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AUSTRALIAN CULTURAL ORIENTATION PROGRAM

เป็ นเวลากว่า 10 ปี แล้ว ทีอ่ งค์การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน (International
Organization for Migration: IOM) และรัฐบาลประเทศออสเตรเลียได้ทาํ งานร่วมกัน เพือ่
ดําเนินโครงการ การอบรมทางวัฒนธรรมก่อนเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย หรือ
Australian Cultural Orientation (AUSCO) สําหรับ ผูล้ ภ้ี ยั และสมาชิกใหม่เพือ่
มนุ ษยธรรม โครงการดังกล่าวได้รบั ทุนสนับสนุ นโดยสํานักงานสวัสดิการสังคมของประเทศ
ออสเตรเลีย (Australian Department of Social Services: DSS) และดําเนินการโดยไอ
โอเอ็มมาตัง้ แต่ปี 2546
ไอโอเอ็ม ประเทศไทย เป็ นทีต่ งั ้ สํานักงาน AUSCO ระดับโลก หรือทีเ่ รียกว่า AUSCO
Global Office มีหน้าทีด่ แู ลการดําเนินงานและประสานงานโครงการนี้ในหลายประเทศทัว่
โลก ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนปาล อินเดีย ปากีสถาน อิรกั ตุรกี
เลบานอน จอร์แดน อียปิ ต์ และ เคนย่า นอกจากนี้ AUSCO ยังได้ขยายการดําเนินงานไป
ยังประเทศซูดาน และ ยูกนั ดา รวมไปถึงพืน้ ทีเ่ ฉพาะกิจอีกหลายแห่ง อาทิ กานา กินี บุรนุ ดี
เอธิโอเปี ย รวันดา ชาด มาลาวี แทนซาเนีย เมียนมาร์ อิหร่าน และ คอสตาริกา อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของโครงการมีหลายมิตดิ ว้ ยกัน สิง่ สําคัญหนึ่งในนัน้ คือการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั และสมาชิกใหม่เพือ่ มนุษยธรรม อันประกอบด้วยการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการใช้
ชีวติ ในประเทศออสเตรเลีย การส่งเสริมความสําคัญของการเรียนภาษาเมือ่ เดินทางไปถึง
และ การเตรียมทักษะพืน้ ฐานในชีวติ ทีจ่ าํ เป็ นในการเผชิญความเปลีย่ นแปลงเมือ่ ตัง้ ถิน่ ฐาน
ใหม่ เพือ่ ให้พวกเขาสามารถแก้ไขปั ญหาและพึง่ พาตนเองได้ในทีส่ ดุ
ตลอดหลักสูตร 5 วัน ของ AUSCO จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั
คําแนะนําทีน่ ําไปใช้ได้จริง ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการเดินทางและกระบวนการตัง้ ถิน่
ฐานใหม่ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้สอบถามเกีย่ วกับการเดินทางและการใช้ชวี ติ ในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึง่ กําลังจะเป็ นบ้านแห่งใหม่ของพวกเขา รวมทัง้ หนทางทีจ่ ะก้าวเดินต่อไป เพือ่
พวกเขาจะได้เข้าถึงการศึกษาและการทํางานเพือ่ สร้างชีวติ จวบจนถึงปี 2561 ทาง
โครงการได้ให้ความช่วยเหลือผูเ้ ข้ารับการอบรมไปแล้วถึง 96,347 คน ทัวโลก
่

พื้นทีท่ มี ่ กี ารดําเนินกิจกรรมของ AUSCO ในประเทศไทย
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Email: cvoelkel@iom.int
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หัวหน้าสํานักงาน ไอโอเอ็ม ประเทศไทยมอบเกียรติบตั ร
ให้แก่เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการอบรมฯ ภาพโดย: ไอโอเอ็ม

ข้ อ มูล สําคัญ

8,921
จํานวนผูท้ ไ่ี ด้รบั การอบรมAUSCOทัวโลก
่
ก่อนการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ ในปี 2561

603
จํานวนผูเ้ ข้าอบรมในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั
ประโยชน์จากโครงการ AUSCO ในปี
พ.ศ.2561

5 วัน
ระยะเวลาของโครงการการอบรมทาง
วัฒนธรรม ก่อนเดินทางไปยังประเทศ
ออสเตรเลีย

เด็กๆกําลังสนทนากันเรือ่ งกฏหมาย และระบุว่า
ภาพใดทีแ่ สดงถึงการกระทําทีถ่ ูกกฎหมาย หรือ ผิดกฎหมาย
ในประเทศออสเตรเลีย ภาพโดย:ไอโอเอ็ม

ผูม้ ีส่วนร่วมกับโครงการในประเทศไทย

หลักสูตร AUSCO

ผูม้ สี ว่ นร่วมกับโครงการ AUSCO ประเทศไทย คือ
สถานฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ และสํานักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภ้ี ยั แห่งสหประชาชาติ (United
Nations High Commissioner for Refugees:
UNHCR)

โครงการ AUSCO เป็ นการจัดการอบรมให้แก่ผู้
ถือ วีซ่าเพือ่ ผูล้ ภ้ี ยั และมนุ ษยธรรม ทีม่ อี ายุ 5 ปี
ขึน้ ไป ซึง่ กําลังเตรียมตัวไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ใน
ประเทศออสเตรเลีย โดยทางโครงการมีหน้าที่
จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับวิถชี วี ติ และ
วัฒนธรรมออสเตรเลีย รวมถึงการจัดการกับความ
คาดหวัง และให้แนวทางเพือ่ การปรับตัวสู่
สภาพแวดล้อมใหม่ให้ดที ส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ ใน
การจัดการอบรม AUSCO แต่ละครังจะมี
้ การปรับ
การเรียนการสอนให้เหมาะสม กับความต้องการ
ของผูร้ บั การอบรมทีม่ คี วามหลากหลาย และทุก
คอร์สจะได้รบั การออกแบบเพือ่ ให้บรรล

โดยส่วนใหญ่ การจัดการอบรม AUSCO ใน
ประเทศไทย จะจัดขึน้ ในเขตพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราว
่
สําหรับผูห้ นีภยั จากการสูร้ บทัง้ 9 แห่ง ตาม
ชายแดนไทย-พม่า และทีศ่ นู ย์ดาํ เนินการของไอโอ
เอ็ม สํานักงานย่อยในอําเภอแม่สอด ซึง่ คณะ
เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม AUSCO ประจําการอยูท่ น่ี นั ่
นอกจากนี้ ยังมีการอบรม AUSCO ทีจ่ ดั ขึน้ ใน
กรุงเทพฯเป็ นครัง้ คราว สําหรับกลุ่มผูล้ ภ้ี ยั ทีอ่ ยูใ่ น
เมือง
ในปี พ.ศ. 2561 ผูล้ ภ้ี ยั และสมาชิกใหม่เพือ่
มนุษยธรรมทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากโครงการ
AUSCO ในประเทศไทย มีจาํ นวนรวม 603 คน

การเชื่อมโยงกับการบริ การช่วยเหลือ
ด้านการตัง้ ถิ่ นฐานในประเทศ
ออสเตรเลีย
AUSCO ทํางานเชือ่ มโยงอย่างใกล้ชดิ กับโครงการ
บริการช่วยเหลือด้านการตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศ
ออสเตรเลีย ทัง้ สองโครงการร่วมกันดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยมุง่ อํานวยความช่วยเหลือให้ดี
ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ให้แก่ผลู้ ภ้ี ยั และสมาชิกใหม่
เพือ่ มนุ ษยธรรมในการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
และเพือ่ ให้การดําเนินงานได้ผลดี โครงการ
AUSCO และหน่วยงานบริการด้านการตัง้ ถิน่ ฐาน
ในประเทศออสเตรเลีย มีการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารร่วมกันเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรมทัง้ ที่
อยูน่ อกประเทศออสเตรเลีย (offshore trainers)
และอยูใ่ นประเทศออสเตรเลีย (onshore trainers)
ได้มารวมตัวกันเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดและ
แนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ทีจ่ ะให้การอบรม
ทัง้ ก่อนและหลังการเดินทางมายังประเทศ
ออสเตรเลียมีความต่อเนื่องและกลมกลืนทีส่ ดุ
เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารดังกล่าว ยังได้ผนวก
โครงการแลกเปลีย่ นระหว่างเจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม
จาก AUSCO และ เจ้าหน้าทีจ่ ากทางออสเตรเลีย
เพือ่ เรียนรูง้ านกันและกันเป็ นระยะเวลาประมาณ 2
สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเพือ่ เพิม่
ศักยภาพทีเ่ รียกว่า Train the Trainer Workshop
ซึง่ ได้จดั ขึน้ ในหลายพืน้ ทีเ่ วียนกันไปอย่าง
สมํ่าเสมออีกด้วย

วัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ดังต่อไปนี้






เตรียมตัวเรือ่ งการเดินทางให้กบั ผูถ้ อื วีซ่า
ขยายมุมมองด้านการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
ปรับความคาดหวังให้ใกล้เคียงความเป็ น
ไปได้จริงในการใช้ชวี ติ ทีป่ ระเทศออสเตร
เลีย
ให้ขอ้ มูลด้านกฎหมาย ค่านิยม
และวิถชี วี ติ ของประเทศออสเตรเลีย

เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรมจัดกิจกรรมให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
แบบมีส่วนส่วนร่วม ภาพโดย: ไอโอเอ็ม

และเพือ่ ให้การอบรมบรรลุวตั ถุประสงค์ตลอด
หลักสูตร ในระยะเวลา 5 วัน (15 - 25 ชั ่วโมง)
เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรมAUSCO ใช้วธิ นี ําเสนอและ
ดําเนินกระบวนการอบรมทีห่ ลากหลาย อาทิ การ
ระดมความคิดเห็น การจําลองสถานการณ์ การใช้
กรณีศกึ ษา การอภิปราย การฝึกแก้ปัญหา และ
การแสดงบทบาทสมมติ เป็ นต้น
เนื้อหาของหลักสูตร ถูกบรรจุอยูใ่ นแฟ้ มข้อมูลที่
เรียกว่า AUSCO Student Folder ซึง่ มีหลาย
ภาษาและมีหนังสือแบบฝึกหัดกิจกรรม (Activity
Book) ทีผ่ รู้ บั การอบรมจะได้รบั คูม่ อื ดังกล่าวนี้
เป็ นการช่วยบันทึกเนื้อหาและสะท้อนให้เห็น
เส้นทางในการตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ของผูเ้ ข้าร่วมการ
อบรม
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