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Group Exercise

Speed debating
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Speed debating: 1

ผูช้ายและผูห้ญิงไมม่ทีางเสมอภาค เท่าเทียม 

เพราะพวกเขาแตกตา่งกนั

Gender and 

Diversity



ในชว่งรับมอืภยัพิบัต ิเราตอ้งจดัการเร่ือง

เร่งดว่น ฉะนัน้ทกุคนควรไดร้บัการดแูล

เหมอืนๆกนั เพื่อความรวดเร็ว

Gender and 

Diversity Speed debating: 2



ในชว่งรับมอืภยัพิบัต ิผูส้งูอายตุอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น 

และตอ้งคอยใหผู้อ่ื้นชว่ยเหลือตลอดเวลา

Gender and 

Diversity Speed debating: 3



ในชว่งรับมอืภยัพิบัต ิการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูพ้ิการ เป็นการเพิ่มภาระตอ่

ทรพัยากรที่มจี ากดั

Gender and 

Diversity Speed debating: 4



เพศ (Sex): ลกัษณะทางชวีภาพที่ใชแ้บ่งแยกมนษุยอ์อกเป็น

ผูช้าย ผูห้ญิง 

Gender and 

Diversity เพศและเพศสภาพ (Sex Vs Gender)

เพศสภาพ (Gender): บทบาท หนา้ที่ความเป็นชาย หญิงที่

สงัคมก าหนดหรือคาดหวงัใหเ้ป็น



Gender and 

Diversity อิทธิพลที่ ก ำหนดควำมเป็นผูห้ญิง/ผูช้ำยในสังคม

ประเพณี

วฒันธรรม

คา่นยิม/ความเชือ่

ทศันคติ

พฤตกิรรม

อิทธิพลของสงัคม

เปลี่ยนแปลงตามเวลา

สถานการณ ์สงัคม



หาเลี้ยงครอบครวั

Gender and 

Diversity ตัวอย่ำง ลักษณะเฉพำะประจ ำตัวผูห้ญิง/ผูช้ำย

(Gender stereotypes)

เป็นผูฟั้งที่ดี

กา้วรา้ว

แข็งแรง

ชอบใชอ้ารมณ์ ท างานเป็นระบบ ชอบท าเร่ืองเสี่ยง

ดแูลเอาใจใสผู่อ่ื้น

เป็นผูน้ า

อ่อนแอ

ท างานไดห้ลายอย่าง



Gender and 

Diversity ความหลากหลาย (Diversity)

หมายถึง ความแตกตา่งของแตล่ะ

บคุคล ในดา้น เพศ รสนยิมทางเพศ 

อาย ุสภาวะสขุภาพ ฐานะทางสงัคม 

ศาสนา เชื้อชาต ิความพิการ รวมถึง

การยอมรบัและเคารพในความแตกตา่ง

ของปัจเจก

ซ่ึงตอ้งพิจารณาทัง้ศกัยภาพและความ

เปราะบางท่ีแตล่ะคนมีอยู ่เชน่ ผูห้ญิง 

เด็กหญิง ผูส้งูอาย ุ

ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผูร้อรบัความ

ชว่ยเหลือ แตส่ามารถเป็นผูน้  าและผูท่ี้

พรอ้มรบัภยัพิบตัดิว้ยตนเอง

Diversity



Gender and 

Diversity ควำมเทำ่เทียม VS ควำมเสมอภำค ระหวำ่งชำยหญิง

(Gender  Equity and Equality)

เท่าเทียม                               เสมอภาค



การกระท าใดๆ ที่กอ่ใหเ้กิดอนัตรายตอ่ร่างกาย จิตใจ

หรือทางเพศ หรือสรา้งความทกุขท์รมานแกบ่คุคล  ซ่ึงรวมถึง 

ความรนุแรงในครอบครวั การคา้มนษุย ์บงัคบัคา้ประเวณี

บงัคบัแตง่งาน(แตเ่ยาวว์ยั) ลว่งละเมดิทางเพศ การปฏิเสธไมใ่ห้

เขา้ถึงทรพัยากรและบริการ

มกัเป็นผลจากความไมเ่สมอภาคระหว่างเพศและการใช ้

อ านาจอย่างผดิๆ

Gender and 

Diversity SGBV : Sexual and Gender-Based Violence



Gender and 

Diversity

Needs Assessment and Gender & Diversity Analysis

■ สมาชกิในทีมที่มคีวามสมดลุในความหลากหลาย  : มทีัง้ชาย หญิง 

สมาชกิที่ใชภ้าษาเดยีวกบัผูป้ระสบภยั

■ มผีูแ้ทนจากชมุชนที่ประสบภยั มสีว่นร่วมในการประเมนิ

พิจารณาองคป์ระกอบของทีมประเมนิความตอ้งการ

องคป์ระกอบของทีมเป็นสิ่งส าคญั มิเช่นนัน้ เราอาจท าใหผู้ป้ระสบภยัไม่

กลา้บอกความตอ้งการที่แทจ้ริง 



Gender and 

Diversity

Needs Assessment and Gender & Diversity Analysis

-เพ่ือใหเ้ขา้ใจและสามารถตอบสนองไดต้รงความจ าเป็นและความตอ้งการเฉพาะ

ของผูป้ระสบภยัอย่างแทจ้ริง

การวิเคราะหเ์พศสภาพ พิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างเพศหญิงและเพศชาย

บทบาท ความรบัผดิชอบ ตลอดจนการเขา้ถึง การควบคมุทรพัยากรและขอ้จ ากดั

ที่แตล่ะคนตอ้งเผชญิที่มคีวามเกีย่วเนือ่งซ่ึงกนัและกนั

การวิเคราะหค์วามหลากหลาย พิจารณาสถานะท่ีแตกตา่งกนัอย่างชดัเจนใน

การเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่อายหุนึง่ๆ กลุม่ผูพ้ิการ หรือกลุม่ทีม่ปัีจจยัทางสงัคม

อื่นๆ (เชน่ ชนกลุม่นอ้ย ชนเผา่ เป็นตน้)  



Gender and 

Diversity

สิ่งที่เราจะเสียหากไมม่กีารวิเคราะหเ์พศสภาพและความหลากหลาย

■ จ ากดัประสิทธิภาพในการด าเนนิโครงการและการปฏิบตังิาน

■ อาจเขา้ไมถึ่งผูท้ี่เปราะบางมากที่สดุ

■ มโีอกาสที่จะเพิ่มความไมเ่ทา่เทียมที่มอียูเ่ดมิกอ่นเกดิภยัพิบตั ิ

■ ไมต่อบสนองขอ้บงัคบั/เงือ่นไขของผูใ้หท้นุ

Needs Assessment and Gender & Diversity Analysis



Gender and 

Diversity

Needs Assessment and Gender & Diversity Analysis

การรวบรวมขอ้มลูผูป้ระสบภยัโดยจ าแนกตาม

-เพศ  (ชาย  หญิง  อ่ืนๆระบ.ุ.......)

-อาย ุ(มาตรฐาน ขึน้อยูก่บักิจกรรมท่ีตอ้งการใชข้อ้มลู)

-ความพิการ 

-เพศสภาพ -การศึกษา

-เชื้อชาต/ิชาตพินัธุ/์เผา่พนัธุ์ -สถานะทางกฎหมาย (ผูล้ี้ภยั/ผูอ้พยพ)

-รายได้



DAPS framework

Dignity-ศกัดิศ์รี

Access-การเขา้ถึง

Participation-การมสีว่นร่วม

Safety-ความปลอดภยั

Gender and 

Diversity

มาตรฐานขัน้ต า่

Minimum Standards

8 Sectors

• Emergency Health

• Food Security

• Water, Sanitation and Hygiene(WASH)

• Emergency Shelter

• Livelihoods

• Non-food Items(NFIs)

• Cash-based Interventions(CBIs)

• Disaster Risk Reduction(DRR)
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Diversity

ตวัอย่างมาตรฐานขัน้ต า่ : Emergency Health Sector

Dignity -การหอ้งจดัหอ้งตรวจ/หอ้งรอตรวจ ใหม้คีวามเป็นส่วนตวั แยก ชาย หญิง

-ผูม้ขีอ้จ ากดัในการเคลื่อนไหว สามารถใชห้อ้งน า้ได ้มทีางลาด ประตกูวา้งพอ 

มรีาวจบั ภายในหอ้งน า้มพีื้นที่มากพอ มแีสงสว่าง ประตมูล็ีอคที่สามารถเปิดปิด

ไดด้ว้ยตวัเอง

- บริการดา้นสขุภาพและอปุกรณต์า่งๆเหมาะสมกบัวฒันธรรมและทกุคน

-ประวัตกิารรกัษา/ใหค้ าปรึกษา/ขอ้มลูตา่งๆ ตอ้งเป็นความลบั

-การตรวจรกัษาตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูป่้วย 

-กรณีผูป่้วยเด็กการรกัษาตอ้งไดร้บัการยินยอมจากผูป้กครองหรือผูด้แูล

-ทีมดแูลดา้นสขุภาพควรไดร้บัการอบรมเร่ืองการปฐมพยาบาลดา้นจิตสังคม
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Diversity

ตวัอย่างมาตรฐานขัน้ต า่ : Emergency Health Sector

Access -มกีารประเมนิภาวะสขุภาพ /การคดัเลือกและจดัล าดบัการเขา้ถึงบริการทาง

สขุภาพ ควรค านงึถึงทกุเพศ ทกุวยัรวมถึงกลุม่ชนชายขอบ

-มลีา่มที่ไดร้บัการอบรมจริยธรรมและบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในการ

ปฏิบตังิาน

-ผูป่้วย HIV/AID ไดร้บัการดแูลตอ่เนือ่งเชน่เดยีวกบัผูป่้วย NCD อ่ืนๆ

-ผูป้ระสบภยั ผูพ้ิการ ผูส้งูอาย ุเด็ก สามารถเขา้ถึงบริการดา้นสขุภาพจิต 

เพ่ือป้องกนัและลดปัญหาทางสขุภาพจิต



Gender and 

Diversity

ตวัอย่างมาตรฐานขัน้ต า่ : Emergency Health Sector

Participation -กรรมการดา้นสขุภาพชมุชน ควรมคีวามสมดลุของตวัแทน ทัง้ หญิง

ชาย และผูแ้ทนจากคนกลุม่ตา่งๆ

-บคุลากรดา้นสขุภาพ ควรมีทัง้ชาย หญิงที่ไดร้บัการว่าจา้งและฝึกอบรม

-ทกุเพศ ทกุวยั ผูพ้ิการทกุคน ไดร้บัค าปรึกษาเร่ืองความตอ้งการเฉพาะ

ดา้นสขุภาพ โดยมลีา่มที่ใชภ้าษาเดยีวกนั

Safety - มแีสงสว่างเพียงพอในหนว่ยบริการสขุภาพและบริเวณโดยรอบ

- การบนัทึกขอ้มลูเหตกุารความรนุแรงทางเพศ บนัทึกเฉพาะหมายเลขเหตกุารณ์

ชนดิของความรนุแรง เพศ จะไมบ่นัทึกขอ้มลูท่ีระบรุายละเอียดสว่นบคุคลของ

ผูป้ระสบเหตุ
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Diversity

ตวัอย่างมาตรฐานขัน้ต า่ : Non-Food Items

Dignity -NFIs รวมทัง้ ชดุสขุอนามยั เสื้อผา้ เคร่ืองครวั มคีวามเหมาะสมกบัวัฒนธรรม

และความตอ้งการเฉพาะของทกุเพศทกุวยั

-การแจกจ่ายชดุชัน้ในและผา้อนามยั ใหแ้กเ่ด็กหญิงและผูห้ญิงวยัเจริญพนัธุ ์ท า

อย่างเหมาะสมกบัวฒันธรรม โดย แจกจ่ายผา่นทางกลุม่ผูห้ญิง แจกโดยตรงหลงัเลิก

เรียน หรือในสถานที่ที่เด็กผูห้ญิงอยู่ดว้ยกนั  แจกจ่ายใหแ้กเ่ด็กหญิง ผูห้ญิง และผูพ้ิการ

หญิงดว้ยความเคารพในศกัดิศ์รี

-ผูไ้ดร้บัผลกระทบตอ้งเขา้ถึงเสื้อผา้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพอากาศ  ภาวะสขุภาพ

และเหมาะสมกบัประเพณีวฒันธรรม  
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ตวัอย่างมาตรฐานขัน้ต า่ : Non-Food Items

Access -สถานที่/จดุแจกจา่ยสิ่งของถกูออกแบบและปรบัใหท้กุคนทกุเพศทกุวัยสามารถ

เขา้ถึงได ้

-มมีาตรการพิเศษในการแจกจ่ายสิ่งของใหแ้กผู่ม้ีไ่มส่ามารถเขา้ถึงจดุแจกจา่ยได้

ดว้ยขอ้จ ากดั เชน่ ความพิการ ความปลอดภยัในการเดนิทาง (เด็ก ผูอ้พยพ ผูล้ี้ภยั)

Participation -ตระหนกัถึงสิทธิสตรี เด็ก ผูพ้ิการ ผูส้งูอาย ุผูอ้พยพ ในการมสีว่นท่ีจะ

ไดร้บัประโยชนจ์ากสิ่งของท่ีแจกจ่าย

-กรรมการชมุชน/ทีมประเมนิ มคีวามสมดลุ ของผูแ้ทนจากทกุเพศ ทกุ

กลุม่คนเพื่อความยตุธิรรมในการจดัการความตอ้งการของทกุเพศทกุวยั
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ตวัอย่างมาตรฐานขัน้ต า่ : Non-Food Items

Safety -ผูไ้ดร้บัผลกระทบเดนิทางเขา้ถึงจดุแจกจา่ยไดอ้ยา่งปลอดภยั

-สถานที่แจกจ่ายมคีวามปลอดภยั ผูร้บับริการรูส้ึกปลอดภยัในการรับบริการ 

เชน่ แจกจ่ายในเวลากลางวนั มแีสงสว่างเพียงพอรอบบริเวณ  เป็นพ้ืนท่ีปิด มี

สญัลกัษณช์ดัเจน  มกีารควบคมุฝูงชน มพีื้นที่แจกจ่ายสิง่ของส าหรบัผูพ้ิการ

-มแีผนการแจกจ่ายส าหรบัเด็กที่ไมส่ามารถมารบัได ้
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ทา่นเห็นดว้ยหรือไมว่่าควรค านงึถึง

ประเด็นดา้นเพศสภาพและความหลากหลาย

ทัง้ในการท างานและการด ารงชวิีตของทา่น


