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เราคือผู้สรา้งโลกทีค่น 
หนุ่มสาวก�าลังเติบโตขึน้

เอลีสในวยั 14 ปีนัน้ใสใ่จในเร่ืองการเลน่
บาสเกตบอลเหนือสิง่อ่ืนใด เธออยากได้รับการ
ยอมรับในทกัษะการเลน่บาสเกตบอลของเธอ 
และได้รับความนบัถือโดยไมมี่กรอบทางเพศ
มากีดกัน้ เป้าหมายของเธอคือการท�าให้ได้ 3 
คะแนนจากเกมส์การแขง่ขนัในวนัเสาร์ โดยไมถ่กู
เลือกปฏิบตัแิตกตา่งออกไปเพียงเพราะเธอเป็น
ผู้หญิง แตใ่นบางครัง้ผู้คนกลบัให้ความสนใจวา่
กางเกงท่ีเธอใสน่ัน้สัน้จนเกินไป หรือวิจารณ์วา่
เธอเลน่ ‘ในแบบของผู้หญิง’ มากกวา่เร่ืองอ่ืน

โลกท่ีเอลสีเตบิโตขึน้มานัน้ถกูสร้างขึน้โดยผู้ใหญ่
หลายคนท่ีเธอเคารพนบัถือ เราทกุคนล้วนมีสว่น
ในการท�าให้เอลีสรู้สกึวา่เธอมีคณุคา่ในตวัเอง
ด้วยเหตผุลท่ีถกูต้อง และได้รับการปฏิบตัจิากคน
รอบข้างด้วยความเคารพนบัถือขณะท่ีเธอเตบิโต
ขึน้ เหลา่นีเ้ป็นเพราะวา่การให้ความเคารพนบัถือ
และการขาดความเคารพ– ก็คือสิง่ท่ีเราเรียนรู้มา 
และมีพลงัท่ีจะสอนตอ่ให้ผู้ อ่ืนนัน่เอง ไมว่า่จะ
เป็นการกระท�า การปฏิบตัตินตอ่ผู้ อ่ืนของเรา และ
การได้รับการปฏิบตัจิากผู้คนรอบข้างตวัเราก็ตาม 
ล้วนมีผลกระทบตอ่คนวยัหนุม่วยัสาวทัง้สิน้

น่ีอาจฟังดเูหมือนเป็นความรับผิดชอบท่ีมหาศาล 
แตก่ารกระท�าเพียงเลก็น้อยของเราสามารถสร้าง
ความแตกตา่งได้อยา่งมากมาย เพราะเราทกุคน
ล้วนมีพลงัท่ีจะสร้างโลกท่ีเอลสีและคนวยัหนุม่ 
สาวอ่ืนๆ – อยากท่ีจะอยู่

วิธทีีเ่ราจะสามารถช่วยกันเลีย้ง 
ดูลูกๆให้เติบโตเป็นคนทีรู่จั้ก 
มคีวามเคารพ ต่อกัน

เราสามารถชว่ยเพ่ือนผู้ใหญ่ของเราให้
เป็นบคุคลต้นแบบท่ีดีส�าหรับคนหนุม่สาว
ได้ด้วยการสนทนาเปิดเผยเก่ียวกบัความ
นบัถือซึง่กนัและกนั 

เม่ือผู้ใหญ่ – บดิามารดา สมาชิก
ครอบครัว ครู โค้ช นายจ้างและบคุคล
ต้นแบบในชมุชน  –ท�างานร่วมกนัเป็นหมู่
คณะ เพ่ือสง่เสริมความเคารพนบัถือ เรา
ก�าหนดตวัอยา่งท่ีดีส�าหรับลกูๆ ของเรา   

แนวปฏิบตันีิแ้บง่ปันเคลด็ลบัเชิงปฏิบตัิ
เพ่ือชว่ยคณุสร้างความมัน่ใจในการเร่ิม
ต้นการสนทนากบัผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ เก่ียวกบั
การเลีย้งดคูนหนุม่สาวรุ่นท่ีมีความเคารพ
นบัถือ ซึง่รวมถงึการพดูกนัเก่ียวกบัการให้
ความเคารพนบัถือ – หรือการขาดความ
เคารพตอ่กนั - เม่ือพบเหน็

หากพวกเราทกุคนในชมุชนร่วมผนกึก�าลงั
กนัสง่เสียงของพวกเราให้เป็นเสียงหนึง่
เดียวกนัได้ เราก็จะสามารถร่วมสร้าง
อนาคตท่ีดีกวา่ ท่ีปราศจากการขาดความ
เคารพนบัถือตอ่กนัให้กบัรุ่นลกูหลานของ
เราได้
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ในทางสงัคมนัน้ เรารู้ดีวา่ความรุนแรงตอ่ผู้หญิงเป็นเร่ืองท่ีผิด ดงันัน้เราต้องการท่ีจะมีสว่นในการชว่ยหยดุ
วฏัจกัรความรุนแรงเหลา่นีเ้พ่ือผลประโยชน์ของชนรุ่นหลงัตอ่ไป เราเร่ิมเข้าใจแล้ววา่สิง่ท่ีเราพดู หรือกระท�า
ในฐานะท่ีเป็นผู้ใหญ่นัน้ สามารถน�าไปสูว่ฏัจกัรของความรุนแรงได้ – โดยบอ่ยครัง้เรามกัจะไมรู้่ตวั

ค�าพดูและการกระท�าของเราล้วนมีผลกระทบตอ่คนรอบข้างตวัเรา ในบางครัง้เราอาจได้ยินผู้ใหญ่บางคน
พดูในสิง่ท่ีเราคดิวา่ไมถ่กูต้อง หรืออาจเหน็เดก็ๆมีพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม บอ่ยครัง้อาจเป็นเร่ืองงา่ยท่ีเรา
จะมองข้ามหรือน่ิงเฉยกบัสิง่ท่ีเกิดขึน้ แตก่ารน่ิงเฉยนีอ้าจก�าลงัสง่สญัญาณให้เหน็วา่พฤตกิรรมดงักลา่วเป็น
เร่ืองท่ีไมผิ่ดก็ได้ แตข่า่วดีก็คือ เราทกุคนสามารถร่วมมือกนัสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้แก่เอลีสได้

ตอ่ไปนี ้คือมมุมองบางสว่นส�าหรับก้าวเลก็ๆ ท่ีเราทกุคนสามารถเร่ิมท�ากนัได้ เพ่ือน�าไปสูว่ฒันธรรมท่ี
ปราศจากการขาดความเคารพ:

1. คดิให้ละเอียดก่อนว่าควรใช้ภาษาส่ือสารกบัคนหนุม่สาวอยา่งไร เม่ือเราหาข้อแก้ตวัเพ่ือจะไมใ่ห้
ความเคารพตอ่ผู้ อ่ืน เชน่การพดูวา่ ‘เขาท�าเพราะวา่เขาชอบเธอ’ และ ‘เธอคงท�าเกินเหตไุปเอง’ เหลา่นี ้
เราก�าลงัสอนให้คนหนุม่สาวเข้าใจวา่การดถูกูเดก็หญิงนัน้เป็นเร่ืองปกตใินวยัก�าลงัเตบิโต  

2. พฤตกิรรมแบบอย่างที่มีค่าควรนับถอื คนวยัหนุม่สาวเรียนรู้พฤตกิรรมจากพวกเรา – ผู้ใหญ่ท่ีมี
อิทธิพลตอ่พวกเขา ดงันัน้การปฏิบตัิตนตอ่ผู้ อ่ืนด้วยความเคารพนบัถืออยูเ่ป็นประจ�าจะสามารถสร้าง
ตวัอยา่งท่ีดีให้แก่คนวยัหนุม่สาวรอบตวัเรา - และชมุชนในวงกว้างได้  

3. เร่ิมต้นการสนทนาเชงิรุกว่าด้วยเร่ืองการให้ความเคารพนับถอืกบัคนหนุม่สาวท่ีอยูร่อบตวัเรา  
เราสามารถเตรียมลกูๆ ของเราให้พร้อมส�าหรับการรับมือในอนาคตได้โดยการพดูคยุอยา่งเปิดเผยและ
ตรงไปตรงมาเก่ียวกบัเร่ืองการให้ความเคารพตอ่ผู้ อ่ืน จากนัน้เดก็ก็จะเรียนรู้วา่มีหลายวิธีท่ีพวกเขา
สามารถน�ามาใช้รับมือกบัสถานการณ์ยากๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัตวัเขาได้ควรอา่น คู่่�มืือการสนทนา  
(The Conversation Guide) เพ่ือดเูคลด็ลบัในการเร่ิมต้นการสนทนา 

4. ให้รับมือทนัททีี่พบเหน็พฤตกิรรมที่ขาดความเคารพต่อผู้อ่ืน เราสามารถท�าให้คนรอบข้างเรา
ตระหนกัถงึพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมและไมเ่หมาะสมได้โดยการพดูออกมาเม่ือพบเหน็พฤตกิรรมท่ีขาด
ความเคารพตอ่ผู้ อ่ืน แทนท่ีจะคอยหาข้อแก้ตวัหรือน่ิงเฉยตอ่สิง่ท่ีเกิดขึน้  

5. พดูคุยกับผู้ใหญ่คนอ่ืนที่คุณไว้ใจในเร่ืองการเลีย้งดลููกให้รู้จกัมีความเคารพต่อผู้อ่ืน การเลีย้ง
เดก็ให้เตบิโตต้องอาศยัสงัคมบม่เพาะ และผู้ใหญ่รอบตวัเราก็สามารถเป็นสว่นหนึง่ของเครือขา่ย
สนบัสนนุหรือเป็นแหลง่ของค�าปรึกษาให้แก่คนหนุม่สาวได้ จงอา่นตอ่ไปเพ่ือหาเคลด็ลบัในการเร่ิมต้น
สนทนากบัผู้ใหญ่คนอ่ืนๆในชมุชนของคณุ  

ฉันจะสรา้งความแตกต่างได้อย่างไร?

https://www.respect.gov.au/wp-content/uploads/2016/05/depfam0011_cald_conversation_guide_-_thai_lr.pdf
https://www.respect.gov.au/wp-content/uploads/2016/05/depfam0011_cald_conversation_guide_-_thai_lr.pdf
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ถามคณุพอ่หรือคณุแมท่ี่คณุช่ืนชมวา่เขามีวิธีสอนลกูเก่ียวกบัเร่ืองความ
สมัพนัธ์ท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการให้ความเคารพนบัถือซึง่กนัและกนัอยา่งไร

แบง่ประสบการณ์ท่ีเคยพบเหน็เหตกุารณ์ท่ีแสดงให้เหน็ถงึพฤตกิรรมท่ีขาดความเคารพ 
ตอ่ผู้ อ่ืนของคนหนุม่สาว วิธีการตอบโต้ และความรู้สกึของคณุท่ีมีตอ่เหตกุารณ์ดงักลา่ว

แชร์ประสบการณ์ท่ีคณุเคยแสดงพฤตกิรรมในการขาดความเคารพตอ่ผู้ อ่ืนในอดีต  
เชน่การพดูประโยควา่ ‘เดก็ผู้ชายกคื็อเดก็ผู้ชายอยู่วันยังค�่า’ หรือ ‘เขาท�าไปเพราะ
เขาชอบเธอ’ โดยไมค่ดิถงึผลกระทบเชิงลบท่ีจะเกิดขึน้กบัลกูๆ ของคณุเอง

แบง่วิธีการเจาะลกึบทสนทนากบัลกูๆ ของคณุเก่ียวกบัเร่ืองการเคารพนบัถือกนั 
และปฏิกิริยาตอบโต้ท่ีเดก็ๆมีตอ่บทสนทนานัน้

ปรึกษาหารือตวัอยา่งค�าท่ีใช้ในวลี เชน่ ‘ตบมือข้างเดยีวไม่ได้หรอก’ หรือ ‘อย่าร้อง 
ไห้เหมือนผู้หญิง’ ท่ีคณุเคยได้ยินมาจากพอ่แมข่องคณุเอง เพ่ือเตือนไมใ่ห้ตวัเองพดู 
ประโยคเหลา่นีซ้�า้กบัลกูๆ ของคณุเอง

เราจะเริม่ต้นจากตรงไหนกันดี
การเร่ิมต้นบทสนทนาเก่ียวกับเร่ืองการรู้จกัให้ความเคารพนับถอืกับสมาชกิในครอบครัว เพื่อนฝูง  
กับผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ อาจจะดเูป็นเร่ืองที่น่าหว่ันเกรง ด้านล่างนีจ้ะเป็นแนวคดิบางอย่างที่จะช่วยให้คุณเร่ิมต้นได้
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เม่ือเราพบเหน็เหตกุารณ์ท่ีไมใ่ห้ความเคารพนบัถือหรือดหูม่ินกนัในสงัคม เราอาจจะรู้สกึวา่เป็นเร่ืองเคอะเขิน 
หรือนา่กลวัท่ีจะพดูออกมา บางทีเราอาจคดิวา่การเพิกเฉยคงจะเป็นทางออกท่ีงา่ยกวา่ แตน่ี่ก็เป็นการสร้าง
โอกาสให้เราได้หยิบประเดน็นีข้ึน้มาพดู และมีโอกาสท่ีจะแบง่ประสบการณ์ของเรากบัผู้ใหญ่คนอ่ืนได้

อาจดเูป็นเร่ืองใหญ่เหลอืเกิน – เราอาจคดิไปเองวา่พอ่แมค่นอ่ืนจะตดัสนิในตวัเรา หรือคดิวา่การพดูประเดน็เร่ือง
การให้ความเคารพนบัถือตอ่กนัอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งท่ีไมจ่�าเป็นได้ – แตบ่อ่ยครัง้เรามกัจะไปเพง่เลง็กบัผล
เสยีท่ีอาจเกิดขึน้มากกวา่ผลดีท่ีจะได้รับจากการท่ีเราพดูออกมาซึง่อาจจะเป็นแรงบนัดาลใจให้ผู้ อ่ืนได้เชน่กนั  

เราต้องมองสถานการณ์นีใ้ห้แตกตา่งออกไปและคดิเสมอวา่ เพ่ือนๆ สมาชิกในครอบครัว และพอ่แมค่นอ่ืนท่ี
ก�าลงัลงัเลก็อาจจะตกอยูใ่นสถานการณ์เดียวกบัเราก็เป็นไปได้ การยกประเดน็เก่ียวกบัเร่ืองการให้ความ 
เคารพนบัถือตอ่กนัขึน้มาพดูในสงัคม จงึเป็นการสร้างตวัอยา่งท่ีดีให้แก่คนรอบข้างเรานัน่เอง

ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยา่งสถานการณ์ตา่งๆท่ีพบเหน็ได้บอ่ยท่ีแสดงให้เหน็ถงึการเร่ิมบทสนทนาเก่ียวการให้ความ 
เคารพนบัถือตอ่กนัท่ีอาจดเูป็นเร่ืองใหญ่ กบัตวัอยา่งท่ีชีใ้ห้เหน็ถงึการมองสถานการณ์ในภาพท่ีแตกตา่งออกไป:

การพดูคยุประเดน็นีอ้าจท�าให้เราเข้าใจกนัมากขึน้  คณุแม่
ทา่นนีอ้าจไมเ่ข้าใจวา่ค�าพดูของเธออาจจะสอนเดก็หนุม่ๆวา่มี
สถานการณ์ท่ีการไมเ่คารพนบัถือเดก็ผู้หญิงนัน้ไมเ่ป็นไร ด้วยการ
พดูออกมา คณุจะสามารถชว่ยให้เธอเข้าใจได้วา่เราควรเลีย้งดู
เดก็ผู้ชายให้ปฏิบตัอิยา่งมีความเคารพนบัถือตอ่เดก็ผู้หญิง ไมว่า่
พวกเธอจะก�าลงัแตง่กายอยา่งไร 

“อืมม.. ฉนัไมแ่นใ่จวา่ควรพดูอะไรบางอยา่งออกไปไหม  
ฉนัไมอ่ยากสร้างความขดัแย้ง” 

ฉนัไมค่ดิวา่จะมีเดก็ผู้หญิงคนไหนเคย 
‘ขอมนั’นะ เดก็ผู้หญิงและสตรีสมควร
ได้รับความเคารพนบัถือไมว่า่พวกเขา
จะก�าลงัแตง่กายอยา่งไร  

มีสตแิละรอบคอบ โปรดจ�าไว้วา่น่ี
ไมใ่ชเ่ป็นการสร้างความขดัแย้ง  
แตเ่ป็นการสร้างมาตรฐานให้ทกุคน 
ได้รับการปฏิบตัิจากผู้ อ่ืนอยา่ง 
เหมาะสม

ในทางกลับกัน ลองพิจารณาว่า: 

คุณอาจคิดว่า: ค�าเริม่ต้นการสนทนา

เคล็ดลับ: 

#1

วิธสีรา้งผลกระทบเชิงบวกในสถานการณ์ทางสังคม

คณุอยูท่ี่งานปฐมนิเทศมธัยมปลาย และมีนกัเรียนหญิงคน
หนึง่ใสก่ระโปรงสัน้ คณุแมท่า่นหนึง่พดูขึน้มาวา่ “เดก็ผู้หญิง 
คนนัน้ก�าลงัหาเร่ืองใสต่วั  - ฉนัไมมี่วนัยอมให้ลกูสาวฉนั 
ใสก่ระโปรงนัน่ออกจากบ้านเดด็ขาด” เดก็หนุม่คนหนึง่ท่ีนัง่
อยูใ่กล้ๆ ได้ยินค�าวิจารณ์นัน้ก็หนัไปมอง
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คณุได้รับเชิญให้ไปร่วมงานพบปะกบัสงัสรรค์กบัครอบครัว
อ่ืนๆ ในงานมีเดก็ผู้ชายกลุม่หนึง่ก�าลงัเลน่วีดีโอเกมส์กนั 
และมีเดก็ผู้หญิงคนหนึง่ขอเข้าไปเลน่ด้วย เดก็ผู้ชายกลุม่
นัน้พดูวา่ “เดก็ผู้หญิงเป็นเกมเมอร์ไมไ่ด้หรอก” ในขณะท่ี
เหลา่พอ่แมผู่้ ใหญ่ในเหตกุารณ์ตา่งเพิกเฉยตอ่การถกเถียง
ของเดก็กลุม่นี ้

#2

#3
คณุสงัเกตเหน็วา่เพ่ือนของลกูชายคณุคนหนึง่เร่ิมใช้แชทผา่น 
โซเชียลมีเดียและเชิญคนท่ีพบปะออนไลน์เข้ามาร่วมกลุม่ 
แชทด้วย คณุเหน็ข้อความวิจารณ์ท่ีไมเ่หมาะสมเก่ียวกบัเดก็ผู้
หญิง จงึเอาเร่ืองนีไ้ปบอกกบัผู้ปกครองของเพ่ือนลกูชาย  
แตไ่ด้รับการตอบกลบัวา่ “เดก็ผู้ชายก็เป็นอยา่งนัน้แหละ...” 

06

หากคณุไมพ่ดูอะไรเลย เดก็ๆอาจจะคดิวา่พฤตกิรรมกีดกนัทาง
เพศนัน้ไมผิ่ด ผู้ปกครองคนอ่ืนอาจไมไ่ด้ยินการถกเถียงของเดก็ๆ 
หรือไมแ่นใ่จวา่จะรับมือกบัสถานการณ์ได้ด้วยตนเองอยา่งไรดี  

ผู้ปกครองเหลา่นีอ้าจมองไมเ่หน็ผลกระทบท่ีลกูชายของพวกเขา 
ก�าลงัเรียนรู้จากประโยคท่ีพดูวา่ “เดก็ผู้ชายก็เป็นอยา่งนัน้แหละ”  
คณุสามารถแชร์ประสบการณ์สว่นตวักบัสิง่ท่ีคณุได้เรียนรู้มา
โดยเร่ิมจากการพดูคยุสนทนากบัลกูของคณุเองเก่ียวกบัเร่ือง
การรู้จกัให้ความเคารพท่ีควรมีตอ่เดก็หญิงได้

“ถ้าฉนัพดูอะไรออกไป ฉนัอาจท�าให้พวกเขาถกเถียงกนัมากขึน้ 
และถ้าฉนัเป็นตวัก่อให้เกิดปัญหา ผู้ปกครองคนอ่ืนอาจจะไม่
ชวนฉนัมางานครัง้หน้าอีก”

“พวกเขาอาจคดิวา่ฉนัก�าลงัตดัสนิพวกเขาในฐานะท่ีเป็นผู้
ปกครอง ฉนัเองก็ไมใ่ชค่นสมบรูณ์แบบ และพวกเขาอาจ 
ใช้จดุนีม้าวิจารณ์การเลีย้งดเูดก็ของฉนักลบัได้”

ฉนัคดิวา่เราควรก้าวเข้าไปและบอกให้พวกเขา
รู้วา่การพดูเชน่นัน้เป็นอคตทิางเพศอยา่งร้าย
แรง – เดก็ผู้หญิงสามารถท�าได้ทกุอยา่งท่ีเดก็
ผู้ชายท�าได้  

ไมล่ะ นัน่ไมถ่กูต้อง – เราจ�าเป็นต้องบอกให้
พวกเขารู้วา่การปฏิบตัิตอ่เดก็ผู้หญิงอยา่งนัน้
ใช้ไมไ่ด้  เราไปพดูกบัพวกเขาด้วยกนัเถอะ  

ผู้ใหญ่คนอ่ืนก็อาจลงัเลหรือกลวัท่ีจะพดูออก
มาเม่ือเหน็เหตกุารณ์พฤติกรรม  ท่ีขาดความ
เคารพตอ่กนั หากคณุพดูออกมา คณุจะ
สามารถสร้างตวัอยา่งท่ีดีส�าหรับทกุคนได้ – 

ยอมรับวา่การเลีย้งลกูเป็นเร่ืองท่ียาก แตใ่นทางกลบั 
กนัเราทกุคนก็จะได้รับผลประโยชน์ร่วมจากการ
สร้างวฒันธรรมท่ีไมอ่ดทนตอ่การไมใ่ห้ความเคารพ
ตอ่บคุคลอ่ืน ทกุคนสามารถสร้างอนาคตท่ีดีกวา่ให้
กบัลกูๆของตนได้ หากเราร่วมมือกนัและหยิบยก
ประเดน็นีข้ึน้มาพดูเม่ือพบเหน็เหตกุารณ์จริง

ในทางกลับกัน ลองพิจารณาว่า: 

ในทางกลับกัน ลองพิจารณาว่า: 

คุณอาจคิดว่า: 

คุณอาจคิดว่า:

ค�าเริม่ต้นการสนทนา

ค�าเริม่ต้นการสนทนา

เคล็ดลับ: 

เคล็ดลับ: 
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#4
คณุอยูท่ี่งานสงัสรรค์ท่ีริมสระน�า้กบัครอบครัวและ
ญาต ิ

เดก็ชายคนหนึง่ก�าลงัสร้างความร�าคาญให้กบัเดก็ผู้
หญิงคนหนึง่และกระตกุสายเสือ้ชดุวา่ยน�า้ของเธอ 
เดก็ผู้หญิงดงักลา่วอารมณ์เสีย และขอร้องให้เดก็
ผู้ชายอยา่มายุง่กบัเธอ 

เราทกุคนล้วนท�าผิดพลาดได้ และไมมี่ใครเป็นคนสมบรูณ์แบบ  
คณุเรียนรู้วา่พฤติกรรมดงักลา่วไมเ่หมาะสม แตห่ากคณุเลือกท่ีจะ
น่ิงเฉย เดก็ชายคนดงักลา่วอาจคิดวา่การกระท�าของเขานัน้ 
ไมผิ่ด การพดูออกมาจะเป็นการชว่ยให้เดก็ชายคนนีโ้ตขึน้มา 
เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีและนา่เคารพนบัถือ

“หากฉนัร้องออกมาวา่น่ีเป็นพฤตกิรรมท่ีไมใ่ห้ความความเคารพตอ่
กนันิ คนในครอบครัวอาจคดิวา่ฉนัเป็นคนเสแสร้ง – เพราะพวกเขารู้
วา่ฉนัเองก็เคยท�าเร่ืองเหลวไหลแบบนีม้าก่อนตอนเป็นเดก็เชน่กนั”

เราทกุคนเคยท�าเร่ืองบ้าๆมาแล้วเม่ือเป็น
เดก็ แตเ่ขาท�ามากเกินไปแล้วและเธอไม่
พอใจอยา่งเหน็ได้ชดั ฉนัจะไปดงึตวัเขา
มาพดูด้วยเร็วๆ    

จงัหวะท่ีดีท่ีสดุท่ีจะพดูออกมาคือทนัทีท่ี
พบเหน็พฤตกิรรมท่ีขาดความเคารพตอ่
กนั วิธีเร่ิมต้นท่ีดี ก็คือการโต้ตอบอยา่งมี
สตแิละเร่ิมบทสนทนาอยา่งเป็นกนัเองกบั
คนท่ีเราต้องการจะสื่อสารด้วย

ในทางกลับกัน ลองพิจารณาว่า: 

คุณอาจคิดว่า: ค�าเริม่ต้นการสนทนา

เคล็ดลับ: 
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เคล็ดลับทีด่ทีีสุ่ดของการสนทนาเรื่องความเคารพนับถือ

และโปรดจ�าไว้เสมอวา่ เราทกุคนล้วนมีประสบการณ์
และใช้ภาษาท่ีแตกตา่งกนัในการรับมือกบัพฤตกิรรม
การไมใ่ห้ความเคารพนบัถือตอ่กนั

1. เปิดใจให้กว้าง

ท่ีจะแชร์ประสบการณ์และความคดิเหน็ของตวัเอง - 
แม้จะตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีอาจควบคมุไมไ่ด้ เราทกุ
คนอาจท�าไมถ่กูเสมอไป แตเ่ราสามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของกนัและกนัได้

3. จรงิใจ

การสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองการให้ความเคารพนบัถือและ
การขาดความเคารพนบัถือ ไมจ่�าเป็นต้องเป็น ‘เร่ือง
ใหญ่’ เสมอไป - แตเ่กิดขึน้ได้ในค�าสนทนาประจ�าวนั
ทัว่ไปกบัคนรอบข้างเรา ย่ิงเราสนทนาประเดน็ดงักลา่ว
มากเทา่ไหร่ก็ย่ิงท�าให้การพดูคยุเป็นไปได้งา่ยมากขึน้

5. สนทนาอย่างอิสระ

และไมต่ดัสนิผู้ อ่ืน ไมว่า่มมุมองหรือความเหน็ของคณุ
เองจะเป็นอยา่งไรก็ตาม การรับฟังและให้คณุคา่กบั
ความเหน็ของผู้ อ่ืนเป็นเร่ืองท่ีส�าคญัมาก การรับมือกบั
ประเดน็ของการไมใ่ห้ความเคารพตอ่กนัอาจเป็นเร่ืองท่ี
ยาก แตเ่ราทกุคนต้องจดจ�าไว้เสมอวา่ เราทกุคนตา่งก็
มีสว่นร่วมด้วยกนัทัง้หมด

2. เห็นอกเห็นใจ

เพ่ือชว่ยให้ทกุคนรู้สกึสบายใจท่ีจะพดูเร่ืองเก่ียวกบั
การให้ความเคารพนบัถือตอ่กนั พยายามกระตุ้นให้
ผู้ อ่ืนแชร์มมุมองและประสบการณ์ – คณุอาจเร่ิม
ต้นบทสนทนาโดยการแชร์เร่ืองราวของตนเอง หรือ
ตัง้ค�าถามเพ่ือเป็นแนวทางการสนทนาได้

4. สรา้งความเป็นกันเอง

ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างเคล็ดลับที่มีประโยชน์ เหมาะส�าหรับใช้สนทนาเร่ืองการให้ความเคารพต่อกันกับผู้ 
ใหญ่คนอ่ืนๆที่อยู่รอบตวัคุณ
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เราทกุคนในฐานะแม ่พอ่ สมาชิกในครอบครัว ครู โค้ช นายจ้างและบคุคลแบบอยา่งทัง้หลาย ล้วนมีบทบาทและ
หน้าท่ีในการยตุวิฏัจกัรของการขาดความเคารพตอ่กนั และเหนือสิง่อ่ืนใด ต้องยตุคิวามรุนแรงท่ีมีตอ่ผู้หญิงใน
ชมุชนให้ได้

ในฐานะบคุคลในชมุชน เราทกุคนมีโอกาสท่ีจะสร้างอนาคตท่ีดีกวา่ให้กบัลกูของเรา และมีพลงัท่ีจะสร้างโลกท่ีนา่
อยูท่ี่เดก็อยา่งเอลีสอยากอยูไ่ด้

อา่นข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี www.respect.gov.au/Thai. 

  อา่นข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัเคลด็ลบัในการเร่ิมต้นบทสนทนา ได้ท่ี คูมื่อการสนทนา (The Conversation Guide) 
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