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บทน�า

ปญัหา: ความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิ
คนออสเตรเลยีแทบทุกคนเหน็ดว้ยว่าความรนุแรงตอ่ผ้้หญงิเป็นเรื่อง
ไม่ถก้ตอ้ง

เราทราบวา่

›	 โดยเฉลีย่ในหน่ึงสปัดาห์ผ้ห้ญงิหน่ึงคนถก้ฆาตกรรมโดยค่ค้รองคน
ปัจจบุนัหรือในอดตี1

›	 ผ้ห้ญงิหน่ึงในสามคนเป็นเหยื่อความรนุแรงทางดา้นรา่งกายหรอืทาง
เพศจากคนทีร้้่จกัตัง้แตอ่าย	ุ15	ปี2.

›	 ผ้ห้ญงิหน่ึงในหกคนเคยถก้ท�ารา้ยรา่งกายหรอืทางเพศจากค่ค้รองคน
ปัจจบุนัหรือในอดตี3.

›	 ผ้ห้ญงิหน่ึงในส่ีคนเคยโดนท�ารา้ยจิตใจ4.

›	 หญิงสาวหน่ึงในสีค่นยอมรบัความรนุแรงจากค่ค้รอง5.  

วฏัจกัรความรนุแรงเร ิม่จากการขาด
ความความเคารพนบัถอื
ไมใ่ช่วา่การขาดความเคารพนับถอืผ้ห้ญงิไปเสยีทกุอยา่งจะสง่ผลให้
เกดิความรุนแรง	แตค่วามรนุแรงทุกอยา่งท่ีเกดิขึ้นกบัผ้ห้ญงิเริม่จาก
พฤตกิรรมทีข่าดความเคารพนับถอื

การขาดความเคารพนับถอืมรีากฐานมาจากความเชื่อและทศันคตทิีเ่รา
พัฒนาขึ้นมาตัง้แตเ่ดก็ๆ

บางครัง้เราไมร้้่ตวัดว้ยซ�า้วา่ไดพ้ด้หรอืกระท�าในสิง่ทีท่�าใหค้นหน่มุสาว
คดิวา่การขาดความเคารพนับถอืและพฤตกิรรมทีก่า้วร้าวเป็นท่ียอมรบั
ได้

ทีละเลก็ทลีะน้อย	ท�าให้เดก็ผ้ช้ายและเดก็ผ้ห้ญงิเริม่เชื่อวา่การขาด
ความเคารพนับถือเป็นเพยีงแคส่ว่นหน่ึงของการเตบิโตเป็นผ้ใ้หญ่

พวกเรามารว่มมอืชว่ยกนัหยดุย ัง้วฏัจกัร
ของความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิ
ในฐานะพอ่แม	่สมาชกิในครอบครวั	คร	้โคช้	นายจา้ง	และผ้ท่ี้เป็นแบบ
อยา่ง	เรามอิีทธพิลทางดา้นบวกตอ่คนหน่มุสาว	และสรา้งมาตรฐานได้
ตัง้แตเ่ริม่แรกวา่การกระท�าใดเป็นทีย่อมรบัไดแ้ละทีย่อมรับไมไ่ด้

เราควรตอ้งตระหนักร้ม้ากข้ึนถงึขอ้แกต้วัทีเ่ราใชอ้า้ง	และผลกระทบที่
เกดิขึ้นอยา่งถาวรจากขอ้อา้งเหลา่น้ี

เราเริม่พด้คยุสนทนากบัเดก็ผ้ช้ายและเดก็ผ้ห้ญงิเกีย่วกบัความเคารพ
นับถอื

เราสามารถ	“หยดุยัง้มันไดท้ีจ่ดุเริม่ตน้”	และชว่ยป้องกนัความรนุแรง
ตอ่ผ้ห้ญงิ

คูม่อืการสนทนา



 
ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง
ได้ยากมากเพราะเม่ือนานวัน
เข้าได้กลายเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น	
ทัศนคติเปรียบได้กับส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติเช่นเดียวกับการ
หายใจ 
คณุ Ken Lay ประธาน COAG Advisory Panel on Reducing 
Violence against Women and their Children
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เราหลอ่หลอมความเชือ่ของลกู
ต ัง้แตเ่ด็ก
ในฐานะทีเ่ป็นพอุแมแุละสมาชิกของครอบครัว เรา
ตอ้งการสิง่ทีด่ท่ีีสดุส�าหรับลกูของเรา เราตอ้งการให้
พวกเขาไดร้บัประสบการณ์ทีม่คีาุ มคีวามสัมพันธท์ี่
ด ีและไดร้บัโอกาสในชีวิต เราตอ้งการให้พวกเขาร้จูกั
ผดิชอบชั่วด ีเราตอ้งการให้พวกเขาเคารพผ้อูื่นและ
ตวัเขาเอง 

เราพยายามท�าดีทีส่ดุเพื่อเป็นแบบอยา่งทีด่	ีและพด้คยุถงึคณุคา่ของ
ชวีติ	ทศันคต	ิและพฤตกิรรม	ทีเ่ราคาดหวังวา่ลก้ของเราจะไดร้บัการ
พัฒนาขึ้นเมื่อพวกเขาเตบิใหญ่

แต่บางครัง้เราใชค้�าพด้ทีเ่ป็นขอ้อา้งส�าหรบัพฤตกิรรมทีข่าดความเคารพ
นับถอืของคนหนุ่มสาวโดยไมไ่ดตั้ง้ใจ	เพื่อท�าลายวฏัจกัรความรนุแรง
ตอ่ผ้ห้ญงิเราจงึจ�าเป็นตอ้งเขา้ใจความเชื่อมโยงกบัการขาดความเคารพ
นับถอื	และความไมเ่ทา่เทยีมกนัทางเพศ

พฤตกิรรมทีข่าดความเคารพนบัถอืเป็น
อยา่งไร
ตวัอยา่งเชน่

›	 กดดนัผ้อ้ื่นใหต้อ้งท�าในสิง่ทีพ่วกเขาไม่อยากท�า

›	 ใชอ้�านาจควบคมุ	ขม่เหง	หรอืท�ารา้ยผ้อ้ื่น

›	 ปฏบิตัติอ่ผ้อ้ื่นเสมอืนวา่พวกเขาไมมี่ความส�าคญัเทา่ตนเอง

›	 ปฏบิตัติอ่ผ้อ้ื่นอยา่งไม่เทา่เทยีมกันเพราะเพศ	ศาสนา	พื้นเพทางดา้น
วฒันธรรม	เพศสภาพ	หรอืสผีวิ	ของพวกเขา

›	 มองขา้มความเชื่อของผ้อ้ื่นหรอืความร้ส้กึทีพ่วกเขามต่ีอส่ิงหน่ึงสิง่ใด

งานวจัิยพบวา่เดก็ผ้ช้ายและเดก็ผ้ห้ญงิตัง้แต่อายยุงัน้อยเขา้ใจว่ามี
เหตผุลและสถานการณ์บางอยา่งทีท่�าให้พฤตกิรรมทีข่าดความเคารพ
นับถอืเป็นทีย่อมรบั	ส่ิงทีผ่้ใ้หญพ้่ดหรอืกระท�าอาจสื่อความหมายโดยไม่
ตัง้ใจวา่พฤตกิรรมทีข่าดความเคารพตอ่ผ้ห้ญงิเป็นเรื่องยอมรับได	้จงึ
เป็นสิง่ส�าคญัทีเ่ราตอ้งตระหนักถงึสิง่ทีเ่ราพด้	เพราะพอ่แมแ่ละสมาชิก
ในครอบครวัคนอ่ืนๆมศีกัยภาพมากทีส่ดุทีจ่ะหลอ่หลอมทศันคตทิีด่ขีอง
ลก้เรา

ค่ม้อืน้ีเป็นเคร่ืองมอืในทางปฏิบตัทิีจ่ะชว่ยให้คุณพด้คยุอยา่งมัน่ใจมากขึ้น
และอยา่งเปิดเผยเกีย่วกับความเคารพนับถือกบัคนหน่มุสาว	เราทกุคน
มบีทบาททีจ่ะท�าใหช้มุชนของเราแขง็แกร่งมากยิง่ขึ้น

คูม่อืการสนทนา



TNS, Reducing violence against women and their children campaign research, 2015 
Our Watch, The Line campaign research, 2015 
VicHealth, National Community Attitudes Towards Violence Against Women Survey, 2013
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การขาดความเคารพนบัถอืเกีย่วขอ้ง
อยา่งไรกบัความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิ

แมว้า่คนออสเตรเลยีสว่นใหญค่ดิวา่ความรนุแรงตอ่ผ้ห้ญงิเป็นสิง่ทีผ่ดิ	
เราไมเ่คยร้ว้ธิหีรอืเวลาทีจ่ะเปล่ียนแปลงสิง่เหลา่น้ี	ในความเป็นจริงเรา
อาจไมร้้่ตวัดว้ยซ�า้วา่ไดช้ว่ยให้เดก็ผ้ช้ายสรา้งทศันคตกิารขาดความ
เคารพนับถอืผ้ห้ญงิ	และสอนใหเ้ดก็ผ้ห้ญงิทนตอ่การขาดความเคารพ
นับถอื	หรอืมองขา้มผลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่ความภาคภ้มใิจในตนเอง

ขณะทีต่วัเลขขา้งลา่งบ่งบอกใหเ้หน็ถงึทศันคตเิหลา่น้ี	ทีไ่มว่า่จะดว้ย
เหตผุลใดกต็ามไดก้ลายเป็นเรื่องปกตขิองการเตบิโตเป็นผ้ใ้หญ่

ความรนุแรงตอุผ้หูญงิเริม่จากการขาดความเคารพ
นับถอื เราอาจท�าไปโดยไมรูุ้ตวัเมื่อเราอ้างขอ้แกต้วั
ส�าหรบัพฤตกิรรมทีข่าดความเคารพนับถอืในคนหนุมุ
สาว ถงึแมว้าุเราจะไมไุดต้ัง้ใจ แตขุอ้แกต้วัตาุงๆเหลาุนี้
ท�าใหก้ารขาดความความเคารพนับถอืแผขุยายออกไป

มสีิง่ตา่งๆมากมายทีมี่อทิธพิลตอ่ความคดิเหน็ของคนหน่มุสาวเก่ียวกบั
บทบาทของชายและหญิง	และรป้แบบความสมัพนัธร์ะหว่างกนัวา่ควร
เป็นอยา่งไร	รวมทัง้วฒันธรรมกระแสนิยมและเพื่อนๆ	อยา่งไรกต็าม
ผ้ใ้หญใ่นชวีติของพวกเขา	–	โดยเฉพาะอยา่งยิง่พอ่แม่และสมาชกิคน
อ่ืนๆในครอบครัว	–	สร้างรอยประทบัไดอ้ยา่งลกึซึ้งทีส่ดุ

สถติ:ิ	

1 ใน 4

1 ใน 4
ใน 4

1 ใน 5
คนหนุมุสาวไมคุดิวาุการท่ี

ผ้ชูายดูถกูหรอืพดูจากอุกวน
หญงิสาวบนทอ้งถนนเป็น

เรื่องรา้ยแรง

คนหนุมุสาวเช่ือวุาบาง
ครัง้ผู้หญิงมสุีวนแบก

ความรบัผิดชอบเมื่อถูก
ท�ารา้ยทางเพศ

คนหนุมุสาวไมคุดิวาุการท่ี
ผ้ชูายท่ีโดยปกติเป็นคนออุน
โยนตบแฟนสาวเป็นครัง้คราว
ตอนเขาเมาแล้วทะเลาะกนั

เป็นเรื่องรา้ยแรง

มากกวา่ 1
ชายหนุมุเช่ือวาุผู้หญิงชอบ

ใหผ้้ชูายเป็นผู้น�า

คูม่อืการสนทนา



 
แน่นอนว่าเราต้องการปกป้องล้กสาว
ของเราจากอันตราย	แต่เราต้องการ
ให้พวกเขาคิดว่ามันเป็นความผิดของ
พวกเขาเสมออย่างนัน้หรือ	ในทางตรง
กันข้ามเราพ้ดคุยกับล้กชายของเรา
หรือเปล่าถึงวิธีการควบคุมการระเบิด
อารมณ์	...	เราพ้ดคุยกับพวกเขาหรือ
เปล่าถึงความสัมพันธ์ท่ีให้ความเคารพ
และให้เกียรติกัน  
คณุ Anne Coutts นกัการศกึษา อาจารยใ์หญโ่รงเรยีน 
Canberra Girls Grammar School
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การคิดทบทวนแล้ววิจารณ์ตนเองคือ	
...	ความกล้าหาญและเป็นส่ิงจ�าเป็น	
การคิดทบทวนแล้ววิจารณ์ตนเองจะ
ก�าหนดวิถีทางเช่ือมโยงกับล้กหลาน
ของเรา	–	วิธีท่ีเราสนับสนุนและให้
ค�าปรึกษาคนวัยหนุ่มสาว  
คณุ Ken Lay ประธาน COAG Advisory Panel on Reducing 
Violence against Women and their Children

หยดุการยอมรบัพฤตกิรรมที่
ขาดความเคารพนบัถอืกนัเถอะ
เมื่อเราพดูคยุกบัคนหนุมุสาวเกีย่วกบัการขาดความ
เคารพนับถอื สิง่ส�าคญัคอืตอ้งมคีวามชัดเจนเกีย่วกบั
สิง่ทีเ่ป็นทีย่อมรบั

สิง่ท่ีเราคดิและท�าจะกลายเป็นเรื่องปกตสิ�าหรบัเราอยา่งรวดเรว็	ดงันัน้จงึ
ยากทีจ่ะทา้ทายตวัเราเอง	แตถ่า้เราไมไ่ดท้า้ทายความคดิและการกระท�า
ของเราเกีย่วกบับทบาทของชายและหญงิ	และสิง่ทีเ่ป็นทีย่อมรบั	เราอาจ
จะมข้ีออา้งโดยไมไ่ด้ตัง้ใจส�าหรบั	พฤตกิรรมทีข่าดความเคารพ	กา้วร้าว	
และความรนุแรงทีอ่าจเกดิขึ้นได	้คนหนุ่มสาวอาจเขา้ใจผดิในสิง่ทีเ่ราพด้
และใชเ้ป็นขอ้อา้งหรอืใบอนญุาต	ทีจ่ะประพฤติไปในทางใดทางหน่ึง	ถา้
เหตกุารณ์เชน่น้ียงัคงเกิดขึ้นกจ็ะไมเ่กิดการเปลีย่นแปลงใดๆ

กอ่นท่ีเราจะมีการสนทนากับคนหน่มุสาว	เราจ�าเป็นตอ้งใช้เวลาสกัคร่้
เพ่ือคดิทบทวนแลว้วจิารณ์ตนเองอย่างตรงไปตรงมา	

ส�าหรบัพอ่แมก่ารท�าเช่นน้ีอาจหมายถงึการเผชญิหน้ากบัความเชื่อของ
ตวัเราเองเก่ียวกับเดก็ผ้ช้ายและเดก็ผ้้หญงิ	หรอืชายและหญิง	เพราะสิง่
เหล่าน้ีเป็นพื้นฐานส�าหรับการโต้ตอบของเรา

เมื่อคดิถงึการโตต้อบของเราเอง	เราอาจประหลาดใจกบัการกระท�าทีพ่บ
มากท่ีสุดทีเ่ราใชแ้ก้ตวัพฤตกิรรมทีก่า้วรา้วและขาดความเคารพนับถอื

คูม่อืการสนทนา

สิง่เหลา่น้ีรวมถงึ	:

›	 มองขา้มพฤติกรรมทีข่าดความเคารพนับถอื

›	 ยอมรบัพฤติกรรมกา้วรา้ววา่เป็นเพยีงสว่นหน่ึงของการเป็นเดก็ผ้้ชาย

›	 ต�าหนิเดก็ผ้ห้ญงิทีโ่ดนปฏิบตัอิยา่งขาดความเคารพนับถอื
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3. โทษวา่เป็นความผดิของผูห้ญงิ
บางครัง้เราโยนความผดิใหค้นอื่นเมื่อผ้ช้ายมพีฤตกิรรมขาดความเคารพ
นับถอืหรอืกา้วรา้วตอ่เพศหญงิ	ซึ่งอาจบง่บอกเป็นนัยวา่ผ้้หญงิตอ้งท�า
บางสิง่บางอยา่งทีไ่ปยัว่ยใุหม้พีฤตกิรรมเชน่นัน้	หรอืใชค้วามสามารถ
ควบคมุคนอื่นเพื่อใหไ้ดต้ามทีต่อ้งการ

คณุเคยคดิหรอืเคยพดูวา่…

“เธอพด้อะไรทีเ่ขาไมช่อบหรอืเปลา่ละ่”

“ทกุเรื่องมสีองดา้นเสมอ”

 
การพ้ดตอบในลักษณะน้ีสอนเด็กหนุ่มว่า	ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเสมอ
ไปหากพวกเขาก้าวร้าวหรือขาดความเคารพนับถือ	และสอนหญิงสาวให้
โทษตัวเองว่าเป็นฝ่ายผิด

1. มองขา้มพฤตกิรรม
น่ีคอืเมื่อเราไมย่อมรบัฟังหรอืพยายามทีจ่ะผอ่นปรนความรนุแรงของ
พฤติกรรมทีข่าดความเคารพนับถอืหรอืกา้วรา้ว

คณุเคยคดิหรอืเคยพดูวา่…

“เพียงแคไ่มต่อ้งไปสนใจมนั	มนักไ็มไ่ดเ้ลวรา้ย”

“เขาอาจเพยีงแคพ่ยายามเรยีกรอ้งความสนใจ”

 
การพ้ดตอบในลักษณะน้ีสอนให้คนหนุ่มสาวเข้าใจว่าพฤติกรรมน้ีเป็นท่ี
ยอมรับในบางสถานการณ์	และแสดงให้ด้เหมือนว่าเป็นเร่ืองปกติ	เป็น
พฤติกรรมหยอกล้อสนุกสนานของชายหนุ่มท่ีมีต่อสาว	ๆ

2. ยอมรบัความกา้วรา้ววา่เป็นสว่นหนึง่
ของการเป็นเด็กผูช้าย
เมื่อเราเขา้ขา้งเดก็ผ้ช้าย	อาจเป็นการบง่บอกเป็นนัยวา่เดก็ผ้ช้ายและ
ผ้ช้าย	ไมส่ามารถควบคมุตวัเอง	หรอืพวกเขาน่าจะตอ้งมเีหตผุลส�าหรบั
พฤติกรรมของพวกเขา

คณุเคยคดิหรอืเคยพดูวา่…

“เด็กผ้ช้ายกย็งัเป็นเดก็ผ้ช้ายวนัยงัค�า่”

“เขาเจอเรื่องแย่ๆ วนัน้ี	เกดิเป็นผ้ช้ายล�าบากจริงๆ”

 
การพ้ดตอบในลักษณะน้ีสอนให้คนหนุ่มสาวเข้าใจว่าพฤติกรรมท่ีขาด
ความเคารพหรือก้าวร้าวเป็นท่ียอมรับมากกว่าในหม้่ผ้้ชาย

วธิสีงัเกตขอ้แกต้วัทีเ่ราใช้
กนัมากทีส่ดุ

คูม่อืการสนทนา
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คดิใหร้อบคอบเรือ่งการสนทนา

ในฐานะทีเ่ป็นพอุแมแุละสมาชิกในครอบครัว คณุ
อาจบอกไมไุดว้าุจะมีโอกาสดท่ีีเหมาะส�าหรับการ
สนทนาเรื่องทีส่�าคญักบัลูกหลานของคุณเมื่อไร

โดยการคดิใหร้อบคอบถึงความเชื่อของคุณ	สิง่ท่ีคณุอาจพด้ถงึ	และ
วธิท่ีีคณุสามารถสนทนาโดยใชค้�าพด้ทีด่แีละสรา้งสรรคก์บัลก้ชายหรอื
ลก้สาว	จะท�าใหค้ณุร้ส้กึมัน่ใจมากข้ึนทีจ่ะใชโ้อกาสแตล่ะครัง้ให้เกดิ
ประโยชน์ส้งสดุ

เตรยีมพรอ้มทีจ่ะพดูคยุเนิน่ๆและบอ่ยคร ัง้
คณุอาจจะอย่ใ้นรถ	ก�าลงัช้อปป้ิง	ท�าอาหารเยน็	ดโ้ทรทัศน์	หรอื	พา
สนัุขไปเดนิ	เตรียมตวัให้พรอ้มทีจ่ะพด้คยุเมื่อคณุเห็นหรอืไดย้นิสิง่ท่ี
ท�าให้คณุไมส่บายใจ	เม่ือลก้หลานของคณุถามค�าถาม	หรือเมื่อพวกเขา
เพียงแคอ่ยากคุยดว้ย	ยกตัวอยา่งเชน่	คดิถึงวธิทีีล่ก้สาวของคณุอาจ
โต้ตอบเมื่อเด็กผ้ช้ายพ้ดดถ้ก้หรอืลอ้เล่น	หรอืส่ิงทีล่ก้ชายของคณุควร
ท�าหากเพื่อนคนหน่ึงของเขาน�าภาพของหญิงสาวให้เขาดโ้ดยทีเ่ธอไม่
ไดอ้นุญาต	

พยายามทีจ่ะใช้ประโยชน์จากโอกาสทีเ่กดิขึ้นในชวีติประจ�าวนั	เพื่อ
ให้การสนทนาเร่ือง	‘ยาก’	กลายเป็นเรื่องปกต	ิลก้	ๆของคณุร้ว้า่จดุยนื
ของคณุคอือะไร	และพวกเขาสามารถพด้คยุกับคณุได้

คดิถงึตวัอยา่ง
คณุอาจพบวา่การอธบิายประเดน็ของคณุดว้ยตวัอยา่งจากโทรทศัน์	หรอื
เหตุการณ์อื่นๆ	ทีค่ณุไดส้งัเกตเหน็รว่มกนัจะชว่ยได้มาก	ยกตัวอยา่ง
เชน่	ถ้าในขา่วมีผ้แ้สดงความคดิเห็นวา่ผ้ห้ญงิทีถ้่กผ้ช้ายท�ารา้ยไม่
สมควรเดนิทางไปไหนมาไหนตามล�าพงั	คณุสามารถใชก้รณีเช่นน้ีเพื่อ
พด้คยุเก่ียวกับมุมมองทีโ่ทษผ้ห้ญงิวา่เป็นฝ่ายผดิ	

ตรงไปตรงมา
บอกใหล้ก้ของคณุร้ว้า่ความเคารพนับถอืและการขาดความเคารพนับถอื
ไมใ่ช่เร่ืองง่าย	ยอมรับวา่คณุอาจจะไม่ไดม้คี�าตอบทัง้หมด	แตคุ่ณร้้
วา่การปฏิบติัตอ่ผ้อ้ื่นดว้ยความเคารพนับถอื	และผ้้อื่นปฏบิตัติอ่เราดว้ย
ความเคารพนับถือนัน้เป็นสิง่ส�าคัญ	อธบิายดว้ยวา่เราไมค่วรมขีอ้แกตั้ว
ส�าหรบัพฤตกิรรมทีอ่าจท�ารา้ยจติใจหรอืกอ่ให้เกดิอนัตรายแกผ่้อ้ื่น	

ถามค�าถาม
ในระหวา่งการสนทนาถามล้กของคณุวา่พวกเขาร้ส้กึและคดิอยา่งไร	
จากนัน้คณุสามารถพด้คยุโตต้อบความคดิเหน็ของพวกเขา	ถอืโอกาส
ให้ความร้แ้ละใหข้อ้คดิของคณุ	ยกตวัอยา่งเชน่	คณุสามารถพ้ดคยุกับ
ลก้สาวของคณุ	เก่ียวกับส่ิงทีอ่าจเกดิขึ้นหากเดก็ผ้ช้ายพด้จาก้าวรา้ว
กบัพวกเขา	ใหถ้ามถงึความร้ส้กึ	สิง่ท่ีพวกเขาคิด	สิง่ทีพ่วกเขาอาจจะท�า	
และพวกเขาร้ส้กึอยา่งไรกับการจดัการกบักรณีเชน่น้ี	

เห็นอกเห็นใจพวกเขา
เดก็ๆไดรั้บอทิธพิลจากหลายสิง่หลายอยา่งและบางครัง้กข็ดัแยง้กนัได้	
เชน่	เพื่อนๆและสื่อมวลชน	สิง่เหลา่น้ีอาจสรา้งความสบัสน	และท�าให้
เป็นการยากทีจ่ะร้ว้ธิท่ีีจะโตต้อบกบัสถานการณ์ตา่งๆ

คณุช่วยชีแ้นะไดโ้ดยการพด้คยุกบัพวกเขาเป็นประจ�าเกีย่วกบัปัญหา
ทีพ่วกเขาตอ้งเผชญิ	และดว้ยการสนับสนนุให้พวกเขาร้ส้กึมัน่ใจในสิง่
ทีพ่วกเขาท�า	ถ้าคณุมลีก้ชายคณุอาจชีแ้นะเรื่องการให้เกยีรตผิ้ห้ญิง
และการกระท�าทีด่ถ้ก้ศกัดิศ์รขีองผ้้หญงิ	ถงึแมว่้าเพื่อนของพวกเขาจะ
ท�าเช่นนัน้กนั	ถ้าคณุมลีก้สาวคนคณุอาจสง่เสรมิใหล้ก้กลา้พด้หากเดก็
ผ้ช้ายพด้ลอ้หรอืดห้มิน่	ตอ้งไม่เกบ็ไวโ้ดยไมบ่อกใคร	และตอ้งไมร่้ส้กึ
วา่ตวัเองเป็นฝ่ายผดิ

รบัฟงัพวกเขา
โปรดจ�าไวว้า่การสนทนาคือการฟังมากเทา่กบัเป็นการพด้คยุ	สิง่ทีล้่ก
บอกคณุท�าให้คณุเขา้ใจความคดิและความร้ส้กึของพวกเขาไดล้กึซึ้งย่ิง
ขึ้น	การฟังชว่ยใหค้ณุเขา้ใจทศันคตขิองลก้ทีก่�าลงัพฒันาขึ้น	และคุณ
จะไดต้อบค�าถามเกีย่วกับขอ้วติกกงัวลบางอยา่ง	และปัญหาท่ีพวกเขา
ก�าลงัเผชญิ	ตามหลกัปฏบิตัโิดยทัว่ไปแลว้คณุควรฟังมากกว่าพด้คุย

สอนดว้ยการเป็นแบบอยา่ง
ในฐานะพอ่แม	่คุณเป็นครค้นส�าคญัของลก้	พวกเขาเฝ้าดแ้ละฟังคุณ
ทกุๆวนั	สิง่ทีค่ณุพด้และท�ามผีลต่อทศันคติและพฤติกรรมของพวก
เขา	นัน่จงึเป็นเหตผุลท่ีตอ้งใหค้วามส�าคัญตอ่การทีเ่ดก็จะตคีวามหมาย
จากการกระท�าและทศันคตขิองคุณ	ไมม่ใีครคาดหวงัวา่คณุจะตอ้ง
เชีย่วชาญสมบร้ณ์แบบ	สิง่ท่ีส�าคญัคือความเท่ียงตรง	และคงเสน้คง
วา	คณุอาจใชตั้วอยา่งจากประสบการณ์ของคณุเองเมื่อพด้คยุถึงการ
ไมโ่ต้ตอบกบัเหตกุารณ์บางอยา่ง	วธีิน้ีจะชว่ยใหค้ณุเป็นแบบอย่างทีด่ี
ส�าหรบัพวกเขา

เมือ่ไรทีค่ณุจ�าเป็นตอ้งเขา้ชว่ยเหลอื
พด้คยุถงึวธิทีีล่ก้ของคณุอาจจะจดัการกับสถานการณ์เชน่น้ีไดด้ว้ย
ตนเอง	หากคุณร้ส้กึว่าคณุจ�าเป็นตอ้งเขา้ไปชว่ยเหลอื	อธบิายให้ลก้ของ
คณุเขา้ใจและท�าสิง่ทีคุ่ณคดิวา่จ�าเป็น	ถงึแมว้า่พวกเขาไมต้่องการให้
คณุเขา้มาย่งุเก่ียว	ส�าหรบักรณีท่ีมคีวามเส่ียงตอ่การเกดิอนัตรายแก่
เดก็	ผ้ใ้หญจ่�าเป็นต้องยื่นมอืเขา้ชว่ย

 
การเปล่ียนแปลงในสังคมจะ
ต้องใช้เวลาหลายทศวรรษ	การ
เปล่ียนแปลงไม่สามารถเกิดข้ึนช่ัว
ข้ามคืน	แต่เราได้เร่ิมต้นแล้ว  
คณุ Rosie Batty คนออสเตรเลยีดเีดน่ปีค.ศ. 2015



อธบิายเกีย่วกบัความเคารพนบัถอื

›	 ความหมายและความส�าคญัของความเคารพนับถอื

›	 ความเคารพนับถอืในครอบครวั

›	 การเคารพในตวัเอง

›	 การเคารพในหม่เ้พื่อนฝ้ง

›	 ความสมัพนัธท์ีใ่หค้วามเคารพกันและกนัระหวา่งชายและหญิง

ตระหนกัรูถ้งึการขาดความเคารพและ
พฤตกิรรมกา้วรา้ว

›	 จะร้ไ้ดอ้ยา่งไรวา่ผ้้นัน้ก�าลงัขาดความเคารพผ้อ้ื่น

›	 หัวเราะเยาะหรือดห้มิน่ผ้้อื่น

›	 ข่มเหงรังแก	ลอ้เล่น	และใช้ค�าหยาบ

›	 ชกตอ่ยในสนามเดก็เลน่	หรอื	มีพฤตกิรรมใชค้วามรนุแรงในสนาม
กฬีา

›	 การขม่ข่แ้ละคกุคามโดยเปิดเผย

›	 การกระท�ารุนแรงทางกาย

ความเป็นสว่นตวั

›	 การถา่ยรป้	การถก้ถา่ยรป้	และการสง่ตอ่ภาพถ่าย

›	 การใหข้อ้มล้สว่นตวัทางออนไลน์

›	 การสง่ขอ้ความหรือภาพยัว่ยวนทางเพศ	มารยาทการใชโ้ทรศพัท์
และคอมพวิเตอร์	และก�าหนดขอบเขตการใชโ้ลกออนไลน์	หา
ขอ้มล้เพิม่เตมิไดท่ี้	esafety.gov.au

ความสมัพนัธท์ ีใ่หค้วามเคารพกนัและกนั

›	 ปฏิบตัติอ่ผ้อ้ื่นเช่นเดยีวกบัทีค่ณุตอ้งการให้ผ้อ้ื่นปฏบิตัติอ่คุณ

›	 ไม่ฝืนทนพฤตกิรรมทีก้่าวรา้วและขาดความเคารพ

›	 แอพพลเิคชนัหรอืแอพ	เชน่	iMatter

›	 การบรกิารเชน่	Kids	Helpline	และ	1800RESPECT	หาข้อมล้
เพิม่เตมิไดท้ี	่respect.gov.au

ความเสมอภาคทางเพศ

›	 เดก็ผ้ช้ายและเดก็ผ้ห้ญงิมคีวามสามารถในด้านตา่งๆมากมาย
อยา่งไร

›	 ภาพเหมารวมในเรื่องเพศ

›	 เพศชายและเพศหญงิทางสื่อต่างๆ

›	 ท�าไมทัง้ค่ม้	ี“หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ”อยา่งเทา่เทยีมกนัในความ
สมัพนัธ์
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เร ิม่การพดูคยุสนทนา

การพดูคยุเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีข่าดความเคารพ
นับถอืและกา้วรา้วไมใุชุเร่ืองงาุย 

เราอาจกังวลใจทีต่อ้งพด้คยุถึงปัญหาทีอ่าจท�าใหค้นหน่มุสาวกงัวลหรือ
ตกใจ

เราอาจจะไมต้่องการท�าใหส้ถานการณ์เลวรา้ยลงไปอกี	หรอืแสดงความ
คดิเห็นทีอ่าจน�าไปส้่ความขดัแยง้กับคนอื่น

เราอาจจะไมเ่ตม็ใจทีจ่ะพ้ดคยุเกีย่วกบัส่ิงทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อความ
สมัพนัธ์กบัลก้ของเรา	หรือตอ้งการหลกีเลีย่ง	ความร้ส้กึล�าบากใจ	หรอื	
ถก้มองวา่เสแสรง้

บางครัง้สว่นท่ียากทีสุ่ดคอืการสรา้งความมัน่ใจทีจ่ะเริม่การพด้คุย
สนทนา	หวัขอ้และบทสนทนาทีเ่สนอแนะเหลา่น้ี	จะชว่ยใหคุ้ณเริม่กา้ว
แรกทีส่�าคญั	คุณไมจ่�าเป็นตอ้งมคี�าตอบทัง้หมด	แตก่ารรวบรวมขอ้มล้
เกีย่วกบัหวัขอ้ทีค่ณุคดิวา่มคีวามส�าคญัและการฝึกตอบค�าถามของคุณ	
จะชว่ยไดเ้มื่อพด้คยุเกีย่วกบัปัญหาทีย่ากและมคีวามซบัซ้อน

หวัขอ้แนะน�า



แนะน�าประโยคเร ิม่ตน้การสนทนา
จ�าไว้วาุคณุไมุจ�าเป็นตอ้งมีค�าตอบทัง้หมด แตพุรอ้ม
ทีจ่ะพดูคยุถกเถยีงหวัขอ้ตาุงๆรวุมกนั

เธอสงัเกตเห็นความแตกตา่งใด	ๆ	ระหวา่งการปฏิบตัทิีช่ายและหญิง
ไดร้บัทีโ่รงเรียนหรอืไม่

เธอสงัเกตเห็นความแตกตา่งใด	ๆ	ระหวา่งพฤตกิรรมชายและหญิงที่
โรงเรยีนหรอืไม	่ตวัอยา่งเชน่	มกีฬีาประเภทใดทีโ่รงเรียนท่ีเดก็ผ้ช้าย
สว่นใหญเ่ลน่	หรอืมกีจิกรรมใด	ๆท่ีเดก็ผ้ห้ญงิสว่นใหญ่ท�า

เธอเคยไดย้นิส่ิงทีเ่ดก็ผ้ช้ายพด้กบัเดก็ผ้ห้ญงิ	แลว้เธอไมเ่ห็นดว้ยบา้ง
ไหม

เธอเคยพบวา่การพด้คยุด้วยกบัชาย/หญงิเป็นเรื่องยากหรอืไม	่อะไร
คอืเหตผุลหลัก

เธอคดิอยา่งไรกบัวธีิทีผ่้ห้ญงิ/ผ้้ชายไดร้บัการปฏบิตัใินหนังเรื่องนัน้	
ตวัอยา่งอื่น	ๆ	อาจเป็นรายการโทรทศัน์หรอืเกมทีล่ก้ของคณุชอบ

เธอคดิวา่เธอเคยปฏบิติักบัคนอ่ืนอยา่งขาดความเคารพบา้งหรอืไม่

หากเพื่อนของเธอปฏบิตักิบัเธออยา่งขาดความเคารพ	เธอจะร้ส้กึ
อยา่งไร	เธอจะท�าอะไรไหม

หากเพื่อนผ้ช้ายของเธอปฏบิตักิบัคนอื่นอย่างขาดความเคารพ	เธอจะ
ร้ส้กึอยา่งไร	เธอจะท�าอะไรไหม

หากเพื่อนสาวของเธอไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งขาดความเคารพจากเดก็
ผ้ช้าย	เธอจะร้ส้กึอยา่งไร	เธอจะท�าอะไรไหม

หากเธอร้ส้กึไมป่ลอดภัยเวลาอย่ก้บัเดก็ผ้ช้าย	/	เดก็ผ้ห้ญงิ	เธอจะไป
ขอความชว่ยเหลือทีไ่หน

10คูม่อืการสนทนา

เร ิม่การพดูคยุสนทนา – ตอ่
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ระหวา่งการสนทนา

รอฟังค�าพดูทีเ่ป็นสญัญาณและเตรียมพร้อมท่ีจะพดู
ตอบ

บางครัง้การสนทนาเปิดเผยสิง่ท่ีคณุไมท่ราบเกีย่วกับลก้ของคณุ	ยก
ตวัอยา่งเชน่	ล้กอาจถก้เดก็ผ้ช้ายหาเรื่อง	หรอืเพื่อนอาจจะกดดนัใหเ้ดก็
ผ้ห้ญงิท�าสิง่ท่ีเธอไมต้่องการท�า	หากเกดิเหตกุารณ์เชน่น้ีใหใ้จเย็นไว้
และฟังตอ่ไปก่อนเพื่อใหล้้กของคณุพด้สนทนาตอ่ไป

การพดูตอบกบัเด็กทีป่ระสบกบั
พฤตกิรรมทีข่าดความเคารพหรอืกา้วรา้ว
ลก้ของคณุอาจพยายามท�าใหเ้หตุการณ์ทีเ่กดิขึ้นดเ้หมอืนไมร่า้ยแรง	
พวกเขาอาจจะต�าหนิตวัเอง	หรอืผ้้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากพฤตกิรรมนัน้	
หรอืพวกเขาอาจจะเหน็อกเหน็ใจผ้้ทีก่ระท�าสิง่ท่ีไมถ่ก้ตอ้ง

บอกพวกเขาวา่

›	 ทัศนคตเิหลา่น้ีไมถ่ก้ตอ้ง

›	 ทุกคนสมควรได้รับการปฏบิตัดิว้ยความเคารพ

›	 พวกเขาจะไมโ่ดนต�าหนิจากการกระท�าของคนอื่น

›	 พวกเขามสีทิธิทีจ่ะไดร้บัการปฏบิตัดิว้ย	ความเคารพ

แม้วา่คณุจะยงัไมม่ขีอ้ตกลงกนั	บอกใหพ้วกเขาร้ว้า่การพด้คยุเกีย่วกบั
ปัญหาเหลา่น้ีตอ่ไปเป็นสิง่ส�าคญั	

การพดูตอบในกรณีทีม่อีปุสรรคหรอืเด็ก
ไมต่อบรบั
คนหน่มุสาวบางคนลงัเลมากทีจ่ะพด้คยุเกีย่วกบัปัญหาย่งุยากกบัผ้ใ้หญ่	
หากเป็นเชน่น้ีคณุสามารถท�าบางสิง่บางอยา่งเพื่อใหก้ารสนทนาครัง้ตอ่
ไปเปิดกวา้งมากขึ้น	

›	 แสดงใหพ้วกเขาเหน็ปัญหาทีค่ณุเหน็อยา่งใจเยน็	และสง่เสริมให้ลก้
ของคณุไดน้�าไปคดิ

›	 พยายามหาวธิที�าใหก้ารสนทนาเปิดกวา้ง	และบอกใหพ้วกเขาร้ว่้าคุณ
เหน็คณุคา่ของการพด้คยุสนทนากนั

›	 พด้คยุเกีย่วกบัปัญหาย่งุยากทีพ่วกเขาเผชญิ	และ	ยอมรับว่าการทีจ่ะ
ร้ว้า่ควรหรอืไม่ควรท�าส่ิงใดเป็นส่ิงทีท่า้ทาย	

›	 พด้ถงึกรณีทีพ่วกเขาท�าส�าเรจ็ไปได	้และกรณีทีย่ากดว้ยเชน่กนั	
ใหนึ้กถงึเวลาทีพ่วกเขาแสดงความเคารพนับถอื	หรอืจดัการกบั
เหตกุารณ์ไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม

›	 บอกใหร้้ว้า่หากพวกเขาตอ้งการพด้คยุกบัใครสกัคน	หรอืถ้าพวกเขา
ร้ส้กึไมแ่น่ใจ	พวกเขามาหาคณุได้

คูม่อืการสนทนา
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แสดงใหเ้หน็วา่เราร้้วา่เธอร้ส้กึอยา่งไร
 

อธบิายวา่เธอไมค่วรยอมรบัพฤตกิรรมท่ีขาดความเคารพ
 

ยอมรบัวา่บางครัง้ก็ยากทีจ่ะร้้วา่จะตอ้งท�าอยา่งไร
 

แนะน�าและหารือเก่ียวกบัวธีิทีเ่ธอจะใชจ้ดัการกบัสถานการณ์เช่นน้ี
ในอนาคต

 

สนับสนนุใหเ้ธอมองเหตุการณ์เช่นน้ีผา่นสายตาของเดก็ผ้ห้ญงิคนอื่น	
–	หากเหตกุารณ์เชน่น้ีเกดิกบัเพื่อนอกีคนหน่ึงของเธอ	เพื่อนคนน้ีจะ
มปีฏกิริิยาอย่างไร	และเธอจะพด้วา่อะไร

 

พด้คยุกับเธอเก่ียวกับผ้ท้ีเ่ธอไปขอความชว่ยเหลอืได้
 

ปลอบใจเธอ	ไมว่า่เธอจะร้ส้กึอย่างไร	(คบัขอ้งใจ	เศรา้เสยีใจ	อับอาย	
ร้ส้กึผดิ	โกรธ	กังวลใจ)	ถอืเป็นเร่ืองปกติ

 

พด้คยุเก่ียวกับขัน้ตอนทีส่ามารถท�าได	้และใหค้วามมัน่ใจแกเ่ธอวา่
คณุจะสนับสนนุเธอเมื่อเธอพรอ้ม	(หรอื	ต้องการ)	ทีจ่ะด�าเนินการ

ท�าใจเยน็ๆเปิดโอกาสให้ลก้ไดมี้โอกาสมาพด้คยุกนัอกี
 

อธิบายให้เขาร้ว้า่คุณเข้าใจวา่ท�าไมเขาประพฤตแิบบนัน้	แตค่วาม
ประพฤตเิชน่นัน้ไมถ่ก้ตอ้ง

 

แยกแยะพฤตกิรรมออกจากตวับคุคล-ให้เขาร้ว้า่การปฏบัิติต่อเดก็ผ้้
หญงิอยา่งขาดความเคารพ	หรอืกา้วรา้ว	เป็นสิง่ไมถ่ก้ตอ้ง	แตไ่มไ่ด้
ตดัสนิวา่เขาเป็นคนไมด่	ี(ยกตวัอย่างเชน่	คุณรกัเขาแตค่ณุไม่ชอบ
พฤตกิรรมเชน่นัน้)

 

เป็นแบบอยา่งทีด่แีละหลกีเลีย่งการใช้พฤตกิรรมขม่ข่ห้รอืกา้วรา้ว
 

บอกใหเ้ขาร้ว้า่เขาเลอืกการกระท�าอยา่งอ่ืนได	้และศกึษาข้อเลอืก
เหลา่น้ีรว่มกัน

 

สง่เสรมิการเอาใจเขามาใสใ่จเรา	-	ถามเขาวา่เขาคดิวา่เดก็ผ้ห้ญิงร้ส้กึ
อยา่งไรทีเ่ขาปฏบิติัต่อเธอเช่นนัน้

 

ถามวา่เขาจะปฏบิตัเิชน่นัน้ตอ่เพื่อนไหม
 

พด้คยุเกีย่วกบัการเคารพความคดิเห็นทีแ่ตกตา่ง
 

พด้คยุเกีย่วกบัความแตกต่างระหว่างอารมณ์	(ความร้ส้กึโกรธ)	และ
พฤตกิรรม	(ความกา้วรา้ว)

 

ปลอบใจเขา	ไมว่า่เขาจะร้ส้กึอยา่งไร	(คบัขอ้งใจ	เศรา้เสยีใจ	อับอาย	
ร้ส้กึผดิ	โกรธ	กังวลใจ)	ถอืเป็นเร่ืองปกติ

 

อธบิายวา่เ		ขาเป็นผ้ร้บัผดิชอบถึงวธิกีารท่ีเขาแสดงออกถงึความร้ส้กึ
ของเขา

 

สนับสนุนใหเ้ขาเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองเพื่อนๆ

พดูคยุกบัลกูชาย
หากคณุพด้คยุกบัลก้ชายของคณุเกีย่วกบัเหตกุารณ์ทีค่ณุ
สงัเกตเหน็วา่	ลก้ของคณุปฏบัิตติอ่เด็กผ้ห้ญงิอยา่งขาดความ
เคารพ	หรอืกา้วรา้ว	สิง่ส�าคญัทีต่อ้งใหเ้ขาเขา้ใจอยา่งชดัเจนกคื็อ	
พฤตกิรรมเชน่น้ีไมเ่ป็นท่ียอมรบั

พูดคุยกับลูกสาว
หากคณุพด้คยุกับลก้สาวของคณุเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทีเ่ดก็ผ้ช้าย
ปฏิบตัติอ่เธออยา่งขาดความเคารพ	หรอืกา้วรา้ว	สิง่ส�าคญัทีเ่ธอ
ตอ้งเขา้ใจอย่างชดัเจนกค็อื	พฤตกิรรมเช่นน้ีไมเ่ป็นทีย่อมรบั

ระหวา่งการสนทนา – ตอ่

คูม่อืการสนทนา



 
ในฐานะท่ีเป็นนักการศึกษา	ดิฉันมัก
จะกลับไปท่ีหลักการขัน้แรก	มองด้ท่ี
การป้องกันมากกว่าการรักษา	ดิฉัน
เช่ือว่าถ้าเราสามารถจัดหาส่ิงจ�าเป็นไว้
ให้ล้กชายและล้กสาวของเราเพ่ือน�า
ไปใช้ในอนาคต	เราอาจจะช่วยป้องกัน
สถานการณ์ท่ีน่าเศร้าเหล่าน้ีได้บ้าง  
คณุ Anne Coutts นกัการศกึษา อาจารยใ์หญโ่รงเรยีน 
Canberra Girls Grammar School
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ใหก้ารพดูคยุสนทนาด�าเนนิตอ่ไป

การพดูคยุสนทนากเ็หมอืนกนักับส่ิงทีย่ากหรือ
ทา้ทาย แตุจะงาุยขึน้เร่ือยๆถ้าไดท้�าอยาุงสม�่าเสมอ

การพด้คยุเร่ืองการขาดความเคารพนับถอืกบัล้กของเราเป็นเรื่องยาก	
แต่เป็นเร่ืองทีม่คีวามส�าคญั	เม่ือเวลาผ่านไปทศันคตแิละพฤตกิรรมของ
พวกเขาก็เปลีย่นแปลงไปดว้ย	การพด้คยุจงึเป็นวธิที�างานร่วมกนัและ
ให้ข้อเสนอแนะ	การเป็นแบบอยา่งทีด่แีละพด้คยุเกีย่วกบัปัญหาเหลา่น้ี
เป็นประจ�า	จะชว่ยสอนให้ลก้ของเราร้ว้า่ความเคารพนับถอืเป็นจดุเริม่
ตน้โดยอตัโนมติัของความสมัพนัธทั์ง้หมด

การสนทนาเพื่อเป็นการป้องกนัจะชว่ยเตรยีมความพรอ้มลก้หลานของ
เราในอนาคต	ต่อจากนัน้เมื่อพวกเขาเผชญิกบัสถานการณ์	พวกเขาร้ว้า่
มทีางเลอืก	และร้ว้า่มวีธิกีารต่างๆทีพ่วกเขาสามารถน�ามาใช้ได้

ดว้ยการพด้คยุกับลก้ของเราและคนหนุ่มสาวเกีย่วกบัความเคารพ
นับถอืและความเสมอภาคทางเพศ	ท�าให้เรามอีทิธิพลตอ่ทศันคตแิละ
พฤตกิรรมทีจ่ะตดิตวัพวกเขาไปจนโตเป็นผ้ใ้หญ่

ในฐานะทีเ่ป็นพอ่แม	่เรามีอทิธพิลมากทีส่ดุ	อ�านาจน้ีจะเพิม่เป็นทวคีณ้
เมื่อเราร่วมมือกับคนอ่ืน	ๆ	ทีม่อีทิธพิลในชวีติเดก็	เชน่สมาชกิคนอื่น	ๆ	
ในครอบครัว	คร	้โคช้	ผ้จ้ดัการ	ผ้น้�าทางศาสนาและผ้น้�าชมุชน

โดยการทา้ทายใหม้กีารเปลีย่นแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมไปในทาง
บวก	เราสามารถป้องกันความรนุแรงตอ่ผ้ห้ญงิกอ่นทีจ่ะเกดิขึ้น

การท�าเชน่น้ีเราไมเ่พยีงแคท่�าสิง่ทีด่ทีีสุ่ดส�าหรบัลก้ของเราเทา่นัน้	เรา
ยงัมีบทบาทส�าคญัยิง่ในการลดระดบัการใชค้วามรนุแรงตอ่ผ้ห้ญิงและ
เดก็ในสงัคมของเรา



Ken Lay: International Day for the Elimination of Violence against Women speech at Monash University, Melbourne. Delivered 25 November 2015. 
Anne Coutts: Canberra Times ‘Can we begin to change embedded attitudes about violence against women?’ Published 17 February 2016.
Rose Batty: Interview with ABC News. Published 25 January 2016.
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The Line (เดอะไลน)์
The	Line	สง่เสริมใหม้คีวามสมัพนัธ์ทีด่แีละใหค้วามเคารพกนั	โดย
การทา้ทายให้มกีารเปลีย่นแปลงทศันคติและพฤตกิรรมทีส่นับสนนุการ
ใชค้วามรุนแรง	The	Line	เป็นความคดิรเิริม่ภายใต	้National	Plan	
to	Reduce	Violence	against	Women	and	their	Children	2010	–	
2022	(แผนปฏิบตักิารระดับชาตเิพ่ือลดความรนุแรงต่อผ้ห้ญงิและเดก็	
ปีค.ศ.	2010	–	2022)	และไดร้บัเงินสนับสนนุจากกระทรวงสวสัดกิาร
สงัคม(Department	of	Social	Services)	รฐับาลออสเตรเลยี	น�าเสนอ
โดย	Our	Watch
theline.org.au

WhiTe Ribbon (ไวทร์บิบอน)
White	Ribbon	เป็นโครงการการป้องกนัปฐมภม้ทิีมี่วตัถปุระสงคเ์พื่อ
ป้องกนัและลดความรุนแรงตอ่ผ้้หญงิและเดก็	โดยการท�างานโดยตรง
กบัผ้ช้าย	และสง่เสริมใหผ้้้ชายและเดก็ผ้ช้ายมีพฤตกิรรมดา้นบวกเพื่อ
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางทีด่ี
whiteribbon.org.au

Safe SchooLS hub (เซฟสคลูฮพั)
โครงการ	Safe	Schools	Hub	เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มล้แบบครบวงจร
เกีย่วกบัวธิกีารท�าใหโ้รงเรยีนมีความปลอดภยั	เพื่อชว่ยให้	ครแ้ละผ้้
บรหิารโรงเรียน	นักเรียน	ผ้ป้กครอง	ผ้เ้ชีย่วชาญในวชิาชพี	ชว่ยเหลอื
นักเรยีนและครฝึ้กสอน	
safeschoolshub.edu.au

ทีม่าของค�าพดูทีใ่ชอ้า้งองิ


