงโลกแห่งการท างาน 
ดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ความส าคญัของอนุสญัญา 190 

อยู่ทีก่ารรวมค าจ ากดัความทีช่ดัเจนและครบถว้นของสิง่ทีก่อ่ใหเ้

กดิความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท างาน 
จงึชว่ยขจดัชอ่งโหว่ทางกฎหมายทีอ่าจเกดิขึน้ในประเทศ บรษิทั 
หรอืองคก์รทีม่หีรอืก าลงัออกนโยบายในเร ือ่งนี ้

 
 

ความรนุแรงหมายถงึอะไร? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

09- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  (ILO) ฉบบัที ่190 

และขอ้เสนอแนะ206 

 

 

 
 

 

 
 

โดยปกตแิลว้ 
ความรุนแรงและการคุกคามถูกระบุว่าเป็นการรุกรานทางรา่งกายหรอืทางวาจ

า แต่อย่างไรก็ตาม สิง่เหล่านีก็้มาในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ตวัอย่างเชน่: 
 

ควำมรุนแรงทำงรำ่งกำย 

ความรุนแรงทางจติใจ (การลว่งละเมดิทางวาจาและอารมณ)์ รวมถงึ: 

การล่วงละเมดิ ข่มขู ่คุกคาม ล่วงละเมดิทางวาจาและพฤตกิรรมทีเ่ป็นศตัร ู

ความรุนแรงทางออนไลน ์รวมถงึการคุกคาม ดูหมิน่ 

ความคดิเห็นทีดู่ถูก การกลัน่แกลง้ในโลกออนไลน ์
การเฝ้าตดิตามในโลกออนไลน ์ การหลอกล่อ 
ค าพูดทีแ่สดงถงึความเกลยีดชงั ความคดิเห็นทีดู่ถูก 
และการส่งรูปภาพลามกอนาจาร 

กำรคุกคำมทำงเพศ 

กำรรงัแกและกำรรุมท ำรำ้

ย 

ความรุนแรงทางดา้นเศรษฐกจิ รวมถงึการจ ากดัหรอืการควบคุมรายได ้
ตลอดจนการรบัรูเ้งนิเดอืนทีต่ ่ากว่าส าหรบัการท างานเดยีวกนั 

ความรุนแรงในสถาบนั 
ซึง่รวมถงึสภาพการท างานและการจดัการทีไ่ม่เหมาะสม 
ซึง่น าไปสู่อนัตรายทางรา่งกาย จติใจ ทางเพศ หรอืทางเศรษฐกจิ 

ความรุนแรงในครอบครวั การแต่งงาน 
การอยู่รว่มกนัโดยพฤตนัิยและการเป็นหุน้ส่วน หรอืเมือ่ออกเดท 
และรวมถงึความสมัพนัธใ์นปัจจบุนัหรอืความสมัพนัธท์ีส่ิน้สุดลงแลว้ 

ความรุนแรงตามเพศ อตัลกัษณท์างเพศ และรสนิยมทางเพศ 

ความรุนแรงเชงิสญัลกัษณ ์ ซึง่อยู่ในรูปแบบของแบบแผน ขอ้ความ 
สญัลกัษณ ์
หรอืเคร ือ่งหมายทีส่่งและท าใหเ้กดิความไม่เท่าเทยีมและการเลอืกปฏบิตัต่ิ

อสตรแีละเด็กผูห้ญงิ 

 

ความรนุแรงหรอืการคกุคามทางเพศคอือะไร? 
 

ความส าเรจ็หลกัประการหน่ึงของขบวนการสหภาพแรงงานคอืการท าใหแ้

น่ใจว่าอนุสญัญาไดร้วมมุมมองเร ือ่งเพศเกีย่วกบัความรนุแรง 
นิยามความรุนแรง 
และรวมถงึการคุกคามทางเพศเป็นหน่ึงในประเภทของความรุนแรงเอาไวด้ ้

วย

2.2 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที ่190 

และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 

ตามถอ้ยค าของอนุสญัญา ค าว่า 
"ความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ" หมายถงึ 

ความรุนแรงและการคุกคามต่อบุคคลเน่ืองจากเพศสรรีะหรอืเพศสภ

าพ 
หรอืส่งผลกระทบต่อบุคคลเพศใดเพศหน่ึงอย่างไม่เหมาะสมและรวม

ถงึการคุกคามทางเพศ 

ผูห้ญงิและความหลากหลาย (เชน่ ผูค้นในชมุชน LGBTI+) 

ไดร้บัผลกระทบจากความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการ

ท างานและโลกภายนอกมากทีสุ่ด 

 

ดงัน้ัน เพือ่ใหเ้ขา้ใจค าจ ากดัความทีใ่หไ้วโ้ดย C190 

กอ่นอืน่เราตอ้งวเิคราะหม์นัโดยละเอยีด 
เน่ืองจากมนัมแีนวคดิทีอ่าจไม่คุน้เคยหรอืสรา้งความสบัสนใหก้ ั

บผูเ้ขา้รบัการอบรม 

 

 

เพศคอือะไร?   

สิง่เหล่านีเ้ป็นแนวคดิทีแ่ต่ละคนเรยีนรูม้าตลอดชวีติเกีย่วกบัความหมายของการเป็นผูห้ญงิและ/หรอืความห

มายของการเป็นผูช้าย 
 

 
มนัแตกต่างกนัไปในแต่ละสงัคมและตอบสนองต่อโครงสรา้งทางวฒันธรรมทีห่ยั่งรากลกึและก าหน

ดความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจ 

 

 มนัก าหนดบทบาทและทศันคตบิางอย่างต่อชวีติใหก้บัแต่ละคนซึง่แสดงใหเ้ราเห็นว่า "เป็นธรรมชาต"ิ 

ตวัอย่างเชน่ เด็กผูช้ายถูกนิยามตัง้แต่วยัเด็กว่าแข็งแกรง่ เป็นอสิระ ไม่แสดงออก และกระตอืรอืรน้ ดงัน้ัน 
ในวยัผูใ้หญ่พวกเขาจงึมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการหาเงนิ การประสบความส าเรจ็นอกครอบครวั ฯลฯ 
ในทางกลบักนั ผูห้ญงิถูกก าหนดโดยความอ่อนไหว พรสวรรคต์ามธรรมชาตสิ าหรบัการเป็นแม่ 
และความสามารถในการถูกควบคุม  บทบาททางสงัคมของพวกเขาถูกผลกัไสใหอ้ยู่ในพืน้ทีส่่วนตวั 
ใหก้บัครอบครวั การดูแลเด็ก ฯลฯ 

 

 บทบาททีเ่กีย่วขอ้งกบัผูช้ายน้ันมคุีณค่าทางสงัคมมากกว่าบทบาททีเ่กีย่วขอ้งกบัผูห้ญงิ (ความอ่อนแอ 

ความอ่อนไหว ความกลวั) ความสมัพนัธท์ัง้หมดระหว่างผูค้นถูกส่งผ่านโดยตวัแทนเหล่านี ้

และการประเมนิค่าทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัระหว่างผูห้ญงิและผูช้ายนีม้ีความยั่งยนืและถูกท าซ า้ในทุกดา้นของชวีติ 
เชน่ ในโลกแห่งการท างาน 

 

 เกอืบตลอดเวลาทีส่ิง่เหลา่นีถู้กประเมนิว่ามนัอยู่ภายใตก้ารเลอืกปฏบิตั ิการกดีกนั ความรุนแรง 
และการคุกคามต่อผูท้ีไ่ม ่"คลอ้ยตาม" กบัค าจ ากดัความทางเพศทีส่รา้งขึน้โดยสงัคม 
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การท าความเขา้ใจวา่ค าจ ากดัความในโลกของเราน้ันไม่ใช ่ "ภาวะปกต"ิ หรอื "ความเป็นธรรมชาต"ิ 

แต่เป็นเครอืข่ายของแนวคดิทีส่รา้งขึน้ทางสงัคมซึง่เป็นกา้วแรกสู่การเปลีย่นแปลง 
การทบทวนวธิกีารก าหนดบทบาทและความสมัพนัธใ์นองคก์รของเราเป็นพืน้ฐานส าหรบัการรวมมุมมองเร ือ่งเพศ3 

เขา้กบัการท างานของเราและท าความเขา้ใจกบัเหตุการณค์วามรุนแรงทีเ่กดิขึน้ 
การท างานตอ้งเร ิม่ตน้ดว้ยการทีแ่ต่ละคนคน้พบและยอมรบัว่าตนเองเป็นตวัแทนของการเปลีย่นแปลงและปรบัเปลีย่นแบบแผน

พฤตกิรรมของตนเองและมองตนเองอย่างเปิดเผย 

 

อตัลกัษณท์างเพศ 

และรสนิยมทางเพศ 

แนวคดิเร ือ่งเพศหมายถงึลกัษณะทางชวีวทิยาของแต่ละบุคค

ล ซึง่สามารถอธบิายไดว้่าเป็นเพศหญงิ เพศชาย 
หรอืภาวะเพศก ากวม (Intersex)  ผูท้ีม่ภีาวะเพศก ากวม (Intersex) 

เกดิมาพรอ้มกบัลกัษณะทางกายภาพ ฮอรโ์มน 
หรอืพนัธกุรรมทีไ่ม่ไดเ้ป็นหญงิลว้นหรอืเป็นชายลว้น  
หรอืมทีัง้สองอย่างผสมกนั 
การเป็นผูท้ีม่ภีาวะเพศก ากวมไม่ไดม้กีารก าหนดอตัลกัษณ์

ทางเพศใด ๆ ไวล้ว่งหนา้4. 

 

อตัลกัษณท์างเพศ คอืความรูส้กึของตวัตน รูปรา่งหนา้ตา 
กริยิาท่าทาง หรอืลกัษณะอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศของบคุคล 
ผูค้นอาจถูกระบุว่าเป็นผูช้าย เป็น 
ผูช้ายและผูห้ญงิในเวลาเดยีวกนั 
หรอืไม่ใชท่ ัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ 

 

รสนิยมทางเพศ 
หมายถงึความสามารถของแต่ละคนทีจ่ะรูส้กึถงึแรงดงึดูดทาง

อารมณ ์ ความรูส้กึ 
และอารมณท์างเพศอย่างลกึซึง้ต่อบุคคลอืน่ทีม่เีพศสรรีะ/เพ

ศสภาพต่างกนั หรอืบุคคลทีม่เีพศสรสีะ/เพศสภาพเดยีวกนั 

หรอืมคีวามรูส้กึต่อบุคคลทีม่มีากกว่าหน่ึงเพศสรรีะ/เพศสภา

พ 
และเพือ่เขา้สู่ความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิและความสมัพนัธท์างเพ

ศกบัพวกเขา5  สงัเกตไดว้่าผูค้นยอมรบั 

อนุสญัญาทางสงัคมบางอย่างเน่ืองจากสงัคมเรยีกมนัว่าเป็น

สิง่ที ่ "ยอมรบัได"้ 

แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าผูท้ีไ่ม่ยอมรบัอนุสญัญาเหล่านีค้วรเ

ปลีย่นแปลง (เชน่ 

รสนิยมทางเพศและ/หรอือตัลกัษณท์างเพศ) 
 

สิง่ทีต่อ้งเปลีย่นแปลงคอืทศันคตเิชงิลบทำงสงัคมทีต่ตีร

ำและเลอืกปฏบิตัต่ิอผูท้ีไ่ม่เป็นไปตำมแบบแผนหรอืบทบ

ำททำงเพศเหล่ำนี ้
 

 

 
 
 

 

2 - คูม่อืความเท่าเทยีมระหว่างเพศ.ยนิู โกลบอล ยูเนีย่น 
3 - ไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิคู่มอื UNI LGBTI+ 
https://es.breakingthecircle.org/descargas/es/discriminacion/uniguideto%20lgbti_es.pdf 
4 - คูม่อืภาษาส าหรบัสตรทีีไ่ม่กดีกนัทางเพศของ UN http://onu.org.gt/wp-content/uploads/2017/10/Guia-lenguaje-no-sexista_onumujeres.pdf 
5 - รายงานสทิธแิละการรบัรูข้องแรงงาน LGBTI+Uni สหภาพทัว่โลก https://es.breakingthecircle.org/descargas/es/lgbti-
report/LGBTI_Workers_Rights_and_Perceptions_Report_es.pdf 

 

 
"ฉันตดัสนิใจทีจ่ะไม่แสดงอตัลกัษณท์างเพศของ

ฉันกบัเพือ่นส่วนใหญ่ของฉนัหรอืผูน้ าสหภาพแรง

งาน 
เน่ืองจากอคตแิละการขาดการสนับสนุนอย่างจรงิ

จงั" 
 

ภาคสือ่และความบนัเทงิของผูต้อบแบบสอบถาม

ของสหรฐัอเมรกิา6 
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สรุปหน่วยการเรยีนรู ้

ในสงัคมมนุษยล์ว้นมกีารใชอ้ านาจในรูปแบบทีแ่ตกต่างกนั 
ความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจเกีย่วขอ้งกบัความไม่เท่าเทยีมกนัเส

มอ  ซึง่อาจเกดิขึน้ระหว่างคนสองคน ระหว่างชมุชน 
และแมแ้ต่ระหว่างประเทศ 
การแสดงออกบางอย่างของความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจเหลา่นี้

น าไปสู่การพจิารณาวา่คนบางกลุ่ม "ดอ้ยกว่า" 

ดว้ยเหตุผลเชน่ ชาตพินัธุ ์เพศ หรอือตัลกัษณท์างเพศ 

 

ใครก็ตามทีม่ีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือผูอ้ืน่ย่อม

มทีรพัยากรมากกว่าผูท้ีอ่ยู่ในต าแหน่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในส

มการนี ้
 

ความรุนแรงและการคุกคามทางเพศท าใหค้วามสมัพนัธเ์ชงิ

อ านาจทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัระหว่างหญงิและชายในอดตีปรากฎ

ขึน้อย่างชดัเจนและยงัคงอยู่ต่อไป  
การใหคุ้ณค่าของผูช้ายมากกว่าผูห้ญงิมผีลกระทบทีแ่ตกต่า

งกนัต่อพฒันาการของผูค้นตามเพศ 
เน่ืองจากมนัท าใหผู้ห้ญงิเสยีเปรยีบ 
พวกเขาถูกจดัใหอ้ยู่ในต าแหน่งรองดว้ยความเคารพต่อเพือ่

นชาย ขดัขวางการเขา้ถงึสทิธทิางการเมอืง สงัคม 
วฒันธรรมและเศรษฐกจิ 
และขดัขวางไม่ใหพ้วกเขามชีวีติทีส่มบูรณ ์

 

ถงึแมว้่าความรุนแรงต่อผูห้ญงิและเด็กผูห้ญงิจะแพรก่ระจาย

มากขึน้  
แต่การลดทอนบทบาททางเพศชว่ยใหเ้รานึกถงึความไม่เท่าเ

ทยีมกนัทางสงัคมทีผู่ช้าย เด็กชาย และวยัรุน่ตอ้งเผชญิ 
ซึง่ถูกจดัใหอ้ยู่ในต าแหน่งรองลงมาเชน่กนั 
เน่ืองจากมนัไม่สอดคลอ้งกบับทบาทและแบบแผนทางเพศ 

 
 

กำรท ำลำยวงจร หมำยถงึ 

กำรขจดัควำมไม่เท่ำเทยีมกนัทีท่ ำใหเ้กดิควำมรุนแร

ง 

และกำรขจดัควำมรุนแรงก็หมำยถงึกำรท ำลำยควำมสั

มพนัธเ์ชงิอ ำนำจทีไ่ม่เท่ำเทยีมกนัทีด่ ำรงอยู ่
 
 

ควำมไม่เท่ำเทยีมกนั ควำมรุนแรง 
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สาเหตขุองความรนุแรงและค
วามรนุแรงทางเพศ: 

กจิกรรมที ่1 

วตัถุประสงค:์ 

เพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นความเชือ่ของเราเองและรูปแบบทางวั

ฒนธรรมทีเ่ราอาศยัอยู่ซึง่สามารถก าหนดใหผู้ค้นมบีทบ

าทบางอยา่งได ้

วเิคราะหค์วามคดิของตวัเอง 
และวเิคราะหว์่าเราจะแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงมนัไดอ้ย่างไร

เมือ่เราสะทอ้นเห็นมนั 

 

ระยะเวลาของกจิกรรม: 1 ช ัว่โมง 

เนือ้หำ 

วดีโีอ "เจาะประเด็น! ต่อตา้นความรุนแรงทางเพศ" 
https://www.youtube.com/watch?v=VV9PZ4asJFQ&t=2s  

 

- สถานท่ีท่ีคุณสามารถฉายวิดีโอได ้

- โพสตอ์ทิหรอืกระดาษการด์สองส ี 
- สถานท่ีท่ีคุณสามารถแขวน/ตดิกระดาษการด์/โพสตอ์ทิได ้

- ปากกา/ดนิสอ 

 

ขัน้ตอน 

กอ่นฉายวดิโีอสู่สาธารณะ ใหแ้จกจา่ยการด์ 5 

ใบ/โพสตอ์ทิสเีดยีวและอกี 5 

สใีหก้บัสมาชกิแต่ละคนในกลุ่ม 
ในการด์สีเดียวผูเ้ขา้รว่มควรเขียนลกัษณะทั่วไปของผูช้าย 
รวมถึงพฤติกรรมและบทบาท ในการด์สอืีน่ ๆ 
ใหท้ าเหมือนกนัส าหรบัผูห้ญงิ 

เมือ่เสรจ็แลว้ ผูด้ าเนินรายการจะวางการด์ในสองคอลมัน ์
คอลมันห์น่ึงส าหรบัผูช้ายและอกีคอลมันห์น่ึงส าหรบัผูห้ญิ

ง และใหท้ัง้กลุ่มสามารถมองเห็นได ้

 

*(ในกรณีทีท่ ากจิกรรมทางออนไลน ์

สมาชกิแต่ละคนจะเขยีนคุณลกัษณะลงในสองคอลมันบ์นก

ระดาษ  

และผูด้ าเนินรายการจะเขยีนคุณลกัษณะลงในสองคอลมั

น ์จากน้ันจะแลกเปลีย่นกนัในกลุ่ม) 
หลงัจากฉายวิดีโอแลว้ 
กลุ่มจะกลบัไปอภปิรายเกีย่วกบัรายการท่ีท ากนัไวก่้อนหนา้นี ้

 

แนวทำงค ำถำม 

กลุ่มคิดอย่างไรกบัรายการเหล่าน้ี? 

พวกเขาจะเปลีย่นแปลงอะไรไหม? อะไรทีต่อ้งการเปลีย่นแปลง? 

เพราะอะไร? 

มีลกัษณะทีป่รากฏในดา้นเดียวและไม่ปรากฏในอีกดา้นหน่ึง

หรอืไม่? อาจเป็นลกัษณะของทัง้สองคอลมันใ์ชห่รอืไม่?  

เป็นลกัษณะของแต่ละคนเพราะเพศของพวกเขาหรอืหรอืเป็

นแบบแผนทางเพศทีก่ าหนดโดยสงัคมใชห่รอืไม่? 

ลกัษณะและบทบาทของแต่ละเพศ 

มีความเท่าเทียมกนัในดา้นอ านาจ หรอืมีลกัษณะ บทบาท 
หรอืพฤติกรรมทีมี่อ านาจมากกว่า 
หรอืสรา้งทรพัยากรทีม่ากกว่าใชห่รอืไม่? 

ความแตกต่างทางอ านาจเหล่าน้ีมีส่วนท าใหเ้กิดความไม่เท่าเที

ยมกนัทางเพศและความรุนแรงไดอ้ย่างไร? 
 

สุดทา้ยจะมีการสรุปกลุ่มของสิง่ทีอ่ภปิรายกนัและสาเหตุ

ของความรุนแรงทางเพศในสงัคมของเราจากทัง้กลุ่มจะถู

กเขียนลงไป 

แผ่นกจิกรรม 
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               แผ่นขอ้มลูที ่2  
 

วธิกีำรก ำหนดควำมเป็นชำยในสงัคมของเรำ 
และผูช้ำยสำมำรถส่งเสรมิกำรเปลีย่นแปลงเพือ่ขจดัควำมไม่เท่ำเทยีมกนัทำงเพศและควำมรุนแร

งไดอ้ย่ำงไร: 

วดิโีอ "คุณแมนพอหรอืยงั?" https://www.youtube.com/watch?v=GBFwvwcQcD4 

 

 
ควำมรุนแรงทีล่ะเอยีดออ่นทีสุ่ด: ควำมรุนแรงเชงิสญัลกัษณ ์

วดิโีอ https://www.youtube.com/watch?v=HtywZ5ogQxA 

วดีิโอนีแ้สดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนถึงวธิกีารสรา้งแบบแผนทางเพศในสือ่ และยงัคงเป็นเชน่เดิมเหมอืนเมือ่ 
50 ปีทีแ่ลว้ทีย่งัสรา้งความไม่เท่าเทยีมและสรา้งความรุนแรงต่อสตรแีละเด็กผูห้ญิงซ า้ ๆ 

 

คู่มอืเกีย่วกบัสือ่และความรุนแรงเชงิสญัลกัษณต่์อสตรแีละเด็กผูห้ญงิ 
https://es.breakingthecircle.org/descargas/es/man/PROGRAMA_UNI_violencia_es.pdf 

 
 

 

ชมุชน LGBTI+ เป็นหน่ึงในกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกควำมรุนแรงทำงเพศมำกทีสุ่ด 

กำรไม่เลอืกปฏบิตั ิ- คู่มอื UNI LGBTI+ 
https://es.breakingthecircle.org/descargas/es/discriminacion/uniguideto%20lgbti_es.pdf 

 

รายงานสิทธแิละการรบัรูข้องแรงงาน LGBTI+ https://es.breakingthecircle.org/descargas/es/lgbti-
report/LGBTI_Workers_Rights_and_ Perceptions_Report_en.pdf 
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 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3   ความรนุแรงในทีท่ างาน  

ดงัทีเ่ราไดเ้ห็นแลว้วา่ 
ความรุนแรงและการคุกคามเกดิจากความสมัพนัธเ์ชงิอ านา

จทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั 
ซึง่ผูท้ีม่อี านาจมากกว่าใชอ้ านาจน้ันต่อผูท้ีม่อี านาจนอ้ยกว่

า 

 

ในโลกแห่งการท างาน 
มรีะบบความสมัพนัธแ์บบล าดบัขัน้ทีส่รา้งขึน้โดยบทบาทต่า

ง ๆ ทีบุ่คคลมภีายในองคก์ร 
บทบาทเหลา่นีก้ าหนดอ านาจใหก้บับางคนมากกว่าคนอืน่ 
น่ีไม่ไดห้มายความว่าล าดบัช ัน้ภายในบรษิทัเป็นตวัสรา้งควา

มรุนแรงโดยธรรมชาต ิแต่ความไม่เท่าเทยีมนี ้
ถูกมองขา้มดว้ยความไม่เท่าเทยีมกนัอืน่ ๆ เชน่ 
ความไม่เท่าเทยีมกนัตามเพศ ชาตพินัธุ ์หรอืรสนิยมทางเพศ 
ซึง่สามารถน าไปสู่ความรุนแรงและการคุกคามต่อผูท้ีม่อี านา

จนอ้ยกว่า 
 

การข่มขู่และการกลัน่แกลง้7 

เป็นรูปแบบความรุนแรงในทีท่ างานทีพ่บไดบ้่อยทีสุ่ด 
และแมว้่ามนัจะสามารถเกดิขึน้ไดร้ะหว่างเพือ่นรว่มงานทีม่ี

ต าแหน่งเดยีวกนั 
แต่โดยทั่วไปมนัมกัจะเกดิขึน้ระหว่างพนักงานทีม่ลี าดบัช ัน้ต่

างกนั 

 

ในทางกลบักนั 
มงีานทีค่นงานขาดสทิธขิ ัน้พืน้ฐานหรอืไม่ไดร้บัการคุม้ครอง

เน่ืองจากสภาพการจา้งงาน เชน่ พนักงานนอกระบบ 
พนักงานช ัว่คราวหรอืพนักงานตามสญัญาจา้ง 
คนท างานบา้น อาสาสมคัร เด็กฝึกงาน เป็นตน้ 

ผูห้ญงิเป็นตวัอย่างทีพ่บไดม้ากทีสุ่ดในงานทีห่มิน่เหมป่ระเภ

ทนี ้
เพราะฉะน้ันจงึมคีวามเสีย่งต่อความรุนแรงและการถูกคุกคา

มมากกว่า 

 ผูห้ญงิทั่วโลกมรีายไดน้อ้ยกว่าผูช้ายในประเทศ สว่นใหญ่ 
ผูห้ญงิโดยเฉลีย่มรีายไดเ้พยีง 60 ถงึ 75 

เปอรเ์ซน็ตข์องค่าจา้งของผูช้าย8 

 

ผูห้ญงิมแีนวโนม้ทีจ่ะท างานดว้ยค่าแรงต ่าและท างานทีเ่ป็นก

ารดูแลโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง 
พวกเขามแีนวโนม้ทีจ่ะมสี่วนรว่มในกจิกรรมทีม่ปีระสทิธภิา

พต ่าและเขา้ท างานนอกระบบ 
และมแีนวโนม้ทีจ่ะยา้ยไปท างานในภาคส่วนทีเ่ป็นทางการน้

อยกว่าผูช้าย 

 

 
ผูห้ญงิมคีวามรบัผดิชอบทีไ่ม่สมส่วนส าหรบังานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการดูแลผูอ้ืน่ซ ึง่ไม่ไดร้บัค่าตอบแทน 
ผูห้ญงิใชเ้วลาท างานบา้นมากกว่าผูช้าย 1 ถงึ 3 ช ัว่โมง 

ใชเ้วลามากกว่าผูช้าย 2 ถงึ 10 เท่าต่อวนัในการดูแล 

(ส าหรบัเด็ก ผูส้งูอาย ุและผูป่้วย) และใชเ้วลานอ้ยกว่าผูช้าย 1 

ถงึ 4 ช ัว่โมงต่อวนัส าหรบักจิกรรมทางการตลาด9 

 

เมือ่ผูค้นประสบกบัการเลอืกปฏบิตัหิรอืความไม่เท่าเทยีมกนัดว้ยเหตุผลมากกว่าหน่ึงขอ้ (เชน่ 

การเลอืกปฏบิตัติามเพศและชาตพินัธุใ์นเวลาเดยีวกนั) 

มนัสรา้งประเภททางแยกของการเลอืกปฏบิตัทิีส่หภาพแรงงานตอ้งค านึงถงึเมือ่ส่งเสรมินโยบายการมสี่วนรว่มและความเท่าเที

ยมกนั ผูค้นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเลอืกปฏบิตัถิงึ 2 ต่อ นีพ้บว่าตวัเองอยู่ในสถานทีท่ีม่คีวามไม่เท่าเทยีมกนัมากขึน้ 

ซึง่จะเพิม่ความเสีย่งของความรุนแรงและการถูกคุกคาม 
 

6 - แมว่้าค าว่า 'การกลัน่แกลง้' และ 'การล่วงละเมดิทางศลีธรรม' มกัจะใชแ้ทนกนัได ้แต่ในวรรณกรรมเฉพาะทาง การกลัน่แกลง้หมายถงึการคุกคามรายบุคคลเป็นหลกั 
ในขณะทีก่ารคุกคามทางศลีธรรมหมายถงึกลุ่มคนงานทีร่วมกลุ่มกนัเพือ่กอ่กวนหรอืล่วงละเมดิคนงาน สภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยัและดตี่อสุขภาพ 
ปราศจากความรนุแรงและการคุกคามไอแอลโอ 2020 
7 - พอรท์ลัขอ้มูลเพศของธนาคารโลกhttp://datatopics.worldbank.org/gender/key%20gender%20employment%20indicators 
8 - รายงานการพฒันามนุษย ์พ.ศ. 2555 น. 80. 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานต่ออนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ฉบบัที ่190 และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 
 

ใครเป็นผูก้ระท าความรุนแรง 

ในทีท่ างาน 
การกอ่ความรุนแรงอาจเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รหรอืภายนอกองคก์รก็ได ้
กุญแจส าคญัคอืการคน้หาว่าอะไรคอืกลไกทีท่ าใหผู้อ้ืน่กอ่ความรุนแรงทีเ่กดิจากความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจทีไ่ม่เท่าเทยีมกั

น 
 

ผูรุ้กรำนทีเ่ป็นไปได:้ 

นายจา้ง ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน เพือ่นรว่มงาน ฯลฯ 

 

พบไดบ้่อยในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารลูกคา้ (การคา้ปลกี การท่องเทีย่ว การตอ้นรบั 

การดูแลสุขภาพ ฯลฯ) 
 

ลูกคา้ คนไข ้ผูต้ดิต่อทางธรุกจิ ซพัพลายเออร ์และบุคคลทั่วไป 

 
การกระจายงานและการจดัองคก์ร สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และนโยบายและมาตรการในการท างานทีจ่ดัท าขึน้เพือ่ป้องกนัและปกป้อง 
สามารถชว่ยระบุไดว่้าสถานทีท่ างานเต็มไปดว้ยความรุนแรงหรอืไม่ 

 

การขาดกลไกการรอ้งเรยีนและรอ้งทุกขท์ีช่ดัเจน ตลอดจนอุปสรรคในการเขา้รว่มสหภาพแรงงาน 
สามารถสรา้งเงือ่นไขใหค้วามรุนแรงและการคุกคามเกดิขึน้ได ้

วธิกีารใชค้วามรนุแรง 
การปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสมในทีท่ างานน้ันมมีากมายมหาศาล 

มนัอำจรวมถงึ: 

- การจดัการทีล่่อแหลม 

- ไม่ใหค้นท างานมเีวลาว่างจากการท างาน 

- ท างานดว้ยความโดดเดีย่ว  
- ขอ้มูลการหกั ณ ทีจ่า่ย 

- มอบหมายงานไม่ตรงกบัประเภทของงานทีบุ่คคลน้ันท า 

- เรยีกรอ้งเป้าหมายและเสน้ตายทีเ่ป็นไปไม่ได ้

- การเฝ้าระวงัหรอืเฝ้าตดิตามทีม่ากเกนิไป 

- บงัคบัใหค้นท างานเกนิเวลาโดยไม่จ าเป็น 
(ซึง่อาจท าใหก้ารเดนิทางไป/กลบัจากทีท่ างานมอีนัตรายมา

กขึน้ โดยเฉพาะผูห้ญงิ) 

- บงัคบัใหเ้ดนิทางโดยไม่จ าเป็น 

- ไม่ใหเ้ขา้หอ้งน ้า 

- เอกสารหกั ณ ทีจ่า่ย เชน่ หนังสอืเดนิทาง 
(กรณีทั่วไปส าหรบัแรงงานขา้มชาตแิละแรงงานในประเทศ) 
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- ความรุนแรงทางรา่งกาย (ความกา้วรา้วในรูปแบบใดก็ตามทีส่่งผลต่อความสมบูรณข์องรา่งกายของบุคคล) 

- ความรุนแรงทางจติใจ (ความอปัยศอดสู การคุกคาม การดูหมิน่ ความเฉยเมยหรอืการละเลย) 

- ความรุนแรงทางดจิทิลั 

- การคุกคามทางเพศ (การกระท าทางเพศใด ๆ การพยายามกระท าการทางเพศ 

ความคดิเห็นหรอืการกา้วล่วงทางเพศทีไ่ม่พงึประสงค ์
หรอืการกระท าเพือ่การตลาดหรอืใชเ้ร ือ่งเพศของบุคคลผ่านการบงัคบัโดยบุคคลอืน่โดยไม่ค านึงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

น้ันกบัเหยือ่ [... ] (องคก์ารอนามยัโลก, 2545, หนา้ 161) 

- ความรุนแรงในครอบครวั (ดูหน่วยการเรยีนรูท้ี ่4) 
 

หากเรานึกถงึรายการเหลา่นีจ้ากมุมมองทางเพศ กล่าวคอื หากเราเพิม่สถานการณข์องอ านาจทีไ่มเ่ท่าเทยีมกนัในองคก์ร 
โครงสรา้งทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัระหว่างชายและหญงิทีม่าจากวงสงัคม 
เราจะเขา้ใจวา่ท าไมผูห้ญงิถงึเปราะบางต่อความรุนแรงและการถูกคุกคามมากทีสุ่ด10. 

 

หลกัฐานแสดงใหเ้ห็นว่า ผูห้ญงิทีไ่ม่ใช ่ "ผูห้ญงิ" ตามแบบแผน ซึง่เขา้มาในสายอาชพี 

หรอืผูห้ญงิทีไ่ดร้บัต าแหน่งสูงมกัจะเผชญิกบัความรุนแรงและการถูกคุกคาม 
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เมือ่ผูห้ญงิรายงานเหตุการณเ์หล่านี ้ พวกเธอมกัถูกปิดปากเงยีบ เพกิเฉย หรอืไม่เช ือ่ ความรุนแรงของการโจมตอีาจลดลง 
หรอืพวกเขาถูกบอกว่าสิง่ทีพ่วกเขาไดร้บัเป็นเพยีง "เร ือ่งตลก" หรอื "ค าชม" โดยเฉพาะในกรณีของการคุกคามทางเพศ 

 

น่ีคอืเหตุผลทีผู่ห้ญงิหลายคนกลวัทีจ่ะรายงานกรณีความรุนแรงและการถูกคุกคามในทีท่ างาน (และนอกทีท่ างานดว้ยเชน่กนั 

เพราะการกลบเกลือ่นหรอืการไม่เช ือ่เร ือ่งราวของผูห้ญงิเป็นเร ือ่งปกตใินสงัคม) 
 

โดยทั่วไปแลว้ ผูค้นทีป่ระสบกบัความรุนแรงและการถูกคุกคามในทีท่ างานมกักลวัทีจ่ะประณามผูท้ีม่าคุกคาม 
เพราะกลวัว่าพวกเขาจะตกงาน ถูกเยาะเยย้ต่อหนา้คนอืน่ หรอืกลวัวา่จะเพิม่ความทุกขข์องพวกเขาเอง.. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10- และอย่างทีเ่ราอธบิายไปกอ่นหนา้นี ้ผูค้นทีอ่ยู่ในชมุชน LGBTI+ 
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ใครคอืผูท้ีม่คีวามเสี่

ยงมากทีส่ดุ? 

ความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท างานสามารถป

รากฏไดใ้นทุกภาคส่วน อุตสาหกรรม หรอืในสาขาใดก็ได ้
เชน่เดยีวกนักบัมุมมองเร ือ่งเพศ 
ทีม่ปีระโยชนส์ าหรบัการคดิว่าทีไ่หนทีผู่ห้ญงิมคีวามเปราะบ

างกว่า โดยค านึงถงึประเภทของงาน ประเภทของอาชพี 
และความล่อแหลมของงานบางอย่าง 
ชว่ยใหเ้ราฉุกคดิไดว้่าความรุนแรงสามารถปรากฏทีไ่หนไดง้่

ายขึน้ 

 

งานทีม่กีารบรกิารลูกคา้/คนไข/้ผูจ้า้ง อาจไม่ปลอดภยั 

หากไม่มนีโยบายป้องกนั 
ความรุนแรงและการถูกคุกคามจากลูกคา้ทีเ่ป็นเร ือ่งปกตใิน

ภาคการคา้ปลกี การธนาคาร และการรกัษาความปลอดภยั 

 

ในทางกลบักนั 
งานทีท่ าในบา้นหรอืงานทีต่อ้งอยู่ตามล าพงัก็มคีวามเสีย่งมา

กกว่าเชน่กนั 
น่ีเป็นกรณีของงานดูแลและงานบรกิารภายในบา้นซึง่ส่วนให

ญ่ตอ้งใชผู้ห้ญงิ 

 

งานทีเ่กดิขึน้ทางออนไลน ์ เชน่ งานในสือ่ 
ก็มคีวามเสีย่งสูงทีจ่ะถูกกลัน่แกลง้ทางอนิเทอรเ์น็ต 
หรอืมคีวามรุนแรงและการถูกคุกคามทางดจิทิลั 

 

สภาพการท างานทีล่่อแหลม ช ัว่โมงการท างานทีไ่ม่ปลอดภยั 
และงานทีม่ผีูช้ายเป็นส่วนใหญ่ลว้นเป็นตวัแปรทีท่ าใหส้ถาน

ทีท่ างานมคีวามเสีย่งมากขึน้ 

 

ประการสุดทา้ย รูปแบบทางแยกของการเลอืกปฏบิตัิ11 เชน่ 

การเลอืกปฏบิตัติามชนช ัน้ เช ือ้ชาต ิ อาย ุ
สถานะการยา้ยถิน่ฐาน หรอืสถานะความทพุพลภาพ 
อาจท าใหผู้ค้นมคีวามเสีย่งมากขึน้ต่อความรุนแรงและการถู

กคุกคาม 
และประสบปัญหาในการเขา้ถงึการสนับสนุนทีพ่วกเขาตอ้งก

าร 
 

11- หมายถงึสถานการณท์ีปั่จจยัต่าง ๆ ของการเลอืกปฏบิตัมิปีฏสิมัพนัธพ์รอ้มกนั 
ท าใหเ้กดิรูปแบบเฉพาะของการเลอืกปฏบิตัติวัอย่างนีค้อืการเลอืกปฏบิตัทิีผู่ห้ญงิชาวโรมาไดร้บั ซึง่เป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างเพศและกลุ่มชาตพินัธุ ์
และกอ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีแ่ปลกประหลาดและไม่เหมอืนใคร ซึง่แตกต่างจากการเลอืกปฏบิตัทิีป่ระสบโดยทัง้ผูห้ญงิทีไ่ม่ใชช่าวโรมาและผูช้ายชาวโรมา" หลายประเดน็ 
การเลอืกปฏบิตั:ิ มุมมองจากกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ: กรณีสตรขีา้มชาตอิซีแีลค 2016 

Commented [MO1]: Podemos cambiar la foto de รา้นอาหาร quizas usar la 

del call center? รา้นอาหารและ IUF 
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ผลทีต่ามมาของความรนุแรงแล

ะคกุคาม 

“…ความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท างานส่งผลก

ระทบต่อสุขภาพจติ รา่งกายและสุขภาพทางเพศ ศกัดิศ์ร ี
ครอบครวัและสภาพแวดลอ้มทางสงัคม…” (C190)  

ผูท้ีถู่กกระท าความรุนแรงอาจมปัีญหาดา้นสุขภาพรา่งกายแ

ละจติใจอนัเป็นผลมาจากสถานการณเ์หล่านี ้

 

ผลกระทบต่อสุขภำพจติ 

ความโกรธ ความกงัวล ความตกใจ ความกลวั 
และความเครยีด โรคเครยีดหลงัเหตุการณส์ะเทอืนใจ 
ภาวะซมึเศรา้ และความวติกกงัวล 

สูญเสยีแรงจงูใจ ขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

สูญเสยีความมั่นใจและความนับถอืตนเอง 
ความรูส้กึโดดเดีย่ว 

 
ผลกระทบต่อสุขภำพรำ่งกำย  

รบกวนการนอนหลบั ปวดศรีษะ และไมเกรน 
เพิม่ความเสีย่งของ 

โรคหวัใจ, โรคทางเดนิอาหาร, 
ความแข็งแรงของรา่งกายลดลงและความรูส้กึไม่สบ

ายของกลา้มเนือ้และกระดูก 
ซึง่ทัง้หมดนีเ้กีย่วขอ้งกบัความวติกกงัวลและความเ

ครยีด 

 

ผลกระทบต่อสุขภำพทำงเพศและอนำมยักำรเจรญิพั

นธุ ์

การบาดเจ็บทางรา่งกายในทนัท ี
หรอืแมก้ระทั่งการสูญเสยีชวีติเน่ืองจากการท าถูกรา้ยรา่งกาย 
การข่มขนื หรอืการฆ่าตวัตาย 

 

และเน่ืองจากทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของโครงสรา้งทางสงัคม 
ความรุนแรงและการคุกคามจงึส่งผลต่อการท างานและสภา

พแวดลอ้มทางสงัคมดว้ย 

 

งำน/สงัคม 

- การขาดงาน ประสทิธภิาพการท างานลดลง 
การสูญเสยีความสนใจ ฯลฯ 

- การแยกตวัออกจากสงัคม 

- ความกลวัลูกคา้หรอืกลวัคนทั่วไป 

- ส่งผลเสยีต่อรายไดแ้ละการพฒันาอาชพี 

เพือ่นรว่มงานอาจมคีวามเครยีดและความกลวัไปดว้ย 
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การขาดงานหรอืผลงานทีย่ ่าแย่ของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบอาจส่

งผลใหเ้พือ่นรว่มงานตอ้งรบัมอืกบัภาระงานทีเ่พิม่ขึน้ 

 

ค่ำใชจ้่ำยส ำหรบันำยจำ้ง 

- การลาออกของพนักงานสูง การขาดงาน 
การลาป่วยทีเ่พิม่ขึน้ และค่าใชจ้า่ยทุพพลภาพระยะยาว 
- ความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ของขอ้ผดิพลาดและอุบตัเิหตุ 

- ขวญัและก าลงัใจในการท างานต ่า 
สูญเสยีประสทิธภิาพการท างานและขาดแรงจู

งใจ 

- ค่าใชจ้า่ยทางกฎหมายรวมถงึการสอบสวน 
ความรบัผดิ และการแกไ้ขคด ี

- ค่าใชจ้่ายดา้นชือ่เสยีงกบัลูกคา้ทีป่ระสบกบัคุณภาพก

ารบรกิารทีแ่ย่ลง 

 

ค่ำใชจ้่ำยของรฐั 

- ค่าใชจ้า่ยในการฟ้ืนฟูระยะยาวส าหรบัผูร้อดชวีติ 

- ผลประโยชนก์ารว่างงานและความชว่ยเหลอืทางสงัคมและ

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

- ค่าใชจ้า่ยทางศาลและทางอาญา 

- การดูแลสุขภาพและการใหค้ าปรกึษา 

- การสูญเสยีจดีพีจีากการทีค่นงานขาดงานท า 

 

 
สมาชกิของเรามกัตกเป็นเหยือ่ของการคุกคา

มในทีส่าธารณะ 

เราตอ้งการใหน้ายจา้งมุง่มัน่ทีจ่ะยุตกิารคุกคาม

และความรุนแรง 

เราก าลงัมองหามาตรการทีจ่ะรวมปัญหานีเ้ป็นปั

ญหาทีต่อ้งต่อสูใ้นอุตสาหกรรมในระยะยาวและ

ต่อเนือ่ง 

 
รองเลขาธกิารแห่ง

ชาต ิ
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สรุปหน่วยการเรยีนรู ้

การทีค่วามรุนแรงยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง 
จ าเป็นตอ้งมอีงคป์ระกอบ 2 สว่น คอื 

ตอ้งมคีวามไม่เท่าเทยีมกนัของทรพัยากร 
และตอ้งใชค้วามไม่เท่าเทยีมกนันีเ้ป็นเคร ือ่งมอืในการท ารา้ย

หรอืคุกคามผูอ้ืน่ 

 

ในสถานทีท่ างานมรีะบบล าดบัช ัน้ทีก่ าหนดบทบาททีแ่ตกต่า

งกนัใหก้บัผูค้นและมอี านาจไม่มากก็นอ้ย 

 

เมือ่ความไม่เท่าเทยีมและความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจมาบรรจบ

กนั 
ผูค้นจงึมคีวามเสีย่งต่อความรุนแรงและการถูกคุกคามมากขึ ้

น 

 

ความรุนแรงมหีลายรูปแบบและผูก้อ่ความรุนแรงมคีวาม 
แตกต่างและมคีวามหลากหลาย 
แต่พวกเขามกัจะจ าลองโครงสรา้งของความไม่เท่าเทยีมกนัใ

นทรพัยากรและอ านาจ  
ซึง่ท าใหพ้วกเขาสามารถใชค้วามรุนแรงและการคุกคามได ้

 

ดว้ยเหตุนีจ้งึจ าเป็นตอ้งน ามนัมาใช ้
 

 
การท างานในสภาพแวดลอ้มทีป่ราศจากความรุนแรงและกา

รคุกคาม 
นอกจากจะเป็นสทิธมินุษยชนทีทุ่กคนควรไดร้บัแลว้  
ยงัชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บับรษิทัและปรบัปรุงสงัคมอกีดว้

ย เปลีย่นพวกเขาใหเ้จรญิรุง่เรอืงขึน้ ยุตธิรรมขึน้ 
และเท่าเทยีมกนัมากขึน้ 

กฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และนโยบายทีร่บัรองสทิธใินความเท่าเทยีมกนัแ

ละการไม่เลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชพี 
รวมถงึแรงงานสตร ีคนงาน 
และบุคคลอืน่ทีอ่ยู่ในกลุม่เปราะบางกลุ่มหน่ึงหรอื

หลายกลุ่ม หรอื 
กลุม่ทีอ่ยู่ในสถานการณค์วามเปราะบางทีไ่ดร้บั

ผลกระทบอย่างไมส่มส่วนจาก 
ความรุนแรงและการคุกคามในโลกแหง่การท างา

น  
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ความรนุแรงในทีท่ างาน 
สาเหตแุละผลทีต่ามมา 

วตัถุประสงค:์ 

เพือ่หารอืและไตรต่รองเกีย่วกบัองคป์ระกอบทีท่ าใหค้วา

มรุนแรงยงัมอียูใ่นทีท่ างาน 
และเพือ่ตรวจหารูปแบบทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร 

 

ขัน้ตอน 

แสดงวดิโีอ: ความรุนแรงอยู่ในทีท่ างาน https://youtu.be/VmswHjRioeg 
 

แบ่งผูเ้ขา้รว่มออกเป็นกลุ่มย่อย 
ใหส้ าเนาค าถามต่อไปน้ีแก่พวกเขาเพ่ืออภปิราย 
จากน้ันแลกเปลีย่นและอภปิรายเกีย่วกบัค าตอบ 

 

แนวทำงค ำถำม 

1. ความรุนแรงและการคุกคามประเภทใดบา้งทีค่นงานในภา

คธุรกิจ อาชพี หรอืทีท่ างานของคุณเผชญิ (เชน่ 

การท ารา้ยรา่งกาย ความรุนแรงทางจติใจ 
การคุกคามทางเพศ)? 

 

2. ใครคอืผูก่้อความรุนแรง เพราะอะไร? 
 

3. ใครคือผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ? ในภาคธรุกจิของเรา 

ใครท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุดหรอืตอ้งเผชญิกบัความเส่ียงมากท่ีสุด? 
 

4. อะไรคือความไม่เท่าเทียมกนัทางอ านาจท่ีน าไปสู่ความรุ

นแรงและการคุกคามนี?้ 

 
 
 
 
 

 
5. การจดัระบบงาน 
และโครงสรา้งการท างานใดท่ีเพ่ิมโอกาสในการเกิดความรุนแร

ง? 

 

6. ผลกระทบต่อผูถู้กกระท าคืออะไร? 
 

7. ผลกระทบต่อสถานทีท่ างาน สหภาพแรงงาน 
และชมุชนของเราเป็นอย่างไร? 

 

8. จะตอ้งด าเนินการอย่างไรเพ่ือไม่ใหส้ถานการณเ์หล่าน้ีเกดิ

ขึน้อกี? 

แผ่นกจิกรรมที ่2 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานต่ออนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ฉบบัที ่190 และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 

 

 

การคกุคามทางเพศ: 
คณุรูจ้กัมนัมากแค่ไหน?  

วตัถุประสงค:์ 

เพือ่สรา้งความตระหนักเกีย่วกบักรณีความรุนแรงต่อผูห้

ญงิในทีท่ างานทีพ่บไดบ้่อยทีสุ่ด: การคุกคามทางเพศ 

เพือ่สะทอ้นว่าเรารูจ้กัหวัขอ้นีม้ากแค่ไหน 
และตอบค าถามและขอ้สงสยัต่าง ๆ 

 

เนือ้หำ 
- ส าเนาแบบสอบถามและกระดาษค าตอบ 

- ปากกา/ดนิสอ 

 

ขัน้ตอน 

แสดงวดิโีอต่อไปนี ้https://www.youtube.com/embed/HuOzoIIf3Rw 

 

จากน้ันแจกแบบสอบถามต่อไปนีใ้หก้บัผูเ้ขา้รว่ม 

 

เมือ่ทุกคนตอบแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้  
ผูฝึ้กสอนจะใหค้ าตอบทีถู่กตอ้งกบัทัง้กลุ่ม 
(ไม่จ าเป็นตอ้งใหผู้อื้น่แบ่งปันค าตอบ  

แนวคดิคอืใหผู้เ้ขา้รว่มแต่ละคนสะทอ้นความรูข้องตวัเอง) 
 

เมือ่ท าเสรจ็แลว้ 
ทุกคนจะอภปิรายกนัว่าพวกเขาทราบหรอืไม่ว่าอะไรทีก่่อใหเ้กิ

ดการคุกคามทางเพศและอะไรทีไ่ม่ใช ่
หากกลุ่มมีขอ้สงสยัก็จะไดร้บัค าตอบ 

แผ่นกจิกรรมที ่3 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ฉบบัที ่190 และขอ้แนะ 206 

 

 

 
 

 

 

การคกุคามทางเพศในทีท่ างาน คุณรูจ้กัมนัมากแค่ไหน? 

ค าตอบของคุณเป็นส่วนตวัและเป็นความลบั โดยไม่จ าเป็นตอ้งแลกเปลีย่นกบัผูอ้ืน่  
 

 ความรา้ยแรงของการคุกคามทางเพศคอื  
ไดร้บัการพูดเกินจรงิ 
กรณีทีเ่รยีกว่าการคุกคามส่วนใหญ่จรงิ ๆ  
แลว้เป็นรูปแบบของการพูดเยินยอในหมู่เพ่ือนรว่มงาน

  

จรงิ/เท็จ 

 2.ถา้บุคคลใดแค่เล่นตลกเกีย่วกบัเรือ่งเพศหรอืนัยยะทางเพศ 

และไม่ไดพ้ยายามท าใหอ้กีฝ่ายขุ่นเคืองหรอืไม่พอใจ 
สิง่น้ันจะไม่ถือเป็นการคุกคามทางเพศ 

จรงิ/เท็จ 

 3.ถา้ไม่มีคนรอ้งเรยีนเกีย่วกบัพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม 

อาจเป็นเพราะพฤติกรรมน้ันเป็นทีย่นิดแีละไม่ถือเป็นการคุกค

าม 

จรงิ/เท็จ 

 การคุกคามทางเพศในทีท่ างานสามารถเกิดขึน้ได:้ 

• ในทีท่ างาน 

• ในกิจกรรมทางสงัคมท่ีเกีย่วขอ้งกบัการท างาน 

• ระหว่างคนทีท่ างานเดียวกนั 

• ในหมู่เพ่ือนรว่มงานนอกสายงาน 

• ในการสมัมนา หลกัสูตรฝึกอบรม หรอืการประชมุ 

• ทัง้หมดขา้งตน้ 

 

 5.ใครบา้งทีส่ามารถกระท าการคุกคามทางเพศในทีท่ างานได?้ 

(เลอืกค าตอบท่ีถูกตอ้ง) 

• ผูจ้ดัการหรอืบุคคลทีมี่ต าแหน่งตามล าดบัช ัน้ต่าง ๆ 

• เพือ่นรว่มงานทุกระดบั 

• ลูกคา้ 

• สมาชกิทีเ่ป็นเพศเดียวกนั 

 

 6.การคุกคามทางเพศมีผลเฉพาะกบัผูห้ญงิเท่าน้ัน  

จรงิ/เท็จ 

 
7.วธิหียุดการคุกคามทางเพศทีดี่ทีสุ่ดคือการเพิกเฉยแลว้มนัจะหา

ยไป 

 

 
8.หากบุคคลใดเคยยอมรบัการคุกคามทางเพศจากบุคคลหน่ึงในอ

ดตี 
เขาหรอืเธอจะไม่สามารถแจง้บุคคลน้ันในขอ้หาคุกคามทางเพศไ

ดใ้นอนาคต 

จรงิ/เท็จ 

 9.หากผูห้ญงิสวมเสือ้ผา้ทีเ่ปิดเผย 

เธอไม่สามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการถูกคุกคามทางเพศได ้

จรงิ/เท็จ 

 
10.รูปลกัษณห์รอืท่าทางทีห่ยาบคายไม่ถือเป็นการคุกคามทางเ

พศ ตอ้งมกีารสมัผสัทางกายหรอืพูดอะไรกบัอีกฝ่าย 

จรงิ/เท็จ 

 
11.การข่มขู่โดยผูจ้ดัการเพือ่ตอบโตผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหากเขา/เธอป

ฏิเสธการกา้วล่วงทางเพศอาจถือเป็นการคุกคามทางเพศแมว่้าจะยั

งไม่ไดท้ าตามค าขู่น้ันก็ตาม 

จรงิ/เท็จ 

 
12.การคุกคามทางเพศสามารถเกดิขึน้ไดท้างอีเมลหรอืทางสือ่สงัค

มออนไลน ์

จรงิ/เท็จ 

 
13.ความสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวระหว่างผูจ้ดัการและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคอื

การคุกคามทางเพศ 
 

จรงิ/เท็จ 

 

 
บุคคลทีส่มัผสัผูอื้น่ในลกัษณะทางเพศเพียงคร ัง้เดียวไม่มีความ

ผิดฐานคุกคามทางเพศ 

จรงิ/เท็จ 

 
15.หากเพ่ือนรว่มงานแขวนโปสเตอรที์ม่เีนือ้หาทางเพศทีโ่จ่

งแจง้ในพืน้ทีท่ างานของคุณ มนัเป็นสิทธิข์องคุณ 

จรงิ/เท็จ



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ฉบบัที ่190 และขอ้แนะ 206 

 

 

 
 

 

 

ค าตอบแบบทดสอบ 

1. เท็จ 

การคุกคามทางเพศไม่เกีย่วขอ้งกบัการเกีย้วพาราสีหรอืการได ้

รบัความสนใจทางสงัคม ตรงกนัขา้ม มนัเป็นทีน่่ารงัเกียจ 
และมกัสรา้งความหวาดกลวั และเป็นการดูถูกผูท้ีถู่กกระท า 

 

2. เท็จ 

ประเด็นส าคญัในการพิจารณาว่าเกีย่วขอ้งกบัการคุกคามทางเพ

ศหรอืไม่น้ันอยู่ทีว่ธิกีารทีผู่ถู้กกระท ารบัรูแ้ละประสบกบัพฤตกิรร

มทีเ่ป็นปัญหา โดยไม่ค านึงถงึเจตนาของผูก้ระท า 
 

3. เท็จ 

ผูถู้กกระท าส่วนใหญ่เก็บเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้ไวค้นเดียวเพราะพ

วกเขามกัพบว่าตวัเองอยู่ในสถานการณท่ี์เปราะบาง 
ในหลายกรณี 
ผูถู้กกระท ากลวัว่าจะท าใหอ้าชพีการงานเสยีหายหรอืแมแ้ต่ตกง

านหากพวกเขาแจง้ความว่าถูกคุกคาม 

 

4. ทัง้หมดขา้งตน้ 

 

5. ถูกตอ้งทัง้หมด 

 

6. เท็จ 

ผูห้ญิงไดร้บัผลกระทบจากการคุกคามทางเพศในทีท่ างานอย่

างไม่สมส่วน แต่มนัก็ส่งผลกระทบต่อผูช้ายเชน่กนั 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผูที้ส่งัคมมองว่าไม่เป็นไปตามแบบแผนของ

ผูช้ายทั่วไป 

 

7. เท็จ 

การคุกคามทางเพศไม่เกีย่วกบัเร ือ่งเพศ 
มนัเป็นเร ือ่งเกีย่วกบัอ านาจ 
หากเหย่ือไม่รายงานเกีย่วกบัผูก้ระท า 
เขาหรอืเธอจะยงัคงมีส่วนรว่มในพฤติกรรมประเภทน้ีต่อไปแ

ละอาจยิง่มากขึน้ 

 

8. เท็จ 

การคุกคามทางเพศคือความสนใจทางเพศทีไ่ม่พงึประสงค ์
เพียงเพราะมนัเป็นหรอืเคยไดร้บัความยนิดใีนชว่งเวลาหน่ึง

ไม่ไดห้มายความว่ามนัจะไม่เป็นทีน่่ารงัเกยีจหรอืเป็นการคุ

กคามบุคคลเดียวกนัในภายหลงั 

 
 
 
 

9. เท็จ 

การล่วงละเมิดทางเพศไม่ใชค่วามผิดของผูถู้กกระท า 
ผูท้ีต่อ้งรบัผิดชอบเพียงคนเดียวก็คือผูก้ระท า 
เสือ้ผา้ท่ีผูค้นเลือกสวมใสเ่พือ่แสดง 

ความเป็นปัจเจกบุคคลไม่สามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งในการแสดงพ

ฤติกรรมประเภทน้ีได ้

 

10. เท็จ 

การคุกคามทางเพศเป็นมากกว่าการกระท าทางรา่งกายจากกา

รสมัผสับุคคลอืน่พฤติกรรมน้ีอาจรวมถึงท่าทาง 
การแสดงความคิดเห็น 
การมองในลกัษณะทีช่ดัเจนหรอืการช าเลอืงมอง 
และค าถามทีล่่วงล า้เกีย่วกบัชวิีตส่วนตวั 

 

11. จรงิ 

จรงิ หากค าขู่มีนัยส าคญัและรุนแรง 
อาจถือเป็นการคุกคามทางเพศ 

 

12. จรงิ 

หากพนักงานคนหน่ึงคุกคามอีกคนหน่ึง 
หรอืหากคนไข/้ลูกคา้ก าลงัคุกคามพนักงานมนัไม่ส าคญัว่าจะ

เกิดขึน้ผ่านสือ่สงัคมออนไลน ์อีเมล โทรศพัท ์
หรอืนอกสถานทีท่ างาน 
พฤติกรรมน้ียงัคงเป็นการคุกคามและเป็นปัญหาในทีท่ างานทีค่

วรไดร้บัการพจิารณาอย่างจรงิจงั 

 

13. เท็จ 

ความสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวมีความแตกต่างกนัตามชว่งเวลาแ

ละสถานการณภ์ายในความสมัพนัธอ์นัใกลช้ดิระหว่างผูที้่

มีความผูกพนักนัทางอารมณ ์

 

14. จรงิ 

การสมัผสัทีไ่ม่พึงประสงคเ์พียงคร ัง้เดียว 
อาจไมเ่พยีงพอทีจ่ะถือเป็นการคุกคามทางเพศได ้

 

15. เท็จ 

การคุกคามทางเพศอาจรวมถงึภาพพกัหนา้จอ ภาพถ่าย ปฏิทนิ 
หรอืสิง่ทีท่ าใหผู้อื้น่ไม่พอใจ 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที ่190 

และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 

 

            แผ่นขอ้มูล  

คู่มือสหภาพแรงงานเพือ่ป้องกนัและต่อตา้นการคุกคามทางเพศในทีท่ างาน 
https://es.breakingthecircle.org/descargas/es/8m/booklet1-8-of-march-es.pdf 

 

คู่มือสหภาพแรงงานเพือ่ป้องกนัและต่อสูก้บัการคุกคามทางเพศในทีท่ างาน หนังสอืกจิกรรมและแหล่งขอ้มูล 
https://es.breakingthecircle.org/descargas/es/8m/booklet2-8-of-march-es.pdf 

 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที ่190 

และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 

 

ความรนุแรงในครอบครวักบัโลกแห่งการท างาน 

ในอดตี 
ความรุนแรงในครอบครวัถูกมองว่าเป็นปัญหาส่วนตวั 
อย่างไรก็ตาม 
จากการท างานของสหภาพแรงงานและองคก์รทางสงัคม 
ท าใหเ้ห็นวา่ปัญหานีไ้ดส้่งผลกระทบและยงัคงส่งผลกระทบต่

อโลกแห่งการท างานอย่างต่อเน่ือง 

 

ในเร ือ่งนี ้ค าปรารภของอนุสญัญา 
190 

ไดต้ระหนักถงึผลกระทบรองดา้นลบทีค่วามรุนแรงในครอบค

รวัสามารถมต่ีอโลกแห่งการท างานโดยทั่วไปได ้
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน 
ประสทิธภิาพการท างาน และสุขภาพและความปลอดภยั 

ความรุนแรงในครอบครวัสามารถเกดิขึน้ไดห้ลายรูปแบบ: 

การข่มขู ่ การบงัคบัขูเ่ข็ญหรอืการปลกีตวัออก 
การคุกคามทางอารมณ ์ รา่งกาย ทางเพศ จติใจ 
การเงนิและจติวญิญาณ 
มนัสามารถเกดิขึน้ไดร้ะหว่างคนทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิทีไ่

ม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนั คนทีม่คีวามสมัพนัธก์บัเพศเดยีวกนั 
ผูดู้แลและบุคคลทีอ่ยู่ในความดูแลของพวกเขา 
และระหว่างเครอืญาต ิ
ผูช้ายสามารถตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรงในครอบครวัไดเ้

ชน่กนั 
อย่างไรก็ตามเราไดเ้ห็นโครงสรา้งอ านาจทางเพศแลว้ 
มนัคอืผูห้ญงิและเด็กผูห้ญงิซึง่เป็นผูท้ีเ่ปราะบางทีสุ่ด 

ความรุนแรงในครอบครวัสามารถส่งผลกระทบต่

อการท างานของผูเ้สยีหายในลกัษณะต่อไปนี:้ 

 ไม่สามารถไปท างานไดห้รอืไปท างานสาย 

 ถูกคุกคามหรอืรงัแกจากผูคุ้กคามในทีท่ างาน 

ผูคุ้กคามขดัขวางไม่ใหผู้เ้สยีหายไปท างานหรอืปฏเิสธไม่ใหผู้เ้สี

ยหายไดร้บัรายได ้

วติกกงัวลหรอืรอ้งไหใ้นทีท่ างาน 

มคีวามความยากล าบากในการจดัการภาระงานและก าหน

ดส่งงาน 

 ปิดบงัสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

 ขดัขวางการปฏบิตัหินา้ทีข่องผูเ้สยีหาย12 

 

ทัง้หมดนีอ้าจท าใหบุ้คคลน้ันตกงาน 
ซึง่จะเพิม่ความเปราะบางใหก้บัเขาหรอืเธอ 
เน่ืองจากการสูญเสยีความเป็นอสิระทางเศรษฐกจิท าใหเ้ขาห

รอืเธอไม่สามารถหลบหนีจากความรุนแรงได ้

ในทางกลบักนั 
ความรุนแรงในครอบครวัส่งผลกระทบต่อทุกคน

ในทีท่ างาน 

 
ผูคุ้กคามอาจคุกคามหรอืท ารา้ยเพือ่นรว่มงานของผูเ้สยีหาย 

 
บุคคลทีป่ระสบปัญหาความรุนแรงในครอบครวัอาจขาดงาน

หรอืหลกีเลีย่งเพือ่นรว่มงาน 
ท าใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่ป็นพษิ 

 
ประสทิธภิาพทีล่ดลงอาจเพิม่แรงกดดนัต่อเพือ่นรว่มงานคน

อืน่ ๆ ในการบรรลุเป้าหมาหรอืการด าเนินงานทีจ่ าเป็น 

 
 
 
 
 
 

 

12 – ขอ้มูลส าหรบัผูป้ฏบิตังิานทีป่ระสบปัญหาความรุนแรงในครอบครวั UNI global Union. https://es.breakingthecircle.org/descargas/es/man/guidemembers_es.pdf 

 

ความรุนแรงในทุกรูปแบบยงัส่งผลกระทบต่อโลกแห่งการ

ท างาน 
ผูห้ญงิทีเ่คยประสบกบัความรุนแรงทีบ่า้นไม่สามารถหลกีเ

ลีย่งการน าปัญหาของเธอไปยงัทีท่ างานได ้

ดงันัน้มนัจงึเป็นเร ือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งพจิารณาในทีท่ างาน 

 

Federacion de Servicios a la Ciudadania de CCOO 

และรองประธาน UNI Europa Women 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที ่

190 และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 206 ซึง่มาพรอ้มกบัและเสรมิอนุสญัญา 190 

ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 18 

ของชดุมาตรการทีส่ามารถน ามาใชเ้พือ่ตอบสนองและบรรเ

ทาผลกระทบของความรุนแรงในครอบครวั เชน่: 
 

 ก. วนัลาส าหรบัผูถู้กกระท าความรุนแรงในครอบครวั 

 ข. 

การจดัการงานทีย่ดืหยุ่นและการคุม้ครองผูถู้กกระท าความรุ

นแรงในครอบครวั 

 ค. 

การคุม้ครองช ัว่คราวจากการเลกิจา้งผูถู้กกระท าความรนุแร

งในครอบครวั ตามความเหมาะสม 
เวน้แต่เหตุทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัความรุนแรงในครอบครวัและผล

ทีต่ามมา 

 ง. 

การรวมความรุนแรงในครอบครวัไวใ้นการประเมนิความเสีย่

งในสถานทีท่ างาน 
 

จ.ระบบการส่งต่อไปยงัมาตรการบรรเทาสาธารณะส าหรบัคว

ามรุนแรงในครอบครวัทีเ่กดิขึน้ และ  
 ฉ. 

การสรา้งความตระหนักเกีย่วกบัผลกระทบของความรุนแรงใ

นครอบครวั 
 
 
 

แผ่นขอ้มลู  

ขอ้มูลส าหรบัคนงานทีถู่กกระท าความรุนแรงในครอบครวั UNI global Union  
https://es.breakingthecircle.org/descargas/es/man/guidemembers_es.pdf 

 

คู่มือส าหรบัผูแ้ทนสหภาพแรงงานในการชว่ยเหลอืสมาชกิทีต่กเป็นเหยือ่ของความรุนแรงในครอบครวั UNI global 
Unionhttps://es.breakingthecircle.org/descargas/es/man/guidedelegates_es.pdf 

 
 

นโยบายสมาพนัธต์่อตา้นความรุนแรงในครอบครวัUni Global Union https://es.breakingthecircle.org/descargas/es/man/violencepolicies_es.pdf 
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"มนัเปลีย่นชวีติได"้ 
ไม่ใชแ่ค่สโลแกน 

วตัถุประสงค:์ 

เพือ่ระบรุะดบัของความสมัพนัธท์ีไ่ม่เหมาะสมและประเภท

ของความรุนแรงทีส่ามารถเกดิขึน้ได ้

 

• ส่งเสรมิความเห็นอกเห็นใจต่อผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของค

วามรุนแรงและการคุกคาม 

• อภปิรายเกีย่วกบับทบาทขององคก์รแรงงานและ

นโยบายของนายจา้งในการชว่ยคน ๆ 
หน่ึงใหถ้อยห่างจากความสมัพนัธท์ีรุ่นแรง 

 

เนือ้หำ 

- ส าเนาของ "กรณีมาเรยี" 

- กระดาษเปล่าและปากกา 

- กระดานโปสเตอรส์แีดงหน่ึงอนัและสเีขยีวหน่ึงอนั 

- ปากกามารค์เกอร ์

 

ขัน้ตอน 

แบ่งผูเ้ขา้รว่มออกเป็นสองกลุ่ม 

ขอใหพ้วกเขาอ่านกรณีศกึษาทีน่ าเสนอในกลุ่ม ให ้กลุ่ม 
"สีแดง" 

มองหาวิธีทีค่วามรุนแรงเกิดขึน้และทศันคติหรอืบทบาททีส่นั

บสนุนความรุนแรง 

ใหก้ลุ่ม "สีเขียว" 

มองหาทศันคติหรอืการกระท าทีส่ามารถชว่ยหยุดความรุนแร

งในครอบครวัได ้

จากน้ันแต่ใหล้ะกลุ่มแลกเปลีย่นขอ้สรุปและเขยีนลงบนกระดา

นโปสเตอรแ์ต่ละแผ่น 

หลงัจากน้ันและหากกลุ่มโดยรวมคิดว่าจ าเป็น 
ก็สามารถเพิม่องคป์ระกอบเพิม่เติมลงในโปสเตอรไ์ด ้

สุดทา้ย จะมีเอกสารพรอ้มการสรุปใหแ้ต่ละกลุ่ม 

 
 

 
คู่มอืผูฝึ้กสอน 

ก่อนทีจ่ะส่งกรณีศกึษาไปยงักลุ่มต่าง  ๆ
วทิยากรสามารถเสรมิสรา้งแนวคิดบางประการเกีย่วกบัสาเ

หตุและประเภทของความรุนแรง 

 

สิง่ส าคญัคือตอ้งจ าไวว่้าสิง่นีอ้าจทา้ทายทางอารมณ ์
และผูเ้ขา้รว่มอาจรูส้กึอดึอดัจ าไวว่้าพวกเขามีสิทธิที์จ่ะไม่พู

ดอะไร 

 
ค ำถำมต่อไปน้ีอำจช่วยพฒันำกำรอภิปรำย: 

ใครเป็นผูร้บัผิดชอบสถานการณข์องมาเรยี ตวัเธอเอง 
สามีของเธอ หรอืคนอืน่ ๆ ในเรือ่ง? 

ความรุนแรงปรากฎขึน้ในรูปแบบใด มนัปรากฏขึน้ในทนัทีหรอืไม่? 

ชวิีตส่วนตวัของมาเรยีมีผลกระทบต่อชวิีตสาธารณะของเธออย่

างไร? 

อะไรคือบทบาทและความรบัผิดชอบทีแ่ตกต่างกนัของผูท้ีเ่กีย่ว

ขอ้งกบัเรือ่งนีใ้นการยุตคิวามรุนแรง? 

พวกเขาสามารถแสดงบทบาทท่ีแตกต่างกนัไดห้รอืไม่? 

สหภาพแรงงานสามารถท าอะไรไดบ้า้งเพ่ือป้องกนัหรอืยุติความ

รุนแรงในครอบครวั? 

แผ่นกจิกรรม 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 
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กรณีของมาเรยี 
มาเรยีอายุ 28 

ปีและท างานในส านักงานของบรษิทัท่องเทีย่วแห่งหน่ึง 

เธอแต่งงานกบัฮวนเมือ่อายุ 20 ปี และเขาอาย ุ23 ปี 

ทนัททีีแ่ต่งงานกนั 
ฮวนบอกมาเรยีว่าเขาจะรบัผดิชอบรายไดข้องครอบครวั 
เพราะเธอไม่รูว้ธิกีารเก็บออม 
และจากนีไ้ปเขาจะใหเ้งนิทีเ่ธอตอ้งการเพือ่ซือ้อาหารและของใช ้

ในบา้น 

ฮวนขอใบเสรจ็รบัเงนิเพือ่พสิูจนว์่ามาเรยีใชเ้งนิเพือ่ความตอ้

งการของครอบครวัจรงิ ๆ 

มาเรยีตัง้ครรภ ์
ฮวนเร ิม่บอกมาเรยีเป็นประจ าว่าเธอโชคดมีากทีม่เีขา 
เพราะไม่มใีครอยากไดเ้ธอเป็นภรรยา 
เพราะเธอไม่รูว้ธิกีารท างานบา้น 

หลงัจากใหก้ าเนิดลูกชาย ฮวนเร ิม่ทุบตมีาเรยี 
โดยกล่าวหาว่าเธอรกัลูกมากกว่าเขา 

 

มาเรยีไม่รูว้า่จะท าอย่างไร 
เธอคุยกบัแม่ของเธอเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้
และหล่อนบอกเธอว่าสิง่เหลา่นีเ้ป็น 
"ส่วนหน่ึงของการแต่งงาน" 

และผูห้ญงิควรอยู่เคยีงขา้งสามขีองเธอ 

เมือ่ลูกชายโตขึน้ ฮวนก็ขู่เขาเชน่กนั มาเรยีเป็นห่วง 
แต่ในขณะเดยีวกนัก็เช ือ่ว่าการแยกเด็กออกจากพ่อแม่อาจเ

ป็นอนัตรายได ้

มาเรยีบอกเพือ่นรว่มงานคนหน่ึงของเธอซึง่เธอมคีวามสมัพนัธด์ ้

วยมากทีสุ่ด 
ว่าฮวนทุบตเีธอเป็นประจ าและเธอตอ้งการความชว่ยเหลอื 
เพือ่นรว่มงานของเธอบอกวา่ใหเ้ธอทิง้สามขีองเธอทนัท ี

 

มาเรยีขาดงานมากขึน้โดยไม่มขีอ้แกต้วัทีเ่หมาะสม 
และเจา้นายของเธอบอกเธอว่าถา้เธอยงัท าแบบนีต่้อไป 
เขาจะตอ้งไล่เธอออก 

มาเรยีไม่รูว้่าจะหนัไปทางไหนหรอืตอ้งท ายงัไง หากเธอไม่มงีาน 
ก็จะยิง่ทนไม่ได ้วนัหน่ึง มาเรยีเห็นใบปลวิของสหภาพแรงงาน 
และไดต้ดิต่อตวัแทนของสหภาพแรงงานของเธอ 
เธอถามวา่ควรท าอย่างไรหากมคีนในบรษิทัประสบปัญหาคว

ามรุนแรงในครอบครวั 

ตวัแทนสหภาพแรงงานใหข้อ้มูลและหมายเลขโทรศพัทแ์ก่ผู ้

ถูกกระท าในพืน้ทีข่องเธอ 
เขายงัอธบิายวา่ขอ้มูลทีไ่ดร้บัเป็นความลบั 
ดงัน้ันเขาจงึไม่ตอ้งระบุช ือ่ของบุคคลน้ัน 
แต่สิง่ส าคญัคอืตอ้งรูเ้พือ่แจง้หวัหนา้งานหรอืผูบ้งัคบับญัชา 
เน่ืองจากความรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่องานของเธอ 

ในทีสุ่ดมาเรยีก็ยอมรบัว่าเธอและลูกชายของเธอประสบกบัค

วามรุนแรงทีบ่า้นและเธอก าลงัจะถูกไล่ออกเพราะสถานการ

ณนี์ ้

ตวัแทนสหภาพมกีารประชมุเป็นการส่วนตวักบัเธอ 
และรบัรองว่าความเป็นส่วนตวัของเธอไดร้บัการคุม้ครอง 
และเขาจะใหค้วามชว่ยเหลอืทุกอย่างเท่าทีจ่ะท าได ้
เขาใหข้อ้มูลกบัเธอเกีย่วกบัการด าเนินการเพือ่ความปลอด

ภยัของเธอและลูกชาย (เชน่ การเก็บบนัทกึการถูกท ารา้ย 

การปกป้องเอกสารส าคญั ฯลฯ) 

และกระตุน้ใหเ้ธอโทรหาสายด่วน 

มาเรยีท า 
และไดพู้ดคุยกบัผูห้ญงิคนหน่ึงซึง่อธบิายว่าเธอเป็นหน่ึงในผู ้

หญงิอกีหลายคนทีป่ระสบกบัความรุนแรงในครอบครวั 
ผูห้ญงิคนนี ้ ผูซ้ ึง่ไดร้บัการฝึกฝนใหช้ว่ยเหลอืเธอ 
เสนอขอ้มูลและแนวคดิต่าง ๆ 
เพือ่ใหม้าเรยีและลูกชายปลอดภยัยิง่ขึน้ 

เป็นคร ัง้แรกทีม่าเรยีไดพู้ดคุยกบัลูกชายอย่างเปิดเผยเกีย่วกั

บความกลวัทีม่ต่ีอสามแีละพอ่ทีใ่ชค้วามรุนแรงรว่มกนั 

หลงัจากคดิและวางแผนอยู่สองสามสปัดาห ์
มาเรยีก็โทรหาพีส่าวและถามว่าเธอจะยา้ยเขา้ไปอยู่ทีบ่า้นได ้

ไหม พี ่
สาวของเธอสนับสนุนเธอและยนิดกีบัการตดัสนิใจของเธอ 

บ่ายวนัหน่ึง 
มาเรยีเก็บขา้วของของเธอและยา้ยไปทีบ่า้นของพีส่าวกบัลูก

ชายของเธอ 

สหภาพแรงงานจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัการคุกคามแ

ละการใชค้วามรุนแรงแกพ่นักงานทุกคน 

มาเรยีรูส้กึถูกครอบง าและโลกแห่งความจรงิของเธอก็เปลีย่น

ไปโดยสิน้เชงิ 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที ่

190 และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 
 

อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที1่90 
และขอ้เสนอแนะ 206 
ว่าดว้ยความรนุแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท างาน 

เหตใุดอนุสญัญา 190 

จงึจ าเป็นตอ้งมขีอ้เสนอแนะดว้ย 
 

อนุสญัญาเป็นเครือ่งมอืทางกฎหมายทีส่ าคญัเน่ืองจากมีผลผู

กพนัทางกฎหมายกบัประเทศทีใ่หส้ตัยาบนั 

 

อนุสญัญาว่าดว้ยความรุนแรงและการคุกคาม (C190) 

เสรมิดว้ยขอ้เสนอแนะ 206 (R206) 
 

ขอ้เสนอแนะเป็นแนวทางทีไ่ม่มผีลผูกพนัซึง่ใหค้ าแนะน าที่

ส าคญัแกร่ฐับาลเกีย่วกบัวธินี าอนุสญัญาไปปฏบิตั ิ
อกีทัง้ยงัเป็นเคร ือ่งมอืส าคญัในการหารณรงคแ์ละการเจรจา

ต่อรองอกีดว้ย 
 

สิง่ที ่C190 และ R206 กล่าวถงึ 

1. นิยามความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท า

งาน เป็น 

ค าจ ากดัความนีป้ระกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญัสองประกา

ร ประการแรก คอืความประพฤตทิีค่รอบคลุม "ชดุ" 

ของพฤตกิรรมทีส่ามารถด าเนินการไดอ้ย่างเป็นอสิระหรอืรว่

มกนั และสามารถลุกลามบานปลายขึน้ไดใ้นทนัท ี
และประการทีส่อง คอืพฤตกิรรมหรอืการปฏบิตัเิหล่านี ้
"ไม่สามารถยอมรบัได"้ และการกระท าเชน่น้ัน 

ควรเป็นการตัง้ใจทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิหรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ

อนัตรายทางรา่งกาย จติใจ ทางเพศ หรอืทางเศรษฐกจิ" 

การรวมค าวา่ "อนัตรายทางเศรษฐกจิ" 

เขา้กบัอนัตรายทางดา้นรา่งกาย  จติใจ 
และทางเพศท าใหม้ั่นใจไดว้่าไดค้รอบคลุมความรุนแรงและก

ารคุกคามทุกรูปแบบ 
 

C190 ใชแ้นวทางทีเ่นน้เหยือ่เป็นศูนยก์ลาง 

โดยเนน้ทีพ่ฤตกิรรม การปฏบิตั ิ หรอืการคกุคาม 
และผลกระทบทีม่ต่ีอเหยือ่ 
การไม่อา้งองิถงึผูก้ระท าผดิเป็นการตอกย า้วตัถุประสงคข์องเ

คร ือ่งมอืนี ้
ซึง่ก็คอืการก าจดัความรุนแรงและการคุกคามทุกรูปแบบในโ

ลกแห่งการท างาน โดยไม่ค านึงถงึแหล่งทีม่า 

 หน่วยการเรยีนรูท้ี่

5  

 

พฤตกิรรมและการปฏบิตัทิีย่อมรบัไม่ไดใ้นรูปแบบที่

หลากหลาย หรอืการคกุคามดงักล่าว 
ทีไ่ม่ว่าจะเกดิขึน้เพยีงคร ัง้เดยีวหรอืเกดิขึน้ซ า้ ๆ 
ซึง่มเีป้าหมาย ส่งผล 
หรอืมแีนวโนม้ทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิอนัตรายทางรา่งกาย 
จติใจ ทางเพศหรอืทางเศรษฐกจิ 
และรวมถงึความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานต่ออนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ฉบบัที ่190 และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 

2. รวมถงึ "ความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ" 

ซึง่ม ี

 

การอา้งองิถงึ "บคุคล" มคีวามส าคญั 

เพราะแมว้า่จะมกีารระบุไวอ้ยา่งชดัเจนว่าความรุนแรงทางเพ

ศและการคุกคามส่งผลกระทบต่อผูห้ญงิและเด็กผูห้ญงิอย่าง

ไม่สมส่วน 
แต่ก็มจีุดมุ่งหมายเพือ่ใหค้วามคุม้ครองจากพฤตกิรรมดงักล่

าวต่อทุกคน 

การรวม "เพศสรรีะและเพศสภาพ" 

เขา้ไวด้ว้ยกนัน้ันมคีวามส าคญั 
เน่ืองจากตอ้งค านึงถงึทัง้ลกัษณะทางชวีวทิยาของแต่ละบุคค

ล 
ตลอดจนเครอืข่ายของแนวความคดิทีส่รา้งขึน้ทางสงัคมเกีย่

วกบับทบาทของชายและหญงิ 
ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา (ดูหน่วยการเรยีนรูท้ี ่ 2 

ของคู่มอืนี)้ 
 

 

 

มุ่งเป้าไปทีบุ่คคลเนือ่งจากเพศสรรีะหรอืเพศส

ภาพ 
หรอืส่งผลกระทบต่อบุคคลเพศใดเพศหนึง่อย่างไ

ม่สมส่วน และรวมถงึการคุกคามทางเพศ 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานต่ออนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ฉบบัที ่190 และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 
 

3. รวมความรุนแรงในครอบครวัเป็นปัญหาในโลกแห่งการ

ท างาน 
 

 
การตอบสนองทางเพศ หมายถงึ 
การจงใจใชก้ารพจิารณาเร ือ่งเพศสภาพเพือ่ส่งผลต่อการออกแบบ การพฒันา 
การน าไปปฏบิตั ิ และผลลพัธข์องโปรแกรมและกลยุทธ  ์ นโยบาย กฎหมายและขอ้บงัคบั 
ตลอดจนขอ้ตกลงรว่มกนั 
น่ีแสดงถงึแนวทางทีส่ะทอ้นความเป็นจรงิของเด็กผูห้ญงิและผูห้ญงิทุกคน 
ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการของพวกเขาโดยเฉพาะ 
รบัประกนัการมส่ีวนรว่มในกระบวนการตดัสนิใจทุกระดบั 
ใหค้วามส าคญักบัมุมมองของพวกเขา เคารพประสบการณข์องพวกเขา 
และเขา้ใจความแตกต่างทางพฒันาการระหว่างเด็กผูห้ญงิและเด็กผูช้าย 
ผูห้ญงิและผูช้ายในความหลากหลายทัง้หมดและตลอดวงจรชวีติของพวกเขา 
จุดมุ่งหมายสูงสุดคอืการใหอ้ านาจแกเ่ด็กผูห้ญงิและสตร ี
โดยมจุีดมุ่งหมายเพือ่ส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศในทางปฏบิตัแิละบรรลุความเท่าเทีย

มกนัทางเพศ "ความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท างาน: 

คู่มอือนุสญัญาฉบบัที ่190 และขอ้เสนอแนะฉบบัที ่206" ILO 2020 

 
สงัเกตว่าความรุนแรงในครอบครวัสามารถส่งผลกระทบต่อการจา้งงาน ประสทิธภิาพ ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภยั  และรฐับาล 
องคก์ร นายจา้งและลูกจา้ง และสถาบนัตลาดแรงงานสามารถชว่ยไดใ้นส่วนของมาตรการเพือ่การรบัรู ้ตอบสนอง 
และจดัการกบัผลกระทบของความรุนแรงในครอบครวั  



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานต่ออนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที ่190 

และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 

4. ปกป้องพนักงานทกุคน 

C190 ครอบคลุมพนักงานทุกคน: 
 

โดยไม่ค านึงถงึสถานะทางสญัญาของพวกเขา 
ไม่ว่าจะเป็นสว่นตวัหรอืสาธารณะ ทัง้เศรษฐกจิในระบบและนอกระบบ 
และไม่ว่าในเขตเมอืงหรอืในชนบท ผูท้ีฝึ่กอบรม ไดแ้ก ่
นักศกึษาฝึกงานและผูฝึ้กงาน พนักงานทีถู่กเลกิจา้ง อาสาสมคัร 
ผูท้ีห่างานและผูส้มคัรงาน และบุคคลทีใ่ชอ้ านาจ หนา้ที ่
หรอืความรบัผดิชอบของนายจา้ง" (ขอ้ 2) 

 

5. ขยายแนวคดิของ "สถานทีท่ างาน" 

เพือ่ค านึงถงึประเภทและรูปแบบการท างานใหม ่ๆ 
ทีม่อียู่และทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง 

ขอ้ตกลงนีร้วมถงึความรุนแรงและการคกุคามทีเ่กดิขึน้ใ

นทีท่ างาน เชือ่มโยงหรอืเกดิขึน้จากการท างาน 

มนัสำมำรถเกดิขึน้ได:้ 

ก.ในทีท่ างาน 

รวมทัง้ในทีส่าธารณะและพืน้ทีส่่วนตวัเมือ่เป็นสถานทีท่ างาน 

ข.ในสถานทีซ่ ึง่พนักงานไดร้บัค่าจา้ง ในชว่งพกัหรอืรบัประทานอาหาร 

หรอืใชสุ้ขภณัฑ ์
สิง่อ านวยความสะดวกในการซกัลา้งและเปลีย่นเสือ้ผา้ 

ค.ระหว่างการเดนิทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน การเดนิทาง 

การฝึกอบรม กจิกรรมหรอืกจิกรรมทางสงัคม  
 
 

 
 

 จ.ในทีพ่กัทีน่ายจา้งจดัหาให ้และ 

 ฉ.เมือ่เดนิทางไปและกลบัจากทีท่ างาน 

 

 

การอา้งองิถงึ 
"พืน้ทีส่าธารณะและพืน้ทีส่่วนตวัเมือ่เป็นสถานที ่

ท างาน" 

ครอบคลุมคนงานในระบบเศรษฐกจินอกระบบ 
เชน่ พอ่คา้แม่คา้รมิถนน 
คนท างานบา้นทีท่ างานใหบ้า้นเรอืนส่วนตวัของบุค

คลอืน่หรอืคนท างานทีบ่า้นซึง่ท างานทีบ่า้นของต

นเอง 

การกล่าวอย่างชดัเจนถึง 
"การสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน 

รวมถึงการสือ่สารทีใ่ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและกา

รสือ่สาร" ครอบคลุมการสือ่สารทุกประเภท 

รวมถึงวิธกีารทางดิจทิลั 
ซึง่มีความส าคญัเนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของการท างา

นทางไกลในชว่งไม่กีปี่ทีผ่่านมา 
และยงัเป็นวิธกีารใหบ้รกิาร 
ทีค่ล่องตวัมากขึน้ในการจดัการกบัภาระงานและชวิี

ตส่วนตวั 

ง. ผ่านการสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน 

รวมถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานต่ออนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบบัที ่190 

และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 

 

6. เพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีารป้องกนัอย่างมปีระสทิธภิาพต่อคว
ามรุนแรงและการคุกคามทุกรูปแบบในโลกแห่งการท างาน 
C190 เรยีกรอ้งใหป้ระเทศทีใ่หส้ตัยาบนัยอมรบั 

"โดยปรกึษาหารอืกบันายจา้งและลูกจา้ง" 

ถงึแนวทางทีค่รอบคลุม บูรณาการ และค านึงถงึเพศสภาพ 

ครอบคลุม 
เน่ืองจากชว่ยใหเ้ขา้ถงึไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่กบับุคคลหรอืกลุ่

มซึง่อยู่ในสถานการณท์ีเ่ปราะบาง 
การส่งเสรมิวฒันธรรมในทีท่ างานแบบมสี่วนรว่มเป็นสิง่ส าคญั

เพือ่ใหม้ั่นใจถงึโอกาสและการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั 
ตลอดจนป้องกนัการเลอืกปฏบิตั ิความรุนแรง และการคุกคาม 
โดยค านึงถงึความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัของคนพกิาร 
ชนกลุ่มนอ้ย แรงงานขา้มชาต ิเป็นตน้ 

 

น่ีหมายถงึการจดัหาเคร ือ่งมอื ค าแนะน า และการศกึษา 
การฝึกอบรมกจิกรรมเกีย่วกบัความรุนแรงและการคุกคาม 
และมาตรการป้องกนัและคุม้ครองในรูปแบบทีทุ่กคนเขา้ถงึได ้

 

ความอ่อนไหวทางเพศ 
เนน้ย า้ถงึความจ าเป็นในการแกไ้ขตน้ตอของความรุนแรงและ

การคุกคามทางเพศ และลดผลกระทบทีเ่ป็นอนัตราย 

 

บูรณาการหมายถงึความตอ้งการทีจ่ะจดัการกบัเหตุการณท์ีเ่

กดิขึน้ 

 

 
 

…ในดา้นแรงงานและการจา้งงาน 

ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
ความเสมอภาคและการไม่เลอืกปฏบิตัิ 
และกฎหมายอาญา ตามความเหมาะสม" 

 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานต่ออนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ฉบบัที ่190 และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 
 

7. บทบญัญตัขิองอนุสญัญานีไ้ม่เพยีงมุ่งหมายใหน้ าไปใ
ชใ้นกฎหมายของประเทศทีใ่หส้ตัยาบนัเท่าน้ัน 
แต่ยงัผ่านขอ้ตกลงรว่มหรอืมาตรการอืน่ ๆ 
รวมทัง้บทบญัญตัทิีข่ยายหรอืดดัแปลงบทบญัญตัดิา้นความ

ปลอดภยัและอาชวีอนามยัทีม่อียู่ใหค้รอบคลุมถงึความรุนแรง

และการคุกคาม และบทบญัญตัทิีพ่ฒันา 
มาตรการเฉพาะเมือ่จ าเป็น 

 

ซึง่หมายความวา่เราไม่ควรรอใหป้ระเทศต่าง ๆ 
ใหส้ตัยาบนัในอนุสญัญา 
สหภาพแรงงานตอ้งเร ิม่ใชม้นัทนัทโีดย: 

 

รว่มเสวนาและก าหนดนโยบายรว่มกบัรฐับาล ตวัแทน 
และนักการเมอืง เพือ่ป้องกนั แกไ้ขปัญหา 
และแกไ้ขความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท างาน 

 การรณรงคแ์ละการเจรจาต่อรองรว่ม 
ใหก้ารฝึกอบรมเกีย่วกบัมุมมองเรือ่งเพศแก่ตวัแทนสหภาพแ

รงงาน 
เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถมีส่วนรว่มในการประเมินความเสีย่งข

องความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท างาน 

 

การสรา้งความตระหนักและการใหข้อ้มูลและการศกึษาในรู

ปแบบทีเ่ขา้ถงึไดแ้กค่นงานทุกคนเกีย่วกบัความรุนแรงและกา

รคุกคามในโลกแห่งการท างาน 
รวมถงึขอ้มูลเฉพาะเกีย่วกบัความรุนแรงและการคุกคามทางเ

พศ 

 

รวมถึงอนุสญัญาและถอ้ยค าตามอนุสญัญาฉบบัที ่ 190 

และขอ้เสนอแนะ206 ในขอ้ตกลงการเจรจาต่อรองรว่ม 

 

โดยใชอ้นุสญัญาฉบบัที ่190 และขอ้เสนอแนะ 

206 เพือ่ปรบัปรุงหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายและกฎหมายทีม่อียู่ 

ซึง่จะชว่ยรบัรองการใหส้ตัยาบนั 

 

ท างานรว่มกบันายจา้งเพือ่ใหแ้น่ใจว่านโยบายดา้นสุขภาพแ

ละความปลอดภยัรวมถึงความรุนแรงและการคุกคาม 
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ความรุนแรงบนพืน้ฐานทางเพศสภาพ 

 

สนับสนุนสหพนัธส์หภาพแรงงานระดบัโลกในการเจรจาก

รอบขอ้ตกลงระดบัโลกเพือ่รวมขอ้ความตามอนุสญัญาฉบบั

ที ่190 และขอ้เสนอแนะ 206 

 

นโยบำยกำรท ำงำนควรรวมอะไรบำ้งเพือ่ก ำจดัควำมรุน

แรงและกำรคุกคำมในสถำนทีท่ ำงำน 

- ค าแถลงการณว่์าจะไม่ยอมใหม้กีารใชค้วามรุนแรงและการคุก

คาม 

 

- โครงการป้องกนัโดยระบุความรบัผดิชอบและวตัถุประสงค ์

ของนายจา้งและลูกจา้งอย่างชดัเจนเพือ่ขจดัความรุนแรง 

 

- รวมความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ 
ตลอดจนการคุกคามทางเพศและความรุนแรงในครอบครวัเขา้

ไปดว้ย 

 

- รวมมาตรการก าจดั จดัการ 
และป้องกนัความรุนแรงและการคุกคาม เชน่: 

 
 
 
 
 
 

 
o ขอ้มูลการรอ้งเรยีนและขัน้ตอนการสอบสวน 

 

o เหตุการณค์วามรุนแรงและการคุกคามทัง้หมดจะไดร้บัการ

พจิารณาและด าเนินการ 

 

o คุม้ครองความเป็นส่วนตวัของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและคุม้ครองให ้

ผูแ้จง้เบาะแสและพยานเป็นความลบั 
ตลอดจนปกป้องพวกเขาจากการตกเป็นเหยือ่และการตอบโ

ต ้



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานต่ออนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ฉบบัที ่190 และขอ้เสนอแนะ 206 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เรารูอ้ะไรเกีย่วกบั C190 
และเหตใุดมนัจงึส าคญัมาก? 

วตัถุประสงค:์ เพือ่กระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มเขา้ใจ C190 

และความส าคญัของมนั 

 

กจิกรรมที ่1 

ขัน้ตอน 

มอบส าเนา C190 ใหทุ้กคน  
ผูเ้ขา้รว่ม. 

 

อ่านบทความรว่มกนัและตอบค าถามทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

รว่มกนัคดิว่าท าไม C190 

จงึอาจเกีย่วขอ้งกบัพนักงานในอุตสาหกรรมหรอืในทีท่ าง

านของคุณ 
 
 
 

 

 

ค าจ ากดัความทีค่รอบคลุมของความรุนแรงและการคุกคาม 

ครอบคลุมกลุ่มคนท างานทัง้หมด โดยเนน้เฉพาะกลุ่มเปราะบางและแรงงานล่อแหลม 

ความเขา้ใจทีก่วา้งขึน้เกีย่วกบัโลกแห่งการท างาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไม่ไดจ้ ากดัอยู่แค่ในสถานทีท่ างานทางกายภาพ 

หน่วยงานส าหรบัการระงบัขอ้พพิาทและการบงัคบัใชก้ารลงโทษ การเยยีวยา และการสนับสนุนเหยือ่/ผูร้อดชวีติ 

การจดัตัง้คณะกรรมการรว่มเพือ่ตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย 

 

การตดิตามและประเมนิผลเพือ่ใหน้โยบายมปีระสทิธภิาพ 

 

โปรดจ าไวว้า่นโยบายทัง้หมดตอ้งครอบคลุม บูรณาการ และรวมถงึมุมมองเร ือ่งเพศ 

แผ่นกจิกรรม 



ความรุนแรงและการคุกคามในทีท่ างาน 

- คู่มอืการฝึกอบรมสหภาพแรงงานเกีย่วกบัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ฉบบัที ่190 และขอ้แนะ 206 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

กจิกรรมที ่2 

วตัถุประสงค ์

ประเมนิความรูข้องผูเ้ขา้รว่ม 

ในเนือ้หาของ C190 

หลงัจากผ่านการฝึกอบรมหรอืการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

 

ขัน้ตอน 

 

เมือ่กจิกรรมที ่1 เสรจ็สิน้ 

ใหแ้จกส าเนาค าถามต่อไปนีแ้ก่ผูเ้ขา้รว่ม 

 

ผูเ้ขา้รว่มแต่ละคนจะตอ้งตอบค าถามเป็นรายบุคคล 
และในตอนทา้ย 
ค าตอบจะถูกแบ่งปันเพือ่ใหก้ลุ่มสามารถไขขอ้สงสยัและเ

ตมิเต็มแนวคดิทีย่งัไม่เขา้ใจ 

 
แบบสอบถำม 

1. อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) คอือะไร? 

2. ความรุนแรงและการคุกคามเป็นเพียงการท ารา้ยรา่งกายต่

อบุคคลหน่ึงจากอกีบุคคลหน่ึงใชห่รอืไม่? 

คุณจ าความรุนแรงประเภทใดไดอ้กีบา้ง? 

 

3. ผูห้ญงิและผูช้ายไดร้บัผลกระทบจากความรุนแรง

และการคุกคามอย่างเท่าเทยีมกนัใชห่รอืไม่? 
 

4. ความรุนแรงทางเพศคอือะไร? 

5. เหตุใดอนุสญัญาว่าดว้ยความรุนแรงและการคุกคามใ

นโลกแห่งการท างานจงึกล่าวถงึความรุนแรงในครอบครวั

? 

 

6. การคุกคามทางเพศระหวา่งงานเลีย้งอาหารค ่าอยู่ภาย

ใต ้C190 หรอืไม่? 

 

7. ความรุนแรงและการคุกคามเป็นการกระท าโดยหวัหนา้

งานหรอืนายจา้งต่อพนักงานเท่าน้ันใชห่รอืไม่? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. C190 หมายถึงอะไรใน "โลกแห่งการท างาน"? 
 

9. อนุสญัญาคุม้ครองพนักงานบรษิทัหรอืไม่? 
 

10. เหตุใดจงึอา้งว่าคนงานทุกคนไดร้บัความคุม้ครองต

าม C190? 

 

11. มเีพียงรฐัเท่าน้ันทีส่ามารถจดัการกบัความรุนแรงและก

ารคุกคามได ้จรงิไหม? 
 

12. ความรุนแรงและการคุกคามเป็นส่วนหน่ึงของอาชวีอนามั

ยและความปลอดภยัใชห่รอืไม่? 
 

13. สหภาพแรงงานตอ้งรออนุสญัญาฉบบัที ่190 

ใหส้ตัยาบนักอ่นจงึจะลงมือปฏบิตัไิดใ้ชห่รอืไม่? 
 

14. หากค าตอบคอื "ไม่" 

สหภาพแรงงานจะท าอะไรไดบ้า้งเพือ่ใชข้อ้ตกลงนี?้ 



 

 

 
 

 

 

 
 

แผ่นขอ้มูล  
 

ขอ้ควำมของ C190 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 

 

ขอ้ควำมของ R206 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206 

 

โบรชวัรข์อ้มูลของสหพนัธน์ำนำชำตเิกีย่วกบั C190 
https://en.breakingthecircle.org/descargas/en/convencion190/ILO190Flyer_en_web.pdf  

 

คู่มอืแนวปฏบิติัทีดี่ดำ้นควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศในองคก์รสหภำพแรงงำนยูนิ โกลบอล ยูเน่ียน 

https://en.uni-iwd.org/descargas/GoodPracticesEN.pdf  
 

 
 
 

 
 
 

 

 บรรณานุกรมและแหล่งขอ้มลู  

 
สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีป่ลอดภยัและดต่ีอสุขภำพ ปรำศจำกควำมรุนแรงและกำรคุกคำม - เจนีวำ: ILO, 

2020https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publi cation/wcms_751837.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC190
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AR206
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