
ความรุนแรงในบา้น ครอบครวั และทางเพศ (DFSV) อาจเป็นเรือ่งลําบากใจทีจ่ะพูดถงึ  
ซึง่อาจพจิารณาไดว้า่เป็นหวัขอ้ตอ้งหา้มทีเ่ป็นปญัหาสว่นตวัหรอืปญัหาครอบครวั  
หากคณุรบัรูถ้งึสญัญาณทีบ่ง่บอกไดว้า่มบีางสิง่ทีผ่ดิปกต ิมหีลายสิง่ทีค่ณุสามารถทําได ้

ฉนัจะถามใครบางคนไดอ้ยา่งไรวา่  
พวกเขากําลงัประสบกบั DFSV หรอืไม?่ 
เป็นสิง่สําคัญทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืและชว่ยใหผู้ท้ี ่
อาจประสบกับ DFSV มคีวามปลอดภัย สรา้งสภาพ 
แวดลอ้มทีป่ลอดภัยใหพ้วกเขาเพือ่แบง่ปันประสบการณ์  
เลอืกเวลาทีเ่งยีบสงบในการพูดคยุเมือ่ความรนุแรงไมไ่ด ้
กําลังเกดิขึน้หรอืเมือ่ผูท้ีอ่าจกอ่ DFSV ไมไ่ดอ้ยูใ่กล ้ๆ 

ปลอ่ยใหบ้คุคลผูนั้น้เลา่เรือ่งตามจังหวะของตัวเอง  
อยา่ไปกดดันใหพ้วกเขาพูดมากกวา่ทีพ่รอ้มจะพูด  
หากบคุคลทีค่ณุพูดคยุดว้ยไมต่อบสนองในแบบทีค่ณุ 
คาดหวังไวก็้อยา่ไปคดิมาก จะเป็นการดกีวา่ทีจ่ะพูดคยุ 
กับพวกเขาในเรือ่งทีค่ณุสงัเกตเห็นแลว้ทําใหค้ณุกังวล 
แทนทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ของคณุ คณุสามารถลอง 
ตัง้คําถามบางอยา่ง เชน่ 

• ฉันอยากทราบวา่ทกุอยา่งทีบ่า้นเรยีบรอ้ยดี
หรอืเปลา่?

• ฉันสงัเกตเหน็วา่คณุมรีอยฟกช้ําบางแหง่
มันเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร? มใีครทําตอ่คณุเชน่นัน้ไหม?

• ฉันสงัเกตเหน็วา่ คณุดเูหมอืนกลัวคูค่รองของคณุนะ
(หรอืคนอืน่ทีค่ณุสงสยัวา่เป็นผูท้ีทํ่ารา้ยพวกเขา)
เป็นเชน่นัน้หรอืเปลา่? ทกุอยา่งเรยีบรอ้ยดไีหม?

• ใหโ้อกาสพวกเขาในการพูดคยุเป็นการสว่นตัว
เตรยีมพรอ้มทีจ่ะรับฟังแตอ่ยา่ไปบังคับใหพ้วกเขา
พูด หากพวกเขาไมพ่รอ้ม

ฉนัจะชว่ยไดอ้ยา่งไรบา้ง? 
วธิทีีค่ณุรับฟังและตอบสนองตอ่ผูท้ีกํ่าลังประสบกับ DFSV 
สามารถสรา้งความแตกตา่งใหกั้บแตล่ะบคุคลและ 
ครอบครวัได ้

สิง่สําคัญคอืจะตอ้งรับฟังและคอยใหกํ้าลังใจ อยา่งไรก็ตาม  
เป็นเรือ่งสําคัญทีต่อ้งใหโ้อกาสแกบ่คุคลนัน้ตัดสนิใจดว้ย 
ตนเองวา่เมือ่ใดทีพ่วกเขาพรอ้ม มวีธิกีารบางอยา่งทีส่ามารถ 
จะชว่ยเหลอืบคุคลนัน้ ไดแ้ก ่

• ในกรณีฉุกเฉนิหรอืใครบางคนกําลังตกอยูใ่นอันตราย
ในขณะนัน้ ใหโ้ทรไปที ่000 (ศนูยส์ามตัว) ทันที

• เชือ่ในสิง่ทีพ่วกเขาพูดและจรงิจังกับความกลัวของ
พวกเขา นี่เป็นเรือ่งสําคัญไมว่า่คณุจะคดิอยา่งไรกับ
คน ๆ นัน้หรอืคนทีทํ่ารา้ยพวกเขา

• ใหร้ับฟังโดยไมข่ดัจังหวะหรอืตัดสนิพวกเขา

• อยา่ตําหนบิคุคลทีป่ระสบกับความรนุแรงตอ่เรือ่ง
ทีเ่กดิขึน้กับพวกเขา การใชค้วามรนุแรงไมเ่คยเป็น
สิง่ทีย่อมรับได ้

• อยา่หาคําแกตั้วใหกั้บคนทีทํ่ารา้ยพวกเขา

• ทําความเขา้ใจวา่ พวกเขาอาจไมพ่รอ้มหรอือาจรูส้กึ
ไมป่ลอดภัยทีจ่ะออกมาจากสถานการณ์นัน้

• อยา่พยายามบังคับพวกเขาใหทํ้าในสิง่ทีค่ณุคดิวา่
ดทีีส่ดุ

 เอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับที ่2 

ฉนัจะชว่ยคนทีป่ระสบกบัความรนุแรง 
ในบา้น ครอบครวั และทางเพศ 
ไดอ้ยา่งไร? 

Fact Sheet 2 - Thai 



• โปรดจําไวว้า่ ความรนุแรงในบา้นและครอบครวั 
ไมใ่ชแ่คท่างกายภาพเทา่นัน้ 

• การใหค้วามชว่ยเหลอืในทางทีป่ฏบัิตไิด ้เชน่  
ชว่ยเรือ่งการเดนิทาง การนัดหมาย การดแูลเด็ก  
หรอืใหส้ถานทีห่ลบภยัเพือ่ 

• ชว่ยพวกเขาใหไ้ดสํ้ารวจตัวเลอืกตา่ง ๆ คณุหรอื 
บคุคลทีค่ณุกําลังใหค้วามชว่ยเหลอืสามารถ 
โทรศัพทไ์ปที ่1800RESPECT หรอืไปทีเ่ว็บไซต ์ 
1800RESPECT เพือ่หาขอ้มลูและขอความ 
ชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ 

• บางคนอาจตอ้งการความชว่ยเหลอืจากหนว่ยบรกิาร 
ดา้นการสนับสนุนเพือ่คน้หาทางเลอืก หรอืตดิตอ่  
1800RESPECT คณุสามารถคน้หาบรกิารดา้นการ 
สนับสนุนในพืน้ทีข่องคณุไดโ้ดยคน้หาจากรายชือ่ 
บรกิารของพวกเขา 

 
ฉนัสามารถสง่ตอ่พวกเขาไปใหใ้คร 
ไดบ้า้ง? 
คอยจัดหาขอ้มลูทีพ่รอ้มใชง้านเสมอเพือ่ชว่ยใหค้ณุ 
สามารถสง่ตอ่ใหผู้ถ้กูละเมดิไดอ้ยา่งเหมาะสม 
บรกิารตอ่ไปนี้ใหข้อ้มลูและใหค้วามชว่ยเหลอื 
• 1800RESPECT (1800 737 732)  

(ใหบ้รกิารทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง)  
หน่วยบรกิารใหคํ้าปรกึษาเรือ่งการคกุคามทางเพศ  
ความรนุแรงในบา้นและครอบครัวแหง่ชาต ิ 
(National Sexual Assault, Domestic Family 
Violence Counselling Service) ใหคํ้าปรกึษาทาง 
โทรศัพทแ์ละออนไลนแ์กบ่คุคลทีป่ระสบกับความ 
รุนแรง เพือ่นฝงู และครอบครวัของพวกเขา 
เชน่เดยีวกับใหข้อ้มลูดา้นผูป้ฏบัิตงิานและผูเ้ชีย่วชาญ 

• สมาคมผูล้ ีภ้ยัแหง่ออสเตรเลยี  
(Australian Refugee Association)  
โทรศพัท ์08 8354 2951 
ใหบ้รกิารทีห่ลากหลายเพือ่ชว่ยเหลอืชมุชนและ 
บคุคลทีเ่พิง่เดนิทางมาถงึออสเตรเลยี 

• บรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืในชว่งวกิฤตเกีย่วกับความ 
รุนแรงในบา้น (Domestic Violence Crisis Service) 
โทรศัพท ์1800 800 098 (ใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง) 
ใหค้วามชว่ยเหลอื ทางเลอืกทีป่ลอดภัยและบรกิาร 
สําหรับสตรแีละเด็กทีไ่ดร้ับผลกระทบจากความรุนแรง 
ในบา้นและครอบครัว DVCS ยังสามารถแนะนําใหส้ตร ี
สูบ่รกิารทีม่ใีหกั้บชาวอะบอรจินิและชมุชนจากหลาก 
หลายภาษาและวัฒนธรรมทีเ่หมาะสมไดอ้กีดว้ย 

• หน่วยงานใหบ้รกิารชว่ยเหลอืสตรผีูย้า้ยถิน่ฐาน  
(Migrant Women’s Support Service Inc) 
โทรศัพท ์08 8346 9417 หรอื 1800 800 098 
เจา้หนา้ทีม่คีวามรูส้องภาษาและสองวัฒนธรรม 
สามารถชว่ยเหลอืสตรผีูย้า้ยถิน่ฐานทีม่ภีมูหิลัง 
ทางภาษาและวฒันธรรมทีห่ลากหลายทีต่กอยูใ่น 
ความสมัพันธท์ีไ่มป่ลอดภยัและเป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่ง 
ตอ่ความรนุแรงมากทีส่ดุ พวกเขาทํางานรว่มกับ 
บรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นความรนุแรงในบา้น 
และผูใ้หบ้รกิารอืน่ ๆ ซึง่รวมถงึลา่มมอือาชพี และ 
พวกเขาเขา้ใจถงึความจําเป็นในการรักษาความลับ 
ของลกูคา้ 

• Nunga Mi:Minar 
โทรศัพท ์08 8367 6474 หรอื 1800 003 308 
บรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืสตรแีละเด็กชาวอะบอรจินิ 
ทีอ่าศัยอยูห่รอืกําลังหนีจากความรนุแรงในครอบครวั 

• บรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการคกุคามทางเพศ 
และการขม่ขนื Yarrow Place (Yarrow Place  
Rape and Sexual Assault Service)  
โทรศัพท ์8226 8777 หรอื 1800817431 
ใหบ้รกิารฟรแีละเป็นความลับสําหรับใครก็ตาม 
ทีถ่กูขม่ขนืหรอืถกูคกุคามทางเพศ 

 
ฉนัจะหาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั DFSV  
ไดจ้ากทีใ่ด? 
มแีหลง่ขอ้มลูออนไลนม์ากมายทีจ่ะชว่ยใหค้ณุเขา้ใจ DFSV  
ไดด้ยีิง่ขึน้ ซึง่ประกอบดว้ย  

Break the Cycle 
breakthecycle.sa.gov.au 

Our Watch 
www.ourwatch.org.au 

Stop it at the start 
www.respect.gov.au 

White Ribbon 
www.whiteribbon.org.au 

WSSSA 
www.womenssafetyservices.com.au 

 
นี่คอืหนึง่ในเอกสารขอ้เท็จจรงิ 4 ฉบับทีเ่กีย่วกับ DFSV ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับการระบุและการตอบสนองตอ่ DFSV  
มอียูใ่นเอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับที ่1 คน้หาขอ้มูลเกีย่วกับการสง่เสรมิความเสมอภาคทางเพศและการใหเ้กยีรตซิึง่กันและกัน  
ดเูอกสารขอ้เท็จจรงิฉบับที ่3 และ 4 

http://breakthecycle.sa.gov.au/
http://www.ourwatch.org.au/
http://www.respect.gov.au/
http://www.whiteribbon.org.au/
http://www.womenssafetyservices.com.au/
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