ร่ างกายของคณ
ุ
สดุแท้แต่คณ
ุ จะเลอืก
Thai

การทำร้ ายทางเพศเป็ นอาชญากรรม
ไม่ เป็ นการถูกต้ องเลยท่ ใี ครคนหน่ ึงจะใช้ กำลังหรื อ
ขู่ เขญ
็ ให้ คุณทำส่ ิงต่ างๆ ท่ คี ุณไม่ ต้ องการทำ
ถ้ าคุณหรื อใครกต็ามท่ คี ุณทราบผ่ านการถูกทำร้ าย
ทางเพศ คุณสามารถขอความช่ วยเหลือได้ จาก:
ตำรวจควีนสแลนด์์ : โทร 000 (ศูนย์ สามตวั)
โทร 1800 737 732 (โทรฟรี 24 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 7 วัน)
บริการล่ ามฟรี : โทรบริการแปลและล่ าม (TIS) ท่ ี
หมายเลข 131 450
ล่่ ามจะติดต่อหน่วยงานบริการความช่วยเหลือ
ให้ตามที่คุณร้องขอ โดยคุณไม่ต้องเสียเงิน

รู้ สิทธิ์ อง
คุณเอง

หารื อกับคนท่ ี
คุณไว้ วางใจ

ขอความ
ช่ วยเหลือ

การทำร้ ายทางเพศคืออะไร?

การทำร้ ายทางเพศครอบคลุมอาชญากรรมทาง
เ
พศหลายประเภท รวมถงึ:
รู้ สิิทธิิ์ของ
• การข่ มขืนชำเรา คือเม่ือคณ
ุ ถกูบงัคบัให้ มีเพศ
คุณเอง
สมัพนัธ์ (ทางชอ่งคลอด ทวารหนกั หรื อทางปาก)
• การสัมผัสท่ ไี ม่ พงึปรารถนา ไมว่า่แบบไหน ใน
หรื อนอกเสอ้ืผ้ า
คุณมีสิทิ ธิ์เลือกได้ ว่ าคุณอยากใกล้ ชดิกับใคร
เซก็ส์ และความใกล้ ชดิอาจรวมถงึการสัมผัส
• การถอดถุงยางอนามัยออก ก่อนหรื อระหวา่ง
ทางเพศ การร่ วมประเวณี ภาพโป๊ และการ
การมีเพศสมัพนัธ์โดยคณ
ุ ไมไ่ด้ อนญ
ุ าต
แชร์ ภาพเปลือย การบงัคับให้ คุณเข้ าร่ วมใน
็ ทางเพศ เม่ือใครคนหนง่ึบีบบงัคบั
กจิกรรมอย่ างหน่ ึงอย่ างใดโดยคุณไม่ ได้ ให้ ความ • การขู่ เขญ
หรื อหลอกลอ่ให้ คณ
ุ ทำสง่ิตา่งๆ ทางเพศซง่ึคณ
ุ ไม ่
ยนิยอมด้ วยความสมัครใจ ถอืว่ าเป็ นความผดิ
ต้
อ
งการทำ
อาชญากรรม
• สะกดรอยตาม นน
่ั คือเม่ือคณ
ุ ถกูใครสะกดรอย
ในออสเตรเลีย ใครจะแตะต้ องตวัคุณ คุกคาม
ต
า
ม
ห
ร
ื
อ
เ
ฝ
้
า
ด
ค
ู
ณ
ุ
คุณ แลกเปล่ ียนภาพโป๊ ของคุณหรื อท่ เี ขาถ่ าย
ร่ วมกับคุณท่ คี ุณไม่ พงึปรารถนา หรื อวพ
ิ ากษ์
• การแอบดูคุณโดยคุณไม่ ได้ อนุญาตในระหวา่ง
วจิารณ์ ทางเพศกับคุณหรื อเก่ ียวกับคุณโดยคุณ
ที่คณ
ุ กำลงัมีเพศสมัพนัธ์หรื อเปลอืยกาย
ไม่ ได้ อนุญาต ไม่ ได้ การกระทำความผดิทาง
• การเปิ ดเผยท่ ไี ม่ สุภาพ เชน
่ เม่ือมีใครเปิ ดเผย
เพศเป็ นอาชญากรรมร้ ายแรง และผู้กระทำผดิ
อ
ว
ย
ั
ว
ะ
ล
บ
ั
ข
อ
ง
เ
ข
า
ใ
ห
้
ค
ณ
ุ
ด
ู
อาจตดิคุกถงึ 14 ปี การรายงานคดอีาชญากรรม
หรื อในกรณีท่ คี ุณตกเป็ นผ้ ูรับเคราะห์ จะไม่ มี
• ถูกบงัคับให้ ดห
ู รื อเข้ าร่ วมในกจิกรรมลามก
ผลกระทบต่ อวีซ่าหรื อต่ อสถานะการทำงานของ
อนาจาร รวมทง้ั การท่ีคณ
ุ ถกูบคุคลหนง่ึบคุคล
คุณ
ใดถ่ายภาพคณ
ุ โดยคณ
ุ ไมไ่ด้ อนญ
ุ าต การบงัคบั
ให้ คณ
ุ ปรากฎตวัในวดิีโอ หรื อการบงัคบัให้ คณ
ุ ดู
ภาพยนตร์ามกอนาจาร
• เซ็กส์ติ้ง คือการแชร์ ภาพเปลอ
ื ยของคณ
ุ โดยคณ
ุ
ไมไ่ด้ อนญ
ุ าต หรื อการสง่ภาพเปลอืยมาให้ คณ
ุ ดู
ซง่ึคณ
ุ ไมไ่ด้ ต้ องการ

การให้ ความยนิยอมทางเพศ
คืออะไร?
ให้ ด้วยความสมัครใจ
การยินยอมคือเม่ือคณ
ุ เลอืกท่ีจะทำเชน่
นนั ้ โดยไมไ่ด้ ถกูบงัคบั หวา่นล้ อมหรื ออยู่
ภายใต้ อิทธิพลของยาเสพตดิหรื อสรุา
ด้ วยความกระตอืรื อร้ น
เม่ือพดูถงึเพศสมัพนัธ์ คณ
ุ ควรยินยอม
ทำสง่ิตา่งๆ ท่ีคณ
ุ ต้ องการทำเทา่นนั ้
ไมใ่ชท่ำสง่ิท่ีคณ
ุ ร้ ูสกึวา่ถกูคาดหวงัให้ ทำ
อย่ างเฉพาะเจาะจง
การยินยอมในเร่ื องบางเร่ื อง (เชน่การ
เข้ าไปในห้ องนอน) ไมไ่ด้ หมายความวา่
คณ
ุ ยินยอมท่ีจะทำสง่ิอ่ืนๆ (เชน่การมีเพศ
สมัพนัธ์) หากฝ่ ายหนง่ึยินยอมท่ีจะใช้ ถงุ
ยางอนามยั แล้ วไมป่ฏิบตัติามนนั ้ น่ีไม่
เรี ยกวา่เป็ นการให้ ความยินยอม
การเปล่ ียนใจ
คณ
ุ สามารถเปลย่ีนใจเม่ือใดก็ได้ ระหวา่ง
การมีเพศสมัพนัธ์ แม้ วา่คณ
ุ จะเคยทำมา
ครัง้หนง่ึแล้ ว และแม้ วา่คณ
ุ และเขาจะอยู่
ในสภาพเปลอืยบนเตียงนอน
ขอบเขตจำกัดของเวลา
การให้ ความยินยอม ณ เวลาหนง่ึเวลาใด
ไมไ่ด้ หมายความวา่คณ
ุ ให้ ความยินยอม
สำหรับเร่ื องเดียวกนันใ้ี นโอกาสอ่ืนๆ
การน่ ิงเงยีบไม่ ได้ หมายความว่ าให้ ความยนิยอม
มีคนเป็ นจำนวนมากท่ีน่ิงเงียบเม่ือตก
อยใู่นความหวาดกลวั เพียงเพราะคณ
ุ
ไมพ่ดูอะไร ไมไ่ด้ หมายความวา่คณ
ุ
ยินยอม
มีบริการให้ ความช่ วยเหลือและสนับสนุนหากคุณถูก
ทำร้ ายหรื อถูกรั งควานทางเพศ

หารื อกับคนท่ ี
คุณไว้ วางใจ
การหารื อกบัเพ่ือนท่ีคณ
ุ ไว้ วางใจ สมาชิกใน
ครอบครัว หรื อกบับริ การให้ คำปรึกษาอาจ
ชว่ยให้ คณ
ุ ตดัสนิใจได้ วา่ควรทำอยา่งไรตอ่
ไป แม้ วา่คณ
ุ จะได้ ตดัสนิใจท่ีจะไมร่ายงาน
เร่ื องการถกูทำร้ ายทางเพศ แตก่็มีองค์กร
หลายแหง่ท่ีคณ
ุ สามารถขอรับความชว่ย
เหลอืและสนบัสนนุโดยไมต่้ องเสยีเงิน
1800RESPECT

ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และทางออนไลน์แก่
ผู้ถูกทำร้ายทางเพศและได้รับความรุนแรง
ในครอบครัว
1800 737 732
www.1800respect.org.au

โทรศัพท์สายช่วยเหลือผูถ้ กู ทำร้ายทางเพศ
ควีนสแลนด์
ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาทางโทรศัพท์
แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ
และแก่ผู้ที่มีความกังวลว่าบุคคลที่อยู่ในความ
ดูแลอาจถูกทำร้ายหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ
1800 010 120 | www.dvconnect.org
7.30

น. ถึง 11.30 น. 7 วัน

เลสเบยีน เกย์ ทรานส์ เจนเดอร์
ไบเซก็ส์ ชวล อนิเตอร์ เซก็ส์ และ เควียร์
(LGBTIQ) เจาะจง:
ควิไลฟ์
จดัหาหมายเลขโทรศพัท์และความชว่ยเหลอื
ทางเวบ็ให้ แก่คนทกุวยั
1800 184 527
บา่ย 3 โมงถงึเท่ียงคืน สปัดาห์ละ 7 วนั

ความช่ วยเหลือด้ านกฎหมาย
ขอความ
ช่ วยเหลือ
มีบริการหลายแห่ งท่ สี ามารถให้ ความช่ วยเหลือ
แก่ คุณได้ ใครกต็าม รวมทงั ้ นักศกึษานานาชาติ
และผู้ มาเยอืน สามารถขอรั บความช่ วยเหลือ
และสนับสนุนจากบริการเหล่ านีไ้ด้

ความช่ วยเหลือทางการแพทย์

ถ้ าคณ
ุ ถกูทำร้ ายทางเพศ คณ
ุ สามารถขอรับการ
บำบดัรักษาฟรี ได้ จากแผนกฉกุเฉินของโรงพยาบาล
สาธารณะทกุแหง่ บริการช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายทาง
เพศของกระทรวงอนามัยแห่งรัฐควีนสแลนด์ให
บริการฟรี (คุณไม่จำเป็นต้องมีบตั รเมดิแคร์)
บริ การเหลา่นใ้ี ห้ ข้ อมลู คำปรึกษา การรักษาทาง
แพทย์ และการตรวจฟรี แก่บคุคลใดท่ีถกูทำร้ ายทาง
เพศ นอกจากนนั ้ บริ การเหลา่นย้ีงัจดัให้ มีการตรวจ
หาการตดิเชอ้ืผา่นทางเพศสมัพนัธ์และการป้ องกนั
การตง้ั ครรภ์อีกด้ วย
หลกัฐานทางการแพทย์สามารถพิสจูน์ได้ วา่เกิดอะไร
ขน้ึ การตรวจสอบการถกูทำร้ ายทางเพศจะให้ ผล
ดีท่ีสดุถ้ ากระทำภายใน 24 ชว่ัโมงแรก การตรวจท่ี
กระทำจนถงึเจ็ดวนัหลงัจากการถกูทำร้ ายทางเพศ
จะเป็ นหลกัฐานท่ีเป็ นประโยชน์ท่ีอาจนำไปใช้ ในศาล
ได้ หากมีการดำเนินคดีเร่ื องนต้ีอ่ไป
โปรดติดต่อแพทย์จีพีของคุณ หรือ
ที่ 13HEALTH (13 43 25 84)
เพื่อขอรับบริการข้อมูลท้องถิ่น

บริ การกฏหมายฟรี สามารถให้ คำแนะนำาท่ีสงวน
เป็ นความลบัเก่ียวกบัทาง เลอืกตา่งๆ แก่คณ
ุ ได้
คำแนะนำเหลา่นอ้ีาจรวมถงึการจดัการเก่ียวกบัท่ีพกั
อาศยั การศกึษา และสถานท่ีทำงานของคณ
ุ รวมถงึ
การแจ้ งเร่ื องให้ ตำรวจทราบ
ตอ่ไปนเ้ี ป็ นบริ การกฎหมายท่ีผ้ เู ช่ียวชาญให้ ฟรี
บริการกฎหมายของสตรี
เป็นศูนย์กฎหมายชุมชนที่ให้คำแนะนำและ
ข้อมูลด้านกฎหมายฟรีแก่สตรี
1800 957 957 | https://wlsq.org.au
ลีเกิล เอด
ให้ข้อมูล คำแนะนำ และ เป็นตัวแทนด้านกฎหมาย
1300 651 188 | www.legalaid.qld.gov.au
การช่วยเหลือผู้รับเคราะห์ควีนสแลนด์
ถ้าคุณตกเป็นผู้รับเคราะห์ในคดีอาชญากรรม
คุณอาจมีสิทธิ์ิเข้าถึงบริการฟรีหลายประเภท
รวมทั้งการได้รับคำปรึกษา การสนับสนุนด้านการเงินและ
ด้านกฎหมาย 1300 546 587 (9.00น. ถึง 17.00 น.)

การแจ้ งให้ ตำรวจทราบ

การทำร้ ายทางเพศเป็ นอาชญากรรม การตกเป็ นผ้ รู ับ
เคราะห์ด้ านอาชญากรรมไมม่ีผลกระทบตอ่วีซา่หรื อ
สถานะการทำงานของคณ
ุ
เจ้ าหน้ าท่ีตำรวจในออสเตรเลยีจะสบืสวนรายงาน
ของคณ
ุ และดแูลความปลอดภยัของคณ
ุ และของ
บคุคลอ่ืนๆ คณ
ุ สามารถแจ้ งเร่ื องให้ ตำรวจทราบโดย:
• โทรหมายเลขศน
ู ย์สามตวั (000)
• ไปท่ีสถานีตำรวจด้ วยตนเอง
• รายงานเหตก
ุ ารณ์ท่ีเกิดขน้ึโดยไมแ่สดงตวัผา่น
ทางไครม์ สตอ็ปเปอร์ ท่ีหมายเลข 1800 333 000
บริ การชว่ยเหลอืหลายแหง่สามารถชว่ยคณ
ุ ทำเร่ื อง
เพ่ือย่ืนตอ่ตำรวจ

นี่เป็นการดัดแปลงจากแหล่งข้อมูลที่ผลิตโดยศูนย์กฎหมายเร็ดเฟิร์นนครซิดนีย์ และ StudyNSW

