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บทบาทของแรงงานสำตรใีนอต่สำาห็กรรมรถไฟของโลกมคีวามสำำาคญัิ
อยา่งยิ�ง 
สัดัสัว่นของผู้้ �หญิงิที่่�ที่ำ�ง�นในอตุสั�หกรรมน่�เพิ่ิ�มข้�นในช่ว่งไมก่่�ป่ีที่่�ผู้�่นม� แตพ่ิ่วกเธอยังัคงมบ่ที่บ�ที่ไม่
ช่ดัเจนในที่กุภูม้ภิู�คและที่กุปีระเที่ศและในหน ��ที่่�ก�รง�นบ�งอยั�่ง สั�ข�รถไฟมก่�รแบง่แยักที่�งเพิ่ศสัง้ เป็ีน
อตุสั�หกรรมที่่�สัร ��งข้�นโดยัคำ�นง้ถง้ผู้้ �ช่�ยัเป็ีนหลกัและยังัคงให �คว�มสัำ�คญัิกบัผู้้ �ช่�ยั 

พิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรม่กัเผู้ช่ญิิกบัอปุีสัรรคในก�รจะเข ��และออกจ�กอตุสั�หกรรมน่� อปุีสัรรคเหล�่น่�ปีระกอบด �วยั
ที่ศันคตแิบบเหม�รวมเก่�ยัวกบัคว�มสั�ม�รถของผู้้ �หญิงิ ก�รเลอืกปีฏิบิตัใินก�รจ ��งง�น สัภู�พิ่แวดล �อมก�รที่ำ�ง�น
ที่่�ไมเ่ป็ีนมติรและวฒันธรรมในที่่�ที่ำ�ง�นที่่�ให �ผู้้ �ช่�ยัโดดเดน่ ค�่แรงไมเ่ที่�่เที่ย่ัมกนั ละเลยัคว�มต �องก�รของผู้้ �หญิงิ
ในแงข่ององคก์รก�รที่ำ�ง�น ข�ดสัิ�งอำ�นวยัคว�มสัะดวกด ��นสัขุอน�มยััหรอืเครื�องแบบที่่�เหม�ะสัม โอก�สัในก�ร
ฝ้ึกอบรม ก�รศก้ษ� และก�รเลื�อนตำ�แหน่งมน่ �อยั และในง�นที่่�ต �องใช่ �ผู้้ �หญิงิเป็ีนหลกัจะมส่ัญัิญิ�ก�รจ ��งง�นที่่�
ไมแ่น่นอนหรอืก�รที่ำ�เอ�ที่ซ์อรส์ัม�กข้�น บ�งปีระเที่ศยังัมอ่ปุีสัรรคที่�งกฎหม�ยัที่่�จำ�กดัก�รจ ��งง�นสัตรใ่นกจิก�ร
รถไฟ 

เนื�องจ�กอปุีสัรรคเหล�่น่� ผู้้ �หญิงิมกัจะที่ำ�ง�นในตำ�แหน่งธรุก�ร ก�รจองตั�ว บรกิ�รในสัถ�น ่ง�นจัดเล่�ยัง และ
ที่ำ�คว�มสัะอ�ด ซ้�งมกัได �รับค�่จ ��งตำ��กว�่และมค่ว�มไมแ่น่นอนม�กกว�่ จำ�นวนพิ่นักง�นขบัรถไฟ พิ่นักง�นซอ่ม
บำ�รงุ หรอืพิ่นักง�นสับัร�งผู้้ �หญิงิมแ่นวโน �มลดลงม�ก1 

ก�รแพิ่รร่ะบ�ดของโควดิ-19 สัง่ผู้ลกระที่บอยั�่งรนุแรงตอ่สั�ข�รถไฟและพิ่นักง�น อยั�่งไรกต็�ม ต�มที่่�องคก์ร
แรงง�นระหว�่งปีระเที่ศ (International Labor Organization, ILO)2 ได �เน �นยัำ�� วกิฤตดงักล�่วสัง่ผู้ลกระที่บตอ่ผู้้ �
หญิงิอยั�่งหนักที่่�สัดุ และคว�มที่ ��ที่�ยัที่่�เกดิข้�นจ�กวกิฤตน่�มแ่นวโน �มที่่�จะที่ำ�ให �คว�มไมเ่ที่�่เที่ย่ัมที่�งเพิ่ศที่่�มอ่ยั้่
รนุแรงข้�น 

เพิ่ื�อให �เข ��ใจลก้ซ้�งยัิ�งข้�นเก่�ยัวกบัคว�มเป็ีนจรงิในที่่�ที่ำ�ง�นของพิ่นักง�นก�รรถไฟสัตร ่สัหพัิ่นธแ์รงง�นขนสัง่
ระหว�่งปีระเที่ศ (International Transport Workers’ Federation, ITF) ได �จัดที่ำ�ก�รสัำ�รวจออนไลน ์โดยัมก่�ร
จัดที่ำ�และปีระเมนิผู้ลโดยัคว�มรว่มมอืกบัที่ม่วจัิยัของ ITF 

ความเป็นมาและ
วตัถป่ระสำงค์
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ก�รสัำ�รวจเริ�มตั �งแตว่นัที่่� 27 มน่�คมถง้ 26 กรกฎ�คม 2022 โดยัเจ�ะลก้ไปีที่่�พิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรใ่นที่กุสัว่น
ของอตุสั�หกรรมรถไฟ รวมถง้ผู้้ �ที่่�ที่ำ�ง�นในก�รขนสัง่ผู้้ �โดยัสั�รและก�รขนสัง่สันิค �� ตลอดจนรถไฟโดยัสั�รใน
เขตเมอืง รถไฟระหว�่งเมอืง และรถไฟข ��มพิ่รมแดน

วตัถป่ระสำงคข์องการสำำารวจคอืการระบว่า่:

• พิ่นักง�นสัตรม่บ่ที่บ�ที่อยั�่งไร;
• สัถ�นที่่�ที่ำ�ง�นอยั้ท่ี่่�ไหน;
• พิ่วกเข�ที่ำ�ง�นภู�ยัใต �สัญัิญิ�จ ��งปีระเภูที่ใด;
• ปัีญิห�และอปุีสัรรคใดที่่�พิ่วกเข�เผู้ช่ญิิในที่่�ที่ำ�ง�น; และ 
• จำ�เป็ีนต �องเปีล่�ยันแปีลงอะไรบ ��งเพิ่ื�อให �สั�ข�รถไฟรองรับพิ่นักง�นสัตรไ่ด �ม�กข้�น  

แบบสัำ�รวจมอ่ตัร�ก�รตอบกลบัสัง้จ�กที่ั�วโลก โดยัรวมแล �ว แบบสัำ�รวจได �รับคำ�ตอบที่่�ใช่ �ง�นได �จ�ก 4,600 คน 
โดยั 3,522 คนให �คำ�ตอบที่่�ครบสัมบร้ณ์ ์

ร�ยัง�นน่�สัรปุีข �อค �นพิ่บที่่�สัำ�คญัิของก�รสัำ�รวจพิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรข่อง ITF

สำรป่ขอ้คน้พับที�สำำาคญัิ:
01. พิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรพ่ิ่บว�่ง�นของพิ่วกเข�มค่ว�มหม�ยัและน่�พิ่ง้พิ่อใจ แตบ่อ่ยัครั �งพิ่วกเธอต �องเผู้ช่ญิิ

กบัสัภู�วะที่่�ยั�กลำ�บ�ก ที่ำ�ให �ข�ดคว�มปีลอดภูยััและคว�มมั�นคงในที่่�ที่ำ�ง�น จง้เป็ีนก�รยั�กในก�รที่ำ�ง�น
ที่่�พิ่วกเข�ให �คว�มสัำ�คญัิ มก่�รร�ยัง�นว�่ก�รมพ่ิ่นักง�นที่่�ไมเ่พิ่ย่ังพิ่อเป็ีนสั�เหตหุลกัของปีระเด็นดงักล�่ว

02. พิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรย่ังัคงเผู้ช่ญิิกบัอปุีสัรรคสัำ�คญัิเนื�องจ�กเพิ่ศของพิ่วกเข� ด �วยับที่บ�ที่ของง�นที่่�มก่�ร
แบง่เพิ่ศ คว�มก ��วหน ��ในอ�ช่พ่ิ่ที่่�ไมเ่ที่�่เที่ย่ัมกนั และก�รข�ดผู้้ �หญิงิในตำ�แหน่งผู้้ �นำ�

03. ก�รบบ่บงัคบัที่�งเพิ่ศก�รลว่งละเมดิและคว�มรนุแรงในโลกของก�รที่ำ�ง�นมผู่้ลกระที่บอยั�่งม�กตอ่
พิ่นักง�นรถไฟสัตร ่ก�รปีระสับกบัก�รลว่งละเมดิที่�งเพิ่ศและคว�มรนุแรงที่ำ�ให �ผู้้ �หญิงิร้ �สัก้ปีลอดภูยััน �อยัลง
อยั�่งม�กในที่่�ที่ำ�ง�น

04. ก�รเลอืกปีฏิบิตัเินื�องจ�กเพิ่ศสัภู�พิ่มอ่ยั้ใ่นสัว่นใหญิข่องเงื�อนไขก�รที่ำ�ง�นพิ่ื�นฐ�น เช่น่ เครื�องแบบที่ำ�ง�น
และอปุีกรณ์ป์ี�องกนัสัว่นบคุคล หรอืก�รเข ��ถง้สัิ�งอำ�นวยัคว�มสัะดวกด ��นสัขุอน�มยััและจดุพัิ่ก

05. ก�รข�ดคว�มปีลอดภูยััสัำ�หรับพิ่นักง�นรถไฟสัตรร่วมถง้ก�รเดนิที่�งไปีและกลบัจ�กที่่�ที่ำ�ง�นด �วยั

06. พิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรท่ี่่�อ�ยัยุังัน �อยัต �องเผู้ช่ญิิกบัปัีญิห�เดย่ัวกนั แตย่ังัต �องเผู้ช่ญิิกบัปัีญิห�เฉพิ่�ะเก่�ยัวกบั
โอก�สัที่�งอ�ช่พ่ิ่และก�รพัิ่ฒน� และก�รเข ��ถง้ก�รฝ้ึกง�น

07. ก�รเปีล่�ยันแปีลงที่่�จะที่ำ�ให �ก�รที่ำ�ง�นบนรถไฟดข่้�นสัำ�หรับผู้้ �หญิงิ 
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แบบสัำ�รวจรองรับที่ั �งหมด 17 ภู�ษ�: อ�หรับ บ�ฮ�ซ� บลัแกเรย่ั องักฤษ ฝึรั�งเศสั เยัอรมนั ฮนิด ่ฮงัก�ร ่อติ�ล ่
ญิ่�ปีุ่ น เก�หล ่มองโกเลย่ั โปีรตเุกสั สัเปีน รัสัเซย่ั ที่มฬิ และไที่ยั

ลงิกท์ี่่�นำ�ไปีสั้แ่บบสัำ�รวจออนไลนไ์ด �รับก�รเผู้ยัแพิ่รอ่ยั�่งกว ��งขว�ง มก่�รเผู้ยัแพิ่รบ่นเว็บไซตแ์ละที่�งโซเช่ย่ัลม่
เดย่ัของ ITF มนัถก้สัง่ไปียังัสัหภู�พิ่แรงง�นสัม�ช่กิ ITF ที่ั �งหมดที่่�จัดตั �งข้�นในก�รรถไฟ ซ้�งสัง่ตอ่ไปียังัสัม�ช่กิ
สัตรข่องพิ่วกเข�และมก่�รแช่รผ์ู้�่นช่อ่งที่�งก�รสัื�อสั�รต�่งๆ ของพิ่วกเข� (เช่น่ เว็บไซต ์โซเช่ย่ัลมเ่ดย่ั นติยัสั�ร 
แอปี) ในอนิเดย่ั สัหภู�พิ่แรงง�น NFIR ได �แจกจ�่ยัแบบสัำ�รวจให �กบัพิ่นักง�นรถไฟสัตรใ่นรป้ีแบบของกระด�ษ 
คำ�ตอบเหล�่น่�ได �รับก�รปีระมวลผู้ลและสัง่ที่�งออนไลนโ์ดยัสัำ�นักง�น ITF ในนวิเดล่

แบบสัำ�รวจน่�เป็ีนคว�มลบัและไมไ่ด �ขอร�ยัละเอย่ัดสัว่นตวัของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�ม

วธิ์กีารสำำารวจ

6



ประชากรศาสำตรแ์ละ
เวลาทำางาน 

พิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรจ่�ก 56 ปีระเที่ศตอบแบบสัำ�รวจ ผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มสัว่นใหญิ ่(67.4 เปีอรเ์ซน็ต)์ ม�จ�ก
ปีระเที่ศโลกใต � (แอฟรกิ� เอเช่ย่ั และละตนิอเมรกิ�) 

ผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มเกอืบเก ��ในสับิคน (87 เปีอรเ์ซน็ต)์ ร�ยัง�นว�่พิ่วกเข�เป็ีนสัม�ช่กิของสัหภู�พิ่แรงง�น 
ตวัเลขน่�ได �มก่�รค�ดก�รณ์ไ์ว �บ ��งแล �ว เนื�องจ�กก�รสัำ�รวจถก้เผู้ยัแพิ่รโ่ดยัสัหภู�พิ่แรงง�นสัม�ช่กิของก�รรถไฟ
ในเครอื ITF แกส่ัม�ช่กิที่่�เป็ีนสัตร่

ในแงข่องอ�ยั ุ71 เปีอรเ์ซน็ตข์องผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มระบวุ�่มอ่�ยัรุะหว�่ง 35 ถง้ 64 ป่ี เกอืบหน้�งในสั่� (28 
เปีอรเ์ซน็ต)์ มอ่�ยัตุำ��กว�่ 35 ป่ี คำ�ตอบที่่�เหลอืม�จ�กพิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรท่ี่่�มอ่�ยัมุ�กกว�่ 65 ป่ี

ในแงข่องก�รตอบสันองต�มสั�ข�ยัอ่ยั จำ�นวนคำ�ตอบที่่�ม�กที่่�สัดุม�จ�กผู้้ �หญิงิที่่�ที่ำ�ง�นในรถไฟโดยัสั�รใน
เขตเมอืง (28 เปีอรเ์ซน็ต)์ รองลงม�คอืรถไฟโดยัสั�รระหว�่งเมอืง (21 เปีอรเ์ซน็ต)์ ก�รขนสัง่สันิค ��ที่�งไกล 
(13 เปีอรเ์ซน็ต)์ และก�รขนสัง่สันิค ��ระยัะที่�งสัั �น (11 เปีอรเ์ซน็ต)์ อยั�่งไรกต็�ม 42 เปีอรเ์ซน็ตข์องผู้้ �ตอบ
แบบสัอบถ�มเลอืกคำ�ตอบ ‘อื�นๆ’ ซ้�งอ�จอยั้ใ่นสั�ข�ยัอ่ยัอื�นๆ
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ตาราง 1: คำาตอบแยกตามสำาขายอ่ย3 

รถไฟโดยัสั�รในเขตเมอืง (รถไฟใต �ดนิ รถไฟฟ��ร�งเบ�/รถร�ง/รถโดยัสั�รปีระจำ�ที่�ง
ไฟฟ�� เสั �นที่�งช่�นเมอืง รถไฟฟ��) 27.8%

รถไฟโดยัสั�รระหว�่งเมอืง 21.1%

ขนสัง่สันิค ��ที่�งไกล 13.1%
ขนสัง่สันิค ��ที่�งใกล � 10.8%
ผู้้ �โดยัสั�รข ��มพิ่รมแดน 8.0%
สันิค ��ข ��มพิ่รมแดน 6.6%

อื�นๆ  41.5%



ผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มม�จ�กปีระเภูที่ง�นที่่�หล�กหล�ยัในสั�ข�น่� หน้�งในห ��ระบวุ�่ที่ำ�ง�นเป็ีนเจ ��หน ��ที่่�ธรุก�ร (22 
เปีอรเ์ซน็ต)์ รองลงม�คอืเจ ��หน ��ที่่�ปีระจำ�สัถ�นแ่ละเจ ��หน ��ที่่�ซอ่มบำ�รงุรถไฟ โปีรดที่ร�บว�่มห่ล�ยัคำ�ตอบระบุ
เป็ีน ‘อื�นๆ’ (29 เปีอรเ์ซน็ต)์ อ�จอยั้ใ่นหมวดหม้ง่�นอื�น
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คำ�ตอบม�กที่่�สัดุ (87 เปีอรเ์ซน็ต)์ ม�จ�กพิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรท่ี่่�มส่ัญัิญิ�จ ��งง�นแบบถ�วร สัำ�หรับผู้้ �ตอบ
แบบสัอบถ�มที่่�เหลอื:

• หกเปีอรเ์ซน็ตม์ส่ัญัิญิ�จ ��งง�นแบบถ�วร แตท่ี่ำ�ง�นไมเ่ต็มเวล�
• หน้�งเปีอรเ์ซน็ตเ์ป็ีนสัญัิญิ�จ ��งง�นแบบช่ั�วคร�ว ที่ำ�ง�นเต็มเวล�
• หน้�งเปีอรเ์ซน็ตเ์ป็ีนเด็กฝ้ึกง�นหรอืจ ��งผู้�่นโครงก�รฝ้ึกอบรมอื�นๆ
• หน้�งเปีอรเ์ซน็ตไ์มม่ส่ัญัิญิ�หรอืก�รจ ��งง�นอยั�่งเป็ีนที่�งก�ร

ม�กกว�่หน้�งในหก (65 เปีอรเ์ซน็ต)์ ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มที่ำ�ง�นให �กบับรษัิที่ที่่�ให �บรกิ�รรถไฟสั�ธ�รณ์ะ เก ��
เปีอรเ์ซน็ตท์ี่ำ�ง�นในบรษัิที่ที่่�ให �บรกิ�รรถไฟของเอกช่น และเจ็ดเปีอรเ์ซน็ตท์ี่ำ�ง�นให �กบัเจ ��ของโครงสัร ��งพิ่ื�น
ฐ�นที่�งรถไฟ มเ่พิ่ย่ังหน้�งเปีอรเ์ซน็ตข์องผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มเที่�่นั�นที่่�ที่ำ�ง�นให �กบับรษัิที่รับเหม�ช่ว่ง และหน้�ง
เปีอรเ์ซน็ตก์ล�่วว�่พิ่วกเข�ที่ำ�ง�นเป็ีนพิ่นักง�นช่ั�วคร�ว

ข �อค �นพิ่บในแงข่องสัญัิญิ�และปีระเภูที่ของน�ยัจ ��งน่�ไมจ่ำ�เป็ีนต �องเป็ีนตวัแที่นของอตุสั�หกรรมที่ั �งหมด เพิ่ร�ะ
ก�รจ ��งง�นแบบเอ�ที่ซ์อรส์ั ก�รรับเหม�ช่ว่ง และรป้ีแบบก�รจ ��งง�นอยั�่งไมเ่ป็ีนที่�งก�รได �เพิ่ิ�มข้�นอยั�่งรวดเร็ว
ในช่ว่งไมก่่�ป่ีที่่�ผู้�่นม�4 แตม่นัเกดิจ�กก�รแจกจ�่ยัแบบสัำ�รวจโดยัสัหภู�พิ่แรงง�นรถไฟไปียังัสัม�ช่กิสัตรข่อง
พิ่วกเข�

ตาราง 2: คำาตอบแยกตามประเภทงาน

ง�นธรุก�ร 21.8%

ง�นปีระจำ�สัถ�น่ 7.5%

ซอ่มบำ�รงุ 7.2%
ง�นควบคมุหรอืรักษ�คว�มปีลอดภูยัั 6.3%
ง�นข�ยัตั�ว 5.9%
ผู้้ �ขบั 5.4%

ง�นดแ้ลสัญัิญิ�ญิรถไฟ 4.5%

ง�นที่ำ�คว�มสัะอ�ด 3.1%

ง�นบำ�รงุรักษ�โครงสัร ��งพิ่ื�นฐ�น 3.0%

ง�นด ��นก�รข�ยัและก�รตล�ด 2.2%

ง�นอื�นๆ บนขบวน 1.6%

ง�นด ��นก�รจัดเล่�ยัง 1.2%

ง�นดแ้ลสัถ�นที่่�เกบ็รถไฟ 0.8%

เด็กฝ้ึกง�น 0.5%

อื�นๆ 28.8%



ในแงข่องระยัะเวล�ก�รอยั้ใ่นหน ��ที่่�ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�ม เกอืบหน้�งในหกกล�่วว�่พิ่วกเข�ที่ำ�ง�นในสั�ข�น่�ม�
น�นกว�่ 10 ป่ี สัำ�หรับผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มคนอื�นๆ :

• 18 เปีอรเ์ซน็ตท์ี่ำ�ง�นในสั�ข�น่�ม�หกถง้สับิป่ี
• 14 เปีอรเ์ซน็ตท์ี่ำ�ง�นในสั�ข�น่�ม�สั�มถง้ห ��ป่ี
• 7 เปีอรเ์ซน็ตท์ี่ำ�ง�นในสั�ข�น่�ม�หน้�งถง้สัองป่ี
• 3 เปีอรเ์ซน็ตท์ี่ำ�ง�นในสั�ข�น่�ม�น �อยักว�่หน้�งป่ี

ในแงข่องช่ั�วโมงก�รที่ำ�ง�นตอ่สัปัีด�หต์�มสัญัิญิ�ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�ม มร่�ยัละเอย่ัดดงัน่�
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ในแงข่องก�รที่ำ�ง�นลว่งเวล� 36 เปีอรเ์ซน็ตข์องผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มร�ยัง�นว�่พิ่วกเข�มก่�รที่ำ�ง�นลว่งเวล� 
ต�ร�งตอ่ไปีน่�แสัดงภู�พิ่รวมของก�รที่ำ�ง�นลว่งเวล�โดยัเฉล่�ยัตอ่เดอืน

37 เปีอรเ์ซน็ตข์องผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มร�ยัง�นว�่ค�่ลว่งเวล�ได �รับต�มอตัร�ปีกตติอ่ช่ั�วโมง ขณ์ะที่่� 49 
เปีอรเ์ซน็ตร์ะบวุ�่ไมไ่ด �รับค�่ลว่งเวล�ในอตัร�ดงักล�่ว และ 14 เปีอรเ์ซน็ตร์ะบวุ�่ไมท่ี่ร�บ

หน้�งในหกของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มร�ยัง�นว�่พิ่วกเข�ไมไ่ด �ที่ำ�ง�นเป็ีนกะ ในขณ์ะที่่� 38 เปีอรเ์ซน็ตก์ล�่วว�่พิ่วก
เข�ที่ำ�ง�นเป็ีนกะ.

ตาราง 3: ช ั�วโมงตามสำญัิญิา

35-40 ช่ั�วโมง/สัปัีด�ห์ 46.7%

41-50 ช่ั�วโมง/สัปัีด�ห์ 39.4%

ม�กกว�่ 50 ช่ั�วโมง/สัปัีด�ห์ 7.4%
21-35 ช่ั�วโมง/สัปัีด�ห์ 4.3%
ไมเ่กนิ 20 ช่ั�วโมง/สัปัีด�ห์ 2.1%

ตาราง 4: การทำางานลว่งเวลา

6-10 ช่ั�วโมง/เดอืน 30.5%

1-5 ช่ั�วโมง/เดอืน 30.1%

11-15 ช่ั�วโมง/เดอืน 15.6%
16-20 ช่ั�วโมง/เดอืน 11.4%
21-30 ช่ั�วโมง/เดอืน 6.8%
ม�กกว�่ 30 ช่ั�วโมง/เดอืน 5.6%



ขอ้คน้พับที�สำำาคญัิ 

ขอ้คน้พับที�สำำาคญัิ 1 
ขอ้คน้พับที�สำำาคญัิ 1: พันกังานการรถไฟสำตรพีับวา่งานของพัวกเขามคีวามห็มายและนา่พัง่พัอใจ แต่
บอ่ยคร ั�งพัวกเธ์อตอ้งเผชญิิกบัสำภาวะที�ยากลำาบาก ทำาให็ข้าดความปลอดภยัและความม ั�นคงในที�
ทำางาน จง่เป็นการยากในการทำางานที�พัวกเขาให็ค้วามสำำาคญัิ มกีารรายงานวา่การมพีันกังานที�ไมเ่พัยีง
พัอเป็นสำาเห็ตห่็ลกัของประเด็นดงักลา่ว

ผู้้ �ตอบแบบสัำ�รวจกว�่เจ็ดในสับิ (73 เปีอรเ์ซน็ต)์ พิ่อใจม�กหรอืคอ่นข ��งพิ่อใจกบัง�นของตน โดยัมค่ะแนน
คว�มพิ่ง้พิ่อใจเฉล่�ยัอยั้ท่ี่่� 3.9 จ�ก 5 คะแนน (โดยั 5 คอืพิ่อใจม�ก และ 1 คอืไมพ่ิ่อใจม�ก) สัว่นใหญิ ่(91 
เปีอรเ์ซน็ต)์ เห็นว�่ง�นของตนมค่ว�มหม�ยั และสั�มในสั่� (75 เปีอรเ์ซน็ต)์ เห็นว�่ง�นของตนคุ �มค�่ ผู้้ �ตอบ
แบบสัอบถ�มจำ�นวนนง้ซ้�งม�กกว�่คร้�งกล�่วว�่ที่กัษะของพิ่วกเข�ได �ถก้นำ�ไปีใช่ � ห็กสำบิสำองเปอรเ์ซ็ึ่นตก์ลา่ววา่
พัวกเขาจะแนะนำางานในสำาขารถไฟให็ก้บัผ้ห้็ญิงิคนอื�นๆ 

P. 10

13.3%

8.2%

พิ่อใจม�ก
คอ่นข ��งพิ่อใจ 
ไมแ่น่ใจ
คอ่นข ��งไมพ่ิ่อใจ
ไมพ่ิ่อใจม�ก

39.3%

33.8%

5.4%

คณ่พัอใจกบังานของคณ่ห็รอืไม่

รป้ีที่่� 1. โดยัรวมแล �วคณุ์พิ่อใจกบัง�นของคณุ์
หรอืไม ่N=4131

คณ่ร้ส้ำก่วา่งานของคณ่...

มค่ว�มหม�ยั

คุ �มค�่

ใช่ �ที่กัษะของคณุ์

91%

75%

64%

รป้ีที่่� 2. คณุ์ร้ �สัก้ว�่ง�นของคณุ์มค่ว�มหม�ยั
หรอืไม ่คณุ์ร้ �สัก้ว�่ง�นของคณุ์มค้ณุ์ค�่หรอืไม ่
คณุ์ร้ �สัก้ว�่ง�นของคณุ์ต �องใช่ �ที่กัษะและคว�ม
สั�ม�รถของคณุ์อยั�่งเต็มที่่�ที่่�สัดุเที่�่ที่่�จะที่ำ�ได �
หรอืไม ่N=4131
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ในขณ์ะเดย่ัวกนั มเ่พิ่ย่ังคร้�งหน้�งของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มที่่�กล�่วว�่พิ่วกเข�ร้ �สัก้ปีลอดภูยััในที่่�ที่ำ�ง�น โดยัม่
คะแนนคว�มปีลอดภูยััโดยัเฉล่�ยัอยั้ท่ี่่� 3.2 จ�ก 5 คะแนน (โดยั 5 คอืปีลอดภูยััม�ก และ 1 คอืไมป่ีลอดภูยััม�ก) 
เกอืบคร้�ง (47 เปีอรเ์ซน็ต)์ ร�ยัง�นว�่มค่ว�มเครย่ัดในที่่�ที่ำ�ง�น ขณ์ะที่่� 38 เปีอรเ์ซน็ตม์อ่�ก�รเหนื�อยัล �� และ 27 
เปีอรเ์ซน็ตม์อ่�ก�รวติกกงัวล

ผ้ต้อบแบบสำอบถามกวา่สำี�ในสำบิคน (44 เปอรเ์ซ็ึ่นต)์ รายงานวา่การมพีันกังานไมเ่พัยีงพัอเป็นปญัิห็าห็ลกั
ในที�ทำางาน  

ม�กกว�่หน้�งในห ��ร�ยัง�นว�่ปีระสับปัีญิห�สัำ�คญัิอื�นๆ ในที่่�ที่ำ�ง�น เช่น่ ค�่จ ��งและสัวสััดกิ�รไมด่ ่ข�ดคว�ม
สัมดลุระหว�่งช่ว่ติที่ำ�ง�นและช่ว่ติสัว่นตวั มก่�รพัิ่กผู้อ่นที่่�ไมเ่พิ่ย่ังพิ่อและ/หรอืเก่�ยัวกบัสัิ�งอำ�นวยัคว�มสัะดวก
ด ��นสัขุอน�มยัั หรอืข�ดคว�มก ��วหน ��และก�รเลื�อนตำ�แหน่งในสั�ยัอ�ช่พ่ิ่ ปัีญิห�อื�นๆ ที่่�ผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�ม
ปีระสับในที่่�ที่ำ�ง�น ได �แก ่รป้ีแบบก�รที่ำ�ง�นที่่�ผู้ดิปีกต ิ(17 เปีอรเ์ซน็ต)์ คว�ม (ไม)่ เที่�่เที่ย่ัมกนัของค�่จ ��ง (14 
เปีอรเ์ซน็ต)์ ก�รเลอืกปีฏิบิตัทิี่�งเพิ่ศ (12 เปีอรเ์ซน็ต)์ ช่ั�วโมงก�รที่ำ�ง�นที่่�ยั�วน�น (11 เปีอรเ์ซน็ต)์ ก�รแนะนำ�
เที่คโนโลยัแ่ละข �อมล้ใหม่ๆ  (10 เปีอรเ์ซน็ต)์ และก�รเข ��ถง้ก�รฝ้ึกอบรม (9 เปีอรเ์ซน็ต)์

ที่่�น่�กงัวลก็คอืเกอืบ 1 ใน 10 ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�ม (9 เปีอรเ์ซน็ต)์ ร�ยัง�นว�่มก่�รเลอืกปีฏิบิตัเิก่�ยัวกบัก�ร
เป็ีนสัม�ช่กิสัหภู�พิ่แรงง�น

“การที�ฉันัไดเ้ป็นคนขบัรถไฟในอต่สำาห็กรรมที�มผี้ช้ายเป็นให็ญิไ่ดพ้ัสิำจ้นใ์ห็ผ้้ห้็ญิงิห็ลาย
คนเห็็นวา่พัวกเธ์อก็มคีวามสำามารถเชน่กนั และยงัชว่ยลบลา้งการตตีราวา่ผ้ห้็ญิงิควรอย้่
แตใ่นครวั ฉันัจะแนะนำาให็ผ้้ห้็ญิงิคนอื�นๆ เขา้รว่มเป็นสำว่นห็น่�งของการเปลี�ยนแปลงกบัเรา
อยา่งแนน่อน”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากแอฟรกิาใต้

“ฉันัรกังานของฉันั ฉันัรกัสำ ิ�งที�ฉันัทำาและผ้ค้นที�คณ่พับเจอ แตฉ่ันัจะไมแ่นะนำางานของฉันั
ให็ก้บัผ้ห้็ญิงิที�ตอ้งการเตบิโตห็รอืสำรา้งครอบครวั”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากสำห็ราชอาณาจกัร

“เรามสีำญัิญิาจา้งที�ดแีละรบัประกนัการจา่ยคา่จา้งที�เทา่เทยีม ความยากอย้ท่ ี�การทำาให็้
ครอบครวัเขา้ใจและการทำางานเป็นกะ”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากสำวติเซึ่อรแ์ลนด์

29.4%

21.8%11.2%

14.3%

23.4%
ปีลอดภูยััอยั�่งม�ก 
คอ่นข ��งปีลอดภูยัั
ไมแ่น่ใจ 
คอ่นข ��งปีลอดภูยัั 
ไมป่ีลอดภูยััอยั�่งม�ก 

คณ่ร้ส้ำก่ปลอดภยัแคไ่ห็นในที�ทำางาน

รป้ีที่่� 3. โดยัรวมแล �วคณุ์ร้ �สัก้ปีลอดภูัยั
แคไ่หนในที่่�ที่ำ�ง�น N=3880

ปญัิห็าดา้นสำข่ภาพัและความปลอดภยั
ห็ลกัที�คณ่เผชญิิในที�ทำางานคอือะไร

รป้ีที่่� 4. ปัีญิห�ด ��นสัขุภู�พิ่และ
คว�มปีลอดภูัยัหลักที่่�คณุ์เผู้ช่ญิิใน
ที่่�ที่ำ�ง�นคอือะไร N=4600

คว�มเครย่ัด

คว�มเหนื�อยัล ��

คว�มวติกกงัวล 27%

47%

38%



ขอ้คน้พับที�สำำาคญัิ 2
พันกังานการรถไฟสำตรยีงัคงเผชญิิกบัอป่สำรรคสำำาคญัิเนื�องจากเพัศของพัวกเขา ดว้ยบทบาทของงานที�
มกีารแบง่เพัศ ความกา้วห็นา้ในอาชพีัที�ไมเ่ทา่เทยีมกนั และการขาดผ้ห้็ญิงิในตำาแห็นง่ผ้น้ำา

เกอืบสำองในสำาม (65 เปอรเ์ซ็ึ่นต)์ ของผ้ต้อบแบบสำอบถามกลา่ววา่มงีานที�ทำาโดยผ้ช้ายเป็นห็ลกัใน
บรษิัทัรถไฟของตน มากกวา่คร่�ง (56 เปอรเ์ซ็ึ่นต)์ รายงานวา่คนขบัรถไฟ ซึ่่�งมกัเป็นงานที�ไดร้บัคา่จา้ง
สำง้กวา่และมเีง ื�อนไขที�ดกีวา่ เป็นงานที�ทำาโดยผ้ช้ายเป็นห็ลกั ง�นอื�นๆ ที่่�ร�ยัง�นว�่ดำ�เนนิก�รโดยัผู้้ �ช่�ยัเป็ีน
หลกั ได �แก ่ง�นด ��นเที่คนคิ เช่น่ พิ่นักง�นซอ่มบำ�รงุและซอ่มแซมรถไฟ (43 เปีอรเ์ซน็ต)์ ง�นดแ้ลสัถ�นที่่�เกบ็
รถไฟ (42 เปีอรเ์ซน็ต)์ พิ่นักง�นบำ�รงุรักษ�โครงสัร ��งพิ่ื�นฐ�น (35 เปีอรเ์ซน็ต)์ และพิ่นักง�นควบคมุ/สัง่สัญัิญิ�ณ์
รถไฟ (28 เปีอรเ์ซน็ต)์ 

ในที่�งกลบักนัผ้ต้อบแบบสำอบถามจำานวนมาก (56 เปอรเ์ซ็ึ่นต)์ รายงานวา่งานอื�นๆ ที�เนน้การบรกิาร
ดำาเนนิการโดยผ้ห้็ญิงิเป็นห็ลกั หน้�งในสั่� (25 เปีอรเ์ซน็ต)์ กล�่วว�่พิ่นักง�นที่ำ�คว�มสัะอ�ดมผู่้้ �หญิงิเป็ีนหลกั 
และเกอืบหน้�งในห �� (19 เปีอรเ์ซน็ต)์ กล�่วว�่เจ ��หน ��ที่่�ธรุก�รและพิ่นักง�นไอที่ม่ผู่้้ �หญิงิเป็ีนหลกั

สัำ�หรับคำ�ถ�มที่่�ถ�มว�่ผู้้ �หญิงิและผู้้ �ช่�ยัในบรษัิที่ของพิ่วกเข�ได �รับค�่จ ��งเที่�่กนัสัำ�หรับง�นที่่�สัำ�คญัิเที่�่กนัหรอื
ไม ่ปีระม�ณ์สัองในสั�ม (67 เปีอรเ์ซน็ต)์ ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มตอบว�่ ‘ใช่’่ 13 เปีอรเ์ซน็ตต์อบว�่ ‘ใช่ใ่นที่�ง
ที่ฤษฎ ่แตไ่มใ่ช่ใ่นที่�งปีฏิบิตั’ิ 13 เปีอรเ์ซน็ตต์อบว�่ ‘ไมร่้ �’ และ 8 เปีอรเ์ซน็ตต์อบว�่ ‘ไม’่

ปีระม�ณ์หน้�งในสั่�ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มร�ยัง�นว�่ผู้้ �หญิงิไมส่ั�ม�รถเข ��ถง้ก�รฝ้ึกอบรมได �เช่น่เดย่ัวกบัผู้้ �ช่�ยั 
(24 เปีอรเ์ซน็ตต์อบว�่ ‘ไม’่ หรอื ‘ใช่ใ่นที่�งที่ฤษฎ ่แตไ่มใ่ช่ใ่นที่�งปีฏิบิตั’ิ) หรอืผู้้ �หญิงิไมไ่ด �รับก�รเลื�อนตำ�แหน่ง
เช่น่เดย่ัวกบัผู้้ �ช่�ยั (28 เปีอรเ์ซน็ตต์อบว�่ ‘ไม’่ หรอื ‘ ใช่ใ่นที่�งที่ฤษฎ ่แตไ่มใ่ช่ใ่นที่�งปีฏิบิตั’ิ)

ที�นา่ตกใจคอื 15 เปอรเ์ซ็ึ่นตข์องผ้ต้อบแบบสำอบถามรายงานวา่ผ้จ้ดัการของพัวกเขาตรวจสำอบเครื�อง
สำำาอางและรป้ลกัษัณภ์ายนอกกอ่นเขา้ปฏิบิตัหิ็นา้ที�

12



“ฉันัจะพัอใจอยา่งยิ�งห็ากสำามารถเลื�อนตำาแห็นง่ให็ผ้้ห้็ญิงิไดม้ากข่�น บรษิัทัสำามารถทำาได้
มากข่�นเพัื�อชว่ยเห็ลอืผ้ห้็ญิงิโดยการเตรยีมและพัฒันาพัวกเธ์อให็พ้ัรอ้มสำำาห็รบัตำาแห็นง่ผ้ ้
บรหิ็ารในอนาคต”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากนามเิบยี

“แมว้า่จะเป็นสำถานที�ทำางานเดยีวกนั แตส่ำภาพัแวดลอ้มการทำางานของพันกังานห็ญิงิและ
ชายจะมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมาก ห็ากมแีรงงานห็ญิงิจำานวนนอ้ย”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากเกาห็ลใีต้

“ยงัมพีัื�นที�ท ี�ไมอ่นญ่ิาตให็ค้นงานห็ญิงิเขา้”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากอารเ์จนตนิา

“โดยไมต่อ้งคำานง่ถง่เชื�อชาตแิละความสำามารถ ฉันัเชื�อวา่ผ้ห้็ญิงิทก่คนควรไดร้บัการ
ปฏิบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนักบัผ้ช้าย และไมค่วรกำาห็นดวา่ผ้ห้็ญิงิควรทำางานบางอยา่ง
เทา่น ั�น”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากนามเิบยี
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ขอ้คน้พับที�สำำาคญัิ 3  
และความรน่แรงในโลกของการทำางานมผีลกระทบอยา่งมากตอ่พันกังานการรถไฟสำตร ีการประสำบกบัการ
ลว่งละเมดิทางเพัศและความรน่แรงทำาให็ผ้้ห้็ญิงิร้ส้ำก่ปลอดภยันอ้ยลงอยา่งมากในที�ทำางาน

ความรน่แรงทางเพัศและการลว่งละเมดิในที�ทำางาน
ห็น่�งในสำี�ของผ้ต้อบแบบสำอบถาม (25 เปอรเ์ซ็ึ่นต)์ รบัร้ว้า่มเีห็ตก่ารณก์ารลว่งละเมดิทางเพัศห็รอืความ
รน่แรงทางเพัศในที�ทำางาน (โดยอกี 6 เปอรเ์ซ็ึ่นตเ์ลอืกที�จะไมพ่ัด้) และอกี 15 เปอรเ์ซ็ึ่นตก์งัวลใจที�จะตอ้ง
ระบว่า่ตนเองเคยประสำบกบัการถก้คก่คามทางเพัศ ห็รอืความรน่แรงในที�ทำางาน (โดย 9 เปอรเ์ซ็ึ่นตไ์ม่
ตอ้งการพัด้)

ในบรรด�ผู้้ �ที่่�ร�ยัง�นว�่รับร้ �หรอืเคยัมป่ีระสับก�รณ์ก์�รลว่งละเมดิที่�งเพิ่ศ รป้ีแบบก�รลว่งละเมดิที่่�พิ่บม�กที่่�สัดุคอื
เรื�องตลกที่่�ไมเ่หม�ะสัม (74 เปีอรเ์ซน็ตรั์บร้ � 54 เปีอรเ์ซน็ตเ์คยัมป่ีระสับก�รณ์)์ คว�มคดิเห็นที่่�ไมต่ �องก�รเก่�ยัวกบั
เสัื�อผู้ ��หรอืรป้ีลกัษณ์ ์(70 เปีอรเ์ซน็ตรั์บร้ � 63 เปีอรเ์ซน็ตม์ป่ีระสับก�รณ์)์ คำ�พิ่ด้เช่งิช่่�นำ� (68 เปีอรเ์ซน็ตรั์บร้ � 62 
เปีอรเ์ซน็ตเ์คยัมป่ีระสับก�รณ์)์ และก�รถก้ช่�ยัต�มอง (58 เปีอรเ์ซน็ตรั์บร้ � 46 เปีอรเ์ซน็ตเ์คยัมป่ีระสับก�รณ์)์ 

1 ใน 20 (เจ็ดเปีอรเ์ซน็ต)์ ของผู้้ �ที่่�ร�ยัง�นว�่รับร้ �ถง้ก�รลว่งละเมดิที่�งเพิ่ศ และจำ�นวนใกล �เคย่ังกนัที่่�ร�ยัง�นว�่ม่
ปีระสับก�รณ์ถ์ก้ลว่งละเมดิที่�งเพิ่ศกล�่วว�่ตนเองถก้ที่ำ�ร ��ยัที่�งเพิ่ศ 

ในบรรดาผ้ท้ ี�เคยถก้ลว่งละเมดิทางเพัศ สำองในสำาม (67 เปอรเ์ซ็ึ่นต)์ กลา่ววา่สำ ิ�งนี�นำาไปสำ้ค่วามร้ส้ำก่
อบัอาย ไมไ่วว้างใจ และโกรธ์ ขณะที�คร ่�งห็น่�ง (50 เปอรเ์ซ็ึ่นต)์ รายงานวา่สำง่ผลกระทบตอ่สำข่ภาพัจติ
และสำข่ภาพักาย ผู้ลกระที่บอื�นๆ ที่่�ร�ยัง�นว�่เกดิจ�กก�รลว่งละเมดิที่�งเพิ่ศ ได �แก ่ข�ดง�น (22 เปีอรเ์ซน็ต์
ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�ม) ร�ยัได �ลดลง (15 เปีอรเ์ซน็ต)์ ยั ��ยัไปียังัง�นหรอืแผู้นกใหม ่(13 เปีอรเ์ซน็ต)์ ก�รหยัดุ
ช่ะงักในอ�ช่พ่ิ่ (12 เปีอรเ์ซน็ต)์ คว�มคดิฆ่�่ตวัต�ยั (เก ��เปีอรเ์ซน็ต)์ และออกจ�กง�น (9 เปีอรเ์ซน็ต)์ เกอืบ 1 
ใน 20 ของพิ่วกเข� (4.9 เปีอรเ์ซน็ต)์ กล�่วว�่อบุตักิ�รณ์น์่�ที่ำ�ให �พิ่วกเข�เป็ีนสัภู�วะป่ีวยัที่�งจติใจเมื�อเผู้ช่ญิิกบั
เหตกุ�รณ์ท์ี่่�กระที่บกระเที่อืนจติใจอยั�่งร ��ยัแรง (PTSD)
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การลว่งละเมดิทางเพัศและความรน่แรงในที�ทำางานมกัจะไมเ่กดิข่�นเพัยีงคร ั�งเดยีว ผู้้ �ที่่�เคยัถก้ลว่งละเมดิ
ที่�งเพิ่ศหรอืได �รับคว�มรนุแรงที่�งเพิ่ศกล�่วว�่มนัเกดิข้�น:

• ม�กกว�่หน้�งครั �ง แตไ่มบ่อ่ยั (49 เปีอรเ์ซน็ต)์
• ม�กกว�่หน้�งครั �งและบอ่ยัครั �ง (22 เปีอรเ์ซน็ต)์
• บอ่ยัครั �งจนเป็ีนสัว่นหน้�งของง�น (15 เปีอรเ์ซน็ต)์
• เกดิข้�นครั �งเดย่ัว (13 เปีอรเ์ซน็ต)์

ผ้ก้ระทำาความผดิที�ถก้รายงานบอ่ยที�สำด่คอืเพัื�อนรว่มงาน (44 เปอรเ์ซ็ึ่นต)์ และผ้จ้ดัการ (35 
เปอรเ์ซ็ึ่นต)์ ม�กกว�่ 1 ใน 10 (13 เปีอรเ์ซน็ต)์ ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มกล�่วว�่ผู้้ �กระที่ำ�คว�มผู้ดิเป็ีนผู้้ �โดยัสั�ร
หรอืลก้ค �� และเจ็ดเปีอรเ์ซน็ตร์ะบวุ�่ไมต่ �องก�รกล�่วถง้

ในแงข่องก�รร�ยัง�นเหตกุ�รณ์ ์ผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มม�กกว�่คร้�งเล็กน �อยั (55 เปีอรเ์ซน็ต)์ ซ้�งเคยัถก้ลว่งละเมดิ
ที่�งเพิ่ศไมไ่ด �ร�ยัง�นเหตกุ�รณ์ ์ขณ์ะที่่� 45 เปีอรเ์ซน็ตม์ก่�รร�ยัง�น ในก�รสัำ�รวจยังัมก่�รถ�มว�่น�ยัจ ��งดำ�เนนิ
ก�รอยั�่งรวดเร็วและเหม�ะสัมหรอืไมเ่มื�อเกดิก�รลว่งละเมดิ มเ่พิ่ย่ังหน้�งในสั�ม (32 เปีอรเ์ซน็ต)์ ที่่�กล�่วว�่มก่�ร
ดำ�เนนิก�รอยั�่งรวดเร็ว 45 เปีอรเ์ซน็ตต์อบว�่ไมร่้ � และ 20 เปีอรเ์ซน็ตต์อบว�่ ‘ไม’่ 

ได �ข �อค �นพิ่บที่่�คล ��ยักนัเก่�ยัวกบัคำ�แนะนำ�ที่่�เป็ีนล�ยัลกัษณ์อ์กัษรของน�ยัจ ��งเก่�ยัวกบัขั �นตอนก�รร �องเรย่ันและ
ก�รร�ยัง�น หน้�งในห ��ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มกล�่วว�่น�ยัจ ��งของพิ่วกเข�ไมไ่ด �ให �คำ�แนะนำ�เป็ีนล�ยัลกัษณ์์
อกัษร มเ่พิ่ย่ัง 34 เปีอรเ์ซน็ตเ์ที่�่นั�นที่่�กล�่วว�่น�ยัจ ��งของพิ่วกเข�ได �ให �คำ�แนะนำ� และ 43 เปีอรเ์ซน็ตก์ล�่วว�่
พิ่วกเข�ไมท่ี่ร�บ

การบบีบงัคบัทางเพัศในที�ทำางาน
3 ในที่กุๆ 20 ผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�ม (15 เปีอรเ์ซน็ต)์ กล�่วว�่พิ่วกเข�รับร้ �ถง้เหตกุ�รณ์ก์�รบบ่บงัคบัที่�งเพิ่ศ โดยั 
1 ใน 20 (5 เปีอรเ์ซน็ต)์ กล�่วว�่เคยัปีระสับม�ด �วยัตนเอง (อก่ 10 เปีอรเ์ซน็ตไ์มต่ �องก�รเปิีดเผู้ยั) ในบรรด�ผู้้ �ที่่�
รับร้ �ถง้ก�รบบ่บงัคบัที่�งเพิ่ศ เกอืบคร้�ง (48 เปีอรเ์ซน็ต)์ กล�่วว�่ บอ่ยัที่่�สัดุที่่�ใช่ �เป็ีนก�รกดดนัผู้้ �หญิงิให �ที่ำ�ง�น
ตอ่ไปี อก่หน้�งในสั�ม (32 เปีอรเ์ซน็ต)์ กล�่วว�่ใช่ �เพิ่ื�อปีรับปีรงุสัภู�พิ่ก�รที่ำ�ง�น ผู้้ �ตอบแบบสัำ�รวจคนอื�นๆ กล�่ว
ว�่ ก�รบบ่บงัคบัที่�งเพิ่ศถก้ใช่ �เพิ่ื�อกดดนัให �ผู้้ �หญิงิเปีล่�ยันกะ ต�ร�งเวล� หรอืสัถ�นที่่�ที่่�ดข่ ้�น (29 เปีอรเ์ซน็ต)์ ได �
ง�น (20 เปีอรเ์ซน็ต)์ หรอืได �ค�่จ ��ง (10 เปีอรเ์ซน็ต)์
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รักษ�ตำ�แหน่งง�น

ก�รปีรับปีรงุเงื�อนไข

ช่ว่งเวล�ก�รที่ำ�ง�นที่่�ดข่่�น สัถ�นที่่� เป็ีนต �น

48%

32%

29%

ได �ง�นที่ำ�

ได �รับค�่จ ��ง

20%

10%

ภยัคก่คามที�ใชบ้บีบงัคบัและแสำวงห็า
ประโยชนท์างเพัศจากผ้ห้็ญิงิ:

รป้ีที่่� 5. ในกรณ่์ที่่�มก่�รบบ่บังคับที่�งเพิ่ศในที่่�ที่ำ�ง�น: 
ตัวอยั�่งใดตอ่ไปีน่�ถก้ใช่ �เพิ่ื�อแสัวงห�ปีระโยัช่นท์ี่�งเพิ่ศ
จ�กผู้้ �หญิงิ N=401



ในกรณีของความรน่แรงและการลว่งละเมดิในที�ทำางาน การบบีบงัคบัทางเพัศมกัไมเ่กดิข่�นเพัยีงคร ั�ง
เดยีว ผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มที่่�เคยัถก้บบ่บงัคบัที่�งเพิ่ศร�ยัง�นว�่มนัเกดิข้�น:

• ม�กกว�่หน้�งครั �ง แตไ่มบ่อ่ยั (64 เปีอรเ์ซน็ต)์
• แล �วกล�ยัเป็ีนสัว่นหน้�งของง�น (18 เปีอรเ์ซน็ต)์
• เกดิข้�นครั �งเดย่ัว (12 เปีอรเ์ซน็ต)์
• ม�กกว�่หน้�งครั �งและบอ่ยัครั �ง (7 เปีอรเ์ซน็ต)์

ผ้จ้ดัการไดร้บัการรายงานจากผ้ต้อบแบบสำอบถาม 59 เปอรเ์ซ็ึ่นตท์ี�เคยถก้บบีบงัคบัทางเพัศวา่เป็นผ้ ้
กระทำาความผดิบอ่ยที�สำด่ เกอืบ 1 ใน 3 (32 เปีอรเ์ซน็ต)์ บอกว�่เป็ีนเพิ่ื�อนรว่มง�น ขณ์ะที่่�สั่�เปีอรเ์ซน็ตบ์อกว�่
ไมอ่ยั�กบอก และสั�มเปีอรเ์ซน็ตบ์อกว�่เป็ีนผู้้ �โดยัสั�รหรอืลก้ค ��

เมื�อถก้ถ�มเก่�ยัวกบักลวธิท่ี่่�ผู้้ �กระที่ำ�คว�มผู้ดิใช่ � คร้�งหน้�งของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มที่่�เคยัถก้บบ่บงัคบัที่�งเพิ่ศระบุ
ว�่ใช่ �วธิก่�รขม่ข้ ่กลวธิอ่ื�นๆ ที่่�มก่�รร�ยัง�น ได �แก ่ก�รคกุค�ม (46 เปีอรเ์ซน็ต)์ และก�รช่กัจง้ที่�งจติวทิี่ยั� (35 
เปีอรเ์ซน็ต)์ 

ม�กกว�่สัองในสั�มของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มที่่�เคยัถก้บบ่บงัคบัที่�งเพิ่ศกล�่วว�่พิ่วกเข�ได �ที่ำ�ก�รร�ยัง�นเรื�องน่� 

“การลว่งละเมดิทางเพัศ ทางรา่งกาย วาจา และจติใจโดยผ้ช้ายถก้มองขา้มเพัราะถอืเป็น 
‘สำว่นห็น่�งที�เกดิข่�นระห็วา่งทำางาน’ ผ้ห้็ญิงิที�แจง้ขอ้กงัวลจะถก้ทำาให็ด้เ้ห็มอืนเป็นคนโกห็ก
และถก้ตำาห็นวิา่สำรา้งความว่น่วายในที�ทำางาน”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากออสำเตรเลยี

“เพัยีงเพัราะเรามนีโยบายที�จะห็ยด่การลว่งละเมดิทางเพัศ ไมไ่ดห้็มายความวา่จะไดผ้ล
ห็รอืแมก้ระท ั�งไดร้บัการพัจิารณา”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากสำห็ราชอาณาจกัร

16
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ขอ้คน้พับที�สำำาคญัิ 4  
การเลอืกปฏิบิตัเินื�องจากเพัศสำภาพัมอีย้ใ่นสำว่นให็ญิข่องเงื�อนไขการทำางานพัื�นฐาน เชน่ เครื�องแบบทำางาน
และอป่กรณป้์องกนัสำว่นบค่คล ห็รอืการเขา้ถง่สำ ิ�งอำานวยความสำะดวกดา้นสำข่อนามยัและจด่พักั

สำ ิ�งอำานวยความสำะดวกดา้นสำข่อนามยั
มเ่พิ่ย่ัง 6 ใน 10 (61 เปีอรเ์ซน็ต)์ ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มที่่�ตอบคำ�ถ�มที่่�ว�่มส่ั ิ�งอำ�นวยัคว�มสัะดวกด ��นสัขุ
อน�มยััในจำ�นวนที่่�เพิ่ย่ังพิ่อสัำ�หรับผู้้ �หญิงิและผู้้ �ช่�ยัที่่�จะใช่ �ได �โดยัไมต่ �องรอหรอืไม ่จำ�นวน 32 เปีอรเ์ซน็ตต์อบ
ว�่ไมม่ ่ม�กกว�่หน้�งในสั�ม (35 เปีอรเ์ซน็ต)์ กลา่ววา่สำ ิ�งอำานวยความสำะดวกดา้นสำข่อนามยัไมไ่ดอ้อกแบบ
มาอยา่งเห็มาะสำมสำำาห็รบัผ้ค้น ในขณะที� 30 เปอรเ์ซ็ึ่นตร์ายงานวา่ไมไ่ดแ้ยกสำำาห็รบัผ้ห้็ญิงิและผ้ช้าย

แบบสัำ�รวจถ�มผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มว�่พิ่วกเข�สั�ม�รถใช่ �เวล�ห�่งจ�กโตะ๊ที่ำ�ง�น/สัถ�นที่่�ที่ำ�ง�นในช่ว่งพัิ่กเข ��
ห �องนำ��ได �เพิ่ย่ังพิ่อหรอืไม ่โดยัไมม่บ่ที่ลงโที่ษ/กำ�หนดโที่ษ หรอืจำ�เป็ีนต �องห�คนม�แที่น ในขณ์ะที่่� 7 ใน 10 
(70 เปีอรเ์ซน็ต)์ กล�่วว�่ ‘ใช่’่ 17% ตอบว�่ ‘ไม’่

ผ้ต้อบแบบสำอบถามประมาณห็น่�งในสำี�ระบว่า่การขาดแคลนสำิ�งอำานวยความสำะดวกดา้นสำข่อนามยัที�
เห็มาะสำมเป็นปญัิห็าดา้นสำข่ภาพัและความปลอดภยัในที�ทำางาน ผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มหล�ยัคนแสัดงคว�ม
กงัวลเก่�ยัวกบัก�รเข ��ถง้นำ��ดื�มโดยัเฉพิ่�ะอยั�่งยัิ�งพิ่นักง�นรถไฟเคลื�อนที่่�

“รถไฟควรไดร้บัการออกแบบในลกัษัณะที�จะชว่ยให็ส้ำามารถตดิต ั�งห็อ้งนำ �าในแบบที�เห็มาะ
สำมกบัวนัน ั�นของเดอืน การข่�นรถไฟจะเป็นฝันัรา้ย เพัราะคณ่ตอ้งพักของๆ คณ่ (เชน่ ผา้
อนามยั) ไปเอง เนื�องจากไมม่สีำ ิ�งอำานวยความสำะดวกให็เ้รากำาจดัพัวกมนั”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากแอฟรกิาใต้
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ตาราง 5: สำ ิ�งอำานวยความสำะดวกดา้นสำข่อนามยั 

มสีำ ิ�งอำานวยความสำะดวกดา้นสำข่อนามยั... ใช่ ไมใ่ช่
ที่่�ปีลอดภูยััและเป็ีนสัว่นตวัหรอืไม่ 77% 23%

สัว�่งเพิ่ย่ังพิ่อหรอืไม่ 77% 23%

จัดห�นำ��สัะอ�ดเพิ่ื�อสัขุอน�มยััหรอืไม่ 76% 24%
ใกล �กบัที่่�ที่ำ�ง�นของฉัน 76% 24%
ออกแบบและตั �งอยั้ใ่นที่ำ�เลที่่�เข ��ถง้ได �ง�่ยัหรอืไม่ 76% 24%
มก่�รที่ำ�คว�มสัะอ�ดเป็ีนปีระจำ�หรอืไม่ 76% 24%
แยักหญิงิช่�ยัหรอืไม่ 69% 31%
มก่�รระบ�ยัอ�ก�ศหรอืไม่ 67% 33%
ออกแบบม�อยั�่งเหม�ะสัมสัำ�หรับผู้้ �หญิงิและผู้้ �ช่�ยั 65% 35%
ตดิตั �งอยั�่งเหม�ะสัม เช่น่ มถ่งัที่ิ�งขยัะ 63% 37%

ตาราง 6: สำ ิ�งอำานวยความสำะดวกในการนอนห็ลบั

มสีำ ิ�งอำานวยความสำะดวกในการนอนห็ลบัที�... ใช่ ไมใ่ช่

ที่ำ�คว�มสัะอ�ดและฆ่�่เช่ื�ออยั�่งสัมำ��เสัมอ 32% 68%

แยักหญิงิช่�ยัหรอืไม่ 28% 72%

สั�ม�รถเข ��ถง้ได �ง�่ยัเมื�อต �องก�ร 25% 75%
ปีลอดภูยััและเป็ีนสัว่นตวั 21% 79%
จัดห�เครื�องนอนให �อยั�่งเพิ่ย่ังพิ่อ 20% 80%

“ฉันัไมม่เีวลาไปห็อ้งนำ �าที�สำถานใีนชว่งกะ ฉันัตอ้งเขา้ควิเขา้ห็อ้งนำ �าผ้โ้ดยสำารบนรถไฟ”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากอติาลี

“มคีวามจำาเป็นตอ้งสำรา้งห็อ้งนำ �าที�ปลอดภยัและสำะอาดสำำาห็รบัผ้ห้็ญิงิที�สำถานรีถไฟของเรา”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากอนิเดยี

สำ ิ�งอำานวยความสำะดวกในการนอนห็ลบั
หน้�งในห ��ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�ม (20 เปีอรเ์ซน็ต)์ ร�ยัง�นว�่ง�นของพิ่วกเข�ต �องที่ำ�เป็ีนกะหรอืที่ำ�ง�นเวล�
กล�งคนื ซ้�งจำ�เป็ีนต �องนอนในที่่�ที่ำ�ง�น ผู้้ �ที่่�แจ �งว�่ต �องก�รเครื�องนอนจำ�นวนคร้�งหน้�ง (51 เปีอรเ์ซน็ต)์ ระบวุ�่ม่
เครื�องนอนในจำ�นวนที่่�เพิ่ย่ังพิ่อ ขณ์ะที่่� 34 เปีอรเ์ซน็ตร์ะบวุ�่ไมม่่
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เครื�องแบบทำางาน
ปีระม�ณ์คร้�งหน้�ง (54 เปีอรเ์ซน็ต)์ ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มร�ยัง�นว�่ต �องสัวมเครื�องแบบในก�รที่ำ�ง�น มี
เพัยีงคร่�งห็น่�งเทา่น ั�นที�รายงานวา่เครื�องแบบของพัวกเขาใชง้านไดจ้รงิและเขา้กบัช่ดไดด้ ีหน้�งในห �� 
(22 เปีอรเ์ซน็ต)์ กล�่วว�่เครื�องแบบมข่ �อจำ�กดัและ/หรอืไมพ่ิ่อดต่วั ในขณ์ะที่่� 16 เปีอรเ์ซน็ตก์ล�่วว�่เครื�องแบบ
ดงักล�่วออกแบบม�สัำ�หรับผู้้ �ช่�ยั เกอืบ 1 ใน 10 (9 เปีอรเ์ซน็ต)์ ร�ยัง�นว�่เครื�องแบบไมเ่อื�อให �สัวมใสัส่ับ�ยัใน
ระหว�่งตั �งครรภู์

ม�กกว�่ 1 ใน 10 ของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�ม (12 เปีอรเ์ซน็ต)์ ระบวุ�่ก�รข�ดเครื�องแบบที่่�เพิ่ย่ังพิ่อและเหม�ะสัม
เป็ีนปัีญิห�ด ��นอ�ช่ว่อน�มยััและคว�มปีลอดภูยัั

ที�นา่ตกใจคอื 12 เปอรเ์ซ็ึ่นตข์องผ้ต้อบแบบสำอบถามกลา่ววา่พัวกเขา จำาเป็นตอ้งทำาเครื�องแบบของตวั
เอง สำว่นให็ญิเ่ป็นแรงงานสำตรใีนประเทศแถบแอฟรกิา

“ฉันัอยากให็ไ้ดร้บัอนญ่ิาตให็ใ้สำก่างเกงขายาวชว่งฤดห้็นาว เพัราะมนัอ่น่กวา่กระโปรง”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากคาซึ่คัสำถาน

ผลกระทบของการแพัรร่ะบาดของโควดิ-19
แบบสัำ�รวจน่�ไมไ่ด �สัำ�รวจเช่งิลก้ถง้ผู้ลกระที่บของก�รแพิ่รร่ะบ�ดของโควดิ-19 ตอ่พิ่นักง�นก�รรถไฟสัตร ่อยั�่งไร
กต็�ม 36 เปีอรเ์ซน็ตข์องผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มร�ยัง�นว�่ก�รแพิ่รร่ะบ�ดสัง่ผู้ลกระที่บในที่�งลบตอ่สัภู�พิ่ก�ร
ที่ำ�ง�นของพิ่วกเข� ม�กกว�่ 1 ใน 10 ช่่�ว�่ก�รข�ดแคลนอปุีกรณ์ป์ี�องกนัสัว่นบคุคล (Personal Protective 
Equipment, PPE) เป็ีนหน้�งในปีระเด็นด ��นสัขุภู�พิ่และคว�มปีลอดภูยััที่่�สัำ�คญัิในก�รที่ำ�ง�น

“ผ้ห้็ญิงิตอ้งตอ่สำ้เ้พัื�อให็ไ้ดม้าซึ่่�งสำทิธ์ขิองตวัเอง เนื�องจากการรถไฟไมไ่ดอ้อกแบบมา
สำำาห็รบัพันกังานผ้ห้็ญิงิ ดงัน ั�น ถง่เวลาเปลี�ยนโครงสำรา้งพัื�นฐานให็ก้บัผ้ห้็ญิงิแลว้”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากอนิเดยี

“ม ีPPE ที�ออกแบบมาสำำาห็รบัผ้ห้็ญิงิ เพัื�อที�พัวกเขาจะไดไ้มต่อ้งรอนานห็ลายเดอืนเพัื�อให็้
ได ้PPE ที�เห็มาะสำม เมื�อเทยีบกบัผ้ช้ายที�รอเพัยีงไมก่ ี�วนัห็รอืไมก่ ี�สำปัดาห็”์
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากสำห็ราชอาณาจกัร



20

ขอ้คน้พับที�สำำาคญัิ 5 
พันกังานการรถไฟสำตรขีาดความปลอดภยัรวมถง่การเดนิทางไปและกลบัจากที�ทำางาน

ก�รขนสัง่สั�ธ�รณ์ะเป็ีนรป้ีแบบก�รเดนิที่�งหลกัของผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�ม (39 เปีอรเ์ซน็ต)์ รป้ีแบบก�รเดนิ
ที่�งอื�นๆ ได �แก ่รถยันตส์ัว่นบคุคล (22 เปีอรเ์ซน็ต)์ เดนิ (19 เปีอรเ์ซน็ต)์ รถจักรยั�นยันต ์(9 เปีอรเ์ซน็ต)์ 
แท็ี่กซ่� (6 เปีอรเ์ซน็ต)์ และจักรยั�น (3 เปีอรเ์ซน็ต)์ อยา่งไรก็ตาม เกอืบ 1 ใน 3 ของผ้ต้อบแบบสำอบถาม 
(32 เปอรเ์ซ็ึ่นต)์ กลา่ววา่ระบบขนสำง่สำาธ์ารณะไมม่ใีห็บ้รกิารห็ลงัเลกิงานกะดก่ห็รอืกะเชา้ ทำาให็ก้าร
เดนิทางยิ�งไมป่ลอดภยั

มเ่พิ่ย่ังคร้�งหน้�งของผู้้ �ตอบแบบสัำ�รวจที่่�บอกว�่ร้ �สัก้ปีลอดภูยััในก�รเดนิที่�งไปีและกลบัจ�กที่่�ที่ำ�ง�น โดยัที่่�หน้�ง
ในห �� (19 เปีอรเ์ซน็ต)์ ร�ยัง�นว�่ร้ �สัก้ไมป่ีลอดภูยััอยั�่งม�กในก�รเดนิที่�ง และ 17 เปีอรเ์ซน็ตร์�ยัง�นว�่ร้ �สัก้
คอ่นข ��งไมป่ีลอดภูยัั 

ในแงข่องปัีญิห�ที่่�เกดิข้�นระหว�่งเดนิที่�งไปีและกลบัจ�กที่่�ที่ำ�ง�น ผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มร�ยัง�นว�่ร้ �สัก้มค่ว�ม
เสั่�ยัง (17 เปีอรเ์ซน็ต)์ ปีระสับกบัก�รคกุค�มที่�งว�จ� (16 เปีอรเ์ซน็ต)์ ถก้ตดิต�มหรอืสัะกดรอยั (9 เปีอรเ์ซน็ต)์ 
และปีระสับกบัคว�มรนุแรงที่�งร�่งก�ยัหรอืที่�งเพิ่ศ (3 เปีอรเ์ซน็ต)์

ที�นา่กงัวลก็คอื ห็น่�งในสำาม (32 เปอรเ์ซ็ึ่นต)์ ผ้ต้อบแบบสำอบถามกลา่ววา่นายจา้งของพัวกเขาไมเ่ห็็นวา่
ความปลอดภยัในการเดนิทางเป็นปญัิห็าในที�ทำางาน

“ในฐานะพันกังานขนสำง่สำาธ์ารณะ คณ่ตอ้ง ลองนก่ถง่ประเภทของลก้คา้ที�ตอ้งใชเ้สำน้ทาง
น ั�นบอ่ยๆ  ฉันัคดิวา่เราไมจ่ำาเป็นตอ้งถก้มองวา่ออ่นแอ ดงัน ั�นในกะของงานควรรวมท ั�งชาย
และห็ญิงิเขา้ดว้ยกนั บอ่ยคร ั�งที�สำถาน ีแมว้า่จะปิดบรกิารเมื�อห็มดวนัแลว้ ก็เห็ลอืกนัแตผ่้ ้
ห็ญิงิ”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากอติาลี
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ขอ้คน้พับที�สำำาคญัิ 6
พันกังานการรถไฟสำตรที ี�อายย่งันอ้ยตอ้งเผชญิิกบัปญัิห็าเดยีวกนั แตย่งัตอ้งเผชญิิกบัปญัิห็าเฉัพัาะ
เกี�ยวกบัโอกาสำทางอาชพีัและการพัฒันา และการเขา้ถง่การฝ่ักงาน

ต�มที่่�ระบไุว �กอ่นหน ��น่� มพ่ิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรท่ี่่�อ�ยัยุังัน �อยัเข ��รว่มก�รสัำ�รวจอยั�่งม�ก (28 เปีอรเ์ซน็ต)์ คำ�
ตอบของพิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรท่ี่่�อ�ยัยุังัน �อยัมค่ว�มสัอดคล �องกนัอยั�่งม�ก กบัคำ�ตอบในภู�พิ่รวม ที่ั �งยังัมค่ว�ม
เห็นพิ่ �องต �องกนัอยั�่งม�กในหล�ยัปีระเด็น ผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มจำ�นวนม�กพิ่ด้ถง้ข �อกงัวลเก่�ยัวกบัก�รเข ��ถง้
สัิ�งอำ�นวยัคว�มสัะดวกด ��นสัขุอน�มยัั ก�รล�เพิ่ื�อเล่�ยังดบ้ตุร และ/หรอืก�รดแ้ลบตุร ก�รเลอืกปีฏิบิตัใินสัภู�พิ่
แวดล �อมก�รที่ำ�ง�น เครื�องแบบ และอ�ยัเุกษ่ยัณ์

ในขณ์ะเดย่ัวกนั กม็ค่ว�มคดิเห็นที่่�โดดเดน่เก่�ยัวกบัปีระเด็นที่่� ‘ให �คว�มสัำ�คญัิกบัเยั�วช่น’ ม�กข้�น เช่น่ โอก�สัที่�ง
อ�ช่พ่ิ่และก�รพัิ่ฒน� ก�รพัิ่ฒน�ที่กัษะ คว�มก ��วหน ��ในอ�ช่พ่ิ่ และก�รกลั�นแกล �ง โดยัเฉพิ่�ะอยั�่งยัิ�ง มก่�รระบุ
ถง้คว�มจำ�เป็ีนในก�รฝ้ึกง�นที่่�ดข่ ้�นสัำ�หรับเยั�วช่นหญิงิ

คว�มแตกต�่งอก่ปีระก�รหน้�งดเ้หมอืนจะเป็ีนก�รระบถุง้คว�มเครย่ัดในที่่�ที่ำ�ง�นที่่�ม�กข้�นของพิ่นักง�นก�รรถไฟ
สัตรท่ี่่�อ�ยัยุังัน �อยั สัว่นหน้�งอ�จเป็ีนเพิ่ร�ะคว�มแตกต�่งระหว�่งวยััซ้�งเก่�ยัวข �องกบัคว�มเต็มใจที่่�จะพิ่ด้ถง้ปีระเด็น
คว�มเครย่ัดและคว�มวติกกงัวลในที่่�ที่ำ�ง�น 

“ยต่วิฒันธ์รรมแย่ๆ  วา่ดว้ย ‘งานผ้ช้าย’ ฉันัถก้รงัแก พัด้ให็ร้้ส้ำก่ และพัด้ตอ่ห็นา้วา่ฉันัเป็น
สำาวใชฉ้ันัถก้ให็ไ้ปทำางานดา้นไฟฟ้าท ั�งๆ ที�ฉันัมาฝ่ักงานดา้นเครื�องจกัร พัอกนัท!ี”
ห็ญิงิสำาวฝ่ักงานการรถไฟ จากออสำเตรเลยี
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ก�รสัำ�รวจของ ITF ครั �งใหญิ ่ซ้�งครอบคลมุคำ�ตอบจ�กพิ่นักง�นก�รรถไฟสัตร ่4,600 คนใน 56 ปีระเที่ศ เป็ีนหลกั
ฐ�นและข �อพิ่สิัจ้นท์ี่่�มค่�่จ�กปีระสับก�รณ์ต์รงเก่�ยัวกบัสัถ�นที่่�ที่ำ�ง�นและสัภู�พิ่ก�รที่ำ�ง�นที่่�พิ่นักง�นก�รรถไฟ
สัตรท่ี่ั�วโลกต �องเผู้ช่ญิิ ผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�มหล�ยัคนระบวุ�่ง�นของพิ่วกเข�คุ �มค�่ แตใ่นขณ์ะเดย่ัวกนัพิ่วกเข�ก็
เปิีดเผู้ยัถง้อปุีสัรรคหล�ยัปีระก�รที่่�พิ่วกเข�เผู้ช่ญิิในอตุสั�หกรรมรถไฟซ้�งมกัจะเก่�ยัวข �องกนั 

โดยัรวมแล �ว ผู้ลก�รวจัิยัช่่�ให �เห็นว�่มค่ว�มเหมอืนม�กกว�่คว�มแตกต�่งระหว�่งคำ�ตอบที่่�ได �จ�กสั�ข�ยัอ่ยัของ
ก�รรถไฟ ระดบัปีระเที่ศ และกลุม่อ�ยัขุองผู้้ �ตอบแบบสัอบถ�ม เป็ีนที่่�ช่ดัเจนว�่พิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรนั่�น ไมว่�่จะ
อยั้ใ่นปีระเที่ศใด จะที่ำ�ง�นในสั�ข�ยัอ่ยัใด มช่่ว่งอ�ยัเุที่�่ใด หรอืภู�ยัใต �สัถ�นก�รณ์ใ์ด พิ่วกเธอกเ็ผู้ช่ญิิกบัปัีญิห�
ที่่�คล ��ยัคลง้กนัในที่่�ที่ำ�ง�น ซ้�งเป็ีนปัีญิห�ที่่�นำ�ไปีสั้ก่�รแบง่แยักที่�งเพิ่ศในแรงง�น และระบบก�รกด่กนัแรงง�น
สัตรใ่นก�รเข ��ถง้ง�นที่่�เหม�ะสัมในสั�ข�น่�
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“เราตอ้งการให็ส้ำทิธ์ขิองผ้ห้็ญิงิอย้ใ่นระดบัเดยีวกบัผ้ช้าย เพัื�อไมใ่ห็ผ้้ห้็ญิงิถก้ละเมดิสำทิธ์”ิ
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากคาซึ่คัสำถาน

“ในสำงัคมสำมยัให็มข่องเราไมค่วรมคีวามเห็ลื�อมลำ �าระห็วา่งชายและห็ญิงิไมว่า่จะในธ์ร่กจิ
และสำภาพัแวดลอ้มการทำางานใด”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากสำห็ราชอาณาจกัร

“สำาขาการรถไฟที�ยงัมผี้ช้ายเป็นให็ญิต่อ้งการผ้ห้็ญิงิมากข่�น การดง่ดด้ผ้ห้็ญิงิจำานวนมาก
ข่�นให็เ้ขา้สำ้ส่ำาขาการรถไฟและรกัษัาพัวกเธ์อไวน้ ั�นมคีวามสำำาคญัิดว้ยเห็ตผ่ลห็ลายประการ 
เป็นการชว่ยจดัการปญัิห็าท ั�งสำองอยา่งซึ่่�งก็คอื ปรบัสำมดล่ขอ้เสำยีเปรยีบของผ้ห้็ญิงิ และสำง่
ผลดตีอ่เศรษัฐกจิและบรษิัทั”
พันกังานการรถไฟสำตร ีจากบลัแกเรยี

ผู้ลก�รสัำ�รวจให �ข �อมล้เช่งิลก้เก่�ยัวกบัปัีจจัยัที่่�ที่ำ�ให �ผู้้ �หญิงิไมส่ั�ม�รถเข ��รว่มและ/หรอือยั้ใ่นอตุสั�หกรรมน่�ได � ใน
ขณ์ะที่่�ผู้้ �ตอบแบบสัำ�รวจจำ�นวนม�กพิ่บว�่ง�นของตนคุ �มค�่และมค่ว�มหม�ยั และจะแนะนำ�ง�นในสั�ข�รถไฟให �
กบัผู้้ �หญิงิคนอื�นๆ แตพ่ิ่วกเข�ก็ช่่�ให �เห็นถง้ข �อกงัวลหล�ยัปีระก�ร 

ซ้�งปีระกอบไปีด �วยัก�รเลอืกปีฏิบิตัทิี่�งเพิ่ศและก�รเหม�รวม ก�รมองข ��มผู้้ �หญิงิในบ�งบที่บ�ที่และในตำ�แหน่ง
ผู้้ �บรหิ�ร คว�มไมเ่ที่�่เที่ย่ัมกนัของค�่จ ��ง ก�รเข ��ถง้ก�รฝ้ึกอบรม ก�รเลื�อนตำ�แหน่งและคว�มก ��วหน ��ในอ�ช่พ่ิ่
น �อยัลง สัิ�งอำ�นวยัคว�มสัะดวกด ��นสัขุอน�มยััและสัวสััดกิ�รอื�นๆ ไมเ่พิ่ย่ังพิ่อ ข�ดคว�มปีลอดภูยััในก�รเดนิที่�ง
ไปีและกลบัจ�กที่่�ที่ำ�ง�น มพ่ิ่นักง�นไมเ่พิ่ย่ังพิ่อ คว�มไมส่ัมดลุระหว�่งช่ว่ติก�รที่ำ�ง�นและช่ว่ติสัว่นตวั คว�ม
รนุแรง ก�รคกุค�ม หรอืก�รบบ่บงัคบัที่�งเพิ่ศจ�กเพิ่ื�อนรว่มง�น ผู้้ �จัดก�ร และผู้้ �โดยัสั�ร 

ข �อมล้คำ�ตอบของพิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรท่ี่่�ตอบแบบสัำ�รวจยังัเน �นยัำ��ถง้ก�รเปีล่�ยันแปีลงที่่�จำ�เป็ีนในก�รปีรับปีรงุ
สัถ�นที่่�ที่ำ�ง�นเพิ่ื�อให �เกดิคว�มเสัมอภู�คที่�งเพิ่ศในสั�ข�น่�

เพิ่ื�อจัดก�รกบัอตัร�ก�รมส่ัว่นรว่มที่่�ตำ��ของแรงง�นสัตรใ่นอตุสั�หกรรมรถไฟ และเพิ่ื�อเสัรมิสัร ��งก�รเข ��ถง้ง�นที่่�ม่
คณุ์ค�่และมค่ว�มปีลอดภูยัั จำ�เป็ีนต �องมก่�รเปีล่�ยันแปีลงอยั�่งเรง่ดว่นและสัำ�คญัิ พิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรจ่ำ�นวน
ม�กที่่�ตอบแบบสัอบถ�มและที่ำ�แบบสัำ�รวจเสัร็จสัิ�นแสัดงให �เห็นว�่หวัข �อน่�มค่ว�มสัำ�คญัิอยั�่งไร เป็ีนข �อบง่ช่่�ที่่�
ช่ดัเจนว�่พิ่นักง�นก�รรถไฟสัตรใ่ห �ก�รสันับสันุนอยั�่งเต็มที่่�ในก�รดำ�เนนิก�รและเป็ีนผู้้ �นำ�ในก�รเปีล่�ยันแปีลงน่�

ที่่� ITF เร�เช่ื�อมั�นในก�รสันับสันุนบที่บ�ที่ของพิ่นักง�นรถไฟสัตร ่ร�ยัง�นน่�ให �คว�มช่ดัเจนกบัสั�ข�ก�รรถไฟของ 
ITF ในก�รจัดที่ำ�แผู้นปีฏิบิตักิ�รเพิ่ื�อสัง่เสัรมิคว�มเที่�่เที่ย่ัมที่�งเพิ่ศในกจิก�รรถไฟ ก�รจัดก�รกบัปัีญิห�เหล�่
น่�ที่ั �งหมดและนำ�ม�ซ้�งก�รเปีล่�ยันแปีลง ซ้�งจะปีรับปีรงุช่ว่ติก�รที่ำ�ง�นของพิ่นักง�นก�รรถไฟสัตร ่และเพิ่ิ�มก�รม่
ยัอมรับและสัทิี่ธใินที่่�ที่ำ�ง�นของพิ่วกเข� โดยั ITF จะที่ำ�ง�นรว่มกบัสัหภู�พิ่แรงง�นสัม�ช่กิ และรว่มกนัสันับสันุน
ก�รเปีล่�ยันแปีลงกบัน�ยัจ ��งและผู้้ �นำ�ในอตุสั�หกรรม

คำ�ตอบแบบสัำ�รวจสัว่นใหญิม่�จ�กผู้้ �หญิงิที่่�ที่ำ�ง�นในรถไฟโดยัสั�รในเขตเมอืง ปีระเด็นที่่�ผู้้ �หญิงิเหล�่น่�หยับิยัก
ข้�นม�สัว่นใหญิส่ัอดคล �องกนักบัปีระเด็นที่่�หยับิยักข้�นม�โดยัผู้้ �หญิงิที่่�ที่ำ�ง�นในสั�ข�ยัอ่ยัอื�นๆ และปีระเด็นเรื�อง
เพิ่ศของนโยับ�ยัก�รขนสัง่สั�ธ�รณ์ะเพิ่ื�อปีระช่�ช่นของ ITF สั�ข�รถไฟของ ITF และที่ม่ขนสัง่ในเขตเมอืง
ว�งแผู้นที่่�จะที่ำ�ง�นรว่มกนัอยั�่งใกล �ช่ดิเพิ่ื�อตอบสันองตอ่ผู้ลก�รสัำ�รวจ
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เกร ิ�นนำา
ยันิดต่ �อนรับสั้ก่�รสัำ�รวจคว�มคดิเห็นคนง�นรถไฟสัตร ่โดยัสั�ข�รถไฟของสัหพัิ่นธแ์รงง�นขนสัง่ระหว�่งปีระเที่ศ

บที่บ�ที่ของสัตรใ่นอตุสั�หกรรมรถไฟมค่ว�มสัำ�คญัิอยั�่งยัิ�ง และจำ�นวนสัตรใ่นกำ�ลงัแรงง�นเพิ่ิ�มข้�นที่กุวนั 
อยั�่งไรกต็�ม รถไฟยังัคงเป็ีนอตุสั�หกรรมที่่�แรงง�นสัว่นใหญิเ่ป็ีนผู้้ �ช่�ยัและสัตรม่กัจะที่ำ�ง�นในตำ�แหน่งง�น
ธรุก�ร ก�รจองตั�ว บรกิ�รในสัถ�น ่ฝ่ึ�ยัอ�ห�ร และง�นที่ำ�คว�มสัะอ�ด สัตรม่กัต �องเผู้ช่ญิิกบัอปุีสัรรคต�่งๆ เมื�อ
เข ��สั้อ่ตุสั�หกรรมรถไฟ และยังัมแ่นวโน �มที่่�จะพิ่บว�่สัตรถ่ก้จ ��งง�นในรป้ีแบบก�รจ ��งง�นที่่�ไมไ่ด �ม�ตรฐ�นไมม่่
คว�มมั�นคง

วตัถป่ระสำงคข์องการสำำารวจความคดิเห็็นและกล่ม่เป้าห็มาย 
ก�รสัำ�รวจคว�มคดิเห็นน่�มจ่ดุมุง่หม�ยัเพิ่ื�อระบตุำ�แหน่งและบที่บ�ที่ของคนง�นรถไฟสัตรแ่ละปีระเภูที่สัญัิญิ�จ ��ง 
ปัีญิห�และอปุีสัรรคที่่�พิ่วกเข�ต �องเผู้ช่ญิิในสัถ�นที่่�ที่ำ�ง�น และก�รเปีล่�ยันแปีลงใดที่่�พิ่วกเข�เห็นว�่มค่ว�มสัำ�คญัิ
ในก�รที่ำ�ให �สั�ข�รถไฟมค่ว�มสัะดวกม�กข้�น

แบบสัำ�รวจคว�มคดิเห็นจะมค่ำ�ถ�มเก่�ยัวกบัปัีญิห�ที่่�คณุ์เผู้ช่ญิิเมื�อที่ำ�ง�นในอตุสั�หกรรมรถไฟ รวมถง้คำ�ถ�ม
เก่�ยัวกบัสัขุภู�พิ่และคว�มปีลอดภูยัั ที่ศันคตแิละก�รปีฏิบิตัเิก่�ยัวกบัคว�มเที่�่เที่ย่ัมที่�งเพิ่ศ ก�รเดนิที่�งไปีและ
กลบัจ�กที่่�ที่ำ�ง�น สัิ�งอำ�นวยัคว�มสัะดวกด ��นสัขุอน�มยััและก�รพัิ่กผู้อ่น คว�มรนุแรงและก�รลว่งละเมดิ หรอืก�ร
บบ่บงัคบั แบบสัำ�รวจคว�มคดิเห็นจะมค่ำ�ถ�มเก่�ยัวกบัคว�มพิ่ง้พิ่อใจในง�นและสัิ�งที่่�จะช่ว่ยัปีรับปีรงุก�รบร้ณ์�ก�ร
และก�รมส่ัว่นรว่มของสัตรใ่นอตุสั�หกรรมรถไฟ

ก�รสัำ�รวจคว�มคดิเห็นน่�มุง่เปี��ไปีที่่�คนง�นรถไฟสัตรท่ี่่�ที่ำ�ง�นในที่กุภู�คสัว่นของอตุสั�หกรรมรถไฟ เร�ค�ดว�่จะ
ใช่ �เวล�ปีระม�ณ์ 15 น�ที่ใ่นก�รที่ำ�แบบสัำ�รวจให �แล �วเสัร็จ และก�รตอบคำ�ถ�มจะต �องที่ำ�ให �ครบที่กุข �อแบบรวด
เดย่ัวจบ เนื�องจ�กคณุ์จะไมส่ั�ม�รถบนัที่ก้คำ�ตอบแล �วกลบัม�ที่ำ�แบบสัอบถ�มใหมใ่นภู�ยัหลงั เร�จะยันิดเ่ป็ีน
อยั�่งยัิ�งห�กคณุ์สั�ม�รถตอบคำ�ถ�มให �ได �ม�กที่่�สัดุเที่�่ที่่�จะที่ำ�ได �

แบบสัำ�รวจคว�มคดิเห็นน่�จะเปิีดให �กรอกข �อมล้ระหว�่งวนัที่่� 31 มน่�คม ไปีจนถง้ 31 พิ่ฤษภู�คม 2565  

การสำำารวจความคดิเห็็น 
แรงงานรถไฟสำตรขีอง ITF
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ขอ้มล้ที�ไดจ้ากการสำำารวจจะถก้นำาไปใชอ้ยา่งไร
ข �อมล้ที่่�รวบรวมจ�กแบบสัำ�รวจคว�มคดิเห็นน่�จะถก้ใช่ �เพิ่ื�อก�รวจัิยัเที่�่นั�น ข �อค �นพิ่บจะถก้รวบรวมไว �ในร�ยัง�น
ก�รสัำ�รวจคว�มคดิเห็น ซ้�งจะนำ�เสันอในง�นแรงง�นรถไฟสัตรข่อง ITF ซ้�งจะจัดข้�นในช่ว่งฤดใ้บไม �รว่งป่ี 2565

การรกัษัาความลบั
ข �อมล้ที่ั �งหมดที่่�รวบรวมในแบบสัำ�รวจคว�มคดิเห็นน่�จะไมม่ก่�รเปิีดเผู้ยัตวัของผู้้ �ให �ข �อมล้ ข �อมล้สัว่นบคุคล
ที่ั �งหมดจะถก้เกบ็เป็ีนคว�มลบั

ห�กมค่ำ�ถ�มเก่�ยัวกบัวธิก่�รที่่� ITF จะใช่ �ข �อมล้สัว่นบคุคลของคณุ์ หรอืห�กคณุ์มค่ำ�ถ�มหรอืข �อสังัเกตอื�นๆ เก่�ยัว
กบัก�รสัำ�รวจคว�มคดิเห็น กรณุ์�ตดิตอ่องิก�-เลน่� ไฮนชิ่ (ผู้้ �ช่ว่ยัอ�วโุสัสั�ข�ขนสัง่ที่�งบก) ที่่� heinisch_inga-
lena@itf.org.uk

สัำ�หรับข �อมล้เพิ่ิ�มเตมิเก่�ยัวกบัง�นของสั�ข�รถไฟ ITF กรณุ์�เข ��ไปีที่่�เว็บไซตข์องเร�: https://www.itfglobal.
org/en/sector/railways

ห�กคณุ์ต �องก�รที่ร�บผู้ลก�รสัำ�รวจคว�มคดิเห็นและโครงก�รรเิริ�มหลงัจ�กน่� คณุ์สั�ม�รถให �ที่่�อยั้อ่เ่มลของคณุ์
ได �ที่่�น่�

mailto:heinisch_inga-lena%40itf.org.uk?subject=
mailto:heinisch_inga-lena%40itf.org.uk?subject=
https://www.itfglobal.org/en/sector/railways
https://www.itfglobal.org/en/sector/railways
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1. เกี�ยวกบัตวัคณ่

คณ่มาจากประเทศไห็น?

คณ่ทำางานอย้ใ่นประเทศไห็น?

คณ่มอีายอ่ย้ใ่นชว่งไห็น?

• 16-24
• 25-34
• 35-44
• 45-54
• 55-64
• 65-75
• 75+

คณ่เป็นสำมาชกิสำห็ภาพัแรงงานห็รอื
ไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่

คณ่ทำางานในสำาขารถไฟมานานแค่
ไห็นแลว้??

• น �อยักว�่ 1 ป่ี
• 1-2 ป่ี
• 3-5 ป่ี
• 6-10 ป่ี
• ม�กกว�่ 10 ป่ี

2. เกี�ยวกบังานของคณ่

คณ่ทำางานอะไรในรถไฟ?

• พิ่นักง�นขบัรถ/ ผู้้ �ช่ว่ยัพิ่นักง�นขบัรถ
• ผู้้ �ควบคมุขบวนรถ/ พิ่นักง�นรักษ�รถ
• ตำ�แหน่งอื�นบนขบวนรถ
• เจ ��หน ��ที่่�ควบคมุรถไฟ/ พิ่นังง�นสัญัิญิ�ณ์
• ง�นยั�่น/ ง�นสับัเปีล่�ยัน
• พิ่นักง�นซอ่มบำ�รงุโครงสัร ��ง
• โรงซอ่ม / พิ่นักง�นซอ่มและบำ�รงุรถไฟ
• เจ ��หน ��ที่่�สัถ�น่
• พิ่นักง�นที่ำ�คว�มสัะอ�ด
• พิ่นักง�นฝ่ึ�ยัอ�ห�ร
• ฝ่ึ�ยัข�ยัและก�รตล�ด
• พิ่นักง�นธรุก�ร และ ไอที่่
• ฝ้ึกง�น
• พิ่นักง�นจำ�หน่�ยัตั�ว 
• อื�นๆ (โปีรดระบ)ุ

คณ่ทำางานในสำว่นใดของสำาขารถไฟ? 
(เลอืกทก่ขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง)

• รถไฟโดยัสั�รในเมอืง (รถไฟเมโที่ร รถไฟฟ��
ร�งเบ�/รถร�ง/รถโดยัสั�รปีระจำ�ที่�งไฟฟ�� รถ
ช่�นเมอืง รถไฟช่�นเมอืง

• รถไฟโดยัสั�รระหว�่งเมอืง
• รถโดยัสั�รระหว�่งปีระเที่ศ
• ขนสัง่สันิค ��ระยัะใกล �
• ขนสัง่สันิค ��ระยัะใกล
• ขนสัง่สันิค ��ระหว�่งปีระเที่ศ
• อื�นๆ (โปีรดระบ)ุ
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คณ่มสีำญัิญิาจา้งงานประเภทใด?

• สัญัิญิ�จ ��งจ ��งปีระจำ�/จ ��งตรง – เต็มเวล�
• สัญัิญิ�จ ��งจ ��งปีระจำ�/จ ��งตรง – ไมเ่ต็มเวล�
• สัญัิญิ�จ ��งช่ั�วคร�ว/จ ��งตรง - เต็มเวล�
• สัญัิญิ�จ ��งช่ั�วคร�ว/จ ��งตรง - ไมเ่ต็มเวล�
• สัญัิญิ�จ ��งที่�งอ �อม (บรษัิที่รับเหม�ช่ว่ง) – เต็ม

เวล�
• สัญัิญิ�จ ��งที่�งอ �อม (บรษัิที่รับเหม�ช่ว่ง) - ไมเ่ต็ม

เวล�
• สัญัิญิ�จ ��งที่�งอ �อม (น�ยัหน ��ช่ั�วคร�ว) – เต็มเวล�
• สัญัิญิ�จ ��งที่�งอ �อม (น�ยัหน ��จัดห�ลก้จ ��งช่ั�วคร�ว) 

– ไมเ่ต็มเวล�
• ก�รฝ้ึกง�นหรอืโครงก�รฝ้ึกอบรมอื�น ๆ
• เลกิจ ��งช่ั�วคร�ว
• ไมม่ส่ัญัิญิ�/นอกระบบ 
• อื�นๆ (โปีรดระบ)ุ

นายจา้งของคณ่ชื�ออะไร? 

นายจา้งของคณ่คอืใคร?

• บรษัิที่บรกิ�รเดนิรถไฟ (รัฐ)
• บรษัิที่บรกิ�รเดนิรถไฟ (เอกช่น)
• เจ ��ของโครงสัร ��งพิ่ื�นฐ�นรถไฟ
• บรษัิที่รับเหม�ช่ว่ง
• น�ยัหน ��จัดห�ลก้จ ��งช่ั�วคร�ว (ผู้้ �จัดห�แรงง�น)
• อื�นๆ (กรณุ์�ระบ)ุ 

คณ่ทำางานกี�ช ั�วโมงตอ่สำปัดาห็?์

• 50+ ช่ั�วโมง/สัปัีด�ห์
• 41-50 ช่ั�วโมง/สัปัีด�ห์
• 35-40 ช่ั�วโมง/สัปัีด�ห์
• 21 to 35 ช่ั�วโมง/สัปัีด�ห์
• 20 ช่ั�วโมง/สัปัีด�ห ์หรอื น �อยักว�่ 

คณ่ตอ้งการช ั�วโมงทำางานเพัิ�มห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่

ในแตล่ะเดอืนคณ่ทำางานลว่งเวลาห็รอื
ไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่

ถา้ ใช ่คณ่ทำางานลว่งเวลาโดยเฉัลี�ยกี�
ช ั�วโมงตอ่เดอืน?

• 1-5 ช่ั�วโมง/เดอืน
• 6-10 ช่ั�วโมง/เดอืน
• 11-15 ช่ั�วโมง/เดอืน
• 16-20 ช่ั�วโมง/เดอืน
• 21-30 ช่ั�วโมง/เดอืน
• 30+ ช่ั�วโมง/เดอืน 

ถา้ ใช ่คา่แรงลว่งเวลาสำง้กวา่คา่แรงราย
ช ั�วโมงปกตขิองคณ่ห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ
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คณ่ทำางานเป็นกะที�มสีำลบักะใชห่็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ

ห็าก ใช ่กรณ่าอธ์บิายการสำลบักะการ
ทำางานของคณ่

โดยท ั�วไป ปญัิห็าห็ลกัที�คณ่เผชญิิใน
ที�ทำางานคอือะไร? เลอืกทก่คำาตอบที�
เก ี�ยวขอ้ง

• พิ่นักง�นไมเ่พิ่ย่ังพิ่อ
• ค�่จ ��งตำ��และสัวสััดกิ�รไมด่่
• ค�่จ ��งเที่�่ หรอื ไมเ่ที่�่เที่ย่ัมกนั
• ข�ดก�รเข ��ถง้ก�รคุ �มครองที่�งสังัคม (ปีระกนั

สัขุภู�พิ่ ปีระกนัก�รว�่งง�น ฯลฯ)
• รป้ีแบบก�รจ ��งง�นที่่�ไมม่ค่ว�มมั�นคง/ไมเ่ป็ีน

ม�ตรฐ�น (โดยัเฉพิ่�ะก�รจ ��งเอ ��ที่ซ์อรส์ัหรอืก�รรับ
เหม�ช่ว่ง)

• ก�รนำ�เที่คโนโลยัแ่ละข �อมล้ใหมม่�ใช่ �ง�น หรอืก�ร
เปีล่�ยันแปีลงเที่คโนโลยัท่ี่่�มอ่ยั้่

• ช่ั�วโมงที่ำ�ง�นที่่�ยั�วน�น
• รป้ีแบบก�รที่ำ�ง�นที่่�ไมส่ัมำ��เสัมอ (เช่น่ ก�รที่ำ�ง�น

เป็ีนกะ)
• ข�ดสัมดลุระหว�่งก�รที่ำ�ง�นและช่ว่ติสัว่นตวั
• ข�ดสัิ�งอำ�นวยัคว�มสัะดวกด ��นสัขุอน�มยัั
• ข�ดสัิ�งอำ�นวยัคว�มสัะดวกด ��นก�รพัิ่กผู้อ่น
• ข�ดสัทิี่ธดิ ��นครอบครัว (เช่น่ สัทิี่ธกิ�รล�ของบดิ�/

ม�รด�, ก�รล�คลอด ก�รล�เพิ่ื�อเล่�ยังดบ้ตุร ก�รล�
เพิ่ื�อดแ้ลผู้้ �ป่ีวยั ก�รที่ำ�ง�นที่่�ยัดืหยัุน่ สัิ�งอำ�นวยัคว�ม
สัะดวกในก�รดแ้ลเด็กร�ค�ไมแ่พิ่ง) ที่่�เอื�อตอ่ก�รอยั้่
รว่มกนัของครอบครัวและก�รดแ้ลครอบครัวของคน
ง�นที่กุคน

• ก�รเข ��ถง้โอก�สัก�รจ ��งง�น
• ก�รเข ��ถง้ก�รฝ้ึกอบรม

• ข�ดคว�มก ��วหน ��ในอ�ช่พ่ิ่และก�รเลื�อนตำ�แหน่ง
• ก�รกลบัไปีที่ำ�ง�นหลงัจ�กหยัดุพัิ่กง�น
• ก�รเข ��ถง้ก�รเกษ่ยัณ์อ�ยัแุละเงนิบำ�น�ญิ
• ก�รเลอืกปีฏิบิตัติ�มเพิ่ศ
• ก�รเหยัย่ัดเช่ื�อช่�ต ิ
• ก�รเลอืกปีฏิบิตัเินื�องจ�กก�รเป็ีนสัม�ช่กิ

สัหภู�พิ่แรงง�น
• อื�นๆ (โปีรดระบ)ุ

3. ความพัง่พัอใจในการทำางาน

โดยท ั�วไปแลว้ คณ่พัอใจกบังานของ
คณ่ห็รอืไม?่

• 1 พิ่อใจม�ก
• 2 คอ่นข ��งพิ่อใจ 
• 3 ไมแ่น่ใจ
• 4 คอ่นข ��งไมพ่ิ่อใจ
• 5 ไมพ่ิ่อใจม�ก 

คณ่:

• คดิว�่ง�นที่่�ที่ำ�มค่ว�มหม�ยั? ใช่/่ไมใ่ช่่
• คดิว�่ง�นของคณุ์คุ �มค�่? ใช่/่ไมใ่ช่ ่
• ร้ �สัก้ว�่ก�รมส่ัว่นรว่มในก�รที่ำ�ง�นคณุ์มค่ณุ์ค�่? 

ใช่/่ไมใ่ช่่
• ร้ �สัก้ว�่ผู้้ �จัดก�รเห็นคณุ์ค�่ของคณุ์? ใช่/่ไมใ่ช่ ่
• คดิว�่บรษัิที่ของคณุ์มโ่อก�สัเพิ่ย่ังพิ่อสัำ�หรับก�ร

เลื�อนตำ�แหน่งและพัิ่ฒน�คว�มก ��วหน ��ในอ�ช่พ่ิ่?
ใช่/่ไมใ่ช่่

• คดิว�่บรษัิที่ของคณุ์จัดห�เครื�องมอืและ
เที่คโนโลยัท่ี่่�จำ�เป็ีนเพิ่ื�อช่ว่ยัให �คณุ์ที่ำ�ง�นได �ด?่
ใช่/่ไมใ่ช่่

• ร้ �สัก้ว�่หน ��ที่่�รับผู้ดิช่อบในก�รที่ำ�ง�นของคณุ์ถก้
กำ�หนดไว �อยั�่งช่ดัเจน? ใช่/่ไมใ่ช่่

• ร้ �สัก้ว�่ง�นของคณุ์ใช่ �ที่กัษะและคว�มสั�ม�รถ
ของคณุ์ได �เต็มที่่�สัดุ? ใช่/่ไมใ่ช่่
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คณ่จะแนะนำาการทำางานในสำาขารถไฟ
ให็ก้บัผ้ห้็ญิงิคนอื�น ๆ ห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ 

ถา้ ใช ่กรณ่าอธ์บิายเห็ตผ่ล

4. สำข่ภาพัและความปลอดภยัใน
การทำางาน 

โดยท ั�วไปแลว้ คณ่ร้ส้ำก่ปลอดภยัในการ
ทำางานห็รอืไมอ่ยา่งไร?

• 1 ไมป่ีลอดภูยััอยั�่งม�ก 
• 2 คอ่นข ��งปีลอดภูยัั 
• 3 ไมแ่น่ใจ 
• 4 คอ่นข ��งปีลอดภูยัั
• 5 ปีลอดภูยััอยั�่งม�ก  

ปญัิห็าดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัห็ลกัที�คณ่เจอในที�ทำางานมี
อะไรบา้ง? เลอืกทก่คำาตอบที�เก ี�ยวขอ้ง

• ข�ดเครื�องแบบที่่�เพิ่ย่ังพิ่อและเหม�ะสัม
• ข�ดอปุีกรณ์ป์ี�องกนัสัว่นบคุคล
• ข�ดสัิ�งอำ�นวยัคว�มสัะดวกด ��นสัขุอน�มยััที่่�ด่
• ก�รยัศ�สัตรใ์นสัถ�นที่่�ที่ำ�ง�นไมเ่หม�ะสัม 
• ก�รสัมัผัู้สักบัสั�รพิ่ษิ 
• คว�มเหนื�อยัล ��
• คว�มวติกกงัวล
• คว�มเครย่ัด
• คว�มรนุแรงและ/หรอืก�รลว่งละเมดิโดยัเพิ่ื�อนรว่มง�น
• คว�มรนุแรงและ/หรอืก�รลว่งละเมดิโดยัผู้้ �บรหิ�ร
• คว�มรนุแรงและ/หรอืคกุค�มจ�กผู้้ �โดยัสั�ร
• อื�น ๆ (โปีรดระบ)ุ 

การระบาดให็ญิข่องโควดิ-19 สำง่ผล
เสำยีตอ่สำภาพัการทำางานของคณ่ห็รอื
ไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่ ่

ถา้ ใช ่กรณ่าอธ์บิายเห็ตผ่ลและเกดิผล
เสำยีอยา่งไร

คณ่สำวมเครื�องแบบขณะปฏิบิตังิาน
ห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่ 

ถา้ ใช ่กรณ่าเลอืกทก่ขอ้ที�เก ี�ยวขอ้งกบั
เครื�องแบบของคณ่

• ใช่ �ง�นได �จรงิและเหม�ะสัมกบัก�รที่ำ�ง�น
• ไมส่ัะดวก/ไมเ่หม�ะสัม
• เครื�องแบบถก้ออกแบบม�สัำ�หรับผู้้ �ช่�ยั
• เครื�องแบบเซก็ซ่�เกนิไปี
• สัวมใสัไ่มส่ับ�ยัในระหว�่งตั �งครรภู์
• สัตรค่วรออกแบบเครื�องแบบของตนเอง
• ต �องใสัส่ั �นสัง้
• คนง�นช่�ยัเที่�่นั�นที่่�สัวมก�งเกงได �
• อื�น ๆ (โปีรดระบ)ุ
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5. ความเสำมอภาคและสำทิธ์ขิอง
คณ่ในที�ทำางาน 

ในบรษิัทัของคณ่ ผ้ห้็ญิงิและผ้ช้ายได้
รบัคา่จา้งเทา่กนัสำำาห็รบังานที�มคีณ่คา่
เทา่กนัห็รอืไม?่ (กล�่วคอื ไมใ่ช่แ่คก่�ร
ได �รับค�่จ ��งเที่�่กนัสัำ�หรับก�รที่ำ�ง�นแบบ
เดย่ัวกนั แตย่ังัเก่�ยัวกบัก�รปีระเมนิคณุ์ค�่
ของง�นในลกัษณ์ะเดย่ัวกนัซ้�งต �องใช่ �
ที่กัษะ/ก�รศก้ษ�/ปีระสับก�รณ์ใ์นระดบัที่่�
ใกล �เคย่ังกนั ไมว่�่ง�นนั�นจะที่ำ�โดยัผู้้ �หญิงิ
เป็ีนหลกัหรอืโดยัผู้้ �ช่�ยัเป็ีนหลกั)

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ใช่ ่ในที่�งที่ฤษฎ ่แตไ่มใ่ช่ใ่นที่�งปีฏิบิตั ิ
• ไมท่ี่ร�บ

ในบรษิัทัของคณ่มงีานบางอยา่งที�ทำา
โดยผ้ช้ายเป็นห็ลกัห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ 

ถา้ ใช ่ตำาแห็นง่งานไห็นบา้งที�ทำาโดย
ผ้ช้ายเป็นห็ลกั? เลอืกทก่คำาตอบที�
เก ี�ยวขอ้ง

• พิ่นักง�นขบัรถ/ ผู้้ �ช่ว่ยัพิ่นักง�นขบัรถ
• ผู้้ �ควบคมุขบวนรถ/ พิ่นักง�นรักษ�รถ
• ตำ�แหน่งอื�นบนขบวนรถ
• เจ ��หน ��ที่่�ควบคมุรถไฟ/ พิ่นังง�นสัญัิญิ�ณ์
• ง�นยั�่น/ ง�นสับัเปีล่�ยัน

• พิ่นักง�นซอ่มบำ�รงุโครงสัร ��ง
• โรงซอ่ม / พิ่นักง�นซอ่มและบำ�รงุรถไฟ
• เจ ��หน ��ที่่�สัถ�น่
• พิ่นักง�นที่ำ�คว�มสัะอ�ด
• พิ่นักง�นฝ่ึ�ยัอ�ห�ร
• ฝ่ึ�ยัข�ยัและก�รตล�ด
• พิ่นักง�นธรุก�ร และ ไอที่่
• ฝ้ึกง�น
• พิ่นักง�นจำ�หน่�ยัตั�ว 
• อื�นๆ (โปีรดระบ)ุ 

ในบรษิัทัของคณ่มงีานบางอยา่งที�ทำา
โดยผ้ห้็ญิงิเป็นห็ลกัห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ

ถา้ ใช ่ตำาแห็นง่งานไห็นบา้งที�ทำาโดย
ผ้ห้็ญิงิเป็นห็ลกั? เลอืกทก่คำาตอบที�
เก ี�ยวขอ้ง

• พิ่นักง�นขบัรถ/ ผู้้ �ช่ว่ยัพิ่นักง�นขบัรถ
• ผู้้ �ควบคมุขบวนรถ/ พิ่นักง�นรักษ�รถ
• ตำ�แหน่งอื�นบนขบวนรถ
• เจ ��หน ��ที่่�ควบคมุรถไฟ/ พิ่นังง�นสัญัิญิ�ณ์
• ง�นยั�่น/ ง�นสับัเปีล่�ยัน
• พิ่นักง�นซอ่มบำ�รงุโครงสัร ��ง
• โรงซอ่ม / พิ่นักง�นซอ่มและบำ�รงุรถไฟ
• เจ ��หน ��ที่่�สัถ�น่
• พิ่นักง�นที่ำ�คว�มสัะอ�ด
• พิ่นักง�นฝ่ึ�ยัอ�ห�ร
• ฝ่ึ�ยัข�ยัและก�รตล�ด
• พิ่นักง�นธรุก�ร และ ไอที่่
• ฝ้ึกง�น
• พิ่นักง�นจำ�หน่�ยัตั�ว 
• อื�นๆ (โปีรดระบ)ุ 
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ผ้ห้็ญิงิและผ้ช้ายไดร้บัโอกาสำในการ
ฝ่ักอบรมและ/ห็รอืการพัฒันาตนเอง
แบบเดยีวกนัห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ใช่ ่ในที่�งที่ฤษฎ ่แตไ่มใ่ช่ใ่นที่�งปีฏิบิตั ิ
• ไมท่ี่ร�บ

ผ้ห้็ญิงิและผ้ช้ายไดร้บัสำทิธ์ิ�ในการเลื�อน
ตำาแห็นง่เห็มอืนกนัห็รอืไม?่ 

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ใช่ ่ในที่�งที่ฤษฎ ่แตไ่มใ่ช่ใ่นที่�งปีฏิบิตั ิ
• ไมท่ี่ร�บ 

นายจา้งของคณ่ตรวจดก้ารแตง่ห็นา้
และภาพัลกัษัณท์ ั�วไปของคนงานสำตรี
กอ่นเขา้ปฏิบิตังิานห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ 

เร ื�องอื�น ๆ ของความไมเ่ทา่เทยีมกนั
ที�อาจเกดิข่�นในการทำางานของคณ่มี
อะไรบา้ง?

6. การลว่งละเมดิทางเพัศในที�
ทำางาน 

A) การสำำารวจความคดิเห็็นนี� ให็้
เขา้ใจวา่ การลว่งละเมดิทางเพัศ 
ห็มายถง่ “ความรน่แรงและการ
ลว่งละเมดิตามเพัศสำภาพั  [ตามที�
กำาห็นดไวใ้นอนส่ำญัิญิา ILO 190]  
ซ้�งเป็ีนคว�มรนุแรงหรอืก�รลว่งละเมดิใด 
 ๆอนัเนื�องม�จ�กเพิ่ศ หรอืเพิ่ศสัภู�พิ่ ที่่�

มุง่เปี��ไปีที่่�บคุคลใดบคุคลหน้�งหรอืสัง่
ผู้ลกระที่บอยั�่งใดอยั�่งหน้�ง อ�จจะรวม
ถง้เหตกุ�รณ์ท์ี่่�เกดิครั �งเดย่ัวหรอืเกดิอยั�่ง
ตอ่เนื�องยั�วน� หรอื ก�รถก้ขม่ข้ ่คว�ม
เสัย่ัห�ยัที่่�เกดิข้�นอ�จเป็ีนคว�มเสัย่ัห�ยั
ที่�งร�่งก�ยั จติใจ ที่�งเพิ่ศ หรอืที่�ง
เศรษฐกจิ ตวัอยั�่งรวมถง้ก�รดถ้ก้เหยัย่ัด
หยั�มที่�งเพิ่ศ หรอื “ล �อเลน่” ก�รลว่ง
ละเมดิที่�งเพิ่ศหรอืก�รสัมัผัู้สัที่่�ไมพ่ิ่ง้
ปีระสังค์

คณ่ทราบเกี�ยวกบัเห็ตก่ารณท์ี�เก ี�ยวกบั
การลว่งละเมดิทางเพัศในที�ทำางานของ
คณ่ห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ
• ไมป่ีระสังคใ์ห �ข �อมล้
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การลว่งละเมดิเกดิข่�นในรป้แบบไห็น? 
เลอืกทก่คำาตอบที�เก ี�ยวขอ้ง

• ใช่ �คำ�พิ่ด้ช่่�นำ�
• เรื�องตลกที่่�ไมเ่หม�ะสัม
• แสัดงคว�มเห็นเก่�ยัวกบัก�รแตง่ตวัหรอืรป้ีลกัษณ์์
• ก�รลว่งละเมดิโดยัใช่ �ว�จ�สัอ่เรื�องเพิ่ศ
• จ �องมองด �วยัสั�ยัต�
• แสัดงภู�พิ่ล�มกอน�จ�ร
• ก�รขอมเ่พิ่ศสัมัพัิ่นธ์
• ก�รสัมัผัู้สัที่่�ไมพ่ิ่ง้ปีระสังค์
• ก�รลว่งละเมนิที่�งเพิ่ศ
• อื�นๆ (โปีรดระบ)ุ
• ไมป่ีระสังคใ์ห �ข �อมล้ 

คณ่เคยถก้ลว่งละเมดิทางเพัศในที�
ทำางานห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมป่ีระสังคใ์ห �ข �อมล้

การลว่งละเมดิเกดิข่�นในรป้แบบไห็น? 
เลอืกทก่คำาตอบที�เก ี�ยวขอ้ง

• ใช่ �คำ�พิ่ด้ช่่�นำ�
• เรื�องตลกที่่�ไมเ่หม�ะสัม
• แสัดงคว�มเห็นเก่�ยัวกบัก�รแตง่ตวัหรอืรป้ีลกัษณ์์
• ก�รลว่งละเมดิโดยัใช่ �ว�จ�สัอ่เรื�องเพิ่ศ
• จ �องมองด �วยัสั�ยัต�
• แสัดงภู�พิ่ล�มกอน�จ�ร
• ก�รขอมเ่พิ่ศสัมัพัิ่นธ์
• ก�รสัมัผัู้สัที่่�ไมพ่ิ่ง้ปีระสังค์
• ก�รลว่งละเมนิที่�งเพิ่ศ
• อื�นๆ (โปีรดระบ)ุ
• ไมป่ีระสังคใ์ห �ข �อมล้

ใครเป็นผ้ก้ระทำาการลว่งละเมดิ?

• ผู้้ �จัดก�ร/ หวัหน ��ง�น
• ผู้้ �โดยัสั�ร/ ลก้ค �� / บคุคลที่่�สั�ม
• เพิ่ื�อนรว่มง�น
• อื�นๆ (โปีรดระบ)ุ
• ไมป่ีระสังคใ์ห �ข �อมล้

ถา้ ใช ่การลว่งละเมดิเกดิบอ่ยแคไ่ห็น?

• หน้�งครั �ง
• ม�กกว�่หน้�งครั �ง แตไ่มบ่อ่ยั
• ม�กกว�่หน้�งครั �ง และเกดิบอ่ยัๆ 
• เป็ีนสัว่นหน้�งของก�รที่ำ�ง�น 

ถา้ ใช ่สำ ิ�งทเีกดิข่�นสำง่ผลกระทบตอ่คณ่
อยา่งไร? เลอืกทก่คำาตอบที�เก ี�ยวขอ้ง

• สัง่ผู้ลกระที่บตอ่สัขุภู�พิ่จติและร�่งก�ยั เช่น่ วติก
กงัวล นอนไมห่ลบั ฝัึนร ��ยั เบื�ออ�ห�ร ปีวดหวั 
ออ่นเพิ่ลย่ั หรอืคลื�นไสั �

• คว�มร้ �สัก้อบัอ�ยั คว�มไมไ่ว �ว�งใจ คว�มโกรธ 
คว�มกลวั หรอืคว�มโศกเศร ��

• ข�ดง�น
• ร�ยัได �ลดลง
• ก�รหยัดุช่ะงักในอ�ช่พ่ิ่
• ยั ��ยัง�นใหม ่/ แผู้นก
• PTSD (ภู�วะป่ีวยัที่�งจติจ�กเหตกุ�รณ์ร์นุแรง)
• คว�มคดิฆ่�่ตวัต�ยั
• ออกจ�กง�น
• อื�น ๆ (โปีรดระบ)ุ 

ถา้ ใช ่คณ่รายงานเห็ตก่ารณท์ี�เกดิข ั�น
ห็รอืไม ่

• · ใช่่
• · ไมใ่ช่ ่



33

ถา้ ไมใ่ช ่ทำาไมคณ่ไมร่ายงานเห็ตก่ารณ์
ที�เกดิข่�น?

มขี ั�นตอน นโยบาย ห็รอืขอ้ตกลงในที�
ทำางานของคณ่เพัื�อจดัการกบัการลว่ง
ละเมดิทางเพัศอยา่งมปีระสำทิธ์ภิาพัห็รอื
ไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ 

ห็ากคณ่มนีายจา้ง พัวกเขาจะดำาเนนิ
การอยา่งรวดเร็วและเห็มาะสำมเมื�อเกดิ
การลว่งละเมดิทางเพัศห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ
• ไมม่น่�ยัจ ��ง 

ห็ากคณ่มนีายจา้ง พัวกเขาให็ค้ำา
แนะนำาเป็นลายลกัษัณอ์กัษัรเกี�ยวกบั
ข ั�นตอนและสำทิธ์ขิองผ้ร้อ้งเรยีนห็รอื
ไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ
• ไมม่น่�ยัจ ��ง 

b) สำำารวจความคดิเห็็นนี� การบบีบงัคบั
ทางเพัศ ห็มายถง่ เมื�อมคีนใชอ้ำานาจ
ของตนในทางที�ผดิเพัื�อแสำวงห็า
ประโยชนท์างเพัศจากบค่คลอื�นเพัื�อ
แลกกบับรกิารจากอำานาจห็นา้ที�ของ
ตน

คณ่ทราบเกี�ยวกบัการบบีบงัคบัทาง
เพัศในที�ทำางานของคณ่ห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ

ถา้ ใช ่ ตวัอยา่งใดตอ่ไปนี�ถก้ใชเ้พัื�อเอา
รดัเอาเปรยีบแรงงานสำตร?ี เลอืกทก่คำา
ตอบที�เก ี�ยวขอ้ง 

• เพิ่ื�อให �ได �ง�น
• เพิ่ื�อรักษ�ง�น
• เพิ่ื�อปีรับปีรงุสัภู�พิ่ก�รที่ำ�ง�น
• เพิ่ื�อให �ได �ค�่แรง
• เพิ่ื�อให �ได �กะที่ำ�ง�น / ต�ร�งง�น / พิ่ื�นที่่�ก�ร

ที่ำ�ง�น ที่่�ดข่ ้�น
• อื�นๆ (โปีรดระบ)ุ

ถา้ ใช ่ วธิ์กีารใดที�ถก้ใชเ้พัื�อบบีบงัคบั
ทางเพัศ 

• ขม่ข้่
• ข้เ่ข็ญิ
• ก�รเลน่กบัอ�รมณ์์
• อื�น ๆ (โปีรดระบ)ุ 
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คณ่เคยถก้บงัคบัทางเพัศในที�ทำางาน
ห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมป่ีระสังคใ์ห �ข �อมล้ 

ถา้ ใช ่ใครเป็นผ้ก้ระทำาการบบีบงัคบั?

• ผู้้ �จัดก�ร/ หวัหน ��ง�น
• ผู้้ �โดยัสั�ร/ ลก้ค �� / บคุคลที่่�สั�ม
• เพิ่ื�อนรว่มง�น
• อื�นๆ (โปีรดระบ)ุ
• ไมป่ีระสังคใ์ห �ข �อมล้ 

ถา้ ใช ่การบบีบงัคบัเกดิบอ่ยแคไ่ห็น?

• หน้�งครั �ง
• ม�กกว�่หน้�งครั �ง แตไ่มบ่อ่ยั
• ม�กกว�่หน้�งครั �ง และเกดิบอ่ยัๆ 
• เป็ีนสัว่นหน้�งของก�รที่ำ�ง�น

ถา้ ใช ่คณ่รายงานเห็ตก่ารณท์ี�เกดิข ั�น
ห็รอืไม?่ 

• ใช่่
• ไมใ่ช่ ่

ถา้ ไมใ่ช ่ทำาไมคณ่ไมร่ายงานเห็ตก่ารณ์
ที�เกดิข่�น? 

7. การเดนิทาง 

คณ่เดนิทางไปและกลบัจากที�ทำางาน
อยา่งไร? เลอืกทก่ประเภทที�ใช้

• รถยันตส์ัว่นบคุคล
• รถโดยัสั�รสั�ธ�รณ์ะ
• เดนิ
• จักรยั�นยันต์
• จักรยั�น
• แท็ี่กซ่�
• อื�น ๆ (โปีรดระบ)ุ 

โดยท ั�วไปแลว้ คณ่ร้ส้ำก่ปลอดภยัแค่
ไห็นในการเดนิทาง?

• 1 ไมป่ีลอดภูยััม�ก
• 2 คอ่นข ��งไมป่ีลอดภูยัั
• 3 ไมแ่น่ใจ
• 4 คอ่นข ��งปีลอดภูยัั
• 5 ปีลอดภูยััม�ก

คณ่เคยประสำบปญัิห็าตอ่ไปนี�ระห็วา่ง
การเดนิทางไปและกลบัจากที�ทำางาน
ห็รอืไม?่ เลอืกทก่ขอ้ที�เก ี�ยวขอ้ง

• คว�มรนุแรงที่�งร�่งก�ยัหรอืที่�งเพิ่ศ
• ก�รลว่งละเมดิที่�งว�จ�
• ถก้ตดิต�ม/ถก้สัะกดรอยัต�ม
• ร้ �สัก้ไมป่ีลอดภูยัั/เสั่�ยังภูยัั
• ไมม่บ่รกิ�รขนสัง่สั�ธ�รณ์ะเนื�องจ�กที่ำ�ง�นกะดก้

หรอืกะเช่ ��
• อื�น ๆ (โปีรดระบ)ุ



35

มอีะไรที�นายจา้งจะทำาไดบ้า้งเพัื�อ
ให็ก้ารเดนิทางมคีวามปลอดภยัมาก
ข่�น?

• น�ยัจ ��งไมเ่ห็นว�่สัิ�งน่�เป็ีนปัีญิห�ในที่่�ที่ำ�ง�นของฉัน
• ลดก�รที่ำ�ง�นคนเดย่ัวโดยัเฉพิ่�ะตอนกล�งคนื
• จัดบรกิ�รรับสัง่พิ่นักง�นที่่�เดนิที่�งในเวล�ที่่�ไมคุ่ �นเคยั
• จัดห�ที่่�พัิ่กห�กต �องที่ำ�ง�นในสัถ�นที่่�อื�นที่่�ไมใ่ช่ท่ี่่�

ที่ำ�ง�นปีกติ
• อื�น ๆ (โปีรดระบ)ุ

8. การเขา้ถง่สำวสัำดกิารและ
สำิ�งอำานวยความสำะดวกดา้นสำข่
อนามยัที�เพัยีงพัอในการทำางาน

a) ในการสำำารวจความคดิเห็็นนี� 
‘สำวสัำดกิารและสำิ�งอำานวยความสำะดวก
ดา้นสำข่อนามยั’ ห็มายถง่ การรบั
ประทานอาห็าร การห็ยด่พักั การนอน 
การพักัผอ่นห็ยอ่นใจ สำิ�งอำานวนความ
สำะดวกเพัื�อการซึ่กัลา้งและห็อ้งนำ �า เรา
สำนบัสำนน่ให็ม้กีารจดัห็อ้งนอนพักัและ
ห็อ้งนำ �า/ห็อ้งซึ่กัผา้สำำาห็รบัผ้ห้็ญิงิแยก
เป็นสำดัสำว่น ผ้ห้็ญิงิและผ้ช้ายสำามารถ
ใชส้ำ ิ�งอำานวยความสำะดวกอื�นรว่มกนั

ในที�ทำางานของคณ่ ผ้ช้ายมสีำทิธ์ิ�เขา้
ถง่สำ ิ�งอำานวยความสำะดวกดา้นการรบั
ประทานอาห็าร การห็ยด่พักั และการ
พักัผอ่นห็ยอ่นใจห็รอืไม่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ 

ถา้ ใช ่ผ้ห้็ญิงิมสีำทิธ์เิทา่เทยีมและเขา้
ถง่สำ ิ�งอำานวยความสำะดวกเห็ลา่นี�อยา่ง
ปลอดภยัห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ 

งานของคณ่เกี�ยวขอ้งกบัการทำางาน
แยกกะห็รอืงานกลางคนืที�ทำาให็ค้ณ่
ตอ้งนอนในสำถานที�ทำางานห็รอืไม?่

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ  

ถา้ ใช ่ในที�ทำางานของคณ่มสีำ ิ�งอำานวย
ความสำะดวกในการนอนเพัยีงพัอสำำาห็รบั
ท ั�งผ้ห้็ญิงิและผ้ช้ายที�จะใชเ้มื�อจำาเป็น
ห็รอืไม?่ 

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ  

ถา้ ใช ่สำ ิ�งอำานวยความสำะดวกสำำาห็รบั
การนอน

• ได �รับก�รที่ำ�คว�มสัะอ�ดและฆ่�่เช่ื�ออยั�่ง
สัมำ��เสัมอ

• เข ��ถง้ได �ง�่ยัเมื�อจำ�เป็ีน 
• มเ่ครื�องนอนเพิ่ย่ังพิ่อ
• ปีลอดภูยััและเป็ีนสัว่นตวั 
• มก่�รระบ�ยัอ�ก�ศ 
• แยักสัว่นสัำ�หรับหญิงิและช่�ยั 
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b) ในแบบสำำารวจความคดิเห็็นนี� 
“ห็อ้งนำ �า” ห็มายถง่ สำ ิ�งอำานวยความ
สำะดวกที�สำะอาด ปลอดภยั เขา้ถง่ไดง้า่ย 
ที�ประกอบดว้ยห็อ้งสำข่าแบบกดนำ �าห็น่�ง
ห็อ้งห็รอืมากกวา่ มอีา่งลา้งห็นา้ที�มนีำ �า
รอ้นและนำ �าเย็น สำบ้ ่และกระดาษัเช็ดมอื
ห็รอืเครื�องเป่ามอืให็แ้ห็ง้

ในที�ทำางานของคณ่ ห็อ้งนำ �ามเีพัยีงพัอ
โดยไมต่อ้งรอควินาน สำำาห็รบัคนงานท ั�ง
ห็ญิงิและชายห็รอืไม?่ 

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ

ถ �� ไมใ่ช่ ่กรณุ์�อธบิ�ยัปัีญิห�

คณ่สำามารถใชเ้วลาที�เพัยีงพัอระห็วา่ง
ชว่งพักัเขา้ห็อ้งนำ �า โดยไมม่บีทลงโทษั
ดา้นเวลา/เป้าห็มาย ห็รอืตอ้งห็าคน
ทำางานแทน?

• ใช่่
• ไมใ่ช่่
• ไมท่ี่ร�บ 

ถ �� ไมใ่ช่ ่กรณุ์�อธบิ�ยั 

ห็อ้งนำ �าในที�ทำางานของคณ่: 

• มก่�รที่ำ�คว�มสัะอ�ดปีระจำ�? ใช่/่ไมใ่ช่่
• อยั้ใ่กล �จดุที่่�ที่ำ�ง�น? ใช่/่ไมใ่ช่่
• ตั �งอยั้ใ่นตำ�แหน่งที่่�ปีลอดภูยัั? ใช่/่ไมใ่ช่่

• ออกแบและอยั้ใ่นตำ�แหน่งที่่�เข ��ถง้ได �ง�่ยั? ใช่/่
ไมใ่ช่่

• ปีลอดภูยััและมค่ว�มเป็ีนสัว่นตวั? ใช่/่ไมใ่ช่่
• มไ่ฟสัอ่งสัว�่งเพิ่ย่ังพิ่อ? ใช่/่ไมใ่ช่่
• มก่�รระบ�ยัอ�ก�ศ? ใช่/่ไมใ่ช่่
• ม�พิ่ร �อมนำ��สัะอ�ดเพิ่ื�อสัขุอน�มยัั? ใช่/่ไมใ่ช่่
• แยักสัำ�หรับช่�ยัและหญิงิ? ใช่/่ไมใ่ช่ ่
• ออกแบบสัำ�หรับช่�ยัและหญิงิอยั�่งเหม�ะสัม? 

ใช่/่ไมใ่ช่่
• มอ่ปุีกรณ์ท์ี่่�เหม�ะสัม เช่น่ ถงัขยัะที่่�ถก้สัขุอน�มยัั 

ใช่/่ไมใ่ช่่

9. ความคดิเห็็นของคณ่ 

ที� ITF เราเชื�อในการสำนบัสำนน่บทบาท
ของคนงานขนสำง่สำตร ีเราร้ว้า่สำตรี
สำมควรไดร้บัสำทิธ์เิชน่เดยีวกบัผ้ช้าย
ในที�ทำางาน แตน่า่เศรา้ที�เร ื�องนี�ไมเ่ป็น
ความจรงิสำำาห็รบัห็ลายๆ คน ชว่ยเรา
ตอ่สำ้เ้พัื�อความเทา่เทยีม: สำ ิ�งใดที�จะ
ทำาให็ก้ารทำางานบนรถไฟปรบัปรง่ดี
ข ่�นสำำาห็รบัสำตร?ี อยา่ลงัเลที�จะเพัิ�ม
เตมิความคดิอื�น ๆ ที�เกดิข่�นขณะ
กรอกแบบสำำารวจนี�

ขอบคณุ์ที่่�รว่มตอบแบบสัำ�รวจคว�มคดิเห็น!

เร�ขอขอบคณุ์อยั�่งจรงิใจสัำ�หรับก�รเข ��รว่มก�ร
สัำ�รวจคว�มคดิเห็นน่�และขอบคณุ์สัำ�หรับก�รแบง่ปัีน
ปีระสับก�รณ์ใ์นที่่�ที่ำ�ง�นของคณุ์

ห�กมค่ำ�ถ�ม ข �อกงัวล หรอืข �อสังัเกตใดๆ โปีรด
ตดิตอ่ องิก�-เลน่� ไฮนชิ่ (ผู้้ �ช่ว่ยัอ�วโุสัสั�ข�ขนสัง่
ที่�งบก) ที่่� heinisch_inga-lena@itf.org.uk

กรณุ์�เข ��เว็บไซตข์อง ITF สัำ�หรับคว�มข�่วสั�ร
เก่�ยัวกบัก�รสัำ�รวจคว�มคดิเห็นน่�

mailto:heinisch_inga-lena%40itf.org.uk?subject=
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