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ข่าวสารจากสถานกงสุลใหญ่ฯ 

สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในซิดนีย์และรัฐนิวเซาท์เวลส์ทุกท่าน 

 

 เดือนที่ผ่านมา มีงานที่น่าปิติยินดีหลายงาน ตั้งแต่ความส าเร็จการจดังาน
คอนเสริ์ตเพื่อระดมเงินบรจิาคซ่อมแซมหลงัคาโบสถ์วัดพทุธรังสแีอนนนัเดลเมือ่วนัที่          
20 มิถุนายน 2558 ผมเองก็ไปร่วมในงานคอนเสริ์ตดว้ย มีทั้งพีน่้องคนไทยพี่นอ้งคนลาว     
มาร่วมงานกันสนุกสนาน  เงนิบริจาคทั้งในงานและก่อนงาน รวมแลว้หลายหมื่นดอลลาร์    
นึกถงึค าที่ว่า   “วัดจะดีมีสถานเพราะบา้นช่วย บา้นจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย....”          
วัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจและกจิกรรมทางศาสนาให้กับชุมชนไทยมานาน เมื่อวัดถึงคราว
จ าเป็นตอ้งบูรณะ ชุมชนไทยก็ชว่ยกันคนละไม้คนละมอื น่ายินดีเป็นอย่างย่ิง 

 นอกจากนี้ ผมกข็อแสดงความยินดีอกีครั้งหนึ่งกับคุณอรวรรณ โกศะรถ ซ่ึงอทุิศ
ตนช่วยเหลอืงานวดัไทยหลายแห่งมาหลายสิบปีที่ได้รับพระราชทานเหรียญเงินดิเรกคณุาภรณ์
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสถานกงสุลใหญฯ่ ได้จัดพิธมีอบเหรียญพระราชทานไป
เมื่อวันที่ 21 มิถนุายน 2558 ที่วดัพุทธรังษีแอนนันเดล 

 และเมื่อปลายเดอืนมถิุนายน  ผมก็น าคณะเยาวชนและผู้ปกครองในโครงการ
เยาวชนไทยจากออสเตรเลียเยือนแผ่นดนิแม่ ครั้งที่ 5 รวม 76 คน ไปเยือนประเทศไทย    
โดยได้เข้าเย่ียมคารวะท่านนายกรฐัมนตรีพลเอกประยุทธฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
หลังจากให้โอวาทและถา่ยรูปเป็นที่ระลกึกนัแล้ว ท่านนายกฯ ยังใจดีให้เดก็ ๆ  ได้เข้าไปชม
ห้องท างานของท่านที่ตกึไทยคู่ฟ้าด้วย  นอกจากนี้ ในวันที่ 10 กรกฎาคม คณะเยาวชนฯ ก็ได้
ไปบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ ที่สถานีโทรทัศน์ ททบ. 5 
และ TGN ด้วย ซึ่งคงจะมกีารแพร่ภาพในชว่งงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ต่อไป  
งานนี้ตอ้งขอบคุณการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทยและการบินไทย ส านักงานซิดนีย์ทีส่นบัสนุน
โครงการด้วยดทีุกครั้ง   

 ผมขอปิดท้ายอกีครั้งดว้ยการเชิญชวนประชาสัมพันธ์งานส าคัญที่สุดอีกงานหนึ่ง
ของพสกนกิรชาวไทย  ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 ถึง 14.00 น.    
สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับทมีประเทศไทย จะจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชนิีนาถ ที่ RSL Paddington,  220-232 Oxford St  ขอเชิญชวนคนไทยทุกหมู่
เหล่ามาร่วมถวายพระพรฯ พรอ้มชมการแสดงของเด็ก ๆ ลกูหลานไทยและรับประทานอาหาร
ร่วมกันดว้ยครับ 

 

     แล้วพบกนัครับ 

Telephone :  +61 2 9241 2542     
+61 2 9241 2543 
 
Emergency :  0411 424 303 
 
Address :  
Level 8, 131 Macquarie Street     
Sydney NSW 2000 
 
E-Mail : 
thaisydney@thaiconsulatesydney.org 
 
FB : www.facebook.com/
sydthaiconsulate 

ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์         

http://www.thaiconsulatesydney.com.au
mailto:thaisydney@thaiconsulatesydney.org
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กดห 

 

 
 

 ในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ปัญหาชาวโรฮีนจาและขบวน
การค้ามนุษย์ดจูะกลายเป็นขา่วใหญ่ของบ้านเราที่ได้รับความสนใจ
อย่างมาก  แถมยังมีขา่วลงในรายการโทรทัศน์ของออสเตรเลียด้วย   
จดหมายข่าวฉบับนี้จึงขอแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้มาให้ทราบ 
 

  ปัญหาชาวโรฮีนจา มีที่มาจากการโยกยา้ยถิ่นฐานแบบไม่
ปกติของกลุ่มเรือมนุษย์ซ่ึงไม่ได้มีแต่ชาวโรฮีนจา ยังมีชาวบังกลาเทศ   
ที่พากันอพยพออกนอกประเทศเพื่อต้องการแสวงหาชวีิตที่ดีกวา่โดยมี
เป้าหมายคือประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซ่ึงเป็นประเทศที่พลเมือง
ส่าวนใหญ่เป็นมุสลิม คนกลุ่มนีย้ังต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการ
ลักลอบขนคน หรือขบวนการค้ามนุษย์ลอ่หลอกให้ไปเสี่ยงภยัเดินทาง
ข้ามน้ าขา้มทะเล  เส่ียงต่อการถูกลวงละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน       
โรคภัยไช้เจ็บ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต  ประเทศไทยอยู่ในสถานะเป็น
ทางผ่าน แต่กห็ลีกเล่ียงที่จะต้องรับสภาพปัญหา รวมทั้งต้องให้ความ
ช่วยเหลือในแง่มนุษยธรรมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้  
 

 ที่ผ่านมา เป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ ไทยได้ให้ความ
ช่วยเหลือให้ทพีักพิงกับผูแ้สวงหาทีพ่ักจากภูมภิาคอินโดจีนกว่า 1 ล้าน
คน และปัจจบุันก็ยังมีอกีกว่า 1 แสนคน ที่อาศัยทีพ่ักพิงชั่วคราวถึง 

9 แห่ง ใน 4 จังหวัด และล่าสุด นายกรฐัมนตรีได้สั่งการให้
กระทรวงกลาโหมจัดตั้ง ศูนย์อ านวยการลาดตระเวณและช่วยเหลอื
ด้านมนุษยธรรมใหก้ับผู้โยกยา้ยถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย 
รวมทั้งให้มีการตรวจสอบและลงโทษผู้มสี่วนรู้เห็นหรือมีส่วนร่วมกับ
กระบวนการค้ามนุษย์อยา่งเด็ดขาด ตามข่าวหนา้หนังสือพิมพ์ที่ผา่นมา
ก็เห็นมีการสอบสวนตั้งข้อหาไปหลายคนแล้ว   

 

 

 

 

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้มอบใหก้ระทรวงการต่างประเทศ
จัดการประชุมว่าด้วยการโยกยา้ยถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย  
ด้วยเช่ือวา่ การแกป้ัญหาอยา่งเป็นรูปธรรมจ าเป็นที่จะต้องน าผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งรัฐต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว มาร่วมหารือและช่วยกันแก้ปัญหาตามหลกั 
“การแบ่งเบาภาระระหว่างประเทศ”การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที ่
29 พฤษภาคม 2558  ที่ผ่านมา โดยมีผูแ้ทนระดับสูงจากประเทศใน
กระบวนการบาหลี ที่ได้รับผลกระทบจ านวน 17 ประเทศ  ผูแ้ทนจาก
ประเทศผู้สังเกตการณ์ 3 ประเทศ  คือ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และ
สหรัฐอเมริกา  รวมทั้งผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่ส าคัญ อาทิ    
IOM UNHCR  UNODC 

 

 ผู้เข้าร่วมการประชุมคร้ังนี้ ต่างขอบคุณประเทศไทยที่จัดการ
ประชุมในจังหวะที่เหมาะสม และช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม 
ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกีย่วกับมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยชวีิต       
ผู้โยกย้ายถิ่นฐานตกค้างกลางทะเล  การป้องกันการโยกย้ายถิ่นฐานแบบ 
ไม่ปกติ การลักลอบคนและการค้ามนุษย์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ
และพัฒนาพื้นที่เสี่ยง และนอกจากนี้ทีป่ระชุมยังได้เห็นควรขยายผล   
การประชุมนี้ต่อไปยังเวทีและกรอบการประชุมที่เกี่ยวขัองทั้งในระดับ  
ทวิภาคีและอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติอกีด้วย  
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 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2558                       
กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นายธรีเทพ พรหมวงศานนท์ น าคณะเยาวชนและ
ผู้ปกครอง จ านวน 76 คน  ในโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียเยือนแผ่นดินแม่ 
ครั้งที่ ๕ เยือนประเทศไทย โดยก าหนดการส าคัญในช่วงสัปดาห์แรกคือ การไป
เย่ียมบริษัทการบินไทย และเข้าพบผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ            
ในวันที่ 29 มิถนุายน 2558 และเข้าเย่ียมคารวะนายกรฐัมนตร ีทีท่ าเนียบรัฐบาล
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 58 ตอ่จากนัน้ คณะจะเดินทางไปทัศนศกึษาชีวิตและ
วัฒนธรรมไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้
ความร่วมมอืน าชมสถานที่ส าคัญ  

 เม่ือวันที่ 6-7 ก.ค.2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้เข้า
ร่วมกับคณะผู้เข้าอบรมในหลกัสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่น 6 (ยธส.6)      
เข้าเย่ียมชมงานที ่Bush Farm Correctional Center และเย่ียมชมงานที่     
NSW Police Headquarters.  

 

 

 

 

 

 

 กสญ.ธีร เทพ พรหมวงศานนท์ ร่วมแสดงความยินดกีับนักเรียนไทย 
ที่มีผลการศกึษาดีเดน่ในด้านฟิสกิ จ านวน 7 คน ซึ่งได้รับคัดเลอืกให้เข้าร่วม
โครงการ International Science School 2015  ร่วมกับนกัเรียนจากอีก        
8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จนี อินเดีย ญี่ปุ่น นวิซีแลนด์ สิงคโปร ์         
สหราชอาณาจักร และสหรฐัอเมริกา รวม 115 คน ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์    
ระหว่างวนัที ่28 มิถนุายน – 11 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 

 

   

 เม่ือวันท่ี 20 มิ.ย.2558 กงสุลใหญ่ธีรเทพ พรหมวงศานนท์ และ
คณะข้าราชการสถานกงสุลใหญ ่ร่วมงานคอนเสริ์ต "รวมศรัทธา รว่มใจให้เกิน
ร้อย" ซ่ึงนายศักดิช์ัย ศิลา และคณะกรรมการจัดงานได้จัดขึน้เพือ่หาปัจจัย
สนับสนุนการบูรณะหลังคาวัดพุทธ รังษี แอนนันเดล โดยคณะกรรมการฯ ได้
ท ากจิกรรมต่าง ๆ และชมุชนไทยได้จัดกองผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการบูรณะ
ดังกล่าว ได้ยอดเงินบริจาครวมกว่า 6 หมืน่ดอลลารอ์อสเตรเลีย 
 
 เม่ือวันที่ 21 มิ.ย.2558 นายธรีเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่     
ณ นครซิดนีย์ พรอ้มด้วยภริยา และนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล รองกงสุลใหญ่   
ร่วมพิธรีับพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์เหรียญเงนิดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดแกล้าฯ พระราชทานให้แก่
นางสาวอรวรรณ โกศะรถ ซ่ึงได้อทุิศตนชว่ยเหลืองานพระศาสนามากว่า 30 ปี 
โดยพิธีจัดขึน้ทีว่ัดพุทธรังษี แอนนนัเดล  
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คุณ...ก าลังเป็น “เหยื่อ” ของความรุงแรงในครอบครัวรึเปล่า ?? 
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การใช้ความรุนแรงในครอบครัวคืออะไร? ระดับไหนจึงจะเรียกวา่
เป็นปัญหา? แลว้เราจะรู้ได้อยา่งไรวา่ก าลงัตกเป็นเหยื่อ?                      
หลายต่อหลายครั้งที่เกิดการมีปากเสียงระหว่างสามีภรรยา เกิดการท าร้ายร่างกาย
ของคนในครอบครัวแล้วคุณมองข้ามไปว่าเป็นเพียงเรือ่งธรรมดา หรอืแมแ้ต่    
เก็บความเจ็บปวดไว้เพราะไมรู่้  จะหันหน้าไปพึ่งใคร แต่ที่จริงแล้วคุณทุกคนที่
ก าลังตกอยู่ในสถานการณเ์หล่านัน้ มีสทิธิท์ีจ่ะได้รับความคุม้ครองจากความ
รุนแรงทุกประเภท ในโอกาสที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้มโีอกาสเขา้ร่วม
ศึกษาดูงานที่กรมต ารวจรฐันิวเซาธ์เวลส์ และเห็นว่าปญัหาความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นปัญหาที่น่าสนใจ และจะเป็นประโยชนอ์ย่างมากกับชุมชนไทย   
ของเรา เลยจะได้น าความรู้มาแบ่งปันกันในวันนี้ 

ปัญหาความรนุแรงในครอบครัว ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามี
แนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึน้ หากดจูากสถติิการเกิดอาชญากรรม          
ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวจะพบว่าความรนุแรงทีเ่กิดขึ้นมากที่สุด  
จะเป็นความรนุแรงทางเพศ การข่มขืน่ ตามมาด้วยการขม่ขู่ ต่าง ๆ  

 

      องค์ประกอบของการใช้ความรุนแรง 

การใช้ความรุนแรงในครอบครัว คืออะไร?? 

ความรนุแรงในครอบครัว ได้แก ่การท าร้าย การข่มขู่คกุคาม      
การสะกดรอยตาม และการกระท าการล่วงเกินทางเพศโดยใช้ก าลังกับผู้หนึ่ง   
โดยไม่ได้รับความยินยอม  ทั้งนี้ไม่ได้จ ากัดเพียงแค่การท าร้ายร่างกายซ่ึงเป็น
ความผิดทางอาญาเทา่นัน้ แต่ยังหมายรวมถึงความหวาดกลัวที่เกิดจากการข่มขู่
จากคนใกล้ชิดในครอบครัว ซึ่งเหย่ือส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง และเด็ก โดยผู้ที่ใช้
ความรนุแรงในครอบครัวอาจเป็นคู่สมรส อดีตสามีภรรยา คู่สามีภรรยาที่ยังไม่ได้
แต่งงานกันตามกฎหมาย ตลอดจนสมาชกิในครอบครัวคนอื่น ๆ  

หากคุณเป็นบุคคลหนึง่ที่ตกอยู่ในข่ายของความรนุแรงในครอบครัว 
โปรดจ าไว้ว่า “ไม่มีใครมีสิทธิ์กระท าความรุนแรงเหล่านี้ต่อคุณได้ และไม่มี   
ข้อแก้ตัวใดๆ ส าหรับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว” แล้วควรจะท าอย่างไร 
เม่ือตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว? 

โทรเรียกต ารวจ!!! กฎหมายรัฐนิวเซาธเ์วลส์ให้อ านาจเจ้าหน้าที่
ต ารวจในการให้ความคุ้มครองแก่คณุโดยทนัที ตลอด 24 ชัว่โมง ดังนัน้ หากคณุ
รู้สึกว่าก าลังถูกข่มขู่ หรือกังวลในความปลอดภัยของครอบครัว สามารถโทรเรียก
ต ารวจได้ตลอดเวลา 

หากคุณอยู่ในภาวะฉกุเฉินให้ โทร. 000 (ศนูย์สามตัว) หรอื โทรไปที่
สายกลางต ารวจ (02) 9281 0000 แล้วเจา้หน้าที่จะโอนสายของคุณไปยังสถานี
ต ารวจที่ใก้ลที่สุด สิง่ส าคัญคอืคุณจะตอ้งแจง้ความกังวลทีแ่ทจ้ริงให้ต ารวจทราบ
โดยประเมนิความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดความรนุแรงตามความจริงมากที่สุด และตอ้ง
ไม่ลืมบอกรายละเอียดกับต ารวจ หากท่านคิดว่าผู้กระท าการมีอาวุธประเภทใด  
ก็ตาม 

จากการร้องเรียนของคุณ เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถจับกุมและ      
ตั้งข้อหากับผู้ที่ใช้ความรนุแรง ข่มขู่คุกคาม และท าให้ทรัพย์สินของคุณเสียหาย 
โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจะย่ืนค ารอ้งแทนคณุเพื่อขอค าส่ังศาล  (Apprehended      
Violence Order – AVO) เพือ่คุ้มครองคุณจากการขม่ขู่ การล่วงเกิน และการใช้
ความรนุแรงจากคู่สมรส คู่สามีภรรยาที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน อดีตสามีภรรยา 
สมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครอง ตลอดจนผูท้ี่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ค าสั่งของ
ศาลเพื่อคุ้มครอง (AVO) มี 2 ประเภท ได้แก่ ค าสั่งศาลกรณีความรนุแรงใน
ครอบครัว (Apprehended Domestic Violence Orders – ADVOs) และ
ค าส่ังศาลกรณีความรุนแรงส่วนบุคคล                                       
(Apprehended Personal Violence Orders – APVOs)  

ถึงตอนนี้คุณอาจกลัวว่าการรอ้งเรียน และขอ้ค าส่ังศาลเพือ่การ
คุ้มครอง (ADVO) กับสมาชกิในครอบครวัจะเป็นการกระท าที่รนุแรงไปหรือไม่   
ก็ต้องบอกว่าเอกสารค าส่ัง ADVO ไม่ใช่ค าพิพากษาของศาล แม้ว่าผู้ทีก่ระท า
ความรนุแรงต่อคุณอาจถูกจับข้อหาก่ออาชญากรรม การได้รับค าส่ังศาลเชน่นีจ้ะ
ยังไม่มีผลให้คนผู้นั้นมีประวตัิอาชญากรรม หรือถกูจ าคกุ จนกว่าจะมีการขัดขืน
ค าส่ัง  จึงจะถือว่าผู้นัน้ได้กอ่อาชญากรรมขึน้  

http://www.thaiconsulatesydney.com.au
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คุณ...ก าลังเป็น “เหยื่อ” ของความรุงแรงในครอบครัวรึเปล่า ?? 

ฉบับที่  ๑๔ ประจ าเดือน กรกฎาคม   ๒๕๕๘ www.thaiconsulatesydney.org 

ส าหรับกระบวนการร้องเรียนไปจนถึงการพิจารณาคดีที่
เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวสามารถสรุปได้เป็นแผนภาพ
ด้านล่างค่ะ  

นอกจากบทบาทการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อผู้ถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว ต ารวจรัฐนิวเซาธ์เวลส์ ยังมีหน่วยงานภายในที่
เป็นประโยชน์กับชุมชนไทย นั่นก็คือ เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนพหุ
วัฒนธรรม (Multicultural Community Liaison Officers: MCLO) 
ซ่ึงมีภารกิจในการประสานการท างานกับชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อลด
อาชญากรรม ความรุนแรง และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน แต่ 
MCLO ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจ     นะคะ แต่จะเป็นคนที่มีความรู้ด้าน
ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรียกได้ว่า   เข้าใจความแตกต่างของ
ชุมชนต่าง ๆ และจะเป็นคนกลางในการประสานความต้องการของ
ชุมชนไปยังต ารวจ พร้อมกับให้ค าปรึกษาเรื่องปัญหาในชุมชน ตลอดจน
ช่วยชุมชนท าความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเวลาติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจอีกด้วย 

 

ใครบ้างท่ีเราสามารถจะติดต่อขอความช่วยเหลือได้? 

ต ารวจ /รถพยาบาล  
(หมายเลขศูนย์สามตัว) 
โทรศัพท์: 000 
TTY: 106 
หน่วยบริการล่ามและการแปล (TIS) 
131 450 

หน่วยบริการด้านกฎหมายเพื่อสตรี รัฐนิว
เซ้าธ์เวลส์  
(Women’s Legal Services NSW) 
ในเขตซิดนีย์ (02) 9749 5533 
นอกเขตซิดนีย์ 1800 801 501 

สายให้ค าปรึกษาเรื่องความรุนแรง
ในครอบครัว  
(Domestic Violence Line) 1800 
656 463 

องค์กรให้ความช่วยเหลือสตรีผู้ย้าย     
ถ่ินฐาน  
(Immigrant Women’s Speakout) 
(02) 9635 8022 

ศูนย์บริการฉุกเฉินด้านการท าร้าย
ทางเพศรัฐนิวเซาธ์เวลส์         
(NSW Rape Crisis Centre)    
1800 424 017 

สายให้ค าปรึกษาแก่เด็ก 
(Kids Helpline)  
1800 551 800 

สายให้ค าปรึกษาของหน่วยงาน
คุ้มครองเด็ก  
(FACS Child Protection Help-
line) 
132 111 

สายให้ค าช่วยเหลือด้านการเงินของเซ็น
เตอร์ลิงค์  
(Financial Assistance Centrelink) 
136 150 

ข่าวสารจากฝ่ายกงสุล 

 สวัสดีเดือนกรกฎาคม 2558 ครับ เมื่อช่วงต้นเดือนสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้

มีโอกาสไปเย่ียมชมกิจการด้านงานยุติธรรม  ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปท่ี 

Bush Farm Correctional Center   และ    NSW Police  Headquarters   

ได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์หลายด้าน  ต ารวจไม่ได้เพียงจับผู้ร้าย แต่ยังท างาน

ร่วมกับชุมชนในเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดปัญหาความรุงแรงทุกรูปแบบ  ท้ัง 

อาชญากรรมทั่วไป ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหายาเสพติด  ส่วนหน่วยงาน

ราชทัณฑ์ก็มีโปรแกรมฟื้นฟูผู้ต้องขังหลายอย่างท่ีน่าสนใจ  สาระน่ารู้กงสุลฉบับนี้จึง

ขอเสนอบทความที่น่าสนใจ โดยขอเน้นในเร่ืองของความรุนแรงในครอบครัวและ

แนวทางการแจ้งเหตุหากเกิดกับตัวท่าน 

 

  ด้วยความปรารถนาดีจากฝ่ายกงสุลครับ 

http://www.thaiconsulatesydney.com.au

