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คู่มือประกอบการเดินทางศึกษาดูงาน

TIJ EXECUTIVE PROGRAM ON THE RULE OF LAW AND DEVELOPMENT 2019

Partnership to Promote the Rule of Law and Social Justice

ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562
กรุงเทพฯ • เพชรบุรี • นครปฐม

การศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประจำ�หลักสูตร ครั้งที่ 1

Sampran
Riverside

PROGRAM DAY 1

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
Dress Code:

สวมเสื้อคอโปโล RoLD กางเกงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
และไม่แนะนำ�ให้ใส่เครื่องประดับต่างๆ ในการเข้าชมงานเรือนจำ�

9.30-10.00 น.

ลงทะเบียน ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
** ท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปเองกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง **

10.00 น.

ออกเดินทาง

11.30-12.30 น.

เดินทางถึงทัณฑสถานหญิงธนบุรี และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

12.30-14.00 น.

ศึกษาดูงาน ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี (หญิง)

14.00-14.15 น.

กล่าวต้อนรับโดยผู้บัญชาการเรือนจำ�พิเศษธนบุรี (ชาย)
และ ดร. นัทธี จิตสว่าง
ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ณ หอประชุมเรือนจำ�พิเศษธนบุรี (ชาย)

14.00-15.00 น.

ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำ�พิเศษธนบุรี (ชาย)

15.00 น.

ออกเดินทางไปยังโรงแรม Sheraton HuaHin Resort & Spa

17.30 น.

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม The Chandelier

18.30 น.

ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารชมวิวซีฟู้ด

20.30 – 22.30

RoLD Networking Hours ณ Sundara Sport Lounge (บริเวณล๊อบบี้โรงแรม)
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เรือนจำ�พิเศษธนบุรี

ประเทศไทยเดินหน้าวางมาตรฐานเรือนจำ� โดยนำ� ‘ข้อกำ�หนดแมนเดลา’ มาใช้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และเริ่มขับ
เคลื่อนทิศทางนี้แล้ว มี ‘เรือนจำ�พิเศษธนบุรี’ นำ�ร่อง วางเป้าให้เป็นเรือนจำ�ต้นแบบ ปี 2561 ขณะที่โลกหลัง
กำ�แพงคุก หลายคนอาจไม่เคยรับรู้ ความพยายามสร้างมาตรฐานอาจจะลบภาพไม่ดีของเรือนจำ�ได้บ้าง
และจะดีมากถ้าสามารถขยายไปได้ทุกเรือนจำ�ในอนาคต
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เรือนจำ�พิเศษธนบุรี

18 กรกฎาคมของทุกปี ถูกกำ�หนดให้เป็นวัน ‘เนลสัน แมน
เดลา’ (Nelson Mandela) อดีตประธานาธิบดีผิวสีคนแรก
ของแอฟริกาใต้ที่มาจากการเลือกตั้ง ผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิและความ
เสมอภาคของคนผิวสี และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ในปี 1993 โลกต่างรับรู้ว่ากว่า 27 ปี คือชะตากรรมที่เขา
ต้องถูกจองจำ�อยู่หลังกำ�แพงคุก
และเพื่อเป็นเกียรติแก่ชายผู้นี้ นานาชาติได้ร่วมกันประชุม
ถึงการกำ�หนดมาตรฐานขั้นต่ำ�แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยตั้งชื่อข้อกำ�หนดนั้นว่า ‘ข้อกำ�หนด
แมนเดลา’
ขณะที่ ‘ประเทศไทย’ โดยกรมราชทัณฑ์ ได้ผสานความ
ร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
ประกาศขับเคลื่อนนำ�ข้อกำ�หนดดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติเต็ม
รูปแบบแห่งแรกในโลก โดยได้เลือก ‘เรือนจำ�พิเศษธนบุรี’
เป็นเรือนจำ�นำ�ร่อง ตั้งเป้าหมายเป็นเรือนจำ�ต้นแบบในปี
พ.ศ. 2561

คุกไทยแออัด คิกออฟใช้ ‘ข้อกำ�หนดแมนเดลา’

Imagine เพลงของนักร้องชื่อดัง จอห์น เลนนอน (John
Lennon) ถูกขับร้องประสานเสียงโดยกลุ่มผู้ต้องขังหญิงเพื่อ
ต้อนรับแขกผู้มาเยือน โดยบางท่อนของเนื้อหามีความหมาย
ถึงการจินตนาการเพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้คนบนโลกใบนี้
และนี่คือ ‘ก้าวแรก’ เมื่อเหยียบเข้ามายังพื้นที่คุก พื้นที่แห่ง
การจองจำ�อิสรภาพ ณ เรือนจำ�พิเศษธนบุรี ก้าวต่อไปคือการ
เข้าไปยังแดนคุมขังว่าจะเป็นไปอย่างที่บางคนจินตนาการหรือ
ไม่ โปรดติดตาม
เราได้รับข้อมูลว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบ
ปัญหาเรือนจำ�แออัดจากจำ�นวนผู้ต้องขังที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง โดยปัจจุบันมีจำ�นวนผู้ต้องขังมากกว่า 286,000 คน
ขณะที่ความจุเต็มที่รองรับได้ 245,000 คน ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความพยายาม
ในการจัดการให้ได้มาตรฐาน ซึ่งล่าสุดได้ริเริ่มนำ� ‘ข้อกำ�หนด
แมนเดลา’มาใช้ที่นี่

คำ�ถามคือรายละเอียดของข้อกำ�หนดที่ว่านี้คืออะไร

นี่เป็นข้อกำ�หนดแห่งสหประชาติที่วางมาตรฐานขั้นต่ำ�ใน
การบริหารจัดการเรือนจำ�ที่ดี รวมทั้งวางมาตรฐานให้มีการ
เคารพสิทธิของผู้ต้องขัง มีหลักพื้นฐาน 5 ประการคือ
• ผู้ต้องขังพึงได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีและ
คุณค่าความเป็นมนุษย์
• ห้ามการทรมานหรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความทารุณ
• ให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยคำ�นึงถึงความต้องการพื้นฐานโดยไม่
เลือกปฏิบัติ
• วัตถุประสงค์ของเรือนจำ� คือการคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัยและ
ลดการกระทำ�ผิดซ้ำ�
• ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการด้านต่างๆ ในเรือนจำ� และผู้เข้า
เยี่ยมต้องได้รับความปลอดภัยตลอดเวลา
กรมราชทัณฑ์ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันทีไอเจ
ประกาศขับเคลื่อนผลักดันเรือนจำ�ธนบุรีให้เป็นต้นแบบ ‘ข้อ
กำ�หนดแมนเดลา’ เนื่องในโอกาสวันเนลสัน แมนเดลา 18
กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของสหประชาชาติใน
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบเป็นแห่งแรก
ในโลก โดยเรือนจำ�พิเศษธนบุรีเป็นเรือนจำ�นำ�ร่อง ซึ่งตั้งเป้า
เป็นเรือนจำ�ต้นแบบในปี 2561 เพื่อจะมีส่วนเอื้ออำ�นวยต่อ
การกลับไปใช้ชีวิตในสังคมหลังพ้นโทษ และช่วยลดปัญหา
การกลับมากระทำ�ผิดซ้ำ�อีก” นายอายุตม์ สินธพพันธ์ุ รอง
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว
ภายใต้แนวทางดังกล่าวได้มีการดำ�เนินงานมาก่อนหน้าบ้าง
แล้ว และกรมราชทัณฑ์ได้มีการก่อสร้างศูนย์เตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยภายในเรือนจำ�และทัณฑสถานเปิดจำ�นวน
17 แห่งทั่วประเทศ และบูรณาการการทำ�งานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในการทำ�งานร่วมกับศูนย์นี้

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจำ�หลักสูตร ครั้งที่ 1 | P 4

เรือนจำ�พิเศษธนบุรี
ส่อง ‘เรือนจำ�พิเศษธนบุรี’คุกไทยนำ�ร่อง
มาตรฐานสากล
เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นความพร้อม และนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
ที่ชัดเจน นายยศพนต์ สุธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำ�พิเศษธนบุรี
ได้พาเราไปเยี่ยมชมเรือนจำ�พิเศษแห่งนี้ ซึ่งเปิดดำ�เนินการ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2537
แต่ก่อนที่เราจะก้าวเท้าผ่านเข้าไปดูบรรยากาศหลังกำ�แพง
คุกแห่งนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎคือฝากทรัพย์สินและโทรศัพท์ไว้
กับเจ้าหน้าที่ ก่อนจะผ่านด่านตรวจเข้มลูบคลำ�ร่างกายหาสิ่ง
ผิดปกติอีกครั้ง และต่อไปนี้คือบรรยากาศของ ‘คุกธนบุรี’
แดนแรกที่เราได้ไปคือ แดนแรกรับและเรือนพยาบาล สำ�หรับ
ผู้ต้องขังใหม่ที่ต้องรับโทษหลังศาลมีคำ�พิพากษา เพื่อให้มีการ
ปรับตัวและรอจำ�แนกแดนขังต่อไป ขณะที่แดนนี้ หากมีผู้ต้อง
ขังเจ็บป่วยไม่สบายก็จะมารับการรักษาที่นี่ มีจำ�นวนผู้ต้องขัง
รวมกันกว่า 1,300 คน
ต่อมาคือแดนแห่งการเรียนรู้ เป็นแดนที่มีสิ่งที่น่าสนใจ
จำ�นวนมากให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนตัวเองและหาความรู้ในด้าน
ต่างๆ มีศิลปะไทยแขนงต่างๆ อย่างงานหัตถกรรมแกะสลัก
ประติมากรรม การเย็บเสื้อหุ่นกระบอก ซึ่งนำ�ครูจากวิทยาลัย
ในวังที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาสอนเป็นช่วงๆ ตั้งแต่วัน
จันทร์ถึงวันศุกร์
รายได้จากงานศิลปะแต่ละชิ้น เมื่อถูกหักค่าใช้จ่ายแล้วก็
จะนำ�มาปันผลแบ่งกับผู้ต้องขัง นอกจากนี้ยังมีการแสดงโขน
และดนตรีไทย แม้จะเป็นเรือนจำ�ชาย แต่การแสดงโขนก็มีทั้ง
ตัวพระและตัวนางครบครัน
แดนสุดท้ายที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมคือแดนครัว แดนที่มีหน้าที่
ในการทำ�อาหารเลี้ยงผู้ต้องขังถึง 5,000 คนต่อวัน ใช้เนื้อวัน
ละประมาณ 400 กิโลกรัม และมีหม้อประกอบอาหารที่แยก
ไว้สำ�หรับทำ�อาหารฮาลาลโดยเฉพาะ มีความสะอาดและจัด
ระบบค่อนข้างดี

เคลื่อนตัวมาอีกหน่อยจะเป็นส่วนของเบเกอรี ที่มีการอบ
ขนมสไตล์ฝรั่งและขนมไทย นำ�ไปขายส่งบริเวณร้านกาแฟ
หน้าเรือนจำ�ด้วย โดยยอดขายวันหนึ่งอยู่ที่ 2-3 หมื่นบาท
ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำ�นวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ) กล่าวว่า “เชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถ
จะเป็นเรือนจำ�ต้นแบบได้ หลังจากได้พูดคุยกับตัวแทนของ
สหประชาชาติ ระบุว่าในอาเซียนยังไม่มีประเทศไหน มีเรือน
จำ�ต้นแบบเลย สหประชาชาติมีความคาดหวังอยากจะให้ไทย
เป็นเรือนจำ�ต้นแบบให้เร็วที่สุด เพื่อให้เป็นรูปแบบของข้อกำ�
หนดแมนเดลาอย่างจริงจัง”
ความเป็นอยู่ของเรือนจำ�ที่พยายามให้ได้รับมาตรฐานแมน
เดลาอาจจะเปลี่ยนภาพจำ�ในด้านลบของเราที่มีต่อคุกไปได้
บ้าง แต่การแก้ไขปัญหาก็ต้องทำ�อย่างจริงจัง
และคงจะดีถ้าเรือนจำ�อื่นๆ ของไทยจะสามารถเดินตาม
อย่างเรือนจำ�พิเศษทั้งในด้านความเป็นอยู่ หรือการส่งเสริม
ให้คนมีทักษะและนำ�ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ เพื่อให้
สังคมพัฒนา และเป็นแสงสว่างหรือเครื่องมือให้ผู้ที่เคยผิด
พลาดได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
แต่ความรู้สึกของเราภายหลังการเดินออกจากโลกหลัง
กำ�แพงคุกนั้นคือ

“อิสรภาพเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต
ของมนุษย์ทุกคน”
อ้างอิง:
www.bbc.com/thai/thailand-39124560
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PROGRAM DAY 2

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562-1
Dress Code:

สวมเสื้อยืดคอกลม Dreamer การเกงสุภาพหรือยีนส์
อาจนำ�แจ๊คเก็ต เสื้อคลุม หรือผ้าพันคอมาด้วยได้ในห้องสัมมนา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารชั้น 1

09.00 น.

กิจกรรมสัมพันธ์ RoLD 2019 ณ ห้องประชุม The Chandelier

09.30 น.

กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “Revisiting Thailand’s Justice System Reform” โดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำ�นวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

10.30 น.

เสวนาเรื่อง “Making a Difference: Partnership Model for Social Reintegration” 		
โดย
1) คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
			 ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชุปถัมภ์

2)		 คุณชลธิช ชื่นอุระ
			 หัวหน้ากลุ่มโครงการ
			 The Implementation of the UN Bangkok Rules, TIJ

3)		 คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการสถาบัน Change Fusion

			 ดำ�เนินรายการโดย ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์
			 ผู้อำ�นวยการสำ�นักยุทธศาสตร์และแผนของ TIJ
*รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องประชุม*
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารชั้น 1

13.00 น.

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Technology for Inclusive Economy”
โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย
Group Chief Economist บริษัท SEA Limited
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PROGRAM DAY 2

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562-2
Dress Code:

สวมเสื้อยืดคอกลม Dreamer การเกงสุภาพหรือยีนส์
อาจนำ�แจ๊คเก็ต เสื้อคลุม หรือผ้าพันคอมาด้วยได้ในห้องสัมมนา

13.30-16.00 น.

เสวนาเรื่อง “Innovative Approaches to Deliver Access to Justice and Reduce 		
Inequality for All” โดย
1) คุณก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าว
			 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

2) พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ
			 ผู้อำ�นวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
			 เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
			 และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
3)		 พ.ต.ท.หญิง เพรียบพร้อม เมฆิยานนท์
			 สารวัตรกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวนกองกฎหมาย						
			 และคดี สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

4)		 คุณสุนิตย์ เชรษฐา
			 กรรมการผู้จัดการสถาบัน Change Fusion

			 ดำ�เนินรายการ โดย ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์
			 ผู้อำ�นวยการสำ�นักยุทธศาสตร์และแผนของ TIJ

18.30 น.

ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร @Black
Theme “RoLD Party...หัวหินไม่สิ้นมนต์รัก”
เชิญชวนแต่งกายเก๋ไก๋สไตล์ย้อนยุคและร่วมสนุกแบบชาว RoLD

PROGRAM DAY 3

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
Dress Code:

ชุดลำ�ลอง กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบหรือสวมใส่สบาย
และแนะนำ�ติดแว่นกันแดดและหมวกไปใส่ในช่วงการเดินชมงาน

08.30 น.

Check out และออกเดินทางจากโรงแรมไปยัง จ.นครปฐม

10.45 น.

เดินทางถึงสามพรานริเวอร์ไซด์

11.00 น.

ผู้บริหารโครงการสามพรานโมเดล นำ�ชมตลาดสุขใจ

11.30-12.30 น.

เสวนากับผู้บริหารโครงการสามพรานโมเดล คุณอรุษ นวราช / Q&A

ดำ�เนินรายการโดย ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักยุทธศาสตร์และแผนของ TIJ

12.30-13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแวนด้า

13.30-14.45 น.

ทางเลือกเพื่อเข้าชมพื้นที่โครงการจุดต่างๆ (สามารถแจ้งที่หน้างาน)
1) แวะชม/ชิม ร้าน Patom Organic Cafe’
2) เข้าชมพื้นที่ Patom Organic Village (ไม่ร่วมการทดลองทำ�)

3) เข้าชมและเข้าร่วมการทดลองทำ�ผลิตภัณฑ์ ณ Patom Organic Farm
			 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 200 บาท)
15.00 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
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Sampran Academy Model

โครงสร้างองค์ความรู้

ต้นนำ�้

กลางนำ�้

ปลายนำ�้

การจัดการ
เมล็ดพันธุ์

การจัดการ
ปัจจัยการผลิต

การจัดการธุรกิจเกื้อกูลสังคม
Inclusive Business

การตลาดการขับเคลื่อน
Social Movement Marketing

การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว

การเพาะปลูก
ดูแลผลผลิต

การแปรรูป และ
เพิ่มมูลค่าสินค้า

การตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์

การบริหารจัดการ
พื้นที่และสิ่งแวดล้อม
ในแปลง

ระบบรับรอง
แบบมีส่วนร่วม
(PGS)

การบริหาร
ตลาดสีเขียว

พฤติกรรมผู้บริโภค
ตลาดเกษตรอินทรีย์

การวางแผน
การผลิต

มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์

การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์
Organic Tourism

วิถีอินทรีย์
Organic Living

ผู้นำ�เชิงระบบ

การสื่อสารวิถีอินทรีย์

ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
เชิงบวก

ORGANIC SOCIAL MOVEMENT
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Patom ORGANIC VILLAGE

Patom ORGANIC VILLAGE

ณ หมู่บ้านปฐม ท่านจะได้สัมผัสวิถิชีวิตแบบไทย ตาม
เส้นทางวัตถุดิบออร์แกนิกในฤดูกาล พร้อมกับเรียนรู้
การ แปรรูปสินค้าปฐมโดยจะมี 3 เส้นทางวัตถุดิบให้
ท่านเลือกได้แก่

1) เส้นทางสมุนไพรออร์แกนิก

ศาลาสามภาค

เรือนสมุนไพร

ลานกิจกรรมหัตถศิลป์

บ้านชาวนา

เรียนรู้การทำ�เกษตร
อินทรีย์ และการทำ�
สมุนไพรไล่แมลง

การใช้สมุนไพรทำ�ลูก
ประคบ

ย้อมผ้าด้วยสีสมุนไพร

ชาสมุนไพร

ณ หมู่บ้านปฐม
อัตราค่าบริการ

เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
บัตรผ่านประตู 1 วัน พร้อมกิจกรรม 1 เส้นทาง ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 300 บาท
เมื่อทำ�กิจกรรมครบตามเส้นทาง สามารถเดินชมพื้นที่ หรือเลือกซื้อกิจกรรมหัตถกรรม
เพิ่มได้
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Patom ORGANIC VILLAGE

2) เส้นทางข้าวออร์แกนิก

ศาลาสามภาค

เรือนสมุนไพร

ลานกิจกรรมหัตถศิลป์

บ้านชาวนา

เรียนรู้และลงมือทำ�นา
สีข้าว ฝัดข้าว

นำ�ข้าวมาทำ�สบู่ข้าว

ทำ�หุ่นฟางข้าว

ลงมือทำ�ขนมครก
สูตรสวนสามพราน

3) เส้นทางกล้วยออร์แกนิก

ศาลาสามภาค

เรือนสมุนไพร

ลานกิจกรรมหัตถศิลป์

บ้านชาวนา

เข้าสวนเรียนรู้การทำ�
ฮอร์โมนหน่อกล้วย
บำ�รุง บำ�รุงพืช

นำ�กล้วยดิบมาทำ�แป้ง
กล้วย ซึ่งมีประโยชน์
หลากหลาย

ทำ�ภาชนะจากใบตอง /
ของเล่นจากก้านกล้วย

ผสมส่วนผสมสดใหม่
ทำ�ขนมกล้วยปิ้ง
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ข้อมูลที่ควรทราบ

การเดินทาง

ทาง TIJ จัดรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง จากสถาบันการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย ถนนวิทยุ ท่านที่ประสงค์เดินทางไปเอง
สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์
หากท่านประสงค์เดินทางไปยังสถานที่ดูงานตามกำ�หนดการ
โดยรถยนต์ส่วนตัว กรุณาแจ้งทะเบียนรถให้เจ้าหน้าที่ทราบ
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง

อัตราค่าห้องพัก

ผู้เรียนหลักสูตร RoLD พักคู่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ทาง TIJ จะ
จัดสรรห้องพักให้กับท่าน หรือท่านสามารถแจ้งความประสงค์
ระบุผู้ที่ท่านจะพักร่วมให้เจ้าหน้าที่ทราบ)
ผู้เรียนหลักสูตร RoLD ที่แจ้งความประสงค์พักเดี่ยว โปรด
เตรียมเงินเพื่อชำ�ระเพิ่มที่โรงแรม ในอัตรา 2,000 บาท ต่อ
ท่าน/คืน
ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำ�หรับค่าห้องพัก สามารถออกใบเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในนามท่านหรือหน่วยงานของท่านได้ โดยแจ้งข้อมูล
ในการออกใบเสร็จกับเจ้าหน้าที่ทราบก่อนการเดินทางเข้าพัก
เพื่อประสานโรงแรมทราบ
หมายเหตุ เนื่องจากห้องพักเดี่ยวมีจำ�นวนจำ�กัด จึงขอสงวน
สิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ก่อนแล้ว

กรณีมีผู้ติดตาม

หากท่านมีผู้ติดตามในการเดินทางไปด้วย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
ทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมการเรื่องที่พัก อาหารและการเดิน
ทางได้เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นของผู้ติดตามของท่าน อซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งทราบ
เป็นกรณีไป
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ข้อมูลที่ควรทราบ

การแต่งกาย

• แต่งกายลำ�ลองแบบสุภาพโดยกำ�หนดให้ใส่เสื้อประจำ�
หลักสูตร โดยในการดูงานวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
สวมเสื้อ RoLD (เสื้อคอปกโปโล) ในการสัมมนาวันเสาร์ที่
30 มีนาคม 2562 สวมเสื้อยืด Dreamer (เสื้อคอกลม)
• การดูงานในหลายจุดเป็นพื้นที่กลางแจ้ง สามารถสวมแว่น
กันแดด หมวก เพื่อกันแสงแดดได้
• อาหารคำ�่ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 กำ�หนด theme
“RoLD Night ONLY @HuaHin” โดยท่านสามารถ
เลือกเสื้อผ้าลำ�ลองที่สวมใส่สบายตามความเหมาะสมของ
theme งานได้
• ภายในโรงแรมที่พักมีส่วนสำ�หรับกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
บริการแขกที่เข้าพัก หากท่านประสงค์ใช้บริการในพื้นที่ดัง
กล่าว สามารถเตรียมชุดและอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม
เพื่อใช้บริการนอกเหนือช่วงเวลาการบรรยายและการดูงาน
ได้ โปรดสอบถามข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่และเงื่อนไขต่างๆ
ได้โดยตรงจากทางโรงแรม

ซ้าย เสื้อคอโปโล RoLD / ขวา เสื้อยืด Dreamer

1 2
3 4

ข้อมูลติดต่อทีมงานเจ้าหน้าที่ RoLD Support
1)		กรรณิการ์ เปิ้ล โทร. 085-494-9198
2) จิรภัทร์
เหวิน โทร. 064-245-9455
3) วิจิตรา
มุก
โทร. 089-893-4310
4) ศศิประภา นิค
โทร. 086-399-9985
		อีเมล์: rold@tijthailand.org

โรงแรมที่พัก

โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา
1573 ถนนเพชรเกษม, ตำ�บลชะอำ�, หัวหิน, 76120
โทรศัพท์:+6632708000, โทรสาร:+6632708080
Website: http://sheraton-hua-hin-resort-spa.
chillholiday.com/

หมายเหตุ

กำ�หนดการ และวิทยากรอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม
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Sheraton
Hua Hin
Resort and Spa

Patom
Organic
Village

Patom
Organic
Cafe’

RoLD 2019 Field Trip: Hua Hin
Sukjai
Market
Sampran
Riverside

Thonburi
Prison

Partnership to Promote
the Rule of Law and Social Justice

