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อภิธานศัพท์ส�าหรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการย้ายถิ่น ว่าด้วย
แรงงานหญิงข้ามชาติและการยุตคิ วามรุนแรงต่อผูห้ ญิง (EVAW)
ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น แนวทางส� า หรั บ สื่ อ มวลชน
นักวิจัย ผู้ฝึกอบรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่งด�าเนิน
การฝึกอบรมหรือผู้เขียนเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงานหญิง
และความรุนแรงต่อผู้หญิงในบริบทของการย้ายถิ่น โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและ
องค์การสหประชาชาติ เพือ่ ขจัดความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็ก
ผูห้ ญิง (EU-UN Spotlight Initiative to Eliminate Violence
Against Women and Girls)
ภาษาหรือค�าศัพท์ที่เลือกใช้ในเอกสารเพื่อการสื่อสารต่าง ๆ
และการฝึกอบรม สามารถส่งผลต่อจุดยืนและความรู้สึกของ
ผู้อ่านหรือผู้รับสารได้ นอกจากนี้ บางครั้งยังส่งเสริมให้เกิด
การเหมารวม ดั ง นั้ น จึ ง จ� า เป็ น ต้ อ งมี ค วามชั ด เจนในการ
เลือกใช้ค�าศัพท์และค�าจ�ากัดความที่เกี่ยวกับแรงงานหญิง
ข้ามชาติ และความรุนแรงต่อผู้หญิง เพื่อสร้างพื้นฐานร่วมกัน
ในการสือ่ สารและท�างานเพือ่ สร้างสังคมทีท่ กุ คนเคารพสิทธิของ
กันและกันและตระหนักถึงความคิดเห็น ทางเลือก และอ�านาจ

ในการตัดสินใจและการกระท�าที่มาจากเจตจ�านงของผู้หญิง
อภิธานศัพท์ฉบับนี้น�าเสนอค�าศัพท์ที่ใช้สิทธิเป็นศูนย์กลางซึ่ง
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และแนวทางที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติเท่าที่เป็นไปได้
ในสั ง คมซึ่ ง พบเห็ น ทั ศ นคติ ใ นแง่ ล บของประชาชนที่ มี ต ่ อ
แรงงานข้ามชาติ1 และต่อผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง2 ได้โดย
ทั่วไปจึงมีความจ�าเป็นที่จะไม่เพียงท�าให้วาทกรรมสาธารณะ
เหล่านั้นถูกต้องเท่านั้น แต่ยังต้องไม่ใช้ค�าที่เป็นการลิดรอน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่น “ผู้ย้ายถิ่นที่ผิดกฎหมาย (illegal
migrants)” ซึ่งแฝงความหมายว่าผู้ย้ายถิ่นเป็นอาชญากร โดย
เปลี่ยนมาใช้ถ้อยค�ากลาง ๆ ซึ่งเป็นที่รับรู้กันในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศมากกว่า เช่น “ผูย้ า้ ยถิน่ ทีไ่ ม่มเี อกสารทีถ่ กู ต้อง
(undocumented migrant)” ในท�านองเดียวกัน ควรใช้คา� ว่า
“ผู้เสียหาย” มากกว่า “เหยื่อ”3 เมื่อพูดถึงผู้หญิงที่ประสบ
ความรุนแรง เพื่อส่งเสริมเจตจ�านงของผู้หญิงและเสริมพลัง
แก่ผู้หญิง ค�าที่เลือกใช้สามารถส่งเสริมทัศนคติในเชิงบวกต่อ
แรงงานหญิงข้ามชาติและผู้ที่ประสบกับความรุนแรง

ค�าอธิบายอภิธานศัพท์
ค�าจ�ากัดความของค�าศัพท์ตา่ ง ๆ ซึง่ เป็นการตีความในเชิงบวกและใช้สทิ ธิเป็นพืน้ ฐาน องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
และองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) จะท�า
เครื่องหมาย * เพื่อแยกออกจากค�าจ�ากัดความอื่น ๆ ในอภิธานศัพท์ฉบับนี้ ซึ่งมีที่มาจากกฎหมายและมาตรฐานระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ

1

ILO and UN Women, Public Attitudes towards Migrant Workers in Japan, Malaysia, Singapore, and Thailand, 2019.

2

UN Women, UNODC, and UNDP, Trial of Rape: Understanding the Criminal Justice System Response to Sexual Violence in Thailand and Viet Nam,
2017.

3

อย่างไรก็ตาม ค�าว่า “เหยื่อ” มักใช้ในด้านกฎหมายและการแพทย์เพื่อรับรู้ว่าความรุนแรงบนพื้นฐานของเพศสภาพหลายรูปแบบนั้นถือเป็นอาชญากรรม. Global Protection
Cluster (GPC), Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, 2019.

1

A
Abuse of authority
(การใช้อ�านาจหน้าที่
โดยมิชอบ)

การใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ คือการใช้ต�าแหน่งที่มีอิทธิพล อ�านาจ (power) หรือ
อ�านาจหน้าที่ (authority) ของตนต่อบุคคลอื่นโดยไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อบุคคลหนึ่งใช้อิทธิพล ก�าลัง หรืออ�านาจหน้าที่ของตนเพื่อส่งผลอย่างไม่เหมาะสม
ต่ออาชีพหรือสภาพการจ้างงานของบุคคลอื่น รวมถึงแต่มิได้จ�ากัดอยู่เพียง การแต่งตั้ง
การมอบหมายหน้าที่ การต่อสัญญา การประเมินผลการด�าเนินงานหรือการเลือ่ นต�าแหน่ง
การใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบยังหมายถึงการกระท�าที่สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ที่เป็นปฏิปักษ์หรือไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่มิได้จ�ากัดอยู่เพียง การใช้วิธีคุกคาม ขู่เข็ญ
ขู่กรรโชก หรือบีบบังคับ นอกจากนี้ การเลือกปฏิบัติและการคุกคาม รวมทั้งการคุกคาม
ทางเพศ จะทวีความร้ายแรงขึน้ เป็นพิเศษเมือ่ เกิดขึน้ ร่วมกับการใช้อา� นาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบ4

*5 Agency
(การก�าหนดเจตจ�านง
ของตนเอง)

เสรีภาพ อ�านาจในการตัดสินใจและด�าเนินการอันเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง

C
Care work
(งานสาขาผู้ดูแล)

ได้รับการนิยามค�าจ�ากัดความกว้าง ๆ ว่าหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ช่วยเหลือ และการตอบสนองต่อความต้องการทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้ใหญ่
และเด็ก คนชราและหนุ่มสาว รวมทั้งคนพิการและคนร่างการสมบูรณ์6

Case management
(การจัดการรายกรณี,
การจัดการเคส)

กระบวนการท� า งานร่ ว มกั น ระหว่ า งสหวิ ช าชี พ เพื่ อ ประเมิ น วางแผน ด� า เนิ น การ
ประสานงาน ติ ด ตามและประเมิ น ผลทางเลื อ กและบริ ก ารต่ า ง ๆ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลผ่านการสื่อสารและทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล7

4

UN Secretariat, Secretary-General Bulletin: Prohibition of Discrimination, Harassment, Including Sexual Harassment, and Abuse of Authority, ST/
SGB/2008/5 (2008).

5

ค�าจ�ากัดความของค�าศัพท์ในเชิงบวกและการตีความที่ใช้สิทธิเป็นฐานโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ UN Women ได้ทา� เครื่องหมาย* เพื่อแยกจากค�าจ�ากัด
ความอื่น ๆ ในอภิธานศัพท์ฉบับนี้ให้ชัดเจน ซึ่งมีที่มาจากกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ.

6

ILO, Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work, 2018.

7

UNICEF and International Rescue Committee, Caring for Child Survivors of Sexual Abuse, 2012.
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Client
(ผู้รับบริการ)

โปรดดู “กลุ่มเป้าหมาย”

*Consent
(ความยินยอม)

การตกลงบางสิ่ ง โดยสมั ค รใจและโดยอิ ส ระ โดยความตระหนั ก รู ้ แ ละความเข้ า ใจ
อย่ า งชั ด เจนถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ความหมายโดยนั ย และผลในอนาคตที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จาก
การกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลจะต้องรับรู้และมีอ�านาจที่จะใช้สิทธิของตน
ในการปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการกระท�า และ/หรือ ที่จะไม่ถูกบีบบังคับ8 การเงียบ
หรือการไม่สามารถ “ปฏิเสธ” มิได้หมายถึงการให้ความยินยอม9

Consular functions
(หน้าที่ด้านกงสุล)

หน้าทีใ่ ด ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยรัฐผูส้ ง่ ให้ปฏิบตั งิ านในฐานะกงสุลหรือหน้าทีท่ างการทูต
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง การคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศต้นทาง และประชาชน
ผู้ถือสัญชาติของประเทศต้นทาง ที่อยู่ในประเทศปลายทาง การออกหนังสือเดินทาง
และเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางให้แก่ประชาชน และการตรวจลงตรา (ออกวีซ่า) หรือ
ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศต้นทาง
การช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชน การท�าหน้าที่นายทะเบียนรับรองและทะเบียน
ราษฎรและหน้าที่อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการท�าหน้าที่บางอย่างที่มีลักษณะของ
งานบริหารและการรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ยาว์และบุคคนไร้ความสามารถซึง่ ถือสัญชาติ
ของประเทศต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อจ�าเป็นต้องมีการดูแลหรือการคุ้มครองบุคคล
ดังกล่าว10

Consular protection and
assistance
(ความคุ้มครองและ
ความช่วยเหลือด้านกงสุล)

บริการด้านกงสุลและบริการอื่น ๆ ที่เพียงพอและจ�าเป็นในการตอบสนองความต้องการ
ด้านสังคม วัฒนธรรม และความต้องการอืน่ ๆ ของประชาชนผูถ้ อื สัญชาติทอี่ ยูน่ อกประเทศ
หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการละเมิดใด ๆ โดยประเทศปลายทาง11

Country of destination
(ประเทศปลายทาง)

ประเทศที่แรงงานข้ามชาติจะได้รับจ้าง ก�าลังได้รับจ้าง หรือเคยได้รับจ้างในกิจกรรมที่มี
ค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี12 ควรใช้ค�าว่า “ประเทศปลายทาง (Country of destination
หรือ destination country)" หรือ “รัฐที่จ้างงาน (State of employment)13” แทนค�า
ว่า “ประเทศเจ้าบ้าน (host country)” ซึง่ มีความหมายโดยนัยว่าผูย้ า้ ยถิน่ เป็นเพียงแขก/
อาคันตุกะ

8

UN (United Nations), Glossary on Sexual Exploitation and Abuse, 2017.

9

UN Women, The Change Makers, A Young Activist's Toolkit for Ending Violence Against Women and Girls, 2014.

10

ข้อ 5 อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล, และ IOM, Glossary on Migration, International Migration Law, No. 34, 2019.

11

ข้อ 65(2) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานและสมาชิกในครอบครัว (International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW)), และ IOM, Glossary on Migration, International Migration Law, No. 34 (2019).

12

ปรับจาก ช้อ 6 (ข) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานและสมาชิกในครอบครัว (รับรองเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2546). โปรดดู ILO, Guidelines Concerning Statistics of International Labour Migration, 2018 ซึ่งระบุว่า “ประเทศปลายทางส�าหรับผู้ย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศเพื่อการท�างาน หมายถึง ประเทศซึ่งผู้ย้ายถิ่นเดินทางเข้าไปเพื่อท�างานหรือหางาน”.

13

ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานและสมาชิกในครอบครัว.

3

Country of origin
(ประเทศต้นทาง)

ประเทศซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องถือสัญชาติอยู่14 ควรใช้ค�าว่า “ประเทศต้นทาง” หรือ
“รัฐต้นทาง”15 มากกว่า “ประเทศผู้ส่งแรงงาน” (sending country)” หรือ “ประเทศ
บ้านเกิด (home country)” เนื่องจากค�าว่า “ประเทศผู้ส่งแรงงาน” ให้ความหมายโดย
นัยว่ารัฐจะมีบทบาทจริงจังในการท�าให้แรงงานออกจากประเทศเพื่อหางานและที่อยู่ใน
ต่างประเทศ ส่วน “ประเทศบ้านเกิด” ให้ความหมายว่าเป็นสถานที่ซึ่งบุคคลอาศัยอยู่
และให้ความรู้สึกผูกพัน แต่ส�าหรับผู้ย้ายถิ่นจ�านวนมาก บ้าน ก็คือที่อยู่อาศัยของพวก
เขาในประเทศปลายทาง ผู้ย้ายถิ่นเหล่านี้อาจไม่มีที่อยู่ ครอบครัว หรือสังคมในประเทศ
ต้นทางแล้ว นอกจากนี้ ค�าว่า “ประเทศบ้านเกิด” ยังไม่ได้ค�านึงถึงประสบการณ์ของผู้ที่
ย้ายถิ่นเมื่ออายุยีงน้อยมาก และดังนั้นจึงแทบไม่มี หรือไม่มีความทรงจ�าเกี่ยวกับประเทศ
ต้นทางหรือภาษาของประเทศนั้นเลย นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจผิดที่ว่า ในที่สุดแล้ว
ผู้ย้ายถิ่นและผู้อพยพทุกคนจะสามารถกลับ “บ้าน” ได้โดยไม่ค�านึงว่าพวกเขาได้อยู่กัน
มานานเท่าใด หรือกลมกลืนกับสังคมใหม่แค่ไหน หรือสภาพในประเทศต้นทางเป็นอย่างไร
ดังนั้น จึงอาจกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์ให้ “กลับบ้านไป” ด้วยเหตุแห่งการเหยียดผิว
ความเกลียดกลัวชาวต่างชาติ และการต่อต้านผู้ย้ายถิ่น ซึ่งมักจะเกิดกับผู้ย้ายถิ่นรุ่นที่สอง
ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปในประเทศบ้านเกิดของบิดาหรือมารดาตน
ก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น ค�าว่า “ประเทศบ้านเกิด” ยังท�าลายความพยายามที่จะให้ผู้ย้ายถิ่น
เข้าร่วมในสังคม และแสดงนัยถึงการยืนยันในเชิงลบว่าผู้ย้ายถิ่นไม่สามารถ หรือไม่ควร
รู้สึกถึงความผูกพันในประเทศใหม่ที่ตนได้ย้ายถิ่นเข้ามา16

Country of transit
(ประเทศทางผ่าน)

ในบริบทของการย้ายถิ่น ประเทศทางผ่าน คือ ประเทศที่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ต้องผ่าน
ในระหว่างการเดินทางไปยังประเทศปลายทาง หรือการเดินทางจากประเทศปลายทางไป
ยังประเทศต้นทาง17

D
Decent work
(งานที่มีคุณค่า)

งานที่มีคุณค่า จะต้องมีการสร้างงาน สิทธิในที่ท�างาน การเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม
และการเจรจาทางสังคม รวมทั้งความเท่าเทียมระหว่างชายหญิง18

14

ปรับจาก ข้อ 6(ก) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานและสมาชิกในครอบครัว (รับรองเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2546) โปรดดูแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติของการย้ายถิ่นแรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ พ.ศ. 2561 ซึ่งตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “ประเทศ
ต้นทางของผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศเพื่อการท�างานนั้น อาจเป็นประเทศที่ถือก�าเนิด ประเทศที่ตนถือสัญชาติ หรือประเทศที่เคยอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้ โดยขึ้นอยู่กับค�าจ�ากัดความ
ของผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ซึ่งใช้เพื่อจุดมุ่งหมายในการวัดผล”.

15

ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานและสมาชิกในครอบครัว.

16

ILO, Media-Friendly Glossary on Migration: Fair Recruitment and Forced Labour edition, 2020.

17

ปรับจากข้อ 6(ค) ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว (รับรองเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 และมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546).

18

ความหมายโดยรวม คือ โอกาสส�าหรับงานที่สร้างผลผลิตและได้รับรายได้ที่เป็นธรรม ความมั่นคงในสถานที่ท�างานและความคุ้มครองทางสังคมส�าหรับครอบครัว อนาคตที่ดี
กว่าในการพัฒนาส่วนบุคคลและความกลมกลืนกับสังคม เสรีภาพของบุคคลที่จะแสดงความคิดเห็นของตน การจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต รวม
ทั้งโอกาสและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมส�าหรับทั้งหญิงและชาย โปรดดู International Labour Organization Declaration on Social Justice for a Fair Globalization,
International Labour Conference, 97th Session, Geneva, 10 June 2008.

4

Discrimination
(การเลือกปฏิบัติ)

การแบ่งแยก กีดกัน หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา
ความคิดเห็นทางการเมือง รากเหง้า (national extraction) หรือที่มาทางสังคม ซึ่งมีผล
ให้เกิดการลบล้างหรือบั่นทอนโอกาสหรือการปฏิบัติที่เท่าเทียม19
การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยตรงเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ด ้ อ ยกว่ า อย่ า งแจ้ ง ชั ด หรื อ โดยนั ย
บนพื้นฐานที่ห้ามไว้ต้ังแต่หนึ่งข้อขึ้นไป รวมถึงการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิด
ในรูปแบบอื่น ส่วนการเลือกปฏิบัติทางอ้อม หมายถึง สถานการณ์ กฎระเบียบและ
การปฏิบัติที่ดูเหมือนเป็นกลาง แต่ความจริงกลับส่งผลให้เกิดการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม
ต่อบุคคลที่มีลักษณะบางประการ การเลือกปฏิบัติทางอ้อมนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้
เงือ่ นไข การปฏิบตั ิ หรือกฎเกณฑ์แบบเดียวกันกับทุกคน แต่สง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงโดย
ไม่ได้สัดส่วนกับบางคนบนพื้นฐานของลักษณะต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ หรือศาสนา
และไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับข้อก�าหนดอันเกี่ยวกับงาน20

Documented migrant
worker
(แรงงานข้ามชาติที่มีเอกสาร
ถูกต้อง)

อาจเรียกอีกอย่างว่า “แรงงานข้ามชาติปกติ (regular migrant worker)”21 หมายถึง
แรงงานข้ามชาติทไี่ ด้รบั อนุญาตให้เข้ามาอยูอ่ าศัยและท�างานทีม่ คี า่ ตอบแทนในรัฐทีจ่ า้ งงาน
ตามกฎหมายของรัฐนั้นและข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐนั้นเป็นภาคี22 ในบางกรณี
หมายถึงแรงงานข้ามชาติทมี่ อี า� นาจทีจ่ ะออกจากประเทศของตนโดยสิทธิและเอกสารการ
อนุญาตที่แรงงานข้ามชาติได้รับ ซึ่งในบางกรณี อาจให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วย โปรดดู
“แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารถูกต้อง (Undocumented migrant worker)”

Documented migration
อาจเรียกได้อกี อย่างว่า “แรงงานข้ามชาติแบบปกติ”23 โดยทัว่ ไปแล้วหมายถึงการเดินทาง
(การย้ายถิ่นที่มีเอกสารถูกต้อง) เข้าไป อยู่อาศัย หรือท�างานในประเทศปลายทางโดยมีเอกสารอย่างถูกต้อง นอกจากนี้
ค�านี้ยังหมายถึง การออกจากประเทศต้นทางโดยมีการจัดท�าเอกสารจากรัฐ24
การจัดท�าเอกสารจากรัฐ หมายถึง การอนุญาตให้เดินทางเข้าไป อยู่อาศัย และรับจ้าง
ในงานที่มีค่าตอบแทน โดยเป็นไปตามกฎหมายของรัฐนั้นและข้อตกลงระหว่างประเทศ
ที่รัฐนั้นเป็นภาคี25 โปรดดู “การย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารถูกต้อง” (Undocumented
migration)

19

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111). See also CEDAW for “discrimination of women”, and UN Secretariat,
Secretary-General Bulletin: Prohibition of discrimination, harassment, including sexual harassment, and abuse of authority, 11 February 2008, ST/
SGB/2008/5.

20

ILO, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, ILC.101/III(1B) (2012), paras 744-745.

21

“ถึงแม้ว่าผู้ย้ายถิ่นปกติมักจะมีเอกสารถูกต้อง แต่อาจมีกรณีที่สถานะการย้ายถิ่นปกติที่ไม่ได้สอดคล้องกับที่ได้ออกเอกสาร เช่น ภายใต้ระบบการเคลื่อนย้ายเสรีในระดับภูมิภาค
ผู้ย้ายถิ่นซึ่งได้รับอนุญาตให้เคลื่อนที่ได้ภายในภูมิภาคนั้น อาจขาดเอกสารที่จะพิสูจน์ว่าตนเป็นประชากรของรัฐสมาชิกในประชาคมระดับภูมิภาคนั้น ดังนั้น จึงอาจเป็นแรงงาน
ข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง” โปรดดู IOM, Glossary on Migration, International Migration Law, No. 34, 2019. 22 และข้อ 5(a) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานและสมาชิกในครอบครัว (รับรองเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546).

22

ข้อ 5 (ก) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานและสมาชิกในครอบครัว (รับรองเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2546).

23

“ถึงแม้ว่าผู้ย้ายถิ่นที่ถูกกฎหมายมักจะมีเอกสารถูกต้อง แต่อาจมีกรณีที่สถานะการย้ายถิ่นตามกฎหมายไม่ได้สอดคล้องกับที่ได้ออกเอกสาร เช่น ตามกฎว่าด้วยเสรีภาพในการ
เคลื่อนที่ระดับภูมิภาค ผู้ย้ายถิ่นซึ่งได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเสรีได้ภายในภูมิภาค อาจขาดเอกสารที่จะพิสูจน์ว่าตนเป็นประชากรของรัฐสมาชิกในภูมิภาคนั้น และดังนั้น จึงอาจ
ไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง” โปรดดู ” IOM, Glossary on Migration, International Migration Law, No. 34, 2019.

24

โปรดดู ILO and UN Women, Protected or Put in Harm’s Way? Bans and Restrictions on Women’s Labour Migration in ASEAN Countries, 2017.

25

ปรับมาจากข้อ 5 (ก) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานและสมาชิกในครอบครัว (รับรองเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546).

5

Domestic work
(งานบ้าน)

ค�าว่า “งานบ้าน” หมายถึง งานที่ท�าภายในครัวเรือน หรือเพื่อครัวเรือนแห่งหนึ่ง หรือ
หลายแห่ง26

Domestic worker
(แรงงานท�างานบ้าน)

ค�าว่า “แรงงานท�างานบ้าน” หมายถึง บุคคลที่รับจ้างท�างานบ้าน (โปรดดู “งานบ้าน”)27
แรงงานท�างานบ้าน คือ บุคคลที่ได้รับเงินส�าหรับการท�างานบ้าน เช่น ท�าความสะอาด
ท�าอาหาร และ ดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุในบ้าน บุคคลดังกล่าว มักอยู่อาศัยและท�างานที่
บ้านของนายจ้าง28 บุคคลที่ท�างานบ้านเป็นบางโอกาสหรือเป็นครั้งคราว และมิได้กระท�า
เป็นอาชีพ ไม่ถือเป็นแรงงานท�างานบ้าน29
*ควรใช้ค�าว่า “แรงงานท�างานบ้าน” แทนค�าว่า “ผู้ช่วย (helper)” แม่บ้าน (maid)”
“ป้า (auntie)” หรือ “คนใช้ (servant)” เพราะค�าว่าแรงงานท�างานบ้านนัน้ เน้นว่า งานบ้าน
คือการจ้างงานประเภทหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับสิทธิแรงงาน

Domestic violence
(ความรุนแรงในครอบครัว)

ความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในพื้ น ที่ ส ่ ว นตั ว โดยทั่ ว ไปแล้ ว จะเกิ ด ระหว่ า งบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือบุคคลผู้มีความใกล้ชิด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ
รวมทั้งความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ30

E
*Economic abuse
(การละเมิดทางเศรษฐกิจ)

การท�าให้ หรือ พยายามท�าให้ บุคคลต้องพึง่ พาทางการเงินกับอีกบุคคลหนึง่ ด้วยการท�าให้
ไม่สามารถเข้าถึง หรือ ควบคุมแหล่งทรัพยากร และ/หรือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยอิสระ31

Economic violence
(ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ)

การปฏิเสธมิให้บุคคลเข้าถึงและควบคุมแหล่งทรัพยากรพื้นฐาน32

Emotional abuse
(การละเมิดทางอารมณ์)

โปรดดู “การละเมิดทางจิตใจ”

26

ข้อ 1(ก) (ข) อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานท�างานบ้าน (ฉบับที่ 189) พ.ศ. 2554.

27

ข้อ 1(ก) (ข) ข้อ 1(ก) (ข) อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานท�างานบ้าน (ฉบับที่ 189) พ.ศ. 2554.

28

ILO, Media-Friendly Glossary on Migration: Fair Recruitment and Forced Labour edition, forthcoming.

29

ข้อ 1(ก) (ข) อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานท�างานบ้าน (ฉบับที่ 189) พ.ศ. 2554.

30

UN General Assembly, resolution 58/147, Elimination of domestic violence against women, A/RES/58/147 (2003).

31

UN Women, Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections, 2012.

32

UN General Assembly, In-depth Study on All Forms of Violence Against Women: Report of the Secretary-General, A/61/122/ Add.1 (2006).
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Essential services
(บริการที่จ�าเป็น)

บริ ก ารที่ จ� า เป็ น ได้ แ ก่ บริ ก ารซึ่ ง จ� า เป็ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู ้ ห ญิ ง
และเด็ ก ผู ้ ห ญิ ง รวมทั้ ง ผู ้ ห ญิ ง ข้ า มเพศ ซึ่ ง เคยเป็ น ผู ้ ถู ก กระท� า หรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ความ
รุนแรงทางร่างกาย จิตใจ และความรุนแรงทางเพศ บริการดังกล่าวรวมถึง สายด่วน
บริการด้านสุขภาพ รวมทั้งการดูแลภายหลังจากการถูกข่มขืนกระท�าช�าเรา การให้
ค� า ปรึ ก ษาในภาวะวิ ก ฤติ และการส่ ง ต่ อ ที่ พั ก พิ ง และการจั ด ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ ป ลอดภั ย
ความคุม้ ครองความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าทีต่ า� รวจ การเข้าถึงความช่วยเหลือในกระบวนการ
ยุติธรรม กฎหมาย และสังคม33

Ethical recruitment
(การจัดหาแรงงานอย่าง
มีจริยธรรม)

โปรดดู “การจัดหาแรงงานอย่างเป็นธรรม”

*Exploitation
(การแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ)

ค�าว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ไม่มนี ยิ ามค�าจ�ากัดความอย่างชัดเจนในตราสาร
ระหว่างประเทศ แต่อาจเข้าใจได้ว่าเป็นการกระท�าที่ฉวยผลประโยชน์จากอีกคนหนึ่ง
เพื่อประโยชน์ของตนเอง34 โปรดดู “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้านแรงงาน” และ
“การค้ามนุษย์”

F
Fair recruitment
(การจัดหาแรงงาน
อย่างเป็นธรรม)

กระบวนการจัดหาและก�าหนดต�าแหน่งงานส�าหรับแรงงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ในลักษณะที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านแรงงาน ในขณะเดียวกันยังตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและนายจ้าง โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการจัดหาแรงงาน
อย่างเป็นธรรมจะแสดงองค์ประกอบบางประการซึ่งท�าให้แตกต่างจากกระบวนการจัดหา
แรงงานที่ไม่ได้เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานอย่างสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงหลักการที่ว่า
แรงงานไม่ควรถูกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดหาแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แรงงานควร
เข้าใจและตกลงด้วยใจสมัครในเงื่อนไขและข้อก�าหนดการจ้างงาน แรงงานควรมีอิสระ
ที่จะเคลื่อนย้ายถิ่นฐานภายในประเทศหรือออกจากประเทศ และในกรณีที่ได้มีการ
กล่าวหาว่าแรงงานถูกละเมิดสิทธิ แรงงานควรเข้าถึงการเยียวยา35

33

UN Women, UNFPA, WHO, UNDP and UNODC, Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence, 2015., และฉบับภาษาไทย UN Women,
UNFPA, WHO, UNDP และ UNODC, ชุดบริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง พ.ศ. 2560.

34

IOM, Glossary on Migration, International Migration Law, 2nd edition, 2011, p.35. และตามอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง
ในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) อีกทั้ง พิธีสารเพื่อการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
ผู้หญิงและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ก�าหนดนิยาม “การแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ อย่างน้อยที่สุด หมายรวมถึง การแสวงผลประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่น หรือการแสวงผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอา
คนลงเป็นทาสหรือการกระท�าในลักษณะเดียวกับการเอาคนลงเป็นทาส การบังคับใช้งาน หรือการตัดอวัยวะ” พิธีสารฉบับนี้ระบุว่า รายงานลักษณะการแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบที่ให้ไว้มิได้ถือว่าเป็นรายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์.

35

ILO, General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment and Definition of Recruitment Fees and Related Costs, 2019.
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Forced labour
(แรงงานบังคับ)

งานหรือบริการใด ๆ ที่เป็นการบีบบังคับจากบุคคล ด้วยการถูกคุกคามหรือลงโทษ และ
โดยที่แรงงานไม่ได้เสนอตนเองด้วยความสมัครใจ36 การบังคับใช้แรงงานอาจหมายถึง
สถานการณ์ซึ่งบุคคลถูกบีบบังคับให้ท�างาน เนื่องจากถูกใช้ความรุนแรงหรือคุกคาม หรือ
ด้วยวิธีที่แยบยลลึกซึ้งกว่าวิธีอ่ืน ๆ เช่น การท�าให้ติดหนี้สิน การยึดเอกสารแสดงตัวตน
หรือการขู่ว่าจะส่งตัวให้แก่ตรวจคนเข้าเมือง37
*ค�าว่า “การเอาคนลงเป็นทาส” มักใช้เพื่ออธิบายถึงการบังคับใช้แรงงาน และควรจะ
ใช้เฉพาะเมื่อมีการพิสูจน์ถึงการท�าให้เป็นทาส ซึ่งหมายถึงการเป็นเจ้าของบุคคลตาม
ความหมายในกฎหมายระหว่างประเทศ38 โปรดดู “การเอาคนลงเป็นทาส” ค�านี้ สื่อว่า
บุคคลนั้นไม่มีอ�านาจในการก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง (โปรดดู “การก�าหนดเจตจ�านง
ของตนเอง”)

G
*Gender
(เพศสภาพ)

คุณลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และโอกาสที่เกี่ยวกับความเป็นชายและหญิง
ในบางช่วงเวลา นอกจากนี้ ยังหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชาย และลักษณะ
พฤติกรรม และกิจกรรม ซึ่งสังคมเป็นผู้ก�าหนด และแต่ละฝ่ายถูกสังคมคาดหวังว่าจะต้อง
ปฏิบัติตาม ความแตกต่างทางเพศสภาพถูกก�าหนดและเสริมด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ศาสนาและเศรษฐกิจ บทบาทตามเพศสภาพจะแตกต่างกันไป
ในแต่ละช่วงเวลาและในแต่ละวัฒนธรรม แต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพศสภาพ มักจะถูกน�า
มาใช้ปนกันอย่างผิด ๆ กับค�าว่า “เพศ” ซึ่งหมายถึงความแตกต่างทางชีวภาพ39

36

ข้อ 2(1) อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29).

37

แรงงานบังคับ ได้รับการยอมรับว่า เป็นการแสวงผลประโยชน์รูปแบบหนึ่ง ตามนิยามค�าจ�ากัดความการค้ามนุษย์ ข้อ 3(ก) พิธีสารเพื่อการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เสริม อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (รับรองเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546) 2237 UNTS 319.

38

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการเอาคนลงเป็นทาส ค.ศ. 1926 (Slavery Convention, 1926).

39

UN Women, Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections, 2012.
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Gender-based violence
(ความรุนแรงบนพื้นฐานของ
เพศสภาพ หรือ ความรุนแรง
ด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ)

ความหมายกว้าง ๆ ส�าหรับความรุนแรงที่มุ่งต่อหรือส่งผลกระทบอย่างไม่เท่าเทียม
อันเนื่องมาจากเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศวิถี ค�าว่า “ความรุนแรง
บนพืน้ ฐานของเพศสภาพ (gender-based violence (GBV))” ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพือ่ เน้น
ถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ความแตกต่างทางอ�านาจบนพื้นฐานของเพศสภาพและโครงสร้างที่
เกิดทั่วโลก ท�าให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความรุนแรงในหลาย
รูปแบบ รวมทั้งการกระท�าที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความทุกข์ทางร่างกาย เพศ หรือจิตใจ
การขู่เข็ญว่าจะกระท�าดังกล่าว การบีบบังคับ และการลิดรอนเสรีภาพ ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
ในที่สาธารณะหรือส่วนบุคคล ในขณะที่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงต้องประสบความรุนแรง
บนพื้นฐานของเพศสภาพ (GBV) มากกว่า แต่ผู้ชายและเด็กชายก็อาจเผชิญความรุนแรง
ด้วยเหตุแห่งเพศสภาพได้เช่นกัน นอกจากนี้ ค�านี้อาจมีผู้ใช้เพื่ออธิบายถึงความรุนแรง
ต่อกลุ่มเลสเบี้ยน เกย์ ผู้นิยมสองเพศ (bisexual) บุคคลข้ามเพศ (transgender) และ
เพศก�ากวม (intersex) (LGBTI) โดยเฉพาะในกรณีที่อ้างถึงความรุนแรงที่เกี่ยวกับขนบขอ
งความเป็นชาย/ความเป็นหญิง และ/หรือ ขนบเกี่ยวกับเพศสภาพ40

Gender-based violence
and harassment
(ความรุนแรงและการคุกคาม
บนพื้นฐานของเพศสภาพ หรือ
ความรุนแรงและการคุกคาม
ด้วยเหตุแห่งเพศสภาพ)

ความรุนแรงและการคุกคามซึ่งมุ่งไปที่บุคคลอันเนื่องมาจากเพศหรือเพศสภาพ และ
ส่งผลกระทบต่อบุคคลทีม่ เี พศหรือเพศสภาพอย่างไม่เหมาะสม รวมทัง้ การคุกคามทางเพศ41

*Gender-blind
(การไม่ค�านึงถึงเพศสภาพ

การไม่ ค� า นึ ง ถึ ง เพศสภาพเป็ น ปั จ จั ย ส� า คั ญ ประการหนึ่ ง ของผลลั พ ท์ ท างสั ง คม
จะส่งผลกระทบต่อโครงการและนโยบายต่าง ๆ แนวทางที่ไม่ค�านึงถึงเพศสภาพตั้งอยู่บน
สมมติฐานที่ว่า เพศสภาพไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงการ แผนงาน หรือนโยบายใด ๆ42

*Gender equality
(ความเสมอภาคระหว่างเพศ)

คือ การได้รับสิทธิ โอกาส และการปฏิบัติที่เท่าเทียมส�าหรับทุกคน โดยยอมรับว่า
บุคคลที่มีเพศสภาพแตกต่างกันนั้นมีความต้องการ ความจ�าเป็นและประสบการณ์
ต่อความอยุติธรรมที่แตกต่างกัน43

Gender mainstreaming
(การบูรณาการประเด็นเพศ
สภาพ )

คือ กระบวนการในการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงและผู้ชายจากการด�าเนิน
กิจกรรมใด ๆ รวมถึง กฎหมาย นโยบาย หรือโครงการต่าง ๆ ในทุกประเด็นและทุกระดับ
การบูรณาการประเด็นเพศสภาพ เป็นกลยุทธ์ที่ท�าให้ความต้องการและประสบการณ์
ของผู้หญิงและผู้ชายได้ถูกบรรจุให้เป็นประเด็นส�าคัญในการออกแบบ การด�าเนินการ
การติดตามและการประเมินผลนโยบายและโครงการในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสั ง คม เพื่ อ ที่ ผู ้ ห ญิ ง และผู ้ ช ายจะได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งเท่ า เที ย ม และขจั ด
ความไม่เสมอภาค เป้าหมายสูงสุดของการบูรณาการประเด็นเพศสภาพคือการบรรลุ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ44

นิยามค�าจ�ากัดความนี้ ก�าหนดตาม อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วย
การขจัดความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท�างาน ค.ศ. 2019 (ฉบับที่ 190) โปรดดู
“ความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท�างาน” และ “โลกแห่งการท�างาน”

40

Inter-Agency Standing Committee, Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing Risk, Promoting
Resilience and Aiding Recovery, 2015.

41

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท�างาน ค.ศ. 2019 (ฉบับที่ 190).

42

UNDP, The Gender And Human Rights Analysis Of The National Multisectoral Strategic HIV and AIDS Framework 2009-2014.

43

UN Women Training Centre, Gender Equality Glossary.

44

UN Economic and Social Council, resolution 1997/2, Agreed Conclusions, 18 July 1997, 1997/2.
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*Gender non-conforming
(การปฏิบัติหรือการแสดงออก
ทางเพศที่ไม่ตรงตาม
บรรทัดฐานของสังคม)

เป็นค�าที่มีความหมายกว้าง ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ประพฤติในลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความคาดหวังตามขนบธรรมเนียมทีม่ ตี อ่ เพศสภาพของตน หรือผูท้ แี่ สดงออกทางเพศสภาพ
ที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางเพศระหว่างหญิง/ชาย

*Gender norms
(บรรทัดฐานทางเพศสภาพ)

ความคาดหวังของสังคม ซึ่งก�าหนดว่าอะไรที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมส�าหรับหญิง
และชาย บรรทัดฐานทางเพศสภาพเป็นตัวก�าหนดบทบาทและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ส�าหรับหญิงและชาย รวมทั้งส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่45

*Gender-responsive
(การตอบสนองต่อเพศสภาพ)

เป็ น ลั ก ษณะการมุ ่ ง เน้ น ความสนใจอย่ า งเสมอต้ น เสมอปลายและเป็ น ระบบต่ อ
ความแตกต่างทางเพศสภาพของกลุม่ บุคคลในสังคม เพือ่ จัดการกับข้อจ�ากัดด้านโครงสร้าง
ที่มีต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ

*Gender-sensitive
(การค�านึงถึงเพศสภาพ)

การพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชีวิตของทั้งหญิงและชาย โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ขจัดความไม่เสมอภาคและส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมทั้งการกระจาย
ทรัพยากรอย่างเท่าเทียม46

H
Harassment
(การคุกคาม)

การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ต้องการ ซึ่งอาจท�าให้เกิดความไม่พอใจหรือ
ความอับอายต่ออีกคนหนึง่ การคุกคามอาจอยูใ่ นรูปแบบของค�าพูด ท่าทาง หรือการปฏิบตั ิ
ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะรบกวน ท�าให้ตกใจ ท�าร้าย ดูหมิน่ ขูเ่ ข็ญ ลดความส�าคัญ ท�าให้ผอู้ นื่ อับอาย
หรือล�าบากใจ หรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นการขู่เข็ญ เป็นปฏิปักษ์หรือสร้างความไม่พอใจ
โดยทั่วไปแล้ว การคุกคามนั้นมักเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง47
ส�าหรับค�าจ�ากัดความในอนุสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความรุนแรง
และการคุกคาม ค.ศ. 2019 (ฉบับที่ 190) โปรดดู “ความรุนแรงและการคุกคามในโลก
ของการท�างาน” และ “ความรุนแรงและการคุกคามบนพื้นฐานของเพศสภาพ”

Human trafficking
(การค้ามนุษย์)

โปรดดู การค้ามนุษย์ (Trafficking in persons)

45

UNFPA, Measuring Prevalence of Violence Against Women: Key Terminology, 2016.ขนบทางเพศสภาพมักจะไม่ได้พิจารณาถึงบุคคลที่มีอัตลักษณ์ที่นอกเหนือจาก
การแบ่งเพศเป็นชายและหญิง.

46

European Commission, 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and Men, 1998.

47

UN Secretariat, Secretary-General Bulletin: Prohibition of discrimination, harassment, including sexual harassment, and abuse of authority, 11 February
2008, ST/SGB/2008/5.
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I
Informal economy
(เศรษฐกิจนอกระบบ)

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่ท�าโดยแรงงานและหน่วยทางเศรษฐกิจซึ่งไม่ว่าจะในด้าน
กฎหมายหรือการปฏิบัติ มิได้มีการจัดการอย่างเป็นทางการ หรือจัดการไม่เพียงพอ
โดยกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ก�าหนดภายใต้กฎหมาย ซึ่งหมายความว่าเป็นด�าเนินกิจกรรมที่
กฎหมายเอือ้ มไปไม่ถงึ หรือไม่ได้ครอบคลุมไว้ในการปฏิบตั ิ หรือหมายถึงว่าแม้วา่ กิจกรรม
จะเป็นการปฏิบัติที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย แต่กฎหมายนั้นมิได้น�ามาใช้ หรือ
กฎหมายนั้ น ไม่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามเพราะไม่ เ หมาะสม เป็ น ภาระ หรื อ ท� า ให้ เ กิ ด
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป48

*Intersectionality
(สภาวะทับซ้อน หรือ อ�านาจ
ทับซ้อน)

สภาวะทับซ้อนหรืออ�านาจทับซ้อนของเพศสภาพกับการเลือกปฏิบัติและการกีดกัน
ในด้ า นอื่ น ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ มิ ไ ด้ จ� า กั ด เพี ย ง เผ่ า พั น ธุ ์ ชนชั้ น วรรณะ เพศสภาพ
ชาติพันธุ์ เพศวิถี อัตลักษณ์ของเพศสภาพ ความพิการ สัญชาติ สถานะการเข้าเมือง
ต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์ ศาสนา เป็นต้น49

*Intimate partner
violence
(ความรุนแรงจากคู่รัก)

รูปแบบการกระท�าที่เป็นการท�าร้ายและบีบบังคับ รวมทั้งการท�าร้ายร่างกาย การละเมิด
ทางเพศและการท�าร้ายจิตใจ อีกทั้งการบีบบังคับทางเศรษฐกิจ ที่กระท�าต่อคู่รักของตน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือวัยรุ่น รวมถึงการกระท�าที่เป็นการบีบบังคับทางเพศ ทางจิตใจ
และทางร่างกายซึ่งคู่รักคนปัจจุบันหรือในอดีตได้กระท�าต่อผู้หญิงไม่ว่าจะอยู่ในวัยผู้ใหญ่
หรือวัยรุ่นโดยที่เธอไม่ยินยอม ถึงแม้ว่าผู้หญิงก็อาจจะเป็นผู้กระท�าด้วยความรุนแรงต่อ
ผู ้ ช ายในความสั ม พั น ธ์ ไ ด้ อี ก ทั้ ง ความรุ น แรงยั ง เกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
เพศเดียวกันก็ตาม แต่ความรุนแรงจากคู่รักส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากผู้ชายที่กระท�าต่อผู้หญิง50

*Irregular migration
(การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ)

การเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดน ซึ่งเกิดขึ้นนอกวิธีปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศต้นทาง
ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง โปรดดู “การย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารอย่างถูกต้อง”

48

ILO Resolution concerning decent work and the informal economy, 2002. โปรดดู Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (No. 204) ซึ่งตั้งข้อสังเกตต่อไปว่า ค�าว่า “เศรษฐกิจนอกระบบ” ไม่ได้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบัญญัติเกี่ยวกับบริการหรือการผลิต
การขาย การเป็นเจ้าของหรือการใช้สิ่งของที่กฎหมายห้ามไว้ รวมทั้งการผลิตอย่างผิดกฎหมายและการลักลอบค้ายาเสพติด การผลิตสิ่งผิดกฎหมายและการลักลอบค้าอาวุธ การ
ค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน ดังที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง. โปรดดู เพิ่มเติม ILO, Statistical Definition of Informal Employment: Guidelines
Endorsed by the Seventeenth International Conference of Labour Statisticians, 2003 เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งการจ้างงานตนเองในวิสาหกิจนอกระบบ (กิจการ
ขนาดเล็กและไม่ได้จดทะเบียน) และการจ้างงานโดยให้คา่ แรงในงานนอกระบบ (งานทีไ่ ม่มกี ารควบคุมและไม่ได้รบั การคุม้ ครอง) ส�าหรับวิสาหกิจนอกระบบ วิสาหกิจในระบบ ครัว
เรือน หรือเพื่อนายจ้างที่ไม่ได้ก�าหนดตายตัว.

49

UN Women, The Value of Intersectionality in Understanding Violence Against Women and Girls, 2019.

50

UN Women, Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections, 2012.
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Irregular-status migrant
worker
(แรงงานข้ามชาติที่มีสถานะ
ทางกฎหมายไม่ปกติ)

โปรดดู “แรงงานข้ามชาติทไี่ ม่มเี อกสารทีถ่ กู ต้อง” (Undocumented migrant workers)
ควรน�าค�าว่า “แรงงานข้ามชาติที่มีสถานะทางกฎหมายไม่ปกติ” “แรงงานข้ามชาติใน
สถานการณ์ที่ปกติ” หรือ “แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง” มาใช้แทนค�าว่า
“แรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย (illegal migrant)” เพราะค�าหลังนี้ดูเป็นการตีตราและ
เชื่อมโยงกับอาชญากรรม51

L
*Labour exploitation
(การแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบด้านแรงงาน)

ค�านี้มีขอบเขตครอบคลุมกว้าง โดยหมายถึงสภาพการท�างานและการปฏิบัติที่ไร้ซึ่ง
ลักษณะของการท�างานที่มีคุณค่า ดังนั้นจึงเป็นสภาพการท�างานที่ไม่อาจยอมรับได้
โดยอาจมีลักษณะตั้งแต่การแสวงหาประโยชน์อย่างรุนแรง รวมทั้งการบังคับใช้แรงงาน
และการค้ามนุษย์ ไปจนถึงสภาพการท�างานที่ไม่อาจยอมรับได้อื่น ๆ เช่น การจ่ายค่าจ้าง
ล่าช้าหรือการไม่จา่ ยค่าจ้าง52 ไม่มคี า� จ�ากัดความของค�าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”
ในกฎหมายระหว่ า งประเทศ โปรดดู “การแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ” และ
“การค้ามนุษย์”

Labour migration
(การย้ายถิ่นของแรงงาน)

การเคลื่อนย้ายของบุคคลจากต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เพื่อให้มี
การจ้างงานซึ่งมีรายได้ โดยทั่วไปจะหมายถึงการข้ามเขตแดนระหว่างประเทศ53
*ควรใช้คา� ว่า “การย้ายถิน่ ของแรงงาน” และไม่ควรใช้คา� ว่า “การน�าเข้า/ส่งออกแรงงาน”
เนื่องจากค�าหลังมีความหมายโดยนัยว่าคนเป็นสินค้า

Labour recruiter
(ผู้จัดหาแรงงาน)

ตัวแทนการจ้างงานของรัฐหรือเอกชน และตัวกลางหรือตัวแทนย่อยอื่น ๆ ทั้งหมด
ที่ เ สนอบริ ก ารจั ด หาแรงงานและต� า แหน่ ง งาน ผู ้ จั ด หาแรงงานอาจมี ห ลายรู ป แบบ
ไม่ว่าจะเป็นแบบแสวงก�าไรหรือไม่แสวงก�าไร หรือปฏิบัติงานภายใน หรือนอกเหนือกรอบ
ของกฎหมายและกฎระเบียบ54

51

โปรดดู UN Committee on Migrant Workers, General Comment No. 2 on the rights of migrant workers in an irregular situation and members of their
families (CMW/C/GC/2), 28 August 2013, para. 4: “คณะกรรมการมีความเห็นว่า ค�าว่า ‘แรงงานที่มีสถานะการย้ายถิ่นที่ไม่ปกติ’ หรือ ‘ไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง’ นั้นเป็น
ถ้อยค�าที่ถูกต้องเมื่อพูดถึงสถานะของแรงงาน การใช้ค�าว่า ‘ผิดกฎหมาย’ เพื่ออธิบายถึงแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์ที่ผิดปรกิตนั้นไม่เหมาะสม และควรจะเลี่ยง เพราะมีแนว
โน้มที่จะตีตราแรงงานดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรม”.

52

ILO and the United Nations Alliance of Civilizations, Media-Friendly Glossary on Migration: Middle East edition, 2017.

53

ILO and the United Nations Alliance of Civilizations, Media-Friendly Glossary on Migration: Middle East edition, 2017.

54

ILO, General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment, 2016.
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*Low wage versus
low-skilled labour
(แรงงานค่าจ้างขั้นต�่ากับ
แรงงานทักษะต�่า)

ค�าว่า “แรงงานค่าจ้างขั้นต�่า (low-wage labour)” บางครั้งใช้เพื่อเรียกแรงงานใน
ภาคการจ้างงานบางส่วนตามจ�านวนเงินที่ได้รับ ภาคส่วนที่จ้างงานด้วยค่าแรงต�่า ได้แก่
งานบ้าน การก่อสร้าง เกษตรกรรม การประมง และแรงงานที่ใช้แรงในรูปแบบอื่น ๆ
ซึ่งถือว่ายากและไม่น่าสนใจ55
ควรหลีกเลี่ยงค�าว่า “งานไร้ทักษะ (unskilled work)” แม้ว่าค�านี้จะใช้ในทางเศรษฐกิจ
แต่ควรใช้ค�าว่า “งานทักษะต�่า (Low-skilled work)” อย่างระมัดระวัง เนื่องจาก
มีนัยส�าคัญถึงการตัดสินค่าของประสบการณ์ ความช�านาญและศักยภาพของแรงงาน
ในแง่ ล บ นอกจากนี้ การใช้ ค� า ว่ า “งานไร้ ทั ก ษะ” ยั ง มิ ไ ด้ ค� า นึ ง ถึ ง ระดั บ ทั ก ษะที่
หลากหลายทั่ ว ไปของ “แรงงานทั ก ษะต�่ า ” และไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาว่ า แรงงานนั้ น มี
การฝึกอบรม ทัง้ ยังต้องมีความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพในงานของตน นอกจากนัน้
ยังต้องระมัดระวังเมื่อใช้ค�านี้เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งหลายคนถูกจ�ากัดด้วยกฎหมาย
หรือขนบทางสังคมในบางภาคส่วน ทั้งนี้ ไม่ว่างานจะมีทักษะอย่างไร ผู้หญิงมีโอกาสที่จะ
ถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งท�าให้ถูกจ�ากัดอยู่ในส่วนที่มีรายได้ต�่า56

M
*Masculinities
(ความเป็นชาย)

แนวคิดต่าง ๆ ว่าความเป็นชายหมายถึงอะไร รวมทั้งอุดมคติเกี่ยวกับลักษณะ บทบาท
และอัตลักษณ์ของผูช้ าย ซึง่ สร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคมและชีวภาพ
และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป57

Maternity protection
(การคุ้มครองมารดา)

การคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานหญิงสามารถเข้าถึงโอกาสการท�างานที่เท่าเทียม
และช่ ว ยให้ ผู ้ ห ญิ ง สามารถเชื่ อ มโยงบทบาทในการผลิ ต และในการมี บุ ต ร
การคุ้มครองดังกล่าว รวมถึง การลาคลอด ผลประโยชน์เป็นตัวเงินและทางการแพทย์
การคุ้มครองสุขภาพ การคุ้มครองจากการจ้างงาน การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
และสิทธิที่จะให้นมบุตร58

55

ในแง่ของประเภททางเศรษฐกิจ ค�าว่า “อาชีพพื้นฐาน” นั้นได้น�ามาใช้และอธิบายว่า เป็นอาชีพซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวกับการท�างานที่ใช้ร่างกายหรือใช้มือ ซึ่งง่ายและต้องท�า
เป็นประจ�า โดยงานเหล่านี้ อาจต้องอาศัยการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น พลั่ว หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าง่ายๆ เช่น เครื่องดูดฝุ่น งานเหล่านี้ ได้แก่ การท�าความสะอาด การขุด การยก และ
การแบกวัสดุด้วยมือ การแยก การเก็บ หรือการประกอบสินค้าด้วยมือ (บางครั้งในบริบทของการปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องจักร) การขับขี่ยานพาหนะที่ไม่มีเครื่องยนต์ และการเก็บ
ผักหรือผลไม้ ISCO-08 และ ISCO-88 ประเภทที่ 9, การแยกประเภทอาชีพมาตรฐานระหว่างประเทศ, พ.ศ. 2555.

56

ILO, Media-Friendly Glossary on Migration: Fair Recruitment and Forced Labour edition, forthcoming.

57

UNFPA, Measuring Prevalence of Violence Against Women: Key Terminology, 2016.

58

ILO Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) and Maternity Protection Recommendation, 2000 (No. 191); Cited from ILO and UN Women,
Protected or Put in Harm’s Way? Bans and Restrictions on Women’s Labour Migration in ASEAN Countries, 2017.
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Migrant worker
(แรงงานข้ามชาติ)

บุคคลที่ก�าลังจะได้รับการว่าจ้าง หรือได้รับการว่าจ้างในกิจกรรมที่มีค่าตอบแทนในรัฐที่
บุคคลนั้นไม่ได้ถือสัญชาติอยู่59 60
*ควรใช้ ค� า ว่ า “แรงงานข้ า มชาติ ” มากกว่ า “แรงงานต่ า งด้ า ว (alien worker)
“ผู้ย้ายถิ่นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ (economic migrant)” หรือ “แรงงานต่างชาติ
(foreign worker)”

*Migrant Worker Resource MRCs ให้บริการโดยตรงแก่แรงงานข้ามชาติและชุมชนของแรงงานข้ามชาติในประเทศ
Centres (MRCs)
ต้นทางและประเทศปลายทาง และมักจะตั้งภายใต้สถาบันของรัฐบาล สหภาพการค้า
(ศูนย์ข้อมูลแรงงานข้ามชาติ) หรือองค์กรภาคประชาสังคม MRCs ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นเพื่อการท�างาน และให้
พื้นที่ส�าหรับค�าถาม ยื่นค�าร้องและรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย นอกจากนี้ MRCs ยัง
ให้ค�าปรึกษาและท�างานในชุมชนโดยผ่านกิจกรรมการเข้าถึงชุมชนและการประชุมต่าง ๆ
นอกเหนือไปจากการปรึกษาทางออนไลน์และทางโทรศัพท์61
Migration for marriage
(การย้ายถิ่นเพื่อสมรส)

การเดิ น ทางของบุ ค คลหนึ่ ง ไปยั ง อี ก ประเทศหนึ่ ง เพื่ อ การสมรส 62 ในหลายกรณี
ผู้ย้ายถิ่นเพื่อการสมรสอาจจะท�างานในประเทศปลายทางด้วย ดังนั้น จึงสามารถใช้ค�าว่า
“การย้ายถิ่นของแรงงาน” ได้ด้วยเช่นกัน

P
*Patriarchy
(ระบบชายเป็นใหญ่ หรือปิตา
ธิปไตย)

โครงสร้างและการปฏิบัติของสังคมที่ท�าให้ผู้ชายมีอ�านาจเหนือผู้หญิงและเด็ก ถึงแม้ว่า
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายทุกคนอาจได้ประโยชน์จากระบบชายเป็นใหญ่ แต่ไม่ใช่ว่าผู้ชาย
ทุกคนจะได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน เช่น ต้องพิจารณาถึงตัวก�าหนดต่าง ๆ ทั้งเผ่าพันธุ์
และสถานะทางสังคม เป็นต้น63

Perpetrator
(ผู้กระท�าผิด)

บุ ค คล (หรื อ กลุ ่ ม บุ ค คล) ที่ ก ระท� า ความรุ น แรงบนพื้ น ฐานของเพศสภาพ หรื อ
ก่ออาชญากรรมหรือกระท�าความผิดประเภทอื่น ภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ค�าว่า ผูก้ ระท�าผิด อาจหมายถึงสถาบันของรัฐ องค์กร หรือหน่วยงานทีไ่ ม่สามารถ
ปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนได้64

59

ข้อ 2 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด (รับรองเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้เมื่อวัน
ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546).

60

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น ใน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมเชิงวิชาการระหว่างประเทศของนักสถิติแรงงานจึงได้รับรองค�าจ�ากัดความใหม่ส�าหรับแรงงานข้ามชาติ
ระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลวัยท�างานจากประเทศซึ่งตนมีที่อยู่แบบปกติหรือไม่ได้มีที่อยู่แบบปกติ แต่ขณะนี้ได้อยู่ในประเทศนั้น และก�าลังท�างานหรือก�าลังหางาน
อยู่. Guidelines Concerning Statistics of International Labour Migration, 20th International Conference of Labour Statisticians, 2018.

61

ILO, Migrant Worker Resource Centre Operations Manual, 2014.

62

ในกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีค�าจ�ากัดความของค�าว่า “การย้ายถิ่นเพื่อการสมรส”.

63

UN Women, The Change Makers, A Young Activist's Toolkit for Ending Violence Against Women and Girls, 2014.

64

UN, Glossary on Sexual Exploitation and Abuse, 2017.
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*Physical violence
(ความรุนแรงทางร่างกาย)

ความรุนแรงทางร่างกาย คือการใช้ก�าลังทางกายโดยตั้งใจ ซึ่งมีโอกาสที่จะท�าให้บุคคล
เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือเป็นอันตราย ความรุนแรงทางกาย รวมถึง แต่มิได้จ�ากัดอยู่เพียง
การขีดข่วน การผลัก การดัน การโยน การคว้า การกัด การท�าให้หายใจไม่ออก การเขย่า
การกระแทก การดึงผม การตบ การต่อย การตี การเผา การใช้สิ่งเหนี่ยวรั้ง หรือขนาด
หรือความแข็งแรงของร่างกายต่อบุคคลเพื่อกักตัวอีกบุคคลหนึ่งไว้ หรือการใช้อาวุธ
(ปืน มีด หรือวัตถุอื่น ๆ )65

Protectionism
(ระบบคุ้มครอง)

แนวคิดนี้มองว่า ผู้หญิงโดยธรรมชาติจ�าเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง และจ�าเป็นต้องมี
การจ�ากัดการเคลื่อนไหวและอิสรภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มครองนั้น66
ควรใช้ค�าว่า “การคุ้มครองสิทธิผู้หญิง” มากกว่า “การคุ้มครองผู้หญิง”

*Psychological abuse
(การละเมิดทางจิตใจ)

การกระท� า ใด ๆ หรื อ การงดเว้ น การกระท� า ใด ๆ ซึ่ ง ท� า ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
ต่อความเคารพตัวเอง อัตลักษณ์ หรือการพัฒนาบุคคล รวมถึงแต่มิได้จ�ากัดอยู่เพียง
การท�าให้อับอาย การขู่ว่าจะสูญเสียสิทธิในการปกครองบุตร การบังคับให้แยกตัว
จากครอบครัวหรือเพือ่ น การขูว่ า่ จะท�าร้ายบุคคลอืน่ หรือบุคคลผูน้ นั้ รัก การตะโกนซ�า้ ซาก
หรือการหยามเกียรติ รวมทัง้ การท�าให้กลัวทีเ่ กิดจากการใช้คา� พูดหรือท่าทีทเี่ ป็นการคุกคาม
การควบคุมพฤติกรรม และการท�าลายสิ่งของในความครอบครอง67

*Psychological violence
(ความรุนแรงทางจิตใจ)

พฤติกรรมซึ่งมุ่งที่จะขู่เข็ญและข่มเหง และมีรูปแบบของการขู่เข็ญว่าจะละทิ้งหรือท�าร้าย
การกักขังไว้ทบี่ า้ น การเฝ้าติดตาม การขูว่ า่ จะยกเลิกสิทธิในการเลีย้ งดูบตุ ร การท�าลายวัตถุ
การแยกตัว ความรุนแรงทางวาจา และการท�าให้อับอายอยู่เป็นนิจ68

65

Centers for Disease Control and Prevention, Intimate Partner Surveillance: Uniform Definitions and Recommended Data Elements, (Second Edition),
2000.

66

UN Women, Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections, 2012.

67

UN Women, Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections, 2012.

68

UN Women, Glossary of Terms from Programming Essentials and Monitoring and Evaluation Sections, 2012.
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R
Rape
(การข่มขืนกระท�าช�าเรา)

การสอดใส่อวัยวะเพศแม้เพียงเล็กน้อยเข้าสูส่ ว่ นใดก็ตามของบุคคลโดยมิได้รบั การยินยอม
และ/หรือ การรุกล�้าอวัยวะเพศหรือทวารหนักของบุคคลที่มิได้ยินยอมด้วยวัตถุหรือส่วน
ของร่างกาย69

Recruitment
(การจัดหาแรงงาน)

การโฆษณา การให้ข้อมูล การเผยแพร่ การคัดเลือก การขนส่ง การวางต�าแหน่งส�าหรับ
การจ้างงาน และส�าหรับแรงงานข้ามชาติยังรวมถึงกิจกรรมการกลับสู่ประเทศต้นทางใน
กรณีทเี่ กีย่ วข้อง โดยใช้ได้กบั ผูห้ างานและผูท้ อี่ ยูใ่ นความสัมพันธ์ดา้ นการจ้างงาน70 โปรดดู
“ผู้จัดหาแรงงาน”

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดหางาน เพื่อให้แรงงาน
Recruitment fees or
related costs
ได้รับประกันการจ้างงานหรือต�าแหน่งงาน โดยไม่คา� นึงถึงลักษณะ เวลา หรือที่ตั้งที่มี
(ค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน การจัดเก็บหรือรวบรวม71 72
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)
*Regular migration
(การย้ายถิ่นแบบปกติ)

การย้ายถิน่ แบบปกติ คือการเคลือ่ นทีข่ า้ มเขตแดนซึง่ เกินขึน้ ตามธรรมเนียมของกฎระเบียบ
ของประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง โปรดดู “การย้ายถิ่นที่มี
เอกสารถูกต้อง”

Regular-status migrant
worker
(แรงงานข้ามชาติสถานะปกติ)

โปรดดู “แรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารถูกต้อง”

69

UN, Glossary on Sexual Exploitation and Abuse, 2017.

70

ILO, General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment, 2016.

71

ILO, General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment, 2016. For full elaboration see: ILO, Definition of Recruitment Fees and Related
Costs, General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment, 2019.

72

ในการจัดเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรม ตัวแทนการจ้างงานเอกชนจะต้องไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใข้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนจากแรงงาน.
Article 7 of the ILO Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181).
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S
*Sex
(เพศ)

ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ ซึ่งแยกชายและหญิงออกจากกัน73 (เทียบกับบทบาท
หรือเพศสภาพที่สังคมสร้างขึ้น)

*Sexual abuse
(การละเมิดทางเพศ)

การรุกล�า้ ทางร่างกายโดยลักษณะทางเพศ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จริงหรือโดยข่มขูว่ า่ จะกระท�า ไม่วา่
จะด้วยการใช้ก�าลัง หรือภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมหรือเป็นการบีบบังคับ74

*Sexual exploitation
(การแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบทางเพศ)

การใช้ต�าแหน่งของความเปราะบาง อ�านาจ หรือความเชื่อถือไว้วางใจในทางมิชอบ
ทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง หรื อ โดยพยายาม เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท างเพศ รวมถึ ง แต่ มิ ไ ด้ จ� ากั ด
อยู ่ เ พี ย ง เพื่ อ สร้ า งก� า ไรเป็ น ตั ว เงิ น หรื อ ประโยชน์ ท างสั ง คมหรื อ ทางการเมื อ ง
จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากอีกบุคคล การแสวงหาประโยชน์และการละเมิดทาง
เพศ ถือเป็นการกระท�าความผิดที่ร้ายแรง และเป็นเหตุในการด�าเนินการทางวินัย ซึ่งรวม
ถึงการเลิกจ้างโดยทันทีและการด�าเนินคดีอาญา75

*Sexual harassment
(การคุกคามทางเพศ)

การกระท�าที่มีลักษณะทางเพศซึ่งไม่เป็นที่ต้องการ ทั้งทางค�าพูด ไม่ใช้ค�าพูด หรือ
การกระท�าทางกาย โดยมุ่งหมายหรือมีผลเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ่ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อม รวมทัง้ ในทีท่ า� งาน ทีเ่ ป็นการคุกคาม เป็นปฏิปกั ษ์
ลดทอนศักดิ์ศรี ท�าให้อับอายหรือท�าให้ไม่พอใจ76
ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปการกระท�านั้นมักเป็นรูปแบบของพฤติกรรม แต่ก็อาจเกิดขึ้นในรูปแบบ
ของการกระท�าครัง้ เดียว การคุกคามทางเพศอาจเกิดขึน้ ระหว่างบุคคลทีม่ เี พศตรงข้ามหรือ
เพศเดียวกัน ทัง้ ชายและหญิงอาจเป็นได้ทงั้ ผูเ้ สียหายหรือผูก้ ระท�าผิด โปรดดู “การคุกคาม”
และ “ความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท�างาน”

Sexual violence
(ความรุนแรงทางเพศ)

ความรุนแรงทางเพศ คือการกระท�าใดของบุคคลหนึ่งที่โดยใช้ความสัมพันธ์ในเชิงอ�านาจ
โดยใช้ก�าลัง การบีบบังคับ หรือการคุกคามทางจิตใจ เพื่อบังคับให้อีกคนหนึ่งกระท�าการ
ทางเพศโดยไม่เต็มใจ หรือเข้าร่วมในความสัมพันธ์ทางเพศซึ่งไม่เป็นที่ต้องการ ซึ่งท�าให้
ผู้กระท�าได้รับความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ทางเพศโดยมิชอบนั้น เกิดขึ้นในสถานการณ์
ต่าง ๆ กัน รวมทั้งในการสมรส เมื่อนัดเดท ความสัมพันธ์ในที่ท�างาน ในโรงเรียน
ในครอบครัว (เช่น การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง) นอกจากนี้ ยังหมายถึงการสัมผัส
ที่ไม่พึงปรารถนา การสอดใส่อวัยวะเพศชายหรือวัตถุ ทางปาก ทวารหนัก หรือช่องคลอด
การบังคับให้ดูสื่อลามก77

73

UN Women Training Centre, Gender Equality Glossary, 2017.

74

UN, Glossary on Sexual Exploitation and Abuse, 2017.

75

UN, Glossary on Sexual Exploitation and Abuse, 2017.

76

UN, Glossary on Sexual Exploitation and Abuse, 2017.

77

WHO, WHO Multi-country Study of Women's Health and Domestic Violence Against Women: Study Protocol, 2004.
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Slavery
(การเอาคนลงเป็นทาส)

สถานะหรือเงือ่ นไขของบุคคลหนึง่ ทีค่ วบคุมด้วยการใช้อา� นาจบางส่วนหรือทัง้ หมดทีต่ ดิ อยู่
กับสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ78
*หากมิได้มหี ลักฐานของความเป็นเจ้าของ ตามค�าจ�ากัดความข้างต้น จะไม่แนะน�าให้ใช้คา�
ว่า “การเอาคนลงเป็นทาง” หรือ “ทาส” เนื่องจากท�าให้รู้สึกว่าบุคคลไม่มีความสามารถ
ที่จะกระท�าการโดยเจตจ�านงของตนเอง (โปรดดู “การก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง”
(Agency)) ค�าดังกล่าว มักจะใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์และบุคคลที่ถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์

*Social norms
(ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม)

ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมอาจ หมายถึง กฎเกณฑ์ที่อธิบายว่าคนกลุ่มหนึ่งถือว่าเป็น
พฤติกรรมตามปกติหรือพึงปรารถนาในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง79

*SOGIESC
(คุณลักษณะทางเพศและเพศ
สภาพ หรือเครื่องมือที่ช่วยให้
เข้าใจความหลากหลายทาง
เพศ)

ค�าย่อส�าหรับ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพ และ
ลักษณะทางเพศ
รสนิยมทางเพศ (Sexual orientation) อาจหมายถึงความสามารถของแต่ละคน
ที่มีต่อความดึงดูดทางอารมณ์ ความพอใจและทางเพศอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิด และความสั มพั น ธ์ ใ นทางเพศกั บบุ ค คลที่ มีเ พศสภาพที่ ต ่ า งกั น หรื อ ที่มี
เพศสภาพเดียวกัน หรือมีเพศสภาพมากกว่าหนึ่งอย่าง80
อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ (Gender identity) อาจหมายถึงประสบการณ์เกี่ยวกับ
เพศสภาพส่วนบุคคล ซึ่งรู้สึกได้ภายในอย่างลึกซึ้งของแต่ละคน โดยอาจสอดคล้อง หรือ
อาจไม่สอดคล้อง กับเพศที่ได้มาโดยก�าเนิด รวมทั้งความรู้สึกส่วนบุคคลถึงร่างกาย
(ซึ่งอาจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ทางร่างกายหรือการท�างานของร่างกายด้วย
วิ ธี ก ารทางการแพทย์ ทางการผ่ า ตั ด หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ โดยทางเลื อ กอย่ า งเสรี )
และการแสดงออกอื่น ๆ ถึงเพศสภาพ รวมทั้งการแต่งกาย การพูด และการแสดงท่าทาง81
การแสดงออกทางเพศสภาพ (Gender expression) คือการแสดงออกทางเพศสภาพ
ของแต่ละบุคคลผ่านภาพลักษณ์ทางกาย รวมทั้งการแต่งกาย ทรงผม เครื่องประดับ
เครื่องส�าอาง และการแสดงท่าทาง ค�าพูด รูปแบบพฤติกรรม การใช้ชื่อและการอ้างอิง
บุคคล การแสดงออกทางเพศสภาพอาจจะสอดคล้อง หรืออาจไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ทางเพศสภาพของบุคคล82
ลักษณะทางเพศ (Sexual characteristics) คือลักษณะทางกายของแต่ละบุคคล
ที่เกี่ยวกับเพศ รวมทั้งอวัยวะเพศ หรือกายวิภาค โครโมโซม ฮอร์โมนทางเพศและ
การสืบพันธุ์อื่น ๆ และลักษณะทางกายระดับรองซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเข้าวัยหนุ่มสาว83

Stigma
(การตีตรา)

ความคิดเห็น การตัดสินโดยบุคคลหรือสังคม ซึ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อบุคคลหรือกลุ่ม
ที่ถูกเชื่อมโยงกับสถานการณ์ คุณภาพ หรือลักษณะบางอย่าง การตีตรา มักจะอยู่บน
พื้นฐานของการเหมารวมและอคติที่เป็นอันตราย84

78

Slavery Convention, 1926.

79

Tankard and Paluck, 2016, as cited in ILO, Practical Methods to Change Social Norms in Domestic Work, forthcoming.

80

Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity, 2006.

81

Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity, 2006.

82

จาก Yogyakarta Principles plus 10. หลักการย็อกยาร์การ์ต้าบวก 10 บันทึกไว้ว่า การแสดงออกทางเพศสภาพได้รวมไว้ในค�าจ�ากัดความของเอกลักษณ์ทางเพศสภาพในหลัก
การย็อกยาร์การ์ต้า และดังนั้น การอ้างถึงอัตลักษณ์ทางเพศสภาพทั้งหมดควรเป็นที่เข้าใจว่ารวมถึงการแสดงออกทางเพศสภาพซึ่งเป็นพื้นฐานส�าหรับความคุ้มครอง, พ.ศ. 2560.

83

Yogyakarta Principles plus 10, 2017.
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*Survivor
(ผู้เสียหาย)

บุคคลที่ประสบกับความรุนแรง ค�าว่า “ผู้เสียหาย” โดยทั่วไปจะใช้ในภาคส่วนที่ให้
การสนับสนุนด้านจิตวิทยาและสังคม เพราะสื่อถึงความสามารถในการกลับสู่สภาพเดิม
ของบุคคลที่ได้เผชิญกับความรุนแรง ส่วน “เหยื่อ” คือค�าที่มักจะใช้ในภาคส่วนกฎหมาย
และการแพทย์ เพื่ อ เป็ น การรั บรู ้ว ่ า ความรุน แรงบนพื้ น ฐานของเพศสภาพ (GBV)
ในหลายรูปแบบนั้นเป็นอาชญากรรม85

*Survivor-centred
approach
(แนวทางที่ให้ผู้เสียหายเป็น
ศูนย์กลาง)

แนวทางที่ให้ผู้เสียหายจากความรุนแรงที่เป็นผู้หญิงเป็นศูนย์กลางนั้น เป็นการเพิ่มอ�านาจ
แก่ผู้เสียหายด้วยการจัดล�าดับความส�าคัญของสิทธิ ความจ�าเป็นและความประสงค์ของ
เธอ ซึ่งหมายความว่า การมีส่วนร่วมใด ๆ (การตอบโต้หรือการป้องกัน) ต้องจัดอันดับ
ความส�าคัญส�าหรับความปลอดภัย การตัดสินใจโดยอิสระ ความยินยอม และการรักษา
ความลับของผูเ้ สียหาย นอกจากนี้ ยังหมายถึงการสร้างความมัน่ ใจว่า ผูเ้ สียหายจะสามารถ
เข้าถึงบริการที่เหมาะสม เข้าถึงได้ และมีคุณภาพดี ซึ่งรวมถึง
• การดูแลสุขภาพ

• ความสนับสนุนด้านจิตวิทยาและสังคม
• ความปลอดภัย และ

• บริการทางกฎหมาย86

T
Target group
(กลุ่มเป้าหมาย)

กลุ่มหรือบุคคลโดยเฉพาะที่ความช่วยเหลือต้องการเข้าถึง

Trafficking in persons
(การค้ามนุษย์)

• การกระท�า: จัดหา ขนส่ง ส่งต่อ จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคล

ควรใช้ค�าดังกล่าว มากกว่า ค�าว่า "ผู้ได้รับผลประโยชน์" ซึ่งอาจจะมีความหมายเชิงว่าเป็น
ผู้ได้รับเชิงยอมรับและท�าให้หน่วยงานที่บุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องและไม่ให้ความหมายถึง
การรวมและความเป็นหุ้นส่วน
• ด้วยวิธกี าร: ขูเ่ ข็ญหรือใช้กา� ลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอืน่ ใด ด้วยการลักพาตัว
ด้วยการฉ้อฉล หลอกลวง การใช้อา� นาจโดยมิชอบ หรือโดยการใช้อา� นาจครอบง�าบุคคล
ด้วยเหตุทอี่ ยูใ่ นสภาวะอ่อนด้อย หรือ โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอืน่ แก่ผปู้ กครอง
หรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�า

84

UN Women, The Change Makers, A Young Activist's Toolkit for Ending Violence Against Women and Girls, 2014.

85

Global Protection Cluster (GPC), Handbook for Coordinating Gender-based Violence Interventions in Emergencies, 2019.

86

UNFPA, Managing Gender-based Violence in Emergencies: E-learning Companion Guide, 2012.

19

• เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ ซึ่ ง รวมถึ ง อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด :
การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น หรือการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็น
ทาส หรือการกระท�าอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท�าให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือ
การตัดอวัยวะออกจากร่างกาย87
นอกจากนี้ ส� า หรั บ ภาษาอั ง กฤษยั ง ใช้ ค� า ว่ า “Trafficking in Persons” โปรดดู
“การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” “การบังคับใช้แรงงาน” “การแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบด้านแรงงาน
ค�าว่า “การเอาคนลงเป็นทาส” มักจะถูกน�ามาใช้อย่างผิด ๆ เพื่ออธิบายถึงการค้ามนุษย์
“การเอาคนลงเป็นทาส” ควรจะใช้เฉพาะในกรณีทมี่ หี ลักฐานพิสจู น์ความเป็นเจ้าของบุคคล
โปรดดู “การเอาคนลงเป็นทาส” ค�าดังกล่าว ให้ความหมายว่าบุคคลนัน้ ไม่มคี วามสามารถ
ในการกระท�าการด้วยตนเอง (โปรดดู “การก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง” (Agency))

U
Undocumented migrant
worker
(แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร
ที่ถูกต้อง)

หรื อ อาจเรี ย กว่ า “แรงงานข้ า มชาติ ที่ มี ส ถานะไม่ ป กติ ” หรื อ “แรงงานข้ า มชาติ
ในสถานการณ์ไม่ปกติ” ค�านี้ ยังหมายถึงแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา
อยู่อาศัย หรือท�างานในกิจกรรมที่ได้รับค่าตอบแทนในรัฐที่จ้างงานตามกฎหมายของ
รัฐนั้นหรือตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐนั้นเป็นภาคีอยู่89 ในบางกรณี ค�านี้หมายถึง
แรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากประเทศของตน โปรดดู “แรงงานข้ามชาติ
ที่มีเอกสารที่ถูกต้อง”

Undocumented migration หรืออาจเรียกว่า “การย้ายถิ่นอย่างไม่ปกติ” ค�านี้โดยทั่วไปหมายถึงการเข้ามา อยู่อาศัย
(การย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารที่
หรือท�างานในประเทศปลายทางโดยไม่มีเอกสารอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ค�านี้ยังหมายถึง
ถูกต้อง)
การออกจากประเทศต้นทางโดยไม่มีเอกสารจากรัฐ90 การออกเอกสารจากรัฐ หมายถึง
การอนุญาตให้เข้ามา อยู่อาศัย และท�างานในกิจกรรมที่ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมาย
ของรัฐนั้น91 โปรดดู “การย้ายถิ่นที่มีเอกสารการที่ถูกต้อง”

87

พิธีสารเพื่อการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร,
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (“Trafficking Protocol”).

88

Slavery Convention, 1926.

89

ข้อ 5 (ก) ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด (รับรองเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546).

90

ILO and UN Women, Protected or Put in Harm’s Way? Bans and Restrictions on Women’s Labour Migration in ASEAN Countries, 2017.

91

ปรับจากข้อ 5 (ก) ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด (รับรองเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546) .
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V
VAW referral pathway
(เส้นทางการส่งต่อกรณี
ความรุนแรงต่อผู้หญิง)

กรอบที่ตกลงกันซึ่งอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีหน้าที่หลักและผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับวิธี
ตอบสนองต่อกรณีของความรุนแรงต่อผู้หญิง (VAW) และเพื่อแนะน�าผู้เสียหายจากเหตุ
ความรุนแรงต่อผู้หญิงว่าจะขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน และมีบริการอะไรบ้างในจุดของ
เส้นทางส่งต่อต่าง ๆ

Victim blaming
(การต�าหนิผู้เสียหาย)

“การต�าหนิผู้เสียหาย” มีอยู่ในความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อที่จะท�าให้เราไม่ต้องตั้งค�าถาม
ถึงความปลอดภัยของโลกรอบตัวเรา เมื่อเราได้ยินเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรง เราอาจ
จะพิจารณาพฤติกรรมของผู้เสียหายและคาดเดาเอาเองว่า ถ้าเราหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เช่นนั้นได้ (เช่น ออกไปข้างนอกคนเดียวตอนดึก เตร็ดเตร่ไปในบางพื้นที่ เปิดประตูทิ้งไว้
แต่งตัวในลักษณะที่ “ยั่วยุ”) เราจะสามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ อย่างไรก็ตาม
การกระท�าตามธรรมชาติอันเป็นการปกป้องตนเองทางจิตวิทยานี้ มุ่งความสนใจไปยัง
ความรับผิดชอบของผู้เสียหายและอาจละเลยที่จะตั้งค�าถามอย่างสมบูรณ์ถึงการกระท�า
ของผู้กระท�าผิด การต�าหนิผู้เสียหายโดยการต�าหนิผู้เสียหายส�าหรับกรณีของความรุนแรง
ต่อผูห้ ญิง เป็นการมุง่ ความสนใจไปทีผ่ เู้ สียหายและพฤติกรรมของผูเ้ สียหายมากกว่าสาเหตุ
เชิงโครงสร้างและความไม่เสมอภาคทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ สียหาย93

Violence against women
(VAW)
(ความรุนแรงต่อผู้หญิง
(VAW))

การกระท�าใด ๆ ที่เป็นความรุนแรงบนพื้นฐานของเพศสภาพต่อผู้หญิง ที่ส่งผลให้ หรือ
อาจส่งผลท�าให้เกิดอันตรายหรือความทนทุกข์ทรมาน ทางร่างกาย เพศ หรือจิตใจ รวมทั้ง
การขู่ว่าจะกระท�าเช่นนั้น การบีบบังคับ หรือการลิดรอนเสรีภาพตามอ�าเภอใจ ไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัว94
ความรุนแรงต่อผู้หญิงแสดงให้เห็นในรูปแบบภาวะที่ต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน และบางครั้ง
อาจเกิดขึ้นซ�้า ๆ รูปแบบความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมถึงแต่มิได้จ�ากัดอยู่เพียง:
• ความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และทางจิตใจ ซึง่ เกิดขึน้ ในครอบครัว รวมทัง้ การทุบตี
การละเมิดทางเพศต่อเด็กผู้หญิงในบ้าน ความรุนแรงที่เกี่ยวกับสินสอด การข่มขืน
ของคู่แต่งงาน การขริบอวัยวะเพศหญิง และการปฏิบัติตามธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งเป็น
อันตรายต่อผูห้ ญิงและเด็ก ความรุนแรงทีไ่ ม่ได้เกิดจากคูค่ รอง และความรุนแรงทีเ่ กีย่ ว
กับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
• ความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และทางจิตใจ ซึ่งเกิดขึ้นในชุมชนโดยทั่วไป
รวมทั้งการข่มขืน การละเมิดทางเพศ การคุกคามทางเพศและการคุกคามในที่ท�างาน
ในสถาบันการศึกษาและที่อื่น ๆ การค้ามนุษย์ในผู้หญิงและเด็ก และการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบทางเพศจากผู้หญิงและเด็ก

92

Inter-Agency Standing Committee, Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing Risk, Promoting
Resilience and Aiding Recovery, 2015.

93

UN Women Training Centre, Gender Equality Glossary, 2017.

94

ข้อ 1, ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง (พ.ศ. 2536) (Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993).
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• ความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และทางจิตใจ ซึ่งได้กระท�าโดยรัฐหรือได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องได้รับโทษโดยรัฐ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม
โปรดดู “ความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท�างาน” “ความรุนแรงและการคุกคาม
บนพืน้ ฐานของเพศสภาพ” “ความรุนแรงทางเพศ” “ความรุนแรงทางจิตใจ” “ความรุนแรง
ทางร่างกาย” และ “ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ”
Violence and harassment
in the world of work
(ความรุนแรงและการคุกคาม
ในโลกแห่งการท�างาน)

พฤติกรรมและการปฏิบัติที่ไม่อาจยอมรับได้ หรือการขู่เข็ญว่าจะกระท�าเช่นนั้น ไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเกิดขึ้นซ�้าซ้อน ซึ่งมุ่งหมายหรือส่งผลให้ หรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้
เกิดอันตรายทางร่างกาย จิตใจ เพศ หรือเศรษฐกิจ และรวมถึงความรุนแรงและการคุกคาม
บนพื้นฐานของเพศสภาพ95
ค�านี้ได้รับการยอมรับในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดความ
รุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท�างาน (ฉบับที่ 190) โปรดดู “โลกของการท�างาน”
และ “ความรุนแรงและการคุกคามบนพื้นฐานของเพศสภาพ”

W
*Women’s empowerment การเสริ ม พลั ง หญิ ง คื อ การที่ ผู ้ ห ญิ ง มี ส ่ ว นร่ ว ม มี อ� า นาจ และมี ก ารตั ด สิ น ใจมาก
(การเสริมพลังหญิง)
ขึ้ น ในทุ ก แง่ มุ ม ของชี วิ ต การเสริ ม พลั ง หญิ ง คื อ องค์ ป ระกอบที่ จ� า เป็ น ในการบรรลุ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
การเสริ ม พลั ง หญิ ง มั ก จะได้ รั บ การตี ค วามว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ผู ้ อื่ น จะต้ อ งให้ แ ก่ ผู ้ ห ญิ ง
อย่างไรก็ตาม ควรจะมองว่าการเสริมพลังเป็นกระบวนการทีผ่ หู้ ญิงเป็นผูก้ ระท�าอย่างแข็งขัน
ในการเปลี่ยนโครงสร้างอ�านาจและสร้างเงื่อนไขที่จ�าเป็นส�าหรับความเสมอภาค96
World of work
(โลกแห่งการท�างาน)

หมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงการท�างาน เชื่อมโยงกับการท�างาน หรือเกิดขึ้น
นอกการท�างาน:
• ในสถานที่ท�างาน รวมถึงพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัวซ่ึงเป็นสถานที่ท�างาน

• ในสถานทีท่ มี่ กี ารจ่ายเงินให้ลกู จ้าง สถานทีท่ ลี่ กู จ้างพักผ่อนหรือพักรับประทานอาหาร
หรือสถานที่ส�าหรับสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ สถานที่ส�าหรับจัดการสุขอนามัย
ที่ซักล้างและเปลี่ยนเสื้อผ้า

95

ข้อ 1, อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท�างาน (ฉบับที่ 190).

96

ILO and UN Women, Protected or Put in Harm’s Way? Bans and Restrictions on Women’s Labour Migration in ASEAN Countries, 2017.

97

ข้อ 3 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการคุกคามในโลกแห่งการท�างาน (ฉบับที่ 190).
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• ระหว่างการทัศนศึกษา การเดินทาง การฝึกอบรม งานกิจกรรมหรือกิจกรรมทางสังคม
ที่เกี่ยวกับการท�างาน
• ผ่านทางการติดต่อสือ่ สารทีเ่ กีย่ วกับการท�างาน รวมถึงทีผ่ า่ นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
• ในที่พักอาศัยที่ผู้ว่าจ้างจัดให้ และ

• เมื่อเดินทางไปและกลับจากที่ท�างาน97
ค�านีไ้ ด้กา� หนดตาม อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดความรุนแรง
และการคุกคามในโลกแห่งการท�างาน ค.ศ. 2019 (ฉบับที่ 190) โปรดดู “ความรุนแรง
และการคุกคามในโลกของการท�างาน” และ “ความรุนแรงและการคุกคามบนพื้นฐาน
ของเพศสภาพ”
สรุปค�าศัพท์โดยรวม
ควรหลีกเลี่ยง

ควรใช้

คนต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว, ผู้อพยพทางเศรษฐกิจ

แรงงานข้ามชาติ

ผู้ช่วย, แม่บ้าน, คนรับใช้, เด็กรับใช้. คนใช้

แรงงานท�างานบ้าน

ประเทศเจ้าบ้าน, ประเทศผู้รับ

ประเทศปลายทาง, รัฐปลายทาง

ผู้ย้ายถิ่นที่ผิดกฎหมาย, แรงงานผิดกฎหมาย

แรงงานข้ามชาติที่มีสถานะทางกฎหมายไม่ปรกติ, แรงงาน
ข้ามชาติทีไม่มีเอกสารถูกต้อง

การคุ้มครองผู้หญิง

การคุ้มครองสิทธิของผู้หญิง

การน�าเข้า/ส่งออกแรงงาน

การย้ายถิ่นของแรงงาน

ประเทศผู้ส่งออกแรงงาน, ประเทศบ้านเกิด

ประเทศต้นทาง, รัฐต้นทาง

ทาส98

บุคคลที่ถูกบังคับใช้แรงงาน

งานไร้ทักษะ

งานที่ใช้ทักษะขั้นต้น

เหยื่อ99

ผู้เสียหาย

98

ค�านี้ควรจะใช้เฉพาะเมื่อมีหลักฐานพิสูจน์ถึงความเป็นเจ้าของบุคคล ตาม Slavery Convention, 1926.

99

อย่างไรก็ตาม ค�าว่า “เหยื่อ” มักใช้ในบริบทของกฎหมายและการแพทย์ เพื่อแสดงว่าความรุนแรงบนพื้นฐานของเพศสภาพนั้นเป็นอาชญากรรม.
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อภิธานศัพท์ส�ำหรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการย้ายถิ่นว่าด้วยแรงงานหญิงข้ามชาติ
และการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง (EVAW)
การเลือกใช้ค�ำมีอิทธิพลอย่างมากในการก�ำหนดทัศนคติเชิงบวกต่อแรงงานหญิงข้ามชาติและผู้หญิงที่ประสบความรุนแรง ด้วย
เหตุนี้จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อก�ำหนดและให้คำ� จ�ำกัดความที่เกี่ยวข้องกับแรงงานหญิงข้ามชาติและความรุนแรงต่อผู้หญิง
อย่างชัดเจน เพื่อสร้างพื้นฐานร่วมกันในการท�ำงานอันน�ำไปสู่โลกที่ทุกคนเคารพสิทธิ อภิธานศัพท์นี้มุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทาง
ส�ำหรับนักข่าว นักวิจยั ผูป้ ฏิบตั งิ าน และบุคคลอืน่ ทีด่ ำ� เนินการฝึกอบรมหรือเขียนเกีย่ วกับการย้ายถิน่ ของแรงงานหญิงและความ
รุนแรงต่อผู้หญิง
อภิธานศัพท์นี้รวบรวมโดยโครงการปลอดภัยและยุติธรรม: ท�ำให้สิทธิและโอกาสของแรงงานหญิงข้ามชาติใน ภูมิภาคอาเซียน
เป็นจริง (Safe and Fair Programme: Realizing women migrant workers’ rights and opportunities in the ASEAN
region) ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปอันเป็นส่วนหนึง่ ของสปอตไลท์อนิ นิชเิ อทีฟ (Spotlight Initiative) เพือ่ ขจัดความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง โดยด�ำเนินการร่วมกันระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การเพือ่ การส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women)
โครงการ Spotlight Initiative เป็นโครงการระดับโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับสหประชาชาติ มีเป้าหมาย
ขจัดความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบภายในปี 2573 โครงการนีเ้ ป็นโครงการระดับโลกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในการยุตคิ วาม
รุนแรงต่อผูห้ ญิงและเด็กผูห้ ญิงทุกรูปแบบ โครงการ Spotlight Initiative เปิดตัวด้วยทุนสนับสนุนมูลค่า 500 ล้านยูโรจากสหภาพ
ยุโรป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามระดับโลกที่ลงทุนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ใน
ฐานะที่เป็นทุนเบื้องต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการ Spotlight Initiative ได้แสดงให้
เห็นว่าการลงทุนในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศและการยุติความรุนแรงที่เด่นชัด ร่วมกัน และครอบคลุม สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงได้
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