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แนวปฏบิ ตั ใิ นการพดู กับผ้ ูใหญ่คนอ่ ืนๆ
ในการเลีย้ งดคู นหน่ ุมสาวให้มี
ความเคารพนับถอื
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เราสามารถช่วยเพื่อนผู้ใหญ่ของเราให้
เป็ นบุคคลต้ นแบบที่ดีส�ำหรับคนหนุม่ สาว
ได้ ด้วยการสนทนาเปิ ดเผยเกี่ยวกับความ
นับถือซึง่ กันและกัน
เมื่อผู้ใหญ่ – บิดามารดา สมาชิก
ครอบครัว ครู โค้ ช นายจ้ างและบุคคล
ต้ นแบบในชุมชน –ท�ำงานร่วมกันเป็ นหมู่
คณะ เพื่อส่งเสริ มความเคารพนับถือ เรา
ก�ำหนดตัวอย่างที่ดีส�ำหรับลูกๆ ของเรา
แนวปฏิบตั นิ ี ้แบ่งปั นเคล็ดลับเชิงปฏิบตั ิ
เพื่อช่วยคุณสร้ างความมัน่ ใจในการเริ่ ม
ต้ นการสนทนากับผู้ใหญ่คนอื่นๆ เกี่ยวกับ
การเลี ้ยงดูคนหนุม่ สาวรุ่นที่มีความเคารพ
นับถือ ซึง่ รวมถึงการพูดกันเกี่ยวกับการให้
ความเคารพนับถือ – หรื อการขาดความ
เคารพต่อกัน - เมื่อพบเห็น
หากพวกเราทุกคนในชุมชนร่วมผนึกก�ำลัง
กันส่งเสียงของพวกเราให้ เป็ นเสียงหนึง่
เดียวกันได้ เราก็จะสามารถร่วมสร้ าง
อนาคตที่ดีกว่า ที่ปราศจากการขาดความ
เคารพนับถือต่อกันให้ กบั รุ่นลูกหลานของ
เราได้

ู้ รา้ งโลกทค
เราคือผส
ี่ น
หนุ่มสาวก�ำลังเติบโตขน
ึ้
เอลีสในวัย 14 ปี นันใส่
้ ใจในเรื่ องการเล่น
บาสเกตบอลเหนือสิง่ อื่นใด เธออยากได้ รับการ
ยอมรับในทักษะการเล่นบาสเกตบอลของเธอ
และได้ รับความนับถือโดยไม่มีกรอบทางเพศ
มากีดกัน้ เป้าหมายของเธอคือการท�ำให้ ได้ 3
คะแนนจากเกมส์การแข่งขันในวันเสาร์ โดยไม่ถกู
เลือกปฏิบตั แิ ตกต่างออกไปเพียงเพราะเธอเป็ น
ผู้หญิง แต่ในบางครัง้ ผู้คนกลับให้ ความสนใจว่า
กางเกงที่เธอใส่นนสั
ั ้ นจนเกิ
้
นไป หรื อวิจารณ์วา่
เธอเล่น ‘ในแบบของผู้หญิง’ มากกว่าเรื่ องอื่น
โลกทีเ่ อลีสเติบโตขึ ้นมานันถู
้ กสร้ างขึ ้นโดยผู้ใหญ่
หลายคนทีเ่ ธอเคารพนับถือ เราทุกคนล้ วนมีสว่ น
ในการท�ำให้ เอลีสรู้สกึ ว่าเธอมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
ด้ วยเหตุผลทีถ่ กู ต้ อง และได้ รับการปฏิบตั จิ ากคน
รอบข้ างด้ วยความเคารพนับถือขณะทีเ่ ธอเติบโต
ขึ ้น เหล่านี ้เป็ นเพราะว่าการให้ ความเคารพนับถือ
และการขาดความเคารพ– ก็คอื สิง่ ทีเ่ ราเรียนรู้มา
และมีพลังที่จะสอนต่อให้ ผ้ อู ื่นนัน่ เอง ไม่วา่ จะ
เป็ นการกระท�ำ การปฏิบตั ติ นต่อผู้อนื่ ของเรา และ
การได้ รับการปฏิบตั จิ ากผู้คนรอบข้ างตัวเราก็ตาม
ล้ วนมีผลกระทบต่อคนวัยหนุม่ วัยสาวทังสิ
้ ้น
นีอ่ าจฟั งดูเหมือนเป็ นความรับผิดชอบทีม่ หาศาล
แต่การกระท�ำเพียงเล็กน้ อยของเราสามารถสร้ าง
ความแตกต่างได้ อย่างมากมาย เพราะเราทุกคน
ล้ วนมีพลังทีจ่ ะสร้ างโลกทีเ่ อลีสและคนวัยหนุม่
สาวอืน่ ๆ – อยากทีจ่ ะอยู่
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ฉันจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร?
ในทางสังคมนัน้ เรารู้ดีวา่ ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็ นเรื่ องที่ผิด ดังนันเราต้
้
องการที่จะมีสว่ นในการช่วยหยุด
วัฏจักรความรุนแรงเหล่านี ้เพื่อผลประโยชน์ของชนรุ่นหลังต่อไป เราเริ่ มเข้ าใจแล้ วว่าสิง่ ที่เราพูด หรื อกระท�ำ
ในฐานะที่เป็ นผู้ใหญ่นนั ้ สามารถน�ำไปสูว่ ฏั จักรของความรุนแรงได้ – โดยบ่อยครัง้ เรามักจะไม่ร้ ูตวั
ค�ำพูดและการกระท�ำของเราล้ วนมีผลกระทบต่อคนรอบข้ างตัวเรา ในบางครัง้ เราอาจได้ ยินผู้ใหญ่บางคน
พูดในสิง่ ที่เราคิดว่าไม่ถกู ต้ อง หรื ออาจเห็นเด็กๆมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บ่อยครัง้ อาจเป็ นเรื่ องง่ายที่เรา
จะมองข้ ามหรื อนิ่งเฉยกับสิง่ ที่เกิดขึ ้น แต่การนิ่งเฉยนี ้อาจก�ำลังส่งสัญญาณให้ เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็ น
เรื่ องที่ไม่ผิดก็ได้ แต่ขา่ วดีก็คือ เราทุกคนสามารถร่วมมือกันสร้ างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้ แก่เอลีสได้
ต่อไปนี ้ คือมุมมองบางส่วนส�ำหรับก้ าวเล็กๆ ที่เราทุกคนสามารถเริ่ มท�ำกันได้ เพื่อน�ำไปสูว่ ฒ
ั นธรรมที่
ปราศจากการขาดความเคารพ:
1. คิดให้ ละเอียดก่ อนว่ าควรใช้ ภาษาสื่อสารกับคนหนุม
่ สาวอย่างไร เมื่อเราหาข้ อแก้ ตวั เพื่อจะไม่ให้
ความเคารพต่อผู้อื่น เช่นการพูดว่า ‘เขาท�ำเพราะว่าเขาชอบเธอ’ และ ‘เธอคงท�ำเกินเหตุไปเอง’ เหล่านี ้
เราก�ำลังสอนให้ คนหนุม่ สาวเข้ าใจว่าการดูถกู เด็กหญิงนันเป็
้ นเรื่ องปกติในวัยก�ำลังเติบโต
่ สาวเรี ยนรู้พฤติกรรมจากพวกเรา – ผู้ใหญ่ที่มี
2. พฤติกรรมแบบอย่ างที่มีค่าควรนับถือ คนวัยหนุม
อิทธิพลต่อพวกเขา ดังนันการปฏิ
้
บตั ิตนต่อผู้อื่นด้ วยความเคารพนับถืออยูเ่ ป็ นประจ�ำจะสามารถสร้ าง
ตัวอย่างที่ดีให้ แก่คนวัยหนุม่ สาวรอบตัวเรา - และชุมชนในวงกว้ างได้
่ สาวที่อยูร่ อบตัวเรา
3. เริ่ มต้ นการสนทนาเชิงรุ กว่ าด้ วยเรื่ องการให้ ความเคารพนับถือกับคนหนุม
เราสามารถเตรีี ยมลููกๆ ของเราให้้ พร้้อมสำำ�หรัับการรัับมืือในอนาคตได้้ โดยการพููดคุุยอย่่างเปิิ ดเผยและ
ตรงไปตรงมาเกี่่�ยวกัับเรื่่� องการให้้ ความเคารพต่่อผู้้�อื่่�น จากนั้้�นเด็็กก็็จะเรีี ยนรู้้�ว่า่ มีีหลายวิิธีีที่่�พวกเขา
สามารถนำำ�มาใช้้ รัับมืือกัับสถานการณ์์ยากๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับตััวเขาได้้ ควรอ่่าน คู่่�มืือการสนทนา
(The Conversation Guide) เพื่่�อดููเคล็็ดลัับในการเริ่่� มต้้ นการสนทนา
ี บเห็นพฤติกรรมที่ขาดความเคารพต่ อผู้อ่ ืน เราสามารถท�ำให้ คนรอบข้ างเรา
4. ให้ รับมือทันทีท่ พ
ตระหนักถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมได้ โดยการพูดออกมาเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ขาด
ความเคารพต่อผู้อื่น แทนที่จะคอยหาข้ อแก้ ตวั หรื อนิ่งเฉยต่อสิง่ ที่เกิดขึ ้น
้ งดูลูกให้ ร้ ู จกั มีความเคารพต่ อผู้อ่ ืน การเลี ้ยง
5. พูดคุยกับผู้ใหญ่ คนอื่นที่คุณไว้ ใจในเรื่ องการเลีย
เด็กให้ เติบโตต้ องอาศัยสังคมบ่มเพาะ และผู้ใหญ่รอบตัวเราก็สามารถเป็ นส่วนหนึง่ ของเครื อข่าย
สนับสนุนหรื อเป็ นแหล่งของค�ำปรึกษาให้ แก่คนหนุม่ สาวได้ จงอ่านต่อไปเพื่อหาเคล็ดลับในการเริ่ มต้ น
สนทนากับผู้ใหญ่คนอื่นๆในชุมชนของคุณ
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เราจะเริม
่ ต้นจากตรงไหนกันดี

การเริ่มต้ นบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการรู้จกั ให้ ความเคารพนับถือกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง
กับผู้ใหญ่ คนอื่นๆ อาจจะดูเป็ นเรื่องที่น่าหวั่นเกรง ด้ านล่ างนีจ้ ะเป็ นแนวคิดบางอย่ างที่จะช่ วยให้คณ
ุ เริ่มต้ นได้
ถามคุณพ่อหรื อคุณแม่ที่คณ
ุ ชื่นชมว่าเขามีวิธีสอนลูกเกี่ยวกับเรื่ องความ
สัมพันธ์ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานของการให้ ความเคารพนับถือซึง่ กันและกันอย่างไร
แบ่งวิธีการเจาะลึกบทสนทนากับลูกๆ ของคุณเกี่ยวกับเรื่ องการเคารพนับถือกัน
และปฏิกิริยาตอบโต้ ที่เด็กๆมีตอ่ บทสนทนานัน้
แบ่งประสบการณ์ทเี่ คยพบเห็นเหตุการณ์ทแี่ สดงให้ เห็นถึงพฤติกรรมทีข่ าดความเคารพ
ต่อผู้อนื่ ของคนหนุม่ สาว วิธีการตอบโต้ และความรู้สกึ ของคุณทีม่ ตี อ่ เหตุการณ์ดงั กล่าว
ปรึกษาหารื อตัวอย่างค�ำที่ใช้ ในวลี เช่น ‘ตบมือข้ างเดียวไม่ ได้ หรอก’ หรื อ ‘อย่ าร้ อง
ไห้ เหมือนผู้หญิง’ ที่คณ
ุ เคยได้ ยินมาจากพ่อแม่ของคุณเอง เพื่อเตือนไม่ให้ ตวั เองพูด
ประโยคเหล่านี ้ซ� ้ำกับลูกๆ ของคุณเอง
แชร์ ประสบการณ์ที่คณ
ุ เคยแสดงพฤติกรรมในการขาดความเคารพต่อผู้อื่นในอดีต
เช่นการพูดประโยคว่า ‘เด็กผู้ชายก็คือเด็กผู้ชายอยู่วันยังค�่ำ’ หรื อ ‘เขาท�ำไปเพราะ
เขาชอบเธอ’ โดยไม่คดิ ถึงผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ ้นกับลูกๆ ของคุณเอง
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วิธส
ี ร้างผลกระทบเชิงบวกในสถานการณ์ทางสังคม
เมือ่ เราพบเห็นเหตุการณ์ทไี่ ม่ให้ ความเคารพนับถือหรือดูหมิน่ กันในสังคม เราอาจจะรู้สกึ ว่าเป็ นเรื่องเคอะเขิน
หรือน่ากลัวทีจ่ ะพูดออกมา บางทีเราอาจคิดว่าการเพิกเฉยคงจะเป็ นทางออกทีง่ า่ ยกว่า แต่นี่กเ็ ป็ นการสร้ าง
โอกาสให้ เราได้ หยิบประเด็นนี ้ขึ ้นมาพูด และมีโอกาสที่จะแบ่งประสบการณ์ของเรากับผู้ใหญ่คนอื่นได้
อาจดูเป็ นเรื่องใหญ่เหลือเกิน – เราอาจคิดไปเองว่าพ่อแม่คนอืน่ จะตัดสินในตัวเรา หรือคิดว่าการพูดประเด็นเรื่อง
การให้ ความเคารพนับถือต่อกันอาจท�ำให้ เกิดความขัดแย้ งทีไ่ ม่จำ� เป็ นได้ – แต่บอ่ ยครังเรามั
้ กจะไปเพ่งเล็งกับผล
เสียทีอ่ าจเกิดขึ ้นมากกว่าผลดีทจี่ ะได้ รับจากการทีเ่ ราพูดออกมาซึง่ อาจจะเป็ นแรงบันดาลใจให้ ผ้ อู นื่ ได้ เช่นกัน
เราต้ องมองสถานการณ์นี ้ให้ แตกต่างออกไปและคิดเสมอว่า เพือ่ นๆ สมาชิกในครอบครัว และพ่อแม่คนอืน่ ที่
ก�ำลังลังเลก็อาจจะตกอยูใ่ นสถานการณ์เดียวกับเราก็เป็ นไปได้ การยกประเด็นเกี่ยวกับเรื่ องการให้ ความ
เคารพนับถือต่อกันขึ ้นมาพูดในสังคม จึงเป็ นการสร้ างตัวอย่างที่ดีให้ แก่คนรอบข้ างเรานัน่ เอง
ต่อไปนี ้เป็ นตัวอย่างสถานการณ์ตา่ งๆที่พบเห็นได้ บอ่ ยที่แสดงให้ เห็นถึงการเริ่ มบทสนทนาเกี่ยวการให้ ความ
เคารพนับถือต่อกันทีอ่ าจดูเป็ นเรื่องใหญ่ กับตัวอย่างทีช่ ี ้ให้ เห็นถึงการมองสถานการณ์ในภาพทีแ่ ตกต่างออกไป:

#1
คุณอยูท่ ี่งานปฐมนิเทศมัธยมปลาย และมีนกั เรี ยนหญิงคน
หนึง่ ใส่กระโปรงสัน้ คุณแม่ทา่ นหนึง่ พูดขึ ้นมาว่า “เด็กผู้หญิง
คนนนก�
ั ้ ำลังหาเรื่ องใส่ตวั - ฉันไม่มีวนั ยอมให้ ลกู สาวฉัน
ใส่กระโปรงนัน่ ออกจากบ้ านเด็ดขาด” เด็กหนุม่ คนหนงึ่ ที่นงั่
อยูใ่ กล้ ๆ ได้ ยินค�ำวิจารณ์นนก็
ั ้ หนั ไปมอง

คุณอาจคิดว่า:

“อืมม.. ฉันไม่แน่ใจว่าควรพูดอะไรบางอย่างออกไปไหม
ฉันไม่อยากสร้ างความขัดแย้ ง”

ค�ำเริม
่ ต้นการสนทนา

ฉันไม่คดิ ว่าจะมีเด็กผู้หญิงคนไหนเคย
‘ขอมัน’นะ เด็กผู้หญิงและสตรี สมควร
ได้ รับความเคารพนับถือไม่วา่ พวกเขา
จะก�ำลังแต่งกายอย่างไร

ในทางกลับกัน ลองพิจารณาว่า:

การพูดคุยประเด็นนี ้อาจท�ำให้ เราเข้ าใจกันมากขึ ้น คุณแม่
ท่านนีอาจไม่
เข้ าใจว่าค�ำพูดของเธออาจจะสอนเด็กหนุม่ ๆว่ามี
้
สถานการณ์ที่การไม่เคารพนับถือเด็กผู้หญิงนนไม่
ั ้ เป็ นไร ด้ วยการ
พูดออกมา คุณจะสามารถช่วยให้ เธอเข้ าใจได้ วา่ เราควรเลยงดู
ี้
เด็กผู้ชายให้ ปฏิบตั อิ ย่างมีความเคารพนับถือต่อเด็กผู้หญิง ไม่วา่
พวกเธอจะก�ำลังแต่งกายอย่างไร

เคล็ดลับ:

มีสติและรอบคอบ โปรดจ�ำไว้ วา่ นี่
ไม่ใช่เป็ นการสร้ างความขัดแย้ ง
แต่เป็ นการสร้ างมาตรฐานให้ ทกุ คน
ได้ รับการปฏิบตั ิจากผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม
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#2

คุณได้ รับเชิญให้ ไปร่วมงานพบปะกับสังสรรค์กบั ครอบครัว
อื่นๆ ในงานมีเด็กผู้ชายกลุม่ หนึง่ ก�ำลังเล่นวีดีโอเกมส์กนั
และมีเด็กผู้หญิงคนหนึง่ ขอเข้ าไปเล่นด้ วย เด็กผู้ชายกลุม่
นันพู
้ ดว่า “เด็กผู้หญิงเป็ นเกมเมอร์ ไม่ได้ หรอก” ในขณะที่
เหล่าพ่อแม่ผ้ ใู หญ่ในเหตุการณ์ตา่ งเพิกเฉยต่อการถกเถียง
ของเด็กกลุม่ นี ้
คุณอาจคิดว่า:

“ถ้ าฉันพูดอะไรออกไป ฉันอาจท�ำให้ พวกเขาถกเถียงกันมากขึ ้น
และถ้ าฉันเป็ นตัวก่อให้ เกิดปั ญหา ผู้ปกครองคนอื่นอาจจะไม่
ชวนฉันมางานครัง้ หน้ าอีก”
ในทางกลับกัน ลองพิจารณาว่า:

หากคุณไม่พดู อะไรเลย เด็กๆอาจจะคิดว่าพฤติกรรมกีดกันทาง
เพศนนไม
ั ้ ผ่ ดิ ผู้ปกครองคนอนื่ อาจไม่ได้ ยนิ การถกเถียงของเด็กๆ
หรื อไม่แน่ใจว่าจะรับมือกับสถานการณ์ได้ ด้วยตนเองอย่างไรดี

ค�ำเริม
่ ต้นการสนทนา

ฉันคิดว่าเราควรก้ าวเข้ าไปและบอกให้ พวกเขา
รู้วา่ การพูดเช่นนันเป็
้ นอคติทางเพศอย่างร้ าย
แรง – เด็กผู้หญิงสามารถท�ำได้ ทกุ อย่างที่เด็ก
ผู้ชายท�ำได้
เคล็ดลับ:

ผู้ใหญ่คนอื่นก็อาจลังเลหรื อกลัวที่จะพูดออก
มาเมื่อเห็นเหตุการณ์พฤติกรรม ที่ขาดความ
เคารพต่อกัน หากคุณพูดออกมา คุณจะ
สามารถสร้ างตัวอย่างที่ดีส�ำหรับทุกคนได้ –

#3

คุณสังเกตเห็นว่าเพือ่ นของลูกชายคุณคนหนึง่ เริ่มใช้ แชทผ่าน
โซเชียลมีเดียและเชิญคนที่พบปะออนไลน์เข้ ามาร่วมกลุม่
แชทด้ วย คุณเห็นข้ อความวิจารณ์ทไี่ ม่เหมาะสมเกีย่ วกับเด็กผู้
หญิง จึงเอาเรื่ องนี ้ไปบอกกับผู้ปกครองของเพื่อนลูกชาย
แต่ได้ รับการตอบกลับว่า “เด็กผู้ชายก็เป็ นอย่างนันแหละ...”
้
คุณอาจคิดว่า:

“พวกเขาอาจคิดว่าฉันก�ำลังตัดสินพวกเขาในฐานะที่เป็ นผู้
ปกครอง ฉันเองก็ไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ และพวกเขาอาจ
ใช้ จดุ นี ้มาวิจารณ์การเลี ้ยงดูเด็กของฉันกลับได้ ”
ในทางกลับกัน ลองพิจารณาว่า:

ผู้ปกครองเหล่านี ้อาจมองไม่เห็นผลกระทบทีล่ กู ชายของพวกเขา
ก�ำลังเรียนรู้จากประโยคทีพ่ ดู ว่า “เด็กผู้ชายก็เป็ นอย่างนนแหละ”
ั้
คุณสามารถแชร์ ประสบการณ์สว่ นตัวกับสิง่ ที่คณ
ุ ได้ เรี ยนรู้มา
โดยเริ่ มจากการพูดคุยสนทนากับลูกของคุณเองเกี่ยวกับเรื่ อง
การรู้จกั ให้ ความเคารพที่ควรมีตอ่ เด็กหญิงได้

ค�ำเริม
่ ต้นการสนทนา

ไม่ละ นัน่ ไม่ถกู ต้ อง – เราจ�ำเป็ นต้ องบอกให้
พวกเขารู้วา่ การปฏิบตั ิตอ่ เด็กผู้หญิงอย่างนัน้
ใช้ ไม่ได้ เราไปพูดกับพวกเขาด้ วยกันเถอะ

เคล็ดลับ:

ยอมรับว่าการเลี ้ยงลูกเป็ นเรื่องทีย่ าก แต่ในทางกลับ
กันเราทุกคนก็จะได้ รับผลประโยชน์ร่วมจากการ
สร้ างวัฒนธรรมทไี่ ม่อดทนต่อการไม่ให้ ความเคารพ
ต่อบุคคลอนื่ ทุกคนสามารถสร้ างอนาคตทดี่ กี ว่าให้
กับลูกๆของตนได้ หากเราร่วมมือกันและหยิบยก
ประเด็นนี ้ขึ ้นมาพูดเมอื่ พบเห็นเหตุการณ์จริง
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#4

คุณอยูท่ ี่งานสังสรรค์ที่ริมสระน� ้ำกับครอบครัวและ
ญาติ
เด็กชายคนหนึง่ ก�ำลังสร้ างความร� ำคาญให้ กบั เด็กผู้
หญิงคนหนึง่ และกระตุกสายเสื ้อชุดว่ายน� ้ำของเธอ
เด็กผู้หญิงดังกล่าวอารมณ์เสีย และขอร้ องให้ เด็ก
ผู้ชายอย่ามายุง่ กับเธอ

คุณอาจคิดว่า:

ค�ำเริม
่ ต้นการสนทนา

“หากฉันร้ องออกมาว่านี่เป็ นพฤติกรรมที่ไม่ให้ ความความเคารพต่อ
กันนิ คนในครอบครัวอาจคิดว่าฉันเป็ นคนเสแสร้ ง – เพราะพวกเขารู้
ว่าฉันเองก็เคยท�ำเรื่องเหลวไหลแบบนีมาก่
้ อนตอนเป็ นเด็กเช่นกัน”

เราทุกคนเคยท�ำเรื่ องบ้ าๆมาแล้ วเมื่อเป็ น
เด็ก แต่เขาท�ำมากเกินไปแล้ วและเธอไม่
พอใจอย่างเห็นได้ ชดั ฉันจะไปดึงตัวเขา
มาพูดด้ วยเร็ วๆ

ในทางกลับกัน ลองพิจารณาว่า:

เคล็ดลับ:

เราทุกคนล้ วนท�ำผิดพลาดได้ และไม่มีใครเป็ นคนสมบูรณ์แบบ
คุณเรี ยนรู้วา่ พฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม แต่หากคุณเลอื กที่จะ
นิ่งเฉย เด็กชายคนดังกล่าวอาจคิดว่าการกระท�ำของเขานัน้
ไม่ผิด การพูดออกมาจะเป็ นการช่วยให้ เด็กชายคนนี ้โตขึ ้นมา
เป็ นผู้ใหญ่ที่ดีและน่าเคารพนับถือ

จังหวะที่ดีที่สดุ ที่จะพูดออกมาคือทันทีที่
พบเห็นพฤติกรรมที่ขาดความเคารพต่อ
กัน วิธีเริ่ มต้ นที่ดี ก็คือการโต้ ตอบอย่างมี
สติและเริ่ มบทสนทนาอย่างเป็ นกันเองกับ
คนที่เราต้ องการจะสื่อสารด้ วย
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เคล็ดลับทีด
่ ท
ี ส
ี่ ุดของการสนทนาเรื่องความเคารพนับถือ
ต่ อไปนีเ้ ป็ นตัวอย่ างเคล็ดลับที่มีประโยชน์ เหมาะส�ำหรั บใช้ สนทนาเรื่ องการให้ ความเคารพต่ อกันกับผู้
ใหญ่ คนอ่ ืนๆท่ อี ยู่รอบตัวคุณ
1. เปิดใจให้กว้าง

2. เห็นอกเห็นใจ

และโปรดจ�ำไว้ เสมอว่า เราทุกคนล้ วนมีประสบการณ์
และใช้ ภาษาที่แตกต่างกันในการรับมือกับพฤติกรรม
การไม่ให้ ความเคารพนับถือต่อกัน

และไม่ตดั สินผู้อื่น ไม่วา่ มุมมองหรื อความเห็นของคุณ
เองจะเป็ นอย่างไรก็ตาม การรับฟั งและให้ คณ
ุ ค่ากับ
ความเห็นของผู้อื่นเป็ นเรื่องที่ส�ำคัญมาก การรับมือกับ
ประเด็นของการไม่ให้ ความเคารพต่อกันอาจเป็ นเรื่องที่
ยาก แต่เราทุกคนต้ องจดจ�ำไว้ เสมอว่า เราทุกคนต่างก็
มีสว่ นร่วมด้ วยกันทังหมด
้

3. จริงใจ

4. สร้างความเป็นกันเอง

ที่จะแชร์ ประสบการณ์และความคิดเห็นของตัวเอง แม้ จะตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่อาจควบคุมไม่ได้ เราทุก
คนอาจท�ำไม่ถกู เสมอไป แต่เราสามารถเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ของกันและกันได้

เพื่อช่วยให้ ทกุ คนรู้สกึ สบายใจที่จะพูดเรื่ องเกี่ยวกับ
การให้ ความเคารพนับถือต่อกัน พยายามกระตุ้นให้
ผู้อื่นแชร์ มมุ มองและประสบการณ์ – คุณอาจเริ่ ม
ต้ นบทสนทนาโดยการแชร์ เรื่ องราวของตนเอง หรื อ
ตังค�
้ ำถามเพื่อเป็ นแนวทางการสนทนาได้

5. สนทนาอย่างอิสระ

การสนทนาเกี่ยวกับเรื่ องการให้ ความเคารพนับถือและ
การขาดความเคารพนับถือ ไม่จ�ำเป็ นต้ องเป็ น ‘เรื่อง
ใหญ่’ เสมอไป - แต่เกิดขนได้
ึ ้ ในค�ำสนทนาประจ�ำวัน
ทัว่ ไปกับคนรอบข้ างเรา ยิ่งเราสนทนาประเด็นดังกล่าว
มากเท่าไหร่ก็ยิ่งท�ำให้ การพูดคุยเป็ นไปได้ งา่ ยมากขนึ ้
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ข้อมูลเพิม
่ เติม
เราทุกคนในฐานะแม่ พ่อ สมาชิกในครอบครัว ครู โค้ ช นายจ้ างและบุคคลแบบอย่างทังหลาย
้
ล้ วนมีบทบาทและ
หน้ าที่ในการยุตวิ ฏั จักรของการขาดความเคารพต่อกัน และเหนือสิง่ อื่นใด ต้ องยุตคิ วามรุนแรงที่มีตอ่ ผู้หญิงใน
ชุมชนให้ ได้
ในฐานะบุคคลในชุมชน เราทุกคนมีโอกาสที่จะสร้ างอนาคตที่ดีกว่าให้ กบั ลูกของเรา และมีพลังที่จะสร้ างโลกที่นา่
อยูท่ ี่เด็กอย่างเอลีสอยากอยูไ่ ด้
อ่านข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.respect.gov.au/Thai.

อ่า่ นข้้ อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับเคล็็ดลัับในการเริ่่�มต้้ นบทสนทนา ได้้ ที่่� คู่่�มืือการสนทนา (The Conversation Guide)
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