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การพฒันาแผนรบัชว่งตอ่ของแผนแห่งชาตวิา่ดว้ยการลดความรุนแรงตอ่สตรแีละบุตร ปี 2010–2022 

แสดงความคดิเห็นและชว่ยในการก าหนดอนาคตของการลดความรุนแรงในครอบครวั, ในบา้น 

และทางเพศในออสเตรเลยีในอนาคต 



เนือ้หา 

แสดงความคดิเห็นและชว่ยในการก าหนดอนาคตของการลดความรุนแรงในคร

อบครวั ในบา้น และทางเพศในออสเตรเลยี 

แผนแห่งชาตถิดัไป  

รฐับาลออสเตรเลยีก าลงัพฒันาแผนแห่งชาตวิ่าดว้ยการลดความรุนแรงตอ่สตรแีละบุตร ปี 2010–2022  

(แผนแห่งชาต)ิ ถดัไป 

แผนรบัชว่งต่อนีจ้ะอยู่บนพืน้ฐานของแผนแห่งชาตใินปัจจบุนัเพือ่รวบรวมความพยายามทัง้หมดของรฐับาล องคก์ร 

และบุคคลทั่วไปทั่วทัง้ประเทศในการลดความรุนแรงในครอบครวั ในบา้น และทางเพศ (FDSV) 

หน่วยงานประกนัสงัคมก าลงัท าการอภปิรายสาธารณะ 

เพือ่ขอใหบุ้คคลทัว่ไปและองคก์รทั่วประเทศออสเตรเลยีแสดงความคดิเห็นและชว่ยเราในการพฒันาแผนแห่งชาตถิดัไ

ป 

แสดงความคดิเห็นของคุณ 

ความคดิเห็นคุณเป็นสิง่ส าคญัในการก าหนดแผนแห่งชาตถิดัไป และชว่ยลด FDSV 

ในประเทศออสเตรเลยีหลงัจากปี 2022 

เราตอ้งการรบัฟังความคดิเห็นจากผูใ้หก้ารสนับสนุนความปลอดภยัในครอบครวั องคก์ร 

บุคคลทีม่ปีระสบการณจ์รงิเกีย่วกบัความรุนแรง นักวจิยั ผูใ้หบ้รกิาร ผูป้ฏบิตังิานในแนวหนา้ ธรุกจิ 

รฐับาลระดบัรฐัและทอ้งถิน่ และสาธารณชน  

ความคดิเห็นทีไ่ดร้บัระหวา่งการขอค าปรกึษาจะเป็นประเด็นส าคญัหลกัและจดุมุง่เนน้ส าหรบัแผนแห่งชาตถิดัไปในระ

ดบัประเทศ รฐั และเขตแดน 

และอยู่บนพืน้ฐานของขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัผ่านทางการไต่สวนสาธารณะเกีย่วกบัความรุนแรงในครอบครวั ในบา้น 

และทางเพศ (เรยีกสัน้ ๆ ว่าการไต่สวน)  

เราไดพ้ฒันาคู่มอืการขอค าปรกึษาเพือ่เป็นเครือ่งมอืชว่ยเหลอืคุณในการตอบแบบสอบถามการมสีว่นรว่ม DSS 

ไดด้ยีิง่ขึน้  

ขอ้เสนอแนะของคุณจะเป็นส่วนหน่ึงของการขอค าปรกึษาระดบัประเทศในวงกวา้งเพือ่ชว่ยเหลอืในการออกแบบ 

รูปแบบ และผลลพัธส์ าหรบัแผนแห่งชาตถิดัไป 

และจะมอบขอ้มูลเชงิลกึเกีย่วกบัล าดบัความส าคญัส าหรบัการปรบัใชแ้ผนในปี 2022 

นอกจากนี ้เรายงัรบัฟัง:  

• กลุม่ผูใ้หค้ าปรกึษาแผนแห่งชาตทิีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นความรุนแรงในครอบครวั ในบา้น และทางเพศ 

• ผูเ้ช ีย่วชาญผ่านเวริก์ชอปเสมอืนแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายในแต่ละรฐัและเขตแดน 

เพือ่ชว่ยจบัประเด็นความเห็นทีเ่ฉพาะเจาะจงในแตล่ะสถานทีแ่ละพืน้เพทีห่ลากหลาย  

• การสมัภาษณเ์จาะลกึเพือ่จดัการปัญหาทีเ่ฉพาะเจาะจงทีไ่ดร้บัจากการขอค าปรกึษาซึง่ตอ้งการการสนทนา

แลกเปลีย่น-ในเชงิลกึมากยิง่ขึน้  

สมคัรรบัขอ้มูลอปัเดต 

คุณสามารถรบัขอ้มูลอปัเดตเกีย่วกบัโอกาสในการขอค าปรกึษาในอนาคตและพฒันาการของแผนแห่งชาตถิดัไปได ้

ทางจดหมายข่าวทีจ่ะส่งใหเ้ป็นประจ า โดยการสมคัรรบัดา้นลา่ง  

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Social_Policy_and_Legal_Affairs/Familyviolence
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Social_Policy_and_Legal_Affairs/Familyviolence
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Social_Policy_and_Legal_Affairs/Familyviolence


 

หากคุณตอ้งการความชว่ยเหลอื 

ความรุนแรงในครอบครวั ในบา้น และทางเพศอาจเป็นหวัขอ้ทีย่ากในการหารอื 

และความปลอดภยัของคุณเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด 

หากคุณหรอืบางคนทีคุ่ณรูจ้กัตอ้งการความชว่ยเหลอืหรอืการสนับสนุน โปรดตดิตอ่หน่ึงในบรกิารดา้นล่างนี:้ 

• ในกรณีฉุกเฉิน โทร Triple Zero เลขศนูยส์ามตวั (000) 

• 1800RESPECT (1800 737 732) ส าหรบัประเด็นเกีย่วกบัความรุนแรงในครอบครวั ในบา้น 

และทางเพศ 

• Lifeline 13 11 14 ส าหรบัชว่ยเหลอืในชว่งวกิฤตแิละการป้องกนัการฆ่าตวัตาย 

• Beyond Blue 1300 224 636 ส าหรบัชว่ยเหลอืในเรือ่งความกงัวล ซมึเศรา้ และการฆ่าตวัตาย 

• MensLine 1300 78 99 78 ส าหรบัชว่ยเหลอืผูช้ายทีม่คีวามกงัวลดา้นครอบครวัและความสมัพนัธ ์

• Suicide Call Back Service (บรกิารโทรกลบัเกีย่วกบัการฆ่าตวัตาย) 1300 659 467 

กล่องขอ้ความคงทีแ่ละปุ่มจะปรากฏบนทุกหน้าของการขอค าปรกึษาของคุณ 

 แชรเ์นือ้หานีบ้น (รูปสญัลกัษณโ์ซเชยีลมเีดยี) 

วนัทีก่ าหนด  

การขอค าปรกึษาเร ิม่ในวนัที ่XXX 2021 เวลา AEST (จะยนืยนัเรว็ ๆ นี)้ 

การขอค าปรกึษาสิน้สุดในวนัที ่XXX 2021 เวลา AEST (จะยนืยนัเรว็ ๆ นี)้ 

ปุ่ม 

 ตดิตอ่เรา Nationalplanfeedback@dss.gov.au  

 สมคัรรบัขอ้มลูอปัเดต  

 ความรุนแรงในครอบครวั ในบา้น และทางเพศอืน่ ๆ ในประเทศออสเตรเลยี: ภาพรวม 

 อืน่ ๆ       

ความรุนแรงในครอบครวั ในบา้น และทางเพศในประเทศออสเตรเลยี – ภาพรวม 

ความรุนแรงในครอบครวัหมายถงึการกระท าทีใ่ชค้วามรุนแรงซึง่เกดิขึน้ระหว่างบุคคลสองคนทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพั

นธอ์นัใกลช้ดิ ซึง่รวมถงึการล่วงละเมดิทางรา่งกาย ทางเพศ ทางอารมณ ์ทางจติใจ และทางการเงนิ 

แมว้่าจะไม่มคี านิยามหน่ึงเดยีว 

องคป์ระกอบหลกัของความรุนแรงในครอบครวัคอืพฤตกิรรมทีไ่ดร้บัผลจากการขบัเคลือ่นทางเพศซึง่มคีวามรุนแรง 

mailto:Nationalplanfeedback@dss.gov.au


และอาจเกีย่วขอ้งกบัการควบคมุคู่ครองผ่านความกลวั การบบีบงัคบั และการข่มขู ่— ยกตวัอย่างเชน่ 

การใชพ้ฤตกิรรมทีรุ่นแรงหรอืข่มขู่ 

ความรุนแรงในครอบครวัหมายถงึความรุนแรงระหว่างสมาชกิในครอบครวั และระหว่างคูค่รองทีใ่กลช้ดิ 

ซึง่รวมถงึพฤตกิรรมประเภทเดยีวกนัทีถ่อืเป็นความรุนแรงในครอบครวั 

แต่ยงัรวมถงึความสมัพนัธข์องการสมรสและเครอืญาตใินวงกวา้งทีส่ามารถเกดิขึน้ได ้

ความรุนแรงทางเพศหมายถงึการกระท าทางเพศโดยปราศจากความยนิยอม ซึง่สามารถรวมถงึการขู่เข็ญ 

บบีบงัคบัทางรา่งกาย การข่มขนื การคุกคามทางเพศ การบบีบงัคบัใหช้มหรอืมสีว่นรว่มในสิง่ลามก การบงัคบัขายตวั 

หรอืการใหม้เีพศสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ ความรุนแรงทางเพศสามารถกระท าไดโ้ดยคู่ครองในปัจจบุนัหรอืในอดตี 

บุคคลอืน่ทีรู่จ้กัเหยือ่ หรอืคนแปลกหนา้  

การวจิยัในระดบัประเทศและนานาชาตไิดร้ะบุว่าความไม่เท่าเทยีมทางเพศเป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัตอ่ความรุนแรงในคร

อบครวั ในบา้น และทางเพศ (FDSV) 

นอกจากนี ้งานวจิยัยงัแสดงวา่โดยสว่นใหญ่แลว้ FDSV สง่ผลกระทบต่อสตรแีละเด็ก 

การส ารวจความปลอดภยัส่วนบุคคลปี 2016 พบว่าประมาณหน่ึงในสีข่องผูห้ญงิและหน่ึงใน 13 

ของผูช้ายเคยมปีระสบการณข์องความรุนแรงทางรา่งกายหรอืทางเพศจากผูท้ีใ่กลช้ดิตัง้แต่อายุ 15 ปี 

ตัง้แต่แผนแห่งชาตใินการลดความรุนแรงตอ่สตรแีละบุตรไดร้บัการแนะน าในปี 2010 

รฐับาลออสเตรเลยีไดล้งทุนมากกว่า 1 พนัลา้นดอลลา่รเ์พือ่โตต้อบและป้องกนั FDSV โดยตรง 

แผนปฏบิตักิารทีส่ีซ่ ึง่เร ิม่ตน้ในปี 2019 เป็นแผนปฏบิตักิารสดุทา้ยภายใตแ้ผนแห่งชาต ิ

และประกอบไปดว้ยการลงทุนมลูค่า 340 ลา้นดอลล่ารโ์ดยรฐับาลออสเตรเลยีในการลดความรุนแรงต่อสตรแีละเด็ก 

เงนิทุนนีไ้ดช้ว่ยสนับสนุนหน่วยบรกิารแนวหนา้ 

มอบสถานทีท่ีป่ลอดภยัและชว่ยใหเ้หยือ่อยู่ในบา้นของตนไดอ้ย่างปลอดภยั 

และรว่มมอืกบัเหยือ่เพศชายและผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าผดิในประเด็นของกฎหมายครอบครวั 

โดยเป็นการตอบสนองตอ่โควดิ-19 รฐับาลไดจ้ดัสรรเงนิทุนเพิม่เตมิมลูคา่ 130 ลา้นดอลลา่ร ์

โดยตรงไปยงัรฐัและเขตแดนผ่านทางขอ้ตกลงความรว่มมอืแห่งชาตเิกีย่วกบัการโตต้อบต่อความรุนแรงภายในบา้นแ

ละครอบครวัโควดิ-19 (NPA) 

การท าเชน่นีช้ว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการสนับสนุนผูห้ญงิและเด็กทีป่ระสบหรอืมคีวามเสีย่งต่อความรุนแรงระหว่า

งโรคระบาด ซึง่รวมถงึกลุม่ผูม้คีวามเสีย่ง ผูห้ญงิซึง่ถอืวซีา่ช ัว่คราว และผูท้ีอ่ยู่ในชมุชนห่างไกล  

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัแผนแห่งชาต ิพรอ้มทัง้เอกสารสนับสนุน และแผนปฏบิตักิาร โปรดเยีย่มชมเว็บไซต ์

plan4womenssafety  

สมคัรรบัขอ้มูลอปัเดต 

คุณสามารถรบัขอ้มูลอปัเดตเกีย่วกบัโอกาสในการขอค าปรกึษาในอนาคตและพฒันาการของแผนแห่งชาตถิดัไปได ้

ทางจดหมายข่าวทีจ่ะส่งใหเ้ป็นประจ า โดยการสมคัรรบัดา้นลา่ง  

 

 

https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-and-justice/personal-safety-australia/latest-release
https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-and-justice/personal-safety-australia/latest-release
https://plan4womenssafety.dss.gov.au/

