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ความเป็นมา 
• 31 ตุลาคม 2543 สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ                                            

( the United Nations Security Council: UNSC) 

•  ผ่านมติ 1325 ว่าด้วยผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง (Woman, Peace 
and Security: WPS) อย่างเป็นเอกฉันท์ เพื่อก าหนดแนวนโยบายและ
ด าเนินการส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงใน
รูปแบบต่างๆ  

• รวมทั้งความรุนแรงในครอบครัวและการถูกข่มขืน เพื่อให้ผู้หญิงได้รับ                
การฟื้นฟู เยียวยา มีส่วนในกระบวนการยุติธรรม การเมือง และการสืบหา
ความจริง 



1325 กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
• วันที่ 5 กันยายน 2555 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี 

(กสส.) ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพ
และความมั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วย 

   - ผู้ทรงคุณวุฒิ  

   - ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

   - รวมจ านวน 22 คน โดยมี ดร. สายสุรี  จุติกุล เป็นที่ปรึกษาและอนุกรรมการ  

   - อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานอนุกรรมการ 

     และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 



1325 กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

• มีหน้าที่ศึกษาข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรงในสังคมที่มี
ผลกระทบต่อสตร ี

•  วิเคราะห์และก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองและสร้างความเข้มแข็งแก่
สตรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรง  

• พร้อมน าเสนอแนวทางนั้นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตร ี

•  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ และ
ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน ประสานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการก าหนด
นโยบาย มาตรการในการปกป้องคุ้มครอง และช่วยเหลือสตรีที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว 



1325 กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
• เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 คณะอนุกรรมการด้านสตรีและการส่งเสริมสันติภาพและ

ความมั่นคงปลอดภัย มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์
การส่งเสริมบทบาทของสตรีในการสร้างสันติภาพ 

• เพ่ือยกร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 

• เพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการเพศภาวะเข้าสู่นโยบายด้าน
สันติภาพและความมั่นคง ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้ง 
รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการสันติภาพในทุกขั้นตอนและทุกระดับ 



1325 กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
• เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ UN WOMEN (องค์การเพื่อผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ) 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์กร
พัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง และตัวแทนเครือข่ายผู้หญิงจากภาคประชาสังคม  

• ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย โดยมี ดร. สายสุรี  จุติกุล ที่ปรึกษาและ
อนุกรรมการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัย ให้ข้อคิดเห็นร่วมกับ
ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ   

• สาระส าคัญ คือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมประชุม                       
เห็นความส าคัญของมติ 1325 และมติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนดทิศทางการน ามติ 1325 
มาใช้ในประเทศไทยต่อไป 



1325 กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

• วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 คณะอนุกรรมการด้านสตรีกับการส่งเสรมิสันติภาพ
และความมั่นคงปลอดภัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง 

• วันที่ 26 กันยายน 2559 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครวัได้เสนอร่าง
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง                  
ให้คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตณ์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 
(กยส.) พิจารณา และที่ประชุมมีมติและข้อเสนอแนะให้ปรบัปรุง แก้ไข เพิ่มเติม 
ดังนี้ 

     



1325 กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ล าดับ ประเด็นที่ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม 
1 ปรับเปลี่ยนชื่อ จาก “ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความ

มั่นคง” เป็น “ร่างมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความ
มั่นคง” 

2 เสนอแนะให้เพ่ิมรายชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อน 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในลักษณะการบูรณาการ 

3 เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมร่างมาตรการและแนวางการปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริม
สันติภาพและความมั่นคงในส่วนของบทน า เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด และมาตรการ 



ร่าง มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 

• วิสัยทัศน์ 

 
 สตรีได้รับการปกป้อง คุ้มครองสิทธิ ได้รับความเป็นธรรมและเพิ่มการมีส่วน
ร่วมของสตรีในงานด้านสันติภาพและความมั่นคง 



• วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้สตรีได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิจากปัญหาความขัดแย้ง
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
 2. เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในการสร้างสันติภาพและความมั่นคง 
 3. เพื่อให้ภาคประชาสังคม ผู้น าศาสนา ประชาชน และผู้น าในพื้นที่ 
รวมทั้งสื่อมวลชน มีบทบาทในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิสตรีและฟื้นฟูเยียวยา
สตรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง 
 4. เพื่อให้มีกลไกในการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสร้าง
สันติภาพและความมั่นคง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ร่าง มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 



• เป้าหมายหลัก 
 1. สตรีมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพในทุกขั้นตอนและทุกระดับ 
 2. สตรีในพื้นที่สถานการณ์ความขัดแย้งได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธ ิ
 3. ภาคประชาสังคม ผู้น าทางศาสนา ประชาชน ผู้น าในพื้นท่ี และ
สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและความมั่นคง 
 4. มีกลไกส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้งและ
กระบวนการสร้างสันติภาพ 
 5. มีฐานข้อมูลกลางด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงที่
เป็นระบบ ทันสมัย เข้าถึงง่าย 

ร่าง มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 



ร่าง มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 

1. การป้องกัน 

2. การคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิและการฟื้นฟู
เยียวยา 

3. การพัฒนา
ศักยภาพ 

4. การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม 

5. การส่งเสริม
ให้มีกลไกและ
การขับเคลื่อน 



กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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