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2 คู่มือเผือก หยุดการคุกคามทางเพศ สำาหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพ่ือผู้หญิง ตระหนักว่าการคุกคามทางเพศบนระบบขนส่ง 
สาธารณะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแพร่หลาย ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำานวนมาก และ
เป็นอุปสรรคสำาคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัย จึงทำางานรณรงค์เพื่อลด
ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 

คู่มือ ‘เผือก’ หยุดการคุกคามทางเพศ สำาหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ ฉบับ
นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการทำางานรณรงค์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบ
การฝึกอบรมสำาหรับพนักงานขนส่งสาธารณะในหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการสอดส่องป้องกัน และจัดการกับปัญหาการคุกคาม
ทางเพศที่เกิดกับผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง ขอขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานขนส่ง
สาธารณะหลายแห่ง อาทิ บริษัท ขนส่ง จำากัด (บขส.) การรถไฟแห่งประเทศไทย 
กรมเจ้าท่า และกรมการขนส่งทางบก ที่กรุณาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการ
จัดทำาคู่มือ และขอขอบคุณสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ที่สนับสนุนการจัดทำาเนื้อหาและพิมพ์คู่มือฉบับนี้

เครือข่ายฯ หวังให้คู่มือฉบับน้ีเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะสำาหรับ 
พนักงานขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างความปลอดภัยสำาหรับผู้ใช้
บริการขนส่งสาธารณะได้อย่างแท้จริงต่อไป

    
    เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง
                                                            ตุลาคม 2561

คำานำา
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สวัสดี เพื่อนพนักงานผู้ให้บริการบนระบบขนส่งสาธารณะทุกคน

เพื่อน ๆ รู้ไหมว่า ร้อยละ 45 ของผู้หญิงที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะเคยถูก
คุกคามหรือลวนลามทางเพศ   การคุกคามทางเพศเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเหมือน
เป็นเหตุการณ์ประจำาวัน และเกิดขึ้นบนขนส่งสาธารณะทุกประเภท นี่จึงไม่ใช่
ปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาเล็ก ๆ ของผู้โดยสารที่โชคร้าย แต่เป็นปัญหาความ
ไม่ปลอดภัยของระบบบริการขนส่งสาธารณะ ที่พวกเราต้องหาทางป้องกันและ
แก้ไขอย่างจริงจัง

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพ่ือผู้หญิง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดปัญหาการคุกคาม 
ทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสนอให้หน่วยงาน
ขนส่งสาธารณะต้องมีมาตรการต่าง ๆ เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดบนยาน
พาหนะและสถานี ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการคุกคาม
ทางเพศจากผู้โดยสาร รวมทั้งชักชวนให้ผู้โดยสารที่พบเห็นเหตุการณ์คุกคาม
ทางเพศไม่อยู่นิ่งเฉย แต่หันมาช่วยกัน “เผือก” หรือเข้าไปแทรกแซงเพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบปัญหา

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพ่ือผู้หญิง เห็นว่าพนักงานผู้ให้บริการของระบบขนส่ง 
สาธารณะ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุกคาม 
ทางเพศท่ีอาจเกิดกับผู้โดยสาร เราจึงขอเชิญชวนเพ่ือนพนักงานขนส่งสาธารณะ 
มาร่วมเป็น “ทีมเผือก” โดยเราได้จัดทำาคู่มือฉบับนี้ เพื่อเป็นตัวช่วยของเพื่อน
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่สอดส่องป้องกันและช่วยเหลือผู้โดยสารที่ถูก
คุกคาม และสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมมือกันพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะของประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำาหรับผู้โดยสารทุกเพศ
ทุกวัยอย่างแท้จริง

บทนำา 

มาร่วมเป็น ‘ทีมเผือก’ กันเถอะ

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง, รายงานผลการวิจัย เรื่อง สถานการณ์การคุกคามทางเพศบนระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร, 2560, (ไฟล์อิเล็กทรอนิก).
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4 คู่มือเผือก หยุดการคุกคามทางเพศ สำาหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ

การคุกคามทางเพศคืออะไร

การคุกคามทางเพศ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า “การลวนลามทางเพศ” หมายถึง 
การกระทำาหรือการแสดงออกในทางเพศ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ผ่านการใช้
สายตา ท่าทาง เสียง คำาพูด ร่างกาย หรือสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ทำาให้ผู้
ที่ตกเป็นเป้าของการกระทำานั้น รู้สึกเดือดร้อนรำาคาญ อึดอัด ไม่พอใจ เครียด 
หวาดระแวง หวาดกลัว และรู้สึกไม่ปลอดภัย

การคุกคามทางเพศบนระบบขนส่งสาธารณะเกิดได้ทั้งบนขนส่งมวลชน 
เช่น รถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือ รถทัวร์ รถตู้ รถสองแถว เครื่องบิน หรือบน
ขนส่งสาธารณะที่ผู้โดยสารต้องเดินทางไปกับคนขับตามลำาพัง เช่น รถแท็กซี่ 
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และอาจเกิดทั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารหนาแน่น 
หรือในช่วงท่ีผู้โดยสารบางตา ท้ังกลางวันและกลางคืน  และยังอาจเกิดท่ีบริเวณ 
ป้ายรถเมล์ ชานชลา ท่ารถ ท่าเรือ สถานีขนส่ง หรือสนามบินได้ด้วย
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พฤติกรรมแบบไหนบ้าง 
ที่เป็นการคุกคามทางเพศ?

การกระทำาหรือการแสดงออกที่จัดว่าเป็นการคุกคามทางเพศมีได้หลายรูปแบบ 
ดังนี้

1)   การคุกคามด้วยสายตา หรือท่าทาง เช่น จ้องมอง 
ร่างกาย ใช้สายตาแทะโลม ทำาท่าทางเป็นสัญลักษณ์
ที่สื่อถึงอวัยวะเพศ ความต้องการทางเพศ หรือการ
ร่วมเพศ

2)    การคุกคามด้วยวาจา เช่น ผิวปากใส่ พูดแซว พูด 
เก้ียวพาราสี พูดแบบหมาหยอกไก่ พูดสองแง่สองง่าม 
พูดตลกลามก หรือชวนพูดคุยในลักษณะที่ทำาให้คน 
ฟังอึดอัด เช่น ซักไซร้เรื่องส่วนตัว พูดพาดพิงถึงรูป
ร่างหน้าตาและการแต่งกาย ชวนพูดคุยเรื่องเพศ ทั้งท่ี 
พูดลอย ๆ ให้ได้ยิน หรือพูดกับผู้ที่ตกเป็นเป้าโดยตรง

3) การคุกคามทางร่างกาย มีหลายระดับความ
รุนแรง ตั้งแต่การแตะเนื้อต้องตัว แต๊ะอั๋ง ลูบไล้ โอบ 
กอด หอม ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสถูไถ 
รวมทั้งการเดินตาม สะกดรอยตาม โชว์อวัยวะเพศ 
สำาเร็จความใคร่ให้ผู้อื่นเห็น หรืออาจรุนแรงจนถึงขั้น
พยายามข่มขืน หรือข่มขืน

4) การคุกคามผ่านช่องทางการสื่อสาร หรือทำาให้
เกิดสภาพแวดล้อมท่ีน่าอึดอัดในเร่ืองเพศ เช่น แอบถ่าย 
ภาพผู้โดยสารคนอื่น ถ่ายภาพช้อนใต้กระโปรงหรือ
หน้าอก เปิดรูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือภาพยนตร์ลามก
อนาจารบนโทรศัพท์มือถือให้คนข้าง ๆ เห็น



6 คู่มือเผือก หยุดการคุกคามทางเพศ สำาหรับพนักงานขนส่งสาธารณะ

การคุกคามทางเพศอาจเกิดอย่างโจ่งแจ้งและสังเกตเห็นได้ง่าย แต่บ่อยครั้ง 
ผู้คุกคามมักทำาทีเป็นไม่ตั้งใจ ฉวยโอกาสในช่วงที่มีผู้โดยสารเบียดเสียด หรือ
เลือกกระทำาในมุมอับ และผู้ถูกคุกคามอาจรู้สึกตกใจ หรือกลัวจนไม่กล้าเปล่ง
เสียง ไม่กล้าบอกพนักงาน หรือย้ายตัวเองออกจากจุดที่เกิดเหตุ  ในกรณีเช่น
นี้ การที่คนรอบข้างจะบอกได้ว่าพฤติกรรมที่เห็นเป็นการคุกคามทางเพศหรือ
ไม่ จึงต้องอาศัยการสังเกตอย่างถี่ถ้วน 

จุดสังเกตสำาคัญที่จะช่วยชี้ชัดว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคือการคุกคามทางเพศ 
คือ ผู้ที่ตกเป็นเป้าของพฤติกรรมนั้น ๆ มีท่าทีอึดอัด ไม่พอใจ หรือหวาดกลัว  
หากสังเกตเห็นท่าทีดังกล่าว ให้เชื่อได้ว่าพฤติกรรมที่เห็นคือการคุกคามทาง
เพศ  ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถูกกระทำาเป็นเด็กเล็ก ผู้โดยสารที่เผลอหลับ หรือไม่รู้ตัว
ว่ากำาลังถูกคุกคาม ในกรณีอย่างหลังนี้ ยิ่งต้องอาศัยการสอดส่องดูแลเอาใจ
ใส่ของคนรอบข้างและพนักงานเป็นสำาคัญ
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ตัวอย่างเหตุการณ์การคุกคามทางเพศที่พบบ่อย
ตัวอย่างท่ี 1 เบียดชิด ถูกเน้ือต้องตัว  

ผู้โดยสารหญิงนั่งเบาะคู่ ผู้โดยสาร
ชายที่ไม่ได้มาด้วยกันทำาทีเป็นนั่งหลับ 
แล้วเร่ิมเอนตัวเข้าหาฝ่ายหญิงจนแขน
เบียดชิด หรือเอนศีรษะพิงซบไหล่ฝ่าย
หญิง ผู้โดยสารหญิงมีท่าทีอึดอัดและ
พยายามเบี่ยงตัวหลบ ผู้หญิงบาง
คนอาจสะกิดและบอกให้ฝ่ายชายขยับ
ออกห่าง แต่อีกไม่นานผู้โดยสารชายก็
ทำาพฤติกรรมเดิมซ้ำาอีก

ตัวอย่างที่ 2  สัมผัส ถูไถ  

ผู้โดยสารหญิงนั่งเก้าอี้ริมทางเดิน 
ผู้โดยสารชายยืนพิงพนักเก้าอ้ีตัวนั้น 
เบี่ยงตัวหันเข้าหาฝ่ายหญิง และเอนตัว
เบียดชิดจนผิดสังเกต ผู้โดยสารหญิง
มีท่าทีอึดอัด และพยายามเบ่ียงตัวหลบ

ตัวอย่างที่ 3  พูดแซว เกี้ยวพาราส ี  

หญิงสาววัยรุ่นเดินทางมาคนเดียว
และนั่งอยู่ตรงที่ว่างท้ายรถ ต่อมามี
วัยรุ่นชาย 2 คนเข้าไปนั่งประกบ และ
พยายามชวนฝ่ายหญิงพูดคุยและ
หัวเราะคิกคักกันเองฝ่ายเดียว ขณะที่ผู้
โดยสารหญิงไม่ได้พูดโต้ตอบ หรือพูด 
ตอบแบบขอไปที และมีท่าทีอึดอัดอย่าง 
เห็นได้ชัด แต่ก็ไม่กล้าลุกจากที่นั่งตรง
นั้น
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ตัวอย่างท่ี 4 เปิดคลิปโป๊ให้ผู้โดยสาร 
อื่นเห็น

ผู้โดยสารหญิงและชายคู่หนึ่งไม่รู้จัก
กัน แต่ได้ที่นั่งติดกันบนรถทัวร์เที่ยว
กลางคืน ผู้โดยสารชายนั่งดูวิดีโอบน
โทรศัพท์มือถือ โดยตั้งโทรศัพท์ไว้บน
โต๊ะพับหลังพนักเก้าอี้ด้านหน้า เอียง
หน้าจอมาทางฝ่ายหญิงที่นั่งติดกัน 
หนังที่ดูเป็นหนังโป๊ที่ตัวแสดงกำาลัง
มีกิจกรรมทางเพศ ผู้โดยสารหญิง
มีท่าทีอึดอัด นั่งเบี่ยงตัวออกห่าง 
เบือนหน้าหนี และพยายามมองสบตา
พนักงานประจำารถที่เดินผ่านไป
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พนักงานขนส่งสาธารณะทำาอะไรได้บ้าง 
เมื่อพบเจอเหตุการณ์คุกคามทางเพศ?

วิธีการเข้าแทรกแซงเพ่ือหยุดย้ังการคุกคามทางเพศอาจทำาได้หลายวิธี การเลือก 
ว่าวิธีใดเหมาะท่ีสุด ข้ึนกับการประเมินสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของพนักงาน 
โดยมีข้อแนะนำาวิธีการแทรกแซงแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. เบี่ยงเบนความสนใจ – วิธีนี้เหมาะจะใช้ในกรณีที่เราสังเกตเห็นความผิด
ปกติ แต่ยังไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการคุกคามทางเพศหรือไม่ 

วิธีการ 

• เข้าไปชวนผู้ท่ีถูกคุกคามพูดคุยเร่ืองท่ัวไป โดยพูดด้วยเสียง
ดังฟังชัด เช่น ถามว่าจะลงท่ีไหน มีท่ีน่ังว่างด้านหน้าน่ังสบาย 
กว่า อยากย้ายไปไหม

• ทำาทีเข้าไปขอตรวจต๋ัวท้ังผู้คุกคาม และผู้ท่ีถูกคุกคาม แล้วชวน 
ผู้ถูกคุกคามพูดคุยเหมือนข้างต้น

• แกล้งทำาของหล่นตรงจุดท่ีคู่กรณีน่ังหรือยืนอยู่ เม่ือเข้าไปเก็บ 
ของ ให้ชวนผู้ที่ถูกคุกคามพูดคุยเหมือนข้างต้น

ขอตรวจตั๋วด้วยครับ
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2. บอกผู้คุกคามให้หยุดการกระทำา – วิธีนี้เหมาะจะใช้ในกรณีที่เห็นชัดเจน
หรือแน่ใจแล้วว่ากำาลังเกิดเหตุคุกคามทางเพศ และประเมินแล้วว่าผู้ท่ีคุกคาม
ไม่มีท่าทีเป็นอันตราย

วิธีการ

• เข้าไปหาผู้ท่ีกำาลังคุกคาม มองหน้า และบอกให้หยุดการกระทำา  
เช่นพูดว่า “คุณนั่งเบียดน้องเขาทำาไม ขยับออกมาห่าง ๆ   
อย่าไปเบียดเขา” หรือ “คุณทำาอะไรน่ะ หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ” หรือ 
“(กรณีเปิดสื่อโป๊) คุณช่วยปิดโทรศัพท์ด้วยค่ะ มันรบกวนผู้
โดยสารอ่ืน” โดยต้องพูดให้เสียงดังฟังชัด และน้ำาเสียงม่ันคง

• เม่ือพูดกับผู้กระทำาแล้ว ให้หันไปถามผู้ท่ีถูกคุกคามว่าเขาโอเค 
ไหม อยากย้ายที่นั่งไหม

ขยับออกมาค่ะ
    อย่านั่งเบียด
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วิธีการ

• บอกพนักงานขับรถให้จอดรถท่ีป้อมตำารวจจราจร ด่านตำารวจ 
หรือขับรถไปยังสถานีตำารวจที่ใกล้ที่สุด แจ้งเหตุการณ์และ
ขอให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเข้ามาระงับเหตุ

• โทรแจ้งตำารวจ 191 ให้ส่งตำารวจพื้นที่มาระงับเหตุ โดยระบุ
ทะเบียนรถ เส้นทาง หรือจุดที่จะให้ตำารวจเข้าช่วยเหลือให้
ชัดเจน

• โทรขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย หรือสถานีวิทยุจราจร
ที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เช่น สวพ.91 จส.100 ร่วมด้วยช่วยกัน 
หรือหน่วยกู้ภัยต่าง ๆ เป็นต้น

3. แจ้งตำารวจ หรือผู้มีอำานาจท่ีเก่ียวข้อง – วิธีน้ีใช้ในกรณีท่ีประเมินแล้วว่า 
การเข้าแทรกแซงเพื่อหยุดเหตุการณ์ด้วยตนเองอาจเป็นอันตราย เช่น ผู้
คุกคามมาด้วยกันหลายคนและมีท่าทีก้าวร้าว มีอาวุธ หรือมึนเมาอาละวาด

คุณตำารวจช่วยด้วยค่ะ
ผู้โดยสารอาละวาดอยู่บนรถ
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วิธีการ

• ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพนิ่ง หรือจะดียิ่งขึ้นหากถ่ายเป็นคลิป 
 วิดีโอ เพราะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่า

• เมื่อเริ่มถ่ายวิดีโอ ให้ผู้ถ่ายพูดระบุวันที่ เวลา และพื้นที่เกิดเหตุ  
 เพ่ือบันทึกเสียงไว้ในคลิป สำาหรับเป็นหลักฐานในการดำาเนินคดี
 
• เมื่อถ่ายวิดีโอ ให้พยายามถ่ายให้เห็นสภาพแวดล้อมของจุด 
    เกิดเหตุ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำาเนินคดี

• มอบคลิปวิดีโอให้ผู้เสียหาย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการร้องเรียน 
หรือดำาเนินคดี และไม่ควรนำาคลิปวิดีโอไปเผยแพร่เองโดยไม่
ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหาย

4. บันทึกหลักฐาน – วิธีนี้อาจใช้ประกอบกับวิธีอื่นข้างต้น ในกรณีที่มี
พนักงานหรือผู้โดยสารอื่นเข้าไปช่วยแทรกแซงเพื่อหยุดเหตุการณ์การ
คุกคามแล้ว ให้พนักงาน หรือผู้โดยสารอื่นที่อยู่แวดล้อมใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน

ถ่ายไว้นะคะ
   ผู้ชายคนนี้ลวนลาม
      ผู้หญิงไม่ยอมเลิิกค่ะ



13

ประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยก่อนเข้าแทรกแซงทุกครั้ง และ
เลือกวิธีการที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายกับตนเอง

ในการเข้าแทรกแซง ให้คิดเสมอว่าเรากำาลังปฏิบัติตามหน้าที่ เพราะใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ประจำายานพาหนะ เรามีอำานาจหน้าที่ในการดูแลความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ถ้ามีพนักงานคนอื่นอยู่ด้วย เช่น รถทัวร์ที่มีทั้งโฮสเตสและพนักงาน
ขับรถ พนักงานที่เห็นเหตุการณ์ควรแจ้งให้พนักงานอื่นรับรู้ด้วย หาก
จำาเป็น อาจชวนพนักงานอื่นเข้าไปช่วยแทรกแซงเพื่อหยุดเหตุการณ์

การพูดกับผู้คุกคาม ให้พูดด้วยน้ำาเสียงมั่นคงและเสียงดังฟังชัด เพื่อ
ให้ผู้คุกคามเกิดความยำาเกรง และเพื่อให้ผู้โดยสารรอบข้างร่วมรับรู้ 
ช่วยเป็นแรงกดดัน ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ หรือช่วยเป็นพยานให้เรา 

ในการเข้าแทรกแซงเพื่อหยุดการคุกคาม พนักงานงานควรงดใช้คำา
พูดที่หยาบคาย หรือแสดงท่าทีว่าจะใช้ความรุนแรงกับผู้คุกคาม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ผู้คุกคามหาเหตุร้องเรียนเรากลับได้

หลังจากหยุดพฤติกรรมการคุกคามได้แล้ว หากคู่กรณีหรือผู้คุกคาม 
ยังอยู่บนยานพาหนะ พนักงานควรเช็คสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อให้
แน่ใจว่าผู้คุกคามไม่ได้กระทำากับผู้โดยสารคนเดิมหรือคนอื่นซ้ำาอีก

เมื่อเหตุการณ์การคุกคามยุติลงแล้ว พนักงานควรแนะนำาให้ผู้ที่ถูก
คุกคามเข้าแจ้งเหตุกับหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ หรือเจ้า
หน้าที่ตำารวจ และส่งมอบหลักฐานภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอให้ผู้ที่ถูก
คุกคามใช้ประกอบการแจ้งเหตุ และอาจเสนอตัวเป็นพยานด้วย  

เมื่อประสบเหตุการณ์การคุกคามทางเพศขณะให้บริการขนส่ง 
พนักงานควรรายงานเหตุดังกล่าวให้หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา
รับทราบทุกครั้ง เพื่อหาทางป้องกันปัญหาที่อาจขึ้นอีกในอนาคต

ข้อควรคำานึงถึงเมื่อเข้าแทรกแซง
เพื่อหยุดการคุกคาม

1

2

3

4

5

6

7

8
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แหล่งความช่วยเหลือ
ในการระงับเหตุสำาหรับพนักงาน

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ตำารวจ 191

สวพ. 91 1644
จส. 100 1137   (เสียค่าบริการ) 

*1808 (ฟรีทุกเครือข่าย)
หน่วยกู้ภัยปอเต๊กตึ๊ง 1418
หน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญู 0-2226-4444-8
ร่วมด้วยช่วยกัน 1677
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บทส่งท้าย

ปัญหาการคุกคามทางเพศ ทำาให้ผู้โดยสารจำานวนไม่น้อยรู้สึกหวาดกลัว หวาดระแวง 
หรือเข็ดขยาดกับการใช้บริการขนส่งสาธารณะ แต่ผู้คนจำานวนมากก็ไม่มีทางเลือก  
และยังต้องเดินทางไปในที่ต่าง ๆ โดยใช้บริการขนส่งสาธารณะอยู่ต่อไป

ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ หน้าที่ของพวกเราไม่ได้มีเฉพาะการขนส่ง
ผู้โดยสารให้ถึงที่หมายเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงการสอดส่องดูแลให้การเดินทาง
ของผู้โดยสารทุกคนเป็นไปโดยสวัสดิภาพ สะดวก และปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน 
รวมทั้งปลอดพ้นจากภัยคุกคามทางเพศด้วย  

สำาหรับผู้โดยสาร ไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางในเส้นทางไหน ด้วยขนส่งสาธารณะ
ประเภทใด พวกเขาย่อมคาดหวังว่าจะเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย ไร้
การคุกคามทางเพศ
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ประกอบด้วย
องค์การ แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

เครือข่ายสลัมสี่ภาค

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง
มีความมุ่งหวังร่วมกัน

ที่จะสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดภัย
สำาหรับคนทุกเพศทุกวัย

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง





ไม่ว่าเส้นทางไหน 
เดินทางปลอดภัย 

ไร้การคุกคามทางเพศ


