
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 
Department of Social Work, Technological Education Institute of Crete, Greece (TEI of Crete) 

 
 

Association of Women Members Associations of Heraklion Prefecture (เกาะครีต ประเทศกรีซ) 

Association of Women Members Associations of Heraklion Prefecture เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ก่อตัง้ในปีค.ศ. 2000 ณ เมืองเฮอลา
คลอีอน บนเกาะครีต  เป็นองค์กรที่ด าเนินงานเพื่อสทิธิสตรีและเด็ก  และพฒันาวฒันธรรมร่วมกนัโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อยติุการลว่งละเมิดต่อสตรี
และเด็ก ขอบเขตการด าเนินงานท่ีส าคญัขององค์กรมีดงันี ้
1. ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลอืแกส่ตรีและเด็กที่ถกูกระท าทารุณ 

2. ด าเนินการสร้างทศันะและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน  
3. จดัหาความชว่ยเหลอืจากผู้ เชี่ยวชาญ (เช่น ความชว่ยเหลอืทางจิตวทิยา การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย) 
4. การสนทนาชว่ยเหลอื 
องค์กรมีสายด่วนให้ความช่วยเหลอื (800-11-1600) ตลอด  42 ชัว่โมงอีกด้วย นอกจากนีย้งัด าเนินงานศนูย์พิทกัษ์และคุ้มครองเด็กเป็นการเฉพาะ 
รวมทัง้โครงการครอบครัวอปุถมัภ์ 

ข้อมลูการติดตอ่: Meramvelou 54, โทรศพัท์ +302810242121  อีเมล info@kakopoiisi.gr เวบ็ไซต์ kakopoiisi.gr  

ผู้ประสานงาน: Emmanouella Skoula 

 

Cyprus University of Technology (ประเทศไซปรัส) 
 

The Cyprus University of Technology (CUT) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลยัที่ทันสมัยและเป็นผู้ ริเร่ิมน าเสนอหลกัสตูร
การศกึษาที่มีคณุภาพสงู โดยการด าเนินการศกึษาวิจยัในสาขาวิทยาศาสตร์เป็นหลกั ซึง่มีอิทธิพลต่อภาคเศรษฐกิจ เทคโนโลย ี และวิทยาศาสตร์

เป็นวงกว้าง ด้วยการก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลยัต่อการวิจัย  CUT มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของรัฐและสงัคม ทาง CUT เปิดสอนหลกัสตูรต่าง ๆ ทื่ีถือได้ว่าเป็นหลกัสตูรเพื่อเติมเต็มการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

และบณัฑิตศกึษาที่เปิดสอนในปัจจบุนัทัง้จากมหาวิทยาลยัไซปรั หรือสถาบนัอดุมศกึษาอื่น ๆ ในประเทศ  CUT ตัง้อยู่ที่เมือง Limassol โดยเปิด
สอนทัง้หมดหกคณะ  

ข้อมลูการติดตอ่: 30 Archbishop Kyprianou Str.3036 Lemesos, โทรศพัท์ 357 25 00 2500 โทรสาร  +357 25 00 2750 เวบ็ไซต:์ 
http://www.cut.ac.cy/?languageld=1 Mediterranean Institute of Gender Studies 

 

Mediterranean Institute of Gender Studies (ประเทศไซปรัส) 
 

Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาก าไรอยู่ในเครือของ University of Nicosia ทาง MIGS มี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานเพื่อสง่เสริมภมูิปัญญาและสงัคมการเมืองของคนในภูมิภาค  ซึ่งจะรับมือกับประเด็นปัญหาทางเพศจากการท างาน
ร่วมกนัโดยใช้ความรู้สหวิทยาการและความร่วมมือกบัสถาบนัและองค์กรอื่น ปัญหาส าคญัส าหรับ MIGS คือการเลอืกปฏิบติัต่อสตรีหลายรูปแบบ 

และด าเนินงานเพื่อป้องกนัและต่อต้านการเลอืกปฏิบติัดงักลา่ว โดยการศกึษาวิจยั การสร้างทศันะ และการรณรงค์ ผ่านการฝึกอบรม การประชุม 
และกิจกรรมอื่น ๆ 

ข้อมลูการติดตอ่: 46 Makedonitissas Avenue, Box 24005, Nicosia 1703  โทรศพัท์ +357 22 351274/76 (ext. 115)  

โทรสาร: +357 22 353682  อีเมล: info@medinstgenderstudies.org 

 
ŠKUC (ประเทศสโลวีเนีย) 
ŠKUC ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ  .2794 และเป็นหนึง่ในองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรชัน้แนวหน้า และสง่เสริมกิจกรรมทางวฒันธรรมและศิลปะในสโลวีเนีย   สอง
สามปีที่ผ่านมากิจกรรมของ ŠKUC ได้ขยายออกไปหลายด้าน  เช่น  การให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือแก่คนหนุ่มสาว  หลกัสตูรการฝึกอบรมใน
รูปแบบต่าง ๆ การด าเนินงานห้องสมดุของตนเอง ตลอดจนการศกึษาวิจยัด้านประเด็นทางสงัคม สขุภาพ สงัคมวิทยาและ มานษุยวิทยา ปัจจบุนันีถ้ือ
ว่า ŠKUC เป็นองค์กร่วมที่ด าเนินงานด้านการสาธารณสขุ ŠKUC ได้รับทนุจากกระทรวง คณะกรรมาธิการยโุรป เทศบาลและผู้อปุถมัภ์อื่น ๆ 

 

 

ŠKUC แบง่การด าเนินงานออก  8 หน่วยงานซึง่เป็นเอกเทศต่อการสว่นร่วมในโครงการวิจยัต่าง ๆ ตวัอย่างหนึง่คือ “  หน่วยงานเพื่อโอกาสที่เท่าทียมกัน”  ซึ่ง
เกี่ยวข้องกบัโครงการนี ้
ข้อมลูการติดตอ่: Društvo ŠKUC, p.p.572, SI – 1000 Ljubljana p/f: +386 1 430 35 30, อีเมล: Info@skuc.org, เวบ็ไซต:์ www.skuc.org 

 

The Institute of Conflict Research (ประเทศออสเตรีย) 
 

The Institute of Conflict Research [Institut für Konfliktforschung – IKF] จดัตัง้ขึน้ในปี ค.ศ  .2791 ในฐานะสถาบนัการวิจอัิสระและไม่แสวงหาผลก าไร 
วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้ คือ เพื่อท าวิจยัเร่ืองความขดัแย้งทางการเมืองและสงัคมโดยใช้ความรู้สหวิทยาการ และการวิจยัดังกล่าวสร้างการช่องทางในการ
แก้ปัญหา ใช้เป็นแนวทางส าหรับการตดัสนิใจทางการเมือง การศกึษาวิจยัท าให้วตัถปุระสงค์และการด าเนินการดังกล่าวเกิดขึน้ได้ การศึกษาวิจัยในสาขา
ส าคญัของสถาบนั ได้แก ่การวิจยัระบอบประชาธิปไตย ช่องว่างระหว่างการเมืองและสงัคม การวิจยัเร่ืองความมัน่คง และการวิจยัประวัติศาสตร์สงัคม โดย 
IKF ร่วมมือกับองค์กรวิจัย และสถาบันอื่นในสาขาดังกล่าวทัง้ในประเทศและนอกประเทศ  บทคัดย่องานวิจัยได้รวบรวมไว้ในรายงานประจ าปี  ข้อมูล
เกี่ยวกบัโครงการวิจยัของสถาบนัและรายงานการวิจยัเรียกดไูด้จากเว็บไซต์ของสถาบนั (www.ikf.ac.at) Konfliktforschung (ตีพิมพ์โดย  Braumüller) เป็น
สิง่พิมพ์ชดุสหวิทยาการออกโดย IKF 
ข้อมลูการติดตอ่: Lisztstraße 3, (Am Heumarkt 33), A-1030 Vienna. 
โทรศพัท์: ++43 1 713 1640,  โทรสาร: ++43 1 713 9930   อีเมล: institute@ikf.ac.at 

 
Stockholms universitet (ประเทศสวีเดน) 
 
Stockholms universitet เป็นมหาวิทยาลยัที่มีคณุลกัษณะพิเศษที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์นวตักรรม มาตัง้แต่ปีค.ศ.1878 มหาวิทยาลยัมีความทนัสมยั
และแวดล้อมด้วยวฒันธรรมอนัหลากหลาย เป็นสถาบนัการศกึษาที่ติดอนัดบัหนึง่ในร้อยของโลก  มีนกัศกึษามากกว่า 16, 666 คน และมีอาจารย์ นกัวิจยั 
และศาสตราจารย์ ในสาขาวิทยาศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ มากกว่า  5 , 666  คน  คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลยั เร่ิมเปิดสอเมื่อปี ค.ศ .
2769 ทกุวนันีเ้ป็นคณะนิติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ   ในแต่ละปีคณะนิติศาสตร์มจี านวนนกัศกึษ ตัง้แต่ 4,566 ถงึ  2 ,666 คน โดยมีอาจารย์มากกว่า 

100 คนและศาสตราจารย์ 30 คน 

ข้อมลูการติดตอ่: Faculty of Law, Stockholm University, SE-106 91 Stockholm; สถานทีติดตอ่: Universitesvägen 10 C;  
สายกลาง: +46 (0)8 16 20 00; โทรสาร +46 (0) 612 41 09  เวบ็ไซต:์ http://www.juridicum.su.se/jurweb/default.asp?lang=eng 
 

Rutgers WPF (ประเทศเนเธอร์แลนด์) 
 

Rutgers WPF เป็นศนูย์ผู้ เชี่ยวชาญ ด าเนินงานเกี่ยวกับประเด็นด้านสขุภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์   รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   ด าเนินงานใน
เนเธอร์แลนด์ แอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้เป็นหลกั  มีวตัถปุระสงค์ในการปรับปรุงและส่งเสริมสขุภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงยกระดับ
สทิธิต่างๆ เกี่ยวกบัประเด็นดงักลา่วทัว่โลก นอกจากนี ้Rutgers WPF ให้การสนบัสนนุแกอ่งค์กรและผู้มีอาชีพปฏิบติังานในด้านนีด้้วยเช่นกนั  

ข้อมลูการติดตอ่: Rutgers WPF Postbus/P.O. Box 90223506 GA Utrecht, the Netherlands, Oudenoord 176-1783513 EV Utrecht, the 
Netherlands  โทรศพัท์: +31 (0) 30 231 34 31   อีเมล: i.vanwesenbeeck@rutgerswpf.nl  เวบ็ไซต:์ www.rutgerswpf.nl 

 

 
Laboratory of Health and Road Safety (LaHeRS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commun-AID 
 

การเพิ่มโอกาสและช่องทางให้แก่แรงงานสตรีตา่งชาติท างานบ้านเพื่อรับมือกบัการล่วงละเมิดทางเพศ 
โดยใช้ชมุชนเป็นฐานในการสนบัสนนุและช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยทนุสนบัสนนุจากคณะคณะกรรมาธิการยโุรปแผนงาน Daphne III

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ  

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

     & Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ความเป็นมาและข้อมูลเก่ียวกับโครงการ 

 
 
แรงงานสตรีต่างชาติท างานบ้านเป็นกลุม่ที่มีความเสีย่งเป็นพิเศษเน่ืองจากในความเป็นจริงนัน้มกัจะไม่มีโอกาสป้องกนัตนเองจากการกระท าอนัลว่ง
ละเมิด โดยอาจขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ อาท ิขาดทกัษะในการสือ่สารภาษา ขาดความรู้ด้านกฎหมาย ทางเลอืกในตลาดแรงงานมีน้อย และ
ความรู้เร่ืองสทิธิของตนมีจ ากดั แรงงานสตรีต่างชาติท างานบ้านจ านวนมากบอกว่าตนไม่มีทางเลือก นอกจากต้องจ าทนยอมรับกับการกระท าอัน
ลว่งละเมิดและการคมุคาม มิฉะนัน้จะเสีย่งต่อการไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่  หรือสญูเสียรายได้ องค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรได้ยก
ประเด็นสถานการณ์ของสตรีดงักลา่วขึน้ในวาระการประชมุ และเน้นความส าคญัของการพฒันามาตรการคุ้มครองเป็นพิเศษโดยมุง่เป้าหมายทีก่ลุม่
สตรีนีเ้ป็นหลกั เช่นเดียวกบัการพฒันาชมุชนให้มีศกัยภาพเพื่อให้สามารถรับมือได้ตรงกบัสถานการณ์และปัญหาของสตรีมากขึน้ The Technologi-
cal Educational Institute of Crete (ประเทศกรีซ) ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้กรอบแผนงาน Daphne III เพื่อด าเนิน
โครงการชื่อ “การเพิ่มโอกาสและช่องทางให้แก่แรงงานสตรีต่างชาติท างานบ้านเพื่อรับมือกับการล่วงละเมิดทางเพศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการ
สนบัสนนุและช่วยเหลอื (Commun-AID)”  องค์กรแปดแห่งในหกประเทศสมาชิกสหภาพยโุรปเข้าร่วมโครงการนี ้ซึง่ประกอบด้วยสถาบนัอดุมศกึษา
และองค์กรนอกภาครัฐ โดยเลอืกประเทศที่มีสดัสว่นจ านวนแรงงานต่างชาติมากที่สดุ และสดัสว่นจ านวนแรงงานต่างชาติท างาน บ้านมากที่สดุจาก
ประเทศยโุรปใต้  กลาง และเหนือ องค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี ้ได้แก่ The Institute of Conflict Research (ประเทศออสเตรีย) Cyprus Uni-
versity of Technology (ประเทศไซปรัส) Meditteranean Institute of Gender Studies (ประเทศไซปรัส), TEI Crete (ประเทศกรีซ), Association of 
Women Members Associations of Heraklion Perfecture (ประเทศกรีซ) Rutger WPF (ประเทศเนเธอร์แลนด์) SKUC (สโลวีเนีย) และ Stock-
holms universitet (ประเทศสวีเดน) 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมาย 
 

 
วตัถปุระสงค์หลกัของของโครงการ คือ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการรับมือกบัการลว่งละเมิดทางเพศให้แก่แรงงานสตรีต่างชาติท างาน
บ้าน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการสนับสนุนและช่วยเหลือ นอกจากนีย้ังวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความตระหนักรู้ให้แก่กลุ่มแรงงานสตรีและผู้
ปฎิบติังานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถงึพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมให้แก่กลุม่ที่กลา่วมาข้างต้น 
 

เป้าหมาย 
 

เป้าหมายของโครงการนีท้ี่วางไว้มีดงันี ้

–ให้ความสนใจและบอกเลา่ถงึการลว่งละเมิดทางเพศต่อแรงงานสตรีต่างชาติท างานบ้าน และประเมินความชว่ยเหลอืที่ผู้ตกเป็นเหยื่อจ าเป็นต้อง

ได้รับ 

–ส ารวจแหลง่ความช่วยเหลอืที่มใีนชมุชน การก าหนดมาตรการ และกลยทุธ์โดยมุ่งเน้นไปที่กลุม่สตรีท างานบ้านผู้ตกเป็นเหยือ่ 

 

 
 
– สร้างเคร่ืองมือที่เหมาะสมทางวฒันธรรมและภาษาเพื่อช่วยแรงงานสตรีที่ตกเป็นเหยื่อการลว่งละเมิดทางเพศ 

– รวบรวมผู้ปฏิบติังานที่สามารถบริหารจดัการ พร้อมทัง้พฒันาหลกัสตูรการอบรม และแผนงานเพื่อการพฒันาในระยะยาว 

– ยกระดบัความตระหนกัรู้ในกลุม่แรงงานสตรีถงึสทิธิของตน รวมทัง้โอกาสและช่องทางในการรับมือกบัการลว่งละเมิดทางเพศ 

 

 
 
การด าเนินโครงการ 

 
การด าเนินโครงการประกอบด้วย: 
 

– สบืหาหลกัฐานเชิงประจกัษ์กรณีการลว่งละเมิดทางเพศท่ีเกิดขึน้กับแรงงานสตรีต่างชาติท างานบ้าน รวมถงึประเมินความช่วยเหลอืที่ผู้ตกเป็น

เหยื่อจ าเป็นต้องได้รับ พร้อมทัง้รวบรวมงานศกึษาวิจยัและสิง่พิมพ์ที่เกี่ยวข้องกบัประเด็นนีท้ัง้ในระดับชาติและนานาชาติ  

– ส ารวจแหลง่ความช่วยเหลอืที่มีในชมุชน เพื่อหานโยบายตัง้ต้น ก าหนดมาตรการโดยมุ่งเน้นไปที่แรงงานสตรีต่างชาติท างานบ้านท่ีตกเป็น

เหยื่อการลว่งละเมิดทางเพศ  
 

– พฒันาเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือทางวฒันธรรมและภาษาที่เหมาะสมเพื่อช่วยแรงงานสตรีที่ตกเป็นเหยื่อการลว่งละเมิดทางเพศ 
 

– พฒันาและด าเนินการการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมงานซึง่เป็นผู้น าความรู้ดงักลา่วมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ เกี่ยวข้องในชมุชนในประเทศภาคีที่
เข้าร่วมโครงการทัง้หมด  

– ใช้วิธีการต่าง ๆ เผยแพร่ผลงานของโครงการ 

 

 รายละเอียดการประสานงานโครงการ 
 

Technological Educational Institute of Crete (ประเทศกรีซ) 

 
The Laboratory of Health and Road Safety – LaHerS (http://lahers.seyp.tei-crete.gr/) ด าเนินงานร่วมกับสถาบนัสวัสดิการสงัคมประจ า 

Technological Education Institute of Crete (TEI of Crete - www.teicrete.gr) LaHeRS มุ่งสง่เสริมการวิจยัและด าเนินงานด้านสาธารณสขุ  การ
ศกึษาวิจยัหลกัจะเกี่ยวกบั การใช้ความรุนแรงในครอบครัวและระหว่างบคุคล  ความช่วยเหลอืที่กลุม่เสีย่งจ าเป็นต้องได้รับ ปัจจยัก าหนดสขุภาพทาง

สงัคม และความสามารถในการขบัขี่  นอกจากด าเนินการศกึษาวิจยัพืน้ฐานในหลายด้านแล้ว LaHeRS ยงัพฒันาคณุภาพข้อเสนอการวิจยัในกรอบ
ส าหรับระบบขอทนุสนนัสนนุการวิจยัทัง้ระดบัชาติและยโุรป สง่เสริมความร่วมมือทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ ก าหนดและด าเนินมาตรการทาง
สงัคม รวมถ ึพฒันาเคร่ืองมือและเนือ้หาทางวิทยาศาสตร์เพื่อน าไปใช้ในสถาบนัอุดมศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ นอกจากนี ้LaHeRS ยัง

ด าเนินงานด้านการส ารวจพฤติกรรมที่มีความเสีย่งสงู และให้ความความส าคญัด้านปัจจยัต่าง ๆ  ในการด าเนินชีวิตเป็นพิเศษ LaHeRS เป็นองค์กรที่
มีประสบการณ์ยาวนานเกี่ยวกบัการท าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐ อาทิ Archimedes I (www.teicrete.gr/archimedes) และ Archi-

medes III รวมทัง้โครงการวิจยัที่ได้รับทนุจากคณะกรรมาธิการยุโรปประจ าส านักงานบริหารงานกลางเพื่อสขุภาพ และผู้บริโภค (EAHC) ภายใต้
กรอบ “แผนงานอนามยั“ (YSAV 2009-12-22 / http://ysav.rutgersepf.org/y-sav) Leonardo Da Vinci/ Partnerships (LdV “LLP-LdV-TOI-2007-

TR-008”) คณะกรรมการการเคลือ่นย้ายและการขนสง่ / DG-MOVE (MOVE/C4/SUB/2011-294/S12.628846/REHA-BIL-AID)  คณะกรรมาธิการ
ยุโรปฝ่ายกฎหมายและ “แผนงาน DAPHNE III“ เช่นเดียวกับโครงการ COMMUN-AID (JUST/2011-2012/DAP/AG/3272) และ WOMPOWER 

(JUST/2011-2012/DAP/AG/3008)  นอกจากนีย้งัมีองค์กรที่เข้าร่วมในแผนงาน ERASMUS หลกัสตูรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (หลกัสตูรเข้มข้น 2012 I 
(IP)/ International Education for Training Traffic Accident Reconstruction Specialists) รวมถงึสมาชิกของเครือข่ายในยโุรปหลายแห่งที่ให้ทุน
ส นั บ ส นุ น โ ค ร ง ก า ร  อ า ทิ  COST/ 357 PROHELMET (http://archives.cost.eu/action357/) COST “TUII0I” 

(http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TUII0I) การด าเนินงานขององค์กรสว่นใหญ่จะตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดบันานาชาติ 
(เช่น วารสาร Social Sciences Citation, Scopus, Medline) 

ข้อมลูการติดตอ่: TEI of Crete, Estayromenos 71004 Heraklion, Crete, Mailbox: 1939  
โทรศพัท์: +30.2810.379516 โทรสาร: +30.2810.251147 
อีเมล: jchlia@staff.teicrete.gr เวบ็ไซต:์ http://lahers.seyp.teicrete.gr  
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