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ฉบบัทีส่ี ่(แผนแหง่ชำต)ิ
ขอ้มูลในเอกสารขอ้เท็จจรงินีถ้กูออกแบบมาใหอ่้านง่าย 

บทน ำ 
ความรนุแรงต่อสตรแีละเด็กทกุรปูแบบเป็นเร ือ่งทีไ่ม่อาจยอมรบัได ้ไม่ว่าจะอยู่ในชมุชนและวฒันธรรมใด  รฐับาลทุกระดบั

รวมถงึภาคธรุกจิ ผูใ้หบ้รกิาร และชมุชนตอ้งด าเนินการและลงทุนอย่างต่อเน่ืองเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิความรนุแรง พรอ้ม

ใหก้ารสนับสนุนสตรแีละเด็กทุกทีทุ่กเวลาทีต่อ้งการ  

การยุตคิวามรนุแรงต่อสตรแีละบุตรเร ิม่ตน้ดว้ยการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างชายและหญงิและเคารพบุคคลทุกเพศวยั  

แมส้าเหตทุีก่อ่ใหเ้กดิความรนุแรงต่อสตรแีละบุตรจะไมไ่ดม้าจากเหตผุลเดยีว แต่ความไม่เท่าเทยีมทางเพศเป็นรากฐาน 

ทีก่อ่ใหเ้กดิความรนุแรงขึน้ แผนปฏบิตักิารฉบบัทีส่ีจ่ะเดนิหนา้แกไ้ขปัญหานีต้่อไป โดยวางมาตรการป้องกนั และมาตรการ

การแทรกแซงและการตอบโตต้ัง้แต่เน่ินๆ ตลอดจนรว่มมอืแกไ้ขปัญหากบัผูท้ีใ่ชค้วามรนุแรงโดยตรงเพือ่หยุดปัญหานี้

ปัจจบุนัสถติติวัเลขความรนุแรงตอ่สตรสีงูจนน่าตกใจ โดยพบว่าทกุๆ เกา้วนั จะมสีตรหีน่ึงคนทีถ่กูคนรกัหรอือดตีคนรกัฆ่าจน

เสยีชวีติ1 นอกจากนี ้อตัราความรนุแรงทางเพศในออสเตรเลยียงัเพิม่ขึน้รอ้ยละแปดตัง้แต่ปี 2559 ถงึ 25602 ความรนุแรง

ซบัซอ้นอืน่ๆ เชน่ การถกูบงัคบัใหแ้ต่งงานและการล่วงละเมดิทางสนิสอดยงัคงปรากฏใหเ้ห็นอยู่ ประสบการณด์งักล่าวอาจ

ไดร้บัอทิธพิลจากความเชือ่และประเพณีทางวฒันธรรม การยา้ยถิน่ฐาน และการตัง้ถิน่ฐานในประเทศใหม่บางคร ัง้กเ็กดิจาก

ค่านิยมทางศาสนาหรอืวฒันธรรมตลอดจนปัจจยัอืน่ ๆ องคก์รทุกภาคส่วนจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัอาชญากรรมเหล่านี้

และพรอ้มรบัมอืแกไ้ขปัญหา 

แผนระดบัชำตแิละพฒันำกำรแผนปฏบิตักิำรฉบบัทีส่ี ่
รฐับาลไดป้ระกาศแผนแห่งชาตใินปี พ.ศ. 2554 โดยมจีดุมุ่งหมายเพือ่ลดจ านวนสตรแีละบุตรทีโ่ดนกระท าความรนุแรงลงทกุปี 

ตลอดจนเฝ้าระวงัใหส้ตรแีละบุตรใชช้วีติอย่างปลอดภยั แผนระดบัชาตฉิบบันีเ้ช ือ่มโยงกบังานส าคญัทีด่ าเนินการโดยรฐับาล

กลาง รฐับาลรฐั เขตปกครองตนเอง ตลอดจนองคก์รชมุชนและคนออสเตรเลยีทุกภาคส่วน โดยชีใ้หเ้ห็นว่าความรนุแรงต่อสตร ี

และเด็กเป็นปัญหาทีซ่บัซอ้น และจ าเป็นตอ้งอาศยัแผนปฏบิตักิารระยะยาว ดว้ยเหตนีุเ้อง ทางรฐับาลจงึไดอ้อกแผนระดบัชาติ

ทัง้หมดสีฉ่บบั แต่ละฉบบัสานต่อแนวคดิจากฉบบักอ่นหนา้ โดยก าหนดออกแผนแห่งชาตทิุกสามปี เอกสารฉบบันีส้รปุ

สาระส าคญัของแผนปฏบิตักิารฉบบัทีส่ีซ่ ึง่เป็นแผนปฏบิตักิารฉบบัสดุทา้ยของแผนแห่งชาตนีิ้

ส าหรบัแผนปฏบิตักิารฉบบัทีส่ีร่ฐับาลออสเตรเลยีไดห้ารอืกบัประชาชนหลายรอ้ยคนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความรนุแรง 

ตลอดจนรว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นวงกวา้งเพือ่หยุดยัง้ปัญหานี ้ในปีพ.ศ. 2561 มกีารจดัประชมุหารอืรา่งแผน

ทัง้หมด 30 คร ัง้ โดยมผีูเ้ขา้รว่มประชมุกวา่ 600 คน และองคก์รกว่า 400 แห่ง โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุเหล่านี ้ไดแ้ก ่บุคคลที่

คลกุคลกีบัสตรทีีต่กเป็นเหยือ่ความรนุแรงในครอบครวัและความรนุแรงทางเพศ ชมุชนทอ้งถิน่ นักวจิยั และบุคลากรจาก

1 Australian Institute of Health and Welfare (AIHW), Family, domestic and sexual violence in Australia: continuing 
the national story 2019 (Canberra, ACT: AIHW, 2019, https://www.aihw.gov.au/reports/domestic-violence/family-
domestic-sexual-violence-australia-2019/report-editions. 
2 Australian Bureau of Statistics (ABS), Recorded Crime – Victims, Australia, 2017 (Canberra, ACT: ABS, 2018), 
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4510.0~2017~Media%20Release~Recording
%20of%20sexual%20assaults%20reaches%20eight-year%20high%20(Media%20Release)~16. 

https://www.aihw.gov.au/reports/domestic-violence/family-domestic-sexual-violence-australia-2019/report-editions
https://www.aihw.gov.au/reports/domestic-violence/family-domestic-sexual-violence-australia-2019/report-editions
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4510.0~2017~Media%20Release~Recording%20of%20sexual%20assaults%20reaches%20eight-year%20high%20(Media%20Release)~16
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4510.0~2017~Media%20Release~Recording%20of%20sexual%20assaults%20reaches%20eight-year%20high%20(Media%20Release)~16


หน่วยงานสาธารณสขุ หน่วยงานยุตธิรรม และองคก์รธรุกจิ บทสรปุของการประชมุหารอืเหล่านีก้อ่ใหเ้กดิเป็นแผนปฏบิตักิาร

ฉบบัทีส่ีน่ี่เอง

แผนปฏบิตักิำรฉบบัทีส่ี ่
แผนปฏบิตักิารฉบบัทีส่ีป่ระกอบดว้ยหลกัการส าคญั 8 ประการ โดยหลกัการทัง้ 8 ขอ้นี ้จะน าไปใชป้ฏบิตักิบักจิกรรม

ในแผนปฏบิตักิารฉบบัทีส่ีท่ ัง้หมด และชว่ยสนับสนุนตลอดจนตอกย า้ประเด็นส าคญัระดบัชาต ิ5 ประการ โดยประเด็นส าคญั

ระดบัชาตทิัง้ 5 ขอ้นี ้คอืเป้าหมายหลกัทีร่ฐับาลใหค้วามส าคญั และเป็นแนวคดิทีร่วบรวมจากการประชมุหารอืและจาก

พยานหลกัฐานทีร่วบรวมและวเิคราะหไ์วท้ ัง้หมด 

ประเดน็ส ำคญัระดบัชำตปิระกำรที ่1 :

กญุแจส าคญัอยู่ทีก่ารป้องกนัตัง้แต่แรก  
การป้องกนัเป็นวธิขีจดัความรนุแรงต่อสตรแีละบุตรทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ และเป็นหวัใจหลกัของแผนปฏบิตักิารฉบบัทีส่ี ่

การป้องกนัตัง้แตแ่รกหมายถงึการป้องกนัไม่ใหเ้กดิความรนุแรงต่อสตรแีละบุตรตัง้แตแ่รก หรอืหมายถงึการเปลีย่นทศันคต ิ

พฤตกิรรม และคา่นิยมทีใ่ชเ้ป็นขอ้แกต้วั แกต้่าง หรอืสนับสนุนใหเ้กดิความรนุแรงต่อสตรแีละเด็ก การลงมอืปฏบิตัเิพือ่ป้องกนั

ตัง้แตแ่รกนี ้เป็นสิง่ทีทุ่กคนในชมุชนท าได ้ไม่ใชส่ิง่ทีผู่ท้ีไ่ดร้บัผลกระทบตอ้งท าเท่าน้ัน

ประเดน็ส ำคญัระดบัชำตปิระกำรที ่2 :

สนับสนุนสตรแีละบตุรชาวอะบอรจินิและชาวเกาะชอ่งแคบทอรเ์รส 
สตรเีด็กและชมุชนชาวอะบอรจินิและชอ่งแคบทอรเ์รสชอ่งแคบยงัคงประสบกบัความรนุแรงในระดบัสงูอย่างไม่เป็นสดัสว่น3 

เราตอ้งแสดงจดุยนืใหช้ดัเจนว่า การใชค้วามรนุแรงในครอบครวัมใิชว่ฒันธรรมส่วนหน่ึงของประเทศออสเตรเลยี หรอื

ของชาวอะบอรจินิและชาวเกาะชอ่งแคบทอรเ์รส ปัจจยัทางวฒันธรรมและครอบครวัคอืกญุแจส าคญัทีช่ว่ยปกป้องครอบครวั

ชาวพืน้เมอืงจากความรนุแรง โดยเราจะตอ้งสนับสนุนสตรอีะบอรจินิและชาวเกาะชอ่งแคบทอรเ์รสต ์ใหเ้ขามสีทิธิเ์ลอืกปกป้อง

และส่งเสรมิความปลอดภยัของตนเองและครอบครวัในระยะยาว หากประสงคจ์ะหลดุออกจากวงจรทางสงัคมทีส่รา้ง 

ความเจ็บปวดและความรนุแรง แผนปฏบิตักิารฉบบัทีส่ีต่ระหนักว่าการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความรนุแรงในครอบครวั  

ตอ้งเร ิม่จากการรูจ้ดุแข็งของแต่ละบุคคล ครอบครวัและชมุชน 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาความรนุแรงต่างๆ ทีน่ ามาใช ้จะตอ้งดงึใหส้ตรชีาวอะบอรจินิและชาวเกาะชอ่งแคบทอรเ์รสมสี่วนรว่ม 

และมอบสทิธิต์ดัสนิใจประเด็นต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ผูใ้หบ้รกิารและรฐับาลจะตอ้งท างานรว่มกนักบัชาวอะบอรจินิและ

ชาวเกาะชอ่งแคบทอรเ์รสต ์ตลอดจนองคก์รทีค่วบคมุโดยชมุชน เพือ่ก าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมกบัวฒันธรรม เปิดเผย

ปัญหาความรนุแรง และแกไ้ขในระดบัองคร์วม เพือ่ฟ้ืนฟูเยยีวยาครอบครวัและชมุชน

3 Our Watch, Changing the Picture: A National Resource to Support the Prevention of Violence against 
Aboriginal and Torres Strait Islander Women and their Children (Melbourne, VIC: Our Watch, 2018), 
https://www.ourwatch.org.au/getmedia/ab55d7a6-8c07-45ac-a80f-dbb9e593cbf6/Changing-the-picture-AA-
3.pdf.aspx.

https://www.ourwatch.org.au/getmedia/ab55d7a6-8c07-45ac-a80f-dbb9e593cbf6/Changing-the-picture-AA-3.pdf.aspx
https://www.ourwatch.org.au/getmedia/ab55d7a6-8c07-45ac-a80f-dbb9e593cbf6/Changing-the-picture-AA-3.pdf.aspx


ประเดน็ส ำคญัระดบัชำตปิระกำรที ่3 : เคารพ รบัฟัง

และชว่ยเหลอืสตรแีละเด็กทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความรนุแรง 

และผ่านประสบการณแ์ละระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 
สตรทีุกคน ไม่ว่าจะมภีมูหิลงัมาจากทีใ่ดก็อาจตกเป็นเหยือ่ความรนุแรงในครอบครวัและความรนุแรงทางเพศได ้ทัง้นี ้ใชว่่าสตร ี

ทุกคนจะประสบเหตกุารณค์วามรนุแรงแบบเดยีวกนั การรบัฟังประสบการณข์องเหยือ่และผูร้อดชวีติ จะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจว่า

มาตรการใดจงึจะเหมาะสม ผูใ้หบ้รกิารสนับสนุนควรปฏบิตัดิงัต่อไปนี ้:

• ใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการ และความคดิเห็นของผูท้ีต่กเป็นเหยือ่และผูร้อดชวีติ

• หลกีเลีย่งการเลอืกปฏบิตัติ่อผูท้ีต่กเป็นเหยือ่หรอืผูร้อดชวีติ

• เขา้ใจประสบการณค์วามเจ็บปวดทีแ่ตกต่างกนั

• ค านึงถงึความตอ้งการและประสบการณใ์นบรบิทวฒันธรรมต่างๆ

• ค านึงถงึเชือ้ชาต ิค่านิยมเร ือ่งเพศ เพศสภาพ และความพกิาร

• พจิารณาความไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างหญงิและชาย โดยค านึงเร ือ่งแนวทางการเลอืกปฏบิตัทิางสงัคมและการรดิรอนสทิธิ ์

รปูแบบต่างๆ

เราจ าเป็นตอ้งพจิารณาความไม่เท่าเทยีมกนัระหวา่งหญงิและชาย โดยค านึงเร ือ่งแนวทางการเลอืกปฏบิตัทิางสงัคมและ 

การรดิรอนสทิธิร์ปูแบบต่างๆ ไปพรอ้มๆ กนั ทัง้นี ้เช ือ้ชาต ิเพศ และความพกิาร ตลอดจนอตัลกัษณร์ปูแบบต่างๆ ลว้นส่งผล

ต่อประสบการณค์วามรนุแรงทีส่ตรไีดร้บัทัง้สิน้ 

ประเดน็ส ำคญัระดบัชำตปิระกำรที ่4 :

ตอบโตค้วามรนุแรงทางเพศและการลว่งละเมดิทางเพศ 
ความรนุแรงทางเพศอาจเกดิขึน้ในลกัษณะปัญหาความรนุแรงในครอบครวั ความรนุแรงในบา้น หรอืเป็นอาชญากรรม และ

เมือ่พจิารณาเร ือ่งความรนุแรงในครอบครวัและในบา้น สตรมีกัถกูคกุคามทางเพศและล่วงละเมดิทางเพศมากกวา่ผูช้าย4 

แมเ้มือ่ไม่นานนีร้ฐัจะแกไ้ขมาตรการทางกฎหมายใหม่ แตก่็ยงัมอีปุสรรคทีข่วางกัน้มใิหส้ตรอีอกมาแจง้ความรอ้งทกุขห์รอื

เขา้ถงึบรกิารต่างๆ อยู่หลายประการ เชน่ การมองว่าค าพูดของสตรไีรน้ ้าหนัก จนท าใหส้ตรเีหล่าน้ันไม่เชือ่ระบบยุตธิรรม

ทางอาญา เป็นตน้ 

แผนปฏบิตักิารฉบบัทีส่ีเ่นน้การแกไ้ขปัญหาความรนุแรงทางเพศผา่นมาตรการป้องกนัตัง้แต่แรกเร ิม่ 

อาท ิการสรา้งความตระหนักรูแ้ละความเขา้ใจประเด็นต่าง ๆ เชน่ ความเทา่เทยีมกนัทางเพศ  

การสมยอมรว่มกนั และความสมัพนัธท์างเพศทีด่ขีองคู่รกั โดยเฉพาะอย่างยิง่คนหนุ่มสาว นอกจากนี้

ยงัมจีดุมุง่หมายเพือ่หยุดไม่ใหป้ระชาชนโทษความผดิทีเ่หยือ่ดว้ย การมุ่งแกไ้ขปัญหานี ้ยงัชว่ยลด

จ านวนผูถ้กูล่วงละเมดิทางเพศทีบ่า้น ทีท่ างาน พืน้ทีส่าธารณะ

และสงัคมออนไลนอ์กีดว้ย 

4 ABS 2016 Personal Safety Survey. 



 

 

ประเดน็ส ำคญัระดบัชำตปิระกำรที ่5 : 

ปรบัปรงุมาตรการสนับสนุนและระบบใหบ้รกิาร  
รฐับาลทุกภาคสว่น ยงัคงทุ่มเทอย่างหนักเพือ่ปรบัปรงุระบบใหบ้รกิารทีเ่อือ้ใหส้ตรแีละบุตรเขา้ถงึ

ความชว่ยเหลอืเมือ่ตอ้งการ มาตรการดา้นนี ้ไดแ้ก ่การตรวจจบัความรนุแรง การแกไ้ข 

วธิกีารแจง้ความรอ้งทกุข ์และการบรรเทาความอบัอายทีส่ตรตีอ้งพบเมือ่เขา้ขอความชว่ยเหลอื  

ระบบใหบ้รกิำรตำ่งๆ จะตอ้งท ำงำนรว่มกนัเพือ่บรรลุวตัถุประสงคด์งัตอ่ไปนี ้:  

• ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความรนุแรงต่อสตรแีละเด็ก 

• ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของสตรแีละเด็กเป็นอนัดบัแรก 

• ป้องกนัไม่ใหผู้ก้ระท าผดิใชค้วามรนุแรง 

การรบัรูแ้ละเขา้ชว่ยเหลอืต ัง้แตพ่บสญัญาณเตอืนภยัต ัง้แตเ่น่ินๆ คอืกุญแจส าคญั ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการเขา้

แทรกแซงต ัง้แตร่ะยะแรกคอื :  

• หยุดการเพิม่ระดบัความรนุแรงต่อสตรแีละเด็ก 

• ปกป้องผูท้ีต่กเป็นเหยือ่จากอนัตรายทีเ่กดิขึน้ทนัท ี

• ป้องกนัไม่ใหร้ะดบัความรนุแรงเพิม่มากขึน้ 

 

กำรน ำแผนปฏบิตักิำรฉบบัทีส่ีไ่ปปฏบิตั ิ
ในอกีไมก่ีเ่ดอืนขา้งหนา้ รฐับาลกลาง รฐับาลรฐั เขตปกครองตนเอง จะพฒันาแผนด าเนินงานระดบัชาต ิโดยแผนนีจ้ะก าหนด

นโยบายและแผนงานทีร่ฐับาลทุกภาคส่วนจะน าไปด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นส าคญัระดบัชาตใินแผนปฏบิตักิารฉบบัที่

สีนี่ ้เพือ่ลดความรนุแรงต่อสตรแีละเด็ก แผนด าเนินงานนีจ้ะก าหนดกลไกการตรวจสอบและวดัผลประสทิธภิาพของแผน ตลอด

วาระแผนปฏบิตักิารฉบบัทีส่ีนี่ ้

 

ขอ้มูลเพิม่เกีย่วกบัแผนแหง่ชำต ิ 
• อ่านรายละเอยีดไดท้ี ่www.plan4womenssafety.dss.gov.au  

• อ่านแผนปฏบิตักิารระดบัชาตฉิบบัเต็มไดท้ี ่ www.dss.gov.au  

 

หำกตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอื : 
เราพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืคณุ หรอืคนรูจ้กัทีก่ าลงัเผชญิความรนุแรง หากเกดิเหตฉุุกเฉิน โปรดตดิต่อ 000 

 

หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ ขอความชว่ยเหลอื หรอืค าปรกึษา โปรดตดิต่อ 1800RESPECT ทีเ่บอร ์1800 737 732  

หรอืไปทีw่ww.1800respect.org.au บรกิารนีฟ้ร ีขอ้มูลทุกอย่างจะถกูเก็บเป็นความลบัและเปิดตลอด 24 ช ัว่โมง 

http://www.plan4womenssafety.dss.gov.au/

	ข้อมูลสำคัญ : แผนปฏิบัติการสำหรับแผนระดับชาติ เพื่อลดความรุนแรงต่อสตรีและบุตร ปี 2553-2565 ฉบับที่สี่ (แผนแห่งชาติ)
	บทนำ
	แผนระดับชาติและพัฒนาการแผนปฏิบัติการฉบับที่สี่
	แผนปฏิบัติการฉบับที่สี่
	ประเด็นสำคัญระดับชาติประการที่ 1 : กุญแจสำคัญอยู่ที่การป้องกันตั้งแต่แรก
	ประเด็นสำคัญระดับชาติประการที่ 2 : สนับสนุนสตรีและบุตรชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส
	ประเด็นสำคัญระดับชาติประการที่ 3 : เคารพ รับฟัง และช่วยเหลือสตรีและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และผ่านประสบการณ์และระดับการศึกษาแตกต่างกัน
	ประเด็นสำคัญระดับชาติประการที่ 4 : ตอบโต้ความรุนแรงทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ
	ประเด็นสำคัญระดับชาติประการที่ 5 : ปรับปรุงมาตรการสนับสนุนและระบบให้บริการ
	การนำแผนปฏิบัติการฉบับที่สี่ไปปฏิบัติ
	ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับแผนแห่งชาติ
	หากต้องการความช่วยเหลือ :

