
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
“สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

ภายใต้แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 

๑. ความเป็นมา 
  การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  
เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ก าหนด โดยการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขึ้น เพ่ือมุ่งหมายให้เป็นกลไกในระดับภูมิภาคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานด้าน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงในการสร้างเสริมทุก
ภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนภาคประชาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้เห็นถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน และเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างถูกต้องจึงจ าเป็นต้องให้ภาคประชาสังคมมีความ
เข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน และการท างานร่วมกันในลักษณะเป็นเครือข่ายกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจน าไปสู่เป้าหมายของการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 โดยมีรายละเอียดแผนการด าเนินงาน และงบประมาณด าเนินการ คือ 

- แผนด าเนินงาน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ครั้งที ่ จังหวัด ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน 

ครั้งที่ ๑ จังหวัดปัตตานี มกราคม – กุมภาพันธ์  
ด าเนินการแล้ว 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ใช้งบประมาณ ๓๖๒,๓๙๙.๔๐ บาท 

ครั้งที่ ๒ จังหวัดยะลา มีนาคม – เมษายน  ไม่ได้ด าเนินการ 

ครั้งที่ ๓ จังหวัดนราธิวาส พฤษภาคม – มิถุนายน  ไม่ได้ด าเนินการ 

  
- งบประมาณด าเนินงาน  

 จ านวน ๑,๑๔๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
- กลุ่มเป้าหมาย  
 ตัวแทนภาคประชาสังคมจาก ๓ จังหวัด จังหวัดละ ๑๐๐ คน 
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๒. การด าเนินการ 
๒.๑ แต่งตั้งคณะท างาน  

 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีค าสั่งที่ ๑๖๔/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินโครงการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชนภายใต้
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี
องค์ประกอบของคณะท างาน ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน
คณะท างานที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมอบหมาย) ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ หรือผู้แทน ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๓ เป็นคณะท างาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ๓ เป็นฝ่ายเลขานุการ รวม ๑๔ คน โดยมีอ านาจหน้าที่ด าเนินโครงการฯ ตามกรอบท่ีก าหนด  

๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 
๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ใช้งบประมาณ ๓๖๒,๓๙๙.๔๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท
สี่สิบสตางค์) 

๑) พิธีเปิด 
  นางพิมธนัชย์  ลีลาชัย ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นผู้กล่าวรายงาน 
โดยนายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาย
พิเศษ เรื่อง บทบาท กสม. กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชิญผู้แทนจาก 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ผู้แทนจากศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และผู้แทนจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธีเปิด 

๒) การบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม การบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ 
 การบรรยายและกิจกรรมกลุ่มโดยวิทยากรกระบวนการจากส านักส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชน น าทีมโดย นายฐิติวัฒน์  สายวร นายวรพล ครุตเนตร นางสาววสี ภูเต็มเกียรติ และ นางสาว
นิภาวรรณ แก้วแสนทิพย์ กิจกรรมเริ่มจาก การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ท างานเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย ทบทวนการท างานและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ 
ระดมความคิดเห็นและเสนอกิจกรรมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน เสนอแนวทางประสานความร่วมมือ
เครือข่าย และบทบาทที่คาดหวังจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการน าเสนอ
โครงการหรือกิจกรรมที่ได้จากการระดมความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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 การน าเสนอกิจกรรมกลุ่ม 
 กิจกรรมกลุ่มเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิทยากรกระบวนการ ส านักส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ท าความรู้จัก และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรม มีประเด็นโดยสรุป ดังนี้ 

๑. กิจกรรม “๑๐ ปี ในความทรงจ าชายแดนใต้ (๒๕๕๔ – ๒๕๖๔)” ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกันเขียนโน้ตสั้น ๆ เพ่ือสะท้อนประสบการณ์และความคาดหวังในอนาคตของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในห้วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๔ โดยผลจากการท ากิจกรรมแสดงเสียงสะท้อนเชิงบวกซึ่งปรากฏผ่าน
การใช้ค า หรือกลุ่มค า เช่น ความสงบในอดีต การมีเวทีผู้น าชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ (ชุมชนมีพ้ืนที่  
ท าความเข้าใจข้อเท็จจริงและข่าวลือที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่) และเสียงสะท้อนเชิงลบปรากฏผ่านค าหรือกลุ่มค า เช่น 
เหตุการณ์ตากใบในปี ๒๕๔๗ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนติดลบ การถูกเชิญตัว/ปิดล้อม ถูกควบคุมตัว 
ซ้อมทรมาน ความหวาดกลัว การย้ายถิ่นฐาน การเสียชีวิตของนายอับดุลลายิ  ดอเลาะ ในค่ายอิงคยุทธบริหาร 
เหตุระเบิดที่บิ๊กซี ปัตตานี ทหารพรานปลอมตัวไปละหมาดและยิงนักศึกษา การข่มขู่ของเจ้าหน้าที่ทหาร  
การเหยียดหยาม การถูกตรวจเก็บดีเอ็นเอ เป็นต้น 

๒. กิจกรรมการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ โดยผู้เข้าร่วมอบรมช่วยกัน
ให้คะแนนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่าง ๆ (ระดับคะแนน ๑ - ๑๐) ดังนี้ 

- ด้านการศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้คะแนนตั้งแต่ ๑ – ๗ โดยกลุ่มคะแนนมากที่สุด 
เห็นว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถาบันการศึกษาหลากหลายระดับและมีจ านวนมาก อีกทั้งยังมีทุนการศึกษา
จ านวนมากที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในพ้ืนที่เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ส่วนกลุ่มที่ประเมินคะแนนต่ า เห็นว่า  
แม้จะมีสถานศึกษาจ านวนมาก แต่หลายแห่งมีคุณภาพต่ า อีกทั้งสถานการณ์การปิดล้อมตรวจค้นยังส่งผล
กระทบต่อบรรยากาศเชิงลบภายในสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังมีประเด็นด้านการดูแลสนับสนุนจากภาครัฐ 
ระบบอุปถัมภ์ และความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาที่มีผลจากปัจจัยเศรษฐกิจของครอบครัวที่ส่งผลให้เยาวชน  
ที่มีศักยภาพจ านวนหนึ่งขาดโอกาส  

- ด้านการจ้างงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้คะแนน ๑ – ๖ และสะท้อนปัญหาสิทธิมนุษยชน
ในภาคแรงงานว่ามีความเหลื่อมล้ าของค่าแรง ปัญหาเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานรัฐกับการจ้างงาน 
และการมีต าแหน่งงานที่ไม่ตรงกับความต้องการของบัณฑิตจบใหม่ เช่น แรงงานในอุตสาหกรรมประมง 

- ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินคะแนน ๔ – ๑๐ โดยผู้เข้าร่วมอบรมที่ให้
คะแนนสูงให้เหตุผลว่า เนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
ที่สวยงาม และมีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดการสร้างรายได้จ านวนมากได้ เพียงแต่เหตุการณ์ความไม่สงบ
ส่งผลกระทบให้ไม่มีการลงทุนมากเท่าที่ควร ส่วนกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมที่ให้คะแนนน้อยมีความเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาแหล่งน้ าล าคลองส่งผลให้ประชาชน
บางพ้ืนที่ไม่สามารถผันน้ าเข้านาเพ่ือท านาได้ ชาวนามีแนวโน้มประกอบอาชีพท านาน้อยล ง นอกจากนี้  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท าให้ต้องสูญเสียภูเขาจากการต้องระเบิดภูเขาเพ่ือน าหินมาใช้ประโยชน์ 
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- ด้านวัฒนธรรม/ศาสนา ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมประเมินคะแนน ๑ – ๕ โดยส่วนใหญ่ 
ให้คะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า และมีความเห็นว่าการแต่งกายตามอัตลักษณ์มลายู โดยเฉพาะเมื่อมีการ
รวมกลุ่มกันมักถูกเจ้าหน้าที่มองว่าเป็นการปลุกระดม การสนับสนุนนโยบายพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ดีแต่มีความละเอียดอ่อน บรรยากาศของการแบ่งแยกทางวัฒนธรรม การเหยียดหยาม
ยังมีอยู่ในพื้นท่ี และการแต่งกายของหญิงมุสลิมที่ต้องคลุมฮิญาบไม่สามารถท าได้ในสถานที่ท างานบางแห่ง ทั้งนี้ 
เสียงสะท้อนจากกลุ่มชาวพุทธ เห็นว่าพหุวัฒนธรรมนั้นเป็นค าใหม่ คนในพ้ืนที่อาจไม่ทราบว่า มีความหมาย
อย่างไร การด ารงอัตลักษณ์ของผู้คนเป็นสิ่งที่คนในพ้ืนที่มีอยู่แล้วเพราะเป็นการอยู่ร่วมกันของผู้คน 
ที่หลากหลาย แต่เมื่อมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นท าให้เกิดช่องว่างระหว่างกัน 

- ด้านกระบวนการยุติธรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้คะแนน ๑ – ๙ โดยผู้เข้าร่วมอบรม 
มีความเห็นแบ่งเป็น ๒ กลุ่มชัดเจน กลุ่มหนึ่งให้คะแนนมาก อีกกลุ่มหนึ่งให้คะแนนต่ าสุด โดยความเห็นของ
กลุ่มที่ประเมินคะแนนมาก เห็นว่ายังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะศาลที่จะท าหน้าที่ให้ความ 
เป็นธรรมกับคนในพ้ืนที่ ส่วนกลุ่มที่ให้คะแนนต่ า เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมาย ๓ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น 
การถูกควบคุมตัว และการถูกท าให้รับสารภาพตามกฎหมายดังกล่าว และในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย  
ในความผิดบางมาตรา ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับสิทธิประกันตัวท าให้ไม่สามารถสู้คดีได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมี
ปัญหาอื่น ๆ เช่น ประชาชนไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย เมื่อเกิดคดีความ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว หรือกรณี
ที่เก่ียวข้องกับความไม่สงบ มักสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

๓. กิจกรรมการเสนอปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและแนวทางแก้ไขปัญหา 
- ด้านการศึกษา มีประเด็นด้านคุณภาพการศึกษา ระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน ภาษาที่

ใช้ในสถาบันการศึกษา การเข้าถึงโอกาส ความเท่าเทียม ความยากจน และสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่  
ที่ส่งผลต่อการศึกษาของเยาวชน 

- ด้านส่ิงแวดล้อม มีประเด็นปัญหาที่เกิดจากนโยบายด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งโครงการของเอกชน เช่น การขุดลอกอ่าวปัตตานี คลองชลประทาน โรงงานไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน 
การยกระดับถนน การดูดทรายในแม่น้ าสายบุรี การตัดไม้บนภูเขาในเขตที่ดินของประชาชน ทั้งนี้ เสนอแนวทาง
แก้ไขโดยให้ กสม. ร่วมตรวจสอบ ติดตาม และมีรายงานเพื่อน าไปสู่การไขปัญหา 

- ด้านวัฒนธรรม มีประเด็นเกี่ยวกับข้อจ ากัดการแสดงออกวัฒนธรรมมลายู การส่งเสริม
เอกลักษณ์มลายูไม่ให้สูญหาย การเรียนการสอนและการละหมาดโดยใช้ภาษาอาหรับท าให้คนมลายูที่ใช้ภาษา
มลายูถิ่นไม่เข้าใจและไม่สามารถน าค าสอนไปปฏิบัติได้ถูกต้อง การเพ่ิมพ้ืนที่ออกก าลังกายและกิจกรรมสันทนา
การในชุมชน ปัญหาความเชื่อทางไสยศาสตร์ วัฒนธรรมการกินอาหารหวานและอาหารไขมันสูง ทั้งนี้ มีการ
เสนอแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยการให้ส านักงาน กสม. สนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่าง  
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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- ด้านกระบวนการยุติธรรม มีประเด็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ๓ ฉบับ ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ้อมทรมาน การไม่ได้พบทนายความในระหว่างถูกควบคุมตัว การจ ากัดสิทธิในการเยี่ยม 
การไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่สามารถเข้าแก้ไขได้ทันที มีการตรวจเก็บดีเอ็นเอประชาชนโดยผู้เก็บไม่ใช่
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และวิธีการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในพิธีสารอิสตันบูล ไม่มีการแจ้ง
วิธีการเก็บและการน าไปใช้ การคุกคามหรือถูกเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้านเป็นประจ า การกันตัวบุคคลไว้เป็นพยาน 
(เมื่อมีการซัดทอด บุคคลจะถูกกันตัวไว้เป็นพยานโดยต้องอาศัยอยู่ในค่ายทหารโดยไม่ระบุระยะเวลาที่แน่ชัด) 
ปัญหาการอายัดตัว การก าหนดเงื่อนไขการใช้หลักทรัพย์ประกันตัว (เช่น โฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินในจังหวัด
ปัตตานี) การลบประวัติหรือหมายตามบัญชี (แบล็กลิสต์) ท าให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางหรือการท าหนังสือ
เดินทาง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมเสนอให้ กสม. มีบทบาทในการประสานข้อมูลหมายจับ การลงพ้ืนที่เร่งด่วนพร้อม
เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ การประสานเจ้าหน้าที่หน่วยอ่ืนที่เกี่ ยวข้องเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยเร็ว 

- ด้านเศรษฐกิจและการจ้างงาน มีการเสนอประเด็นความเหลื่อมล้ า ระบบอุปถัมภ์ 
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผลกระทบจาก
ทุนขนาดใหญ่ที่ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ แนวทางแก้ไขเก่ียวกับการจ้างงานที่เป็น
ธรรม อาจท าได้โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง การวัดความสามารถในการท างานแทนการใช้
ระบบอุปถัมภ์ รวมทั้งการแก้ปัญหายาเสพติด และการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

๓) การบรรยาย  
 การบรรยายในหัวข้อ “พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
และกลไกการคุ้มครอง” โดย นางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 เนื้อหาการบรรยายโดยสรุป ดังนี้ 

- ความเข้าใจเกี่ยวกับกับสิทธิมนุษยชนขึ้นอยู่กับชุดประสบการณ์ของบุคคลหรือสังคม 
กล่าวคือแม้สิทธิมนุษยชนจะถูกนิยามโดยคุณค่าพ้ืนฐาน (Core Value) บางอย่าง แต่ในการท าความเข้าใจหรือ
การน ามาใช้ จ าเป็นต้องพิจารณาบริบทแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของสังคมด้วย (มีการ
ยกตัวอย่างการพิจารณามาตรฐานสิทธิมนุษยชนของสถานที่คุมขัง โดยเปรียบเทียบคุกในยุโรปและในฟิลิปปินส์
ตอนใต้) โดยหลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย ๑.) หลักความเป็นสากล พรากไปไม่ได้ ๒.) 
แบ่งแยกไม่ได ้๓.) ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ๔.) เป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่แต่ละรัฐยอมรับได้  

- ความเชื่อมโยงหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน (สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค) กฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และพันธกรณีที่รัฐต้องปฏิบัติตาม และความแตกต่างระหว่าง Soft Law และ 
Hard Law 

- ข้อถกเถียงระหว่างแนวคิดทางกฎหมาย ๒ แนวคิด คือ กฎหมายธรรมชาติ และกฎหมาย
บ้านเมือง กฎหมายธรรมชาติเป็นแนวคิดที่เชื่อว่ามีความจริงสูงสุดเหนือกว่ากฎหมายที่รัฐก าหนดขึ้น ส่วน
กฎหมายบ้านเมือง เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่ากฎหมายต้องมีความแน่นอน คาดหวังได้และมีบทลงโทษ  
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- พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ก าหนดให้รัฐต้องมีหน้าที่ในการเคารพ 
(Respect) คุ้มครอง (Protect) และส่งเสริม (Fulfill)  

- ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้กฎหมาย
ภายใน ประเด็นการท าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ กรณีที่
ฝ่ายบริหารลงนามในกติการะหว่างประเทศต่าง ๆ และฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้ออกกฎหมายภายในที่สอดคล้องกับ
กติกาเหล่านั้น ในขณะที่ฝ่ายตุลาการซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายในเท่านั้น จึงท าให้เกิดปัญหา
ว่าการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ แม้ว่ารัฐจะลงนามในกติการะหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ตาม 

- การเสนอจัดกิจกรรมหรือหลักสูตร กติการะหว่างประเทศที่มีความเฉพาะกับพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

- สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พัฒนาการประเด็นสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ 
ปี ๒๕๕๐ และปี ๒๕๖๐ โดยรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ไม่ได้เขียนประเด็นสิทธิต่าง ๆ ไว้ให้ชัดเจน เพราะผู้ ร่าง
รัฐธรรมนูญมีแนวคิดให้ศาลเป็นผู้วางหลักสิทธิต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติ ศาลมักตีความกฎหมายตาม
แนวคิดกฎหมายบ้านเมือง ดังนั้นในการจัดท ารัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ จึงมีแนวคิดในการก าหนดบทบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐ 

- สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คือมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เฝ้าระวังสถานการณ์ และติดตามว่ารัฐได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกติกา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ หรือไม่  

- ผู้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติว่าเป็นงานเชิงรับ เช่น การรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นการด าเนินการภายหลังเกิดการละเมิดสิทธิไปแล้ว 
จึงขอให้เพ่ิมบทบาทท างานเชิงรุกมากขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนจ านวนมากยังไม่รู้จัก และไม่ทราบบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงควรเพ่ิมการลงพ้ืนที่  และประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนรู้
กฎหมาย รู้สิทธิ และรับรู้บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมากข้ึน 

๔) การอภิปราย  
  การอภิปรายหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” ด าเนินรายการโดยคุณสันติ ลาตีฟี รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มงานพันธกรณีและมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และมีผู้เข้าร่วมอภิปราย ดังนี้  

- ผศ. ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
- รศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 
- นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ผู้อ านวยการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม จังหวัดปัตตานี 
- นายรักชาติ สุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ 
- นายซูกริฟฟี ลาเตะ ประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียนและเยาวชนปาตานี 
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  สาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้  
๑. รศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อ านวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ อภิปราย

และให้ข้อคิดเห็นว่า จากงานวิจัยส ารวจความคิดเห็นประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าภาพรวม
สถานการณ์การเกิดเหตุความรุนแรงลดลงนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ และลดลงเป็นลักษณะขั้นบันได สมมติฐานของ
สาเหตุดังกล่าวมาจากการพูดคุยสันติภาพ ทั้งนี้ การส ารวจความคิดเห็นประชาชนทุกครั้ง พบว่าประชาชน 
ร้อยละ ๗๐ – ๘๐ เห็นว่าสถานการณ์ยังเหมือนเดิม หรือแย่ลง ดังนั้นแม้ว่าสถิติความรุนแรงลดลง แต่ความรู้สึก
ของคนในพ้ืนที่ยังเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น แสดงว่ามีบางอย่างผิดปกติ รากเหง้าปัญหาบางอย่างอาจยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม ่
 การที่เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงจึงเป็นความท้าทายและโอกาสในการ
แก้ปัญหาด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะงานด้านสิทธิมนุษยชน ความท้าทายเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการแสดงออกของ
ผู้คนได้อย่างเต็มที่ ท่ามกลางบริบทการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ๒ ฉบับ (พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘) ที่เริ่มใช้มา
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย รวมทั้ง
กฎหมายพิเศษอ่ืน ๆ อีก ๕ ฉบับ ไดแ้ก่ พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดให้มีสภาที่ปรึกษา ต่อมา
ภายหลังมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙๘/๒๕๕๗ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๔/๒๕๕๙ ซึ่งมีผลท าให้มีการยุบเลิกสภาที่ปรึกษา ศอ.บต. และเพ่ิมอ านาจ กอ.รมน. และประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๗/๒๕๕๙ แต่งตั้ง ครม. ส่วนหน้า และคปต. ดังนั้น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความท้าทายคือการใช้สิทธิเสรีภาพ ภายใต้กรอบของการใช้กฎหมายความม่ันคงเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร 
 ส าหรับกลไกการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในช่วงหลังปี ๒๕๔๗ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทมาก แต่ค่อย ๆ มีบทบาทน้อยลงในช่วงหลังจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม  
มีความพยายามของ กสม. ในการท างานในพ้ืนที่ เช่น การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อย่างไรก็ตาม เห็นว่าศูนย์ประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชน ดังกล่าวควรจะมีบทบาทมากกว่านี้ และความท้าทายอีกประการหนึ่งของ กสม. คือ การที่
หน่วยงานด้านความมั่นคง (ทหาร) กลายเป็นผู้ท าหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสียเอง โดยการจัดตั้ง 
กสม. ภาคใต้ ท าหน้าที่ตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งการด าเนินงานด้านการตรวจสอบที่ผ่าน
มายังเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย  

๒. นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ผู้อ านวยการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม อภิปรายและ
ให้ข้อคิดเห็นว่ามูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมท างานช่วยเหลือทางคดี มีการจัดอบรมอาสาสมัครทนายความ  
ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีการบันทึกข้อเท็จจริงน าเสนอต่อสาธารณะด้วยจึงกระทบกับฝ่ายความมั่นคง 
อย่างไรก็ตาม เมื่อมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมรับแจ้งขอความช่วยเหลือแล้วมักจะแนะน าให้ประชาชนส่งเรื่อง
ร้องเรียนมายังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการตรวจสอบ  
อีกทางหนึ่งโดยไม่มีความเก่ียวข้องในทางคดีแต่อย่างใด 
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 ส าหรับประเด็นความท้าทายของงานสิทธิมนุษยชน คือการท าให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ปัญหาที่มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมพบระหว่างการท างานคือเมื่อต้องเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ประชาชนไม่รู้สิทธิของตัวเอง ส่วนประเด็นการซ้อมทรมาน แม้ กสม. จะมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการตรวจร่างกายโดยแพทย์เพ่ือป้องกันการซ้อมทรมานในระหว่างควบคุมตัว แต่การทรมานในระยะ
หลังไม่มีบาดแผลจึงเป็นอุปสรรคในการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังมีข้อท้าทายส าคัญคือความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเห็นว่ากลไกรัฐไม่ควรละเมิดสิทธิประชาชนเสียเอง  
การด าเนินการใด ๆ ควรมีมาตรฐาน การลงโทษหรือด าเนินคดีกระท าโดยมีพยานหลักฐาน 

๓. นายรักชาติ สุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้  มีความเห็นโดยสรุปว่า 
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน รวมทั้งการ
เยียวยาด้านต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ปัจจุบันมีองค์กรภาคประชาสังคมท่ีท างานด้านสิทธิมนุษยชน
ในพ้ืนที่น้อย อีกทั้งองค์กรที่ท างานด้านอ่ืน ๆ หลายหน่วยยังไม่รู้จักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การที่คน
ในพ้ืนที่ไม่รู้จักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งผลให้การมีส่วนร่วมหรือการท างานร่วมกันเป็นไปได้ยาก 

๔. นายซูกริฟฟี ลาเตะ ประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษา  นักเรียนและเยาวชนปาตานี  
มีความเห็นโดยสรุปว่า เปอร์มัสเป็นเครือข่ายนักเรียน นิสิตนักศึกษาเยาวชนปาตานี ที่ท ากิจกรรมขับเคลื่อนงาน
การเมือง คือ เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ มีความสนใจในประเด็นสิทธิพลเมือง และการสร้าง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความท้าทายหรือโอกาสของงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ 
คือการท าความเข้าใจและเรียนรู้สิทธิมนุษยชนภายใต้บริบทการใช้กฎหมายพิเศษ 

๕. นายสันติ ลาตีฟี ผู้แทนส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ส านักงาน กสม. ให้ข้อมูล
โดยสรุปว่า การท างานบนแนวคิด ๒ มิติ ระหว่างสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงแห่งรัฐนั้น โดยหลักการแล้ว 
เมื่อเกิดสถานการณ์ที่กระทบความมั่นคงของรัฐ สิทธิมนุษยชนสามารถลดระดับลงได้ตามสถานการณ์ แต่ต้อง
ตีความ “ความมั่นคง” อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ มาตรฐานเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ เป็นไปตามหลักการ 
Siracusa ส าหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท างานในฐานะองค์กรตรวจสอบ (Monitoring 
Agencies) ไม่ได้เป็นหน่วยปฏิบัติ จึงมีหน้าที่และอ านาจในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเท่านั้น 
ส่วนกรณีปัญหาการใช้กฎหมายพิเศษและการลอยนวลพ้นผิดของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นใจใน
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับการใช้อ านาจตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในพ้ืนที่ และในอนาคตคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแนวทางในการพัฒนาการท างานในพ้ืนที่เปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะงานด้านความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมภาควิชาการและประชาชนในพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ 
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๕) ข้อเสนอ 
 ผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีข้อเสนอต่อ กสม. ดังนี้ 

๑. ขอให้จัดตั้งศูนย์ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันมีศูนย์ประสานงานด้าน
สิทธิมนุษยชนเพียง ๒ แห่ง คือที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา   

๒. ขอให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ 
๓. ขอให้การพิจารณาเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยให้

ระบุระดับของอาการบาดเจ็บ และการรับรองความเจ็บป่วยที่ชัดเจน เนื่องจากประเด็นเหล่านี้มีผลต่อสิทธิที่จะ
ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ 

๔. ขอให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิทธิของผู้พิการและผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
๕. ขอให้มีการดูแลเรื่องสิทธิของกลุ่มคนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเจ้าหน้าที่รัฐแต่ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยเฉพาะการย้ายถิ่นของคนไทยพุทธ   
๖. ขอให้ท าความเข้าใจกับฝ่ายความมั่นคง กรณีมีการกล่าวหาว่ามูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ก่อความไม่สงบในพ้ืนที่  
๗. ขอให้มีการพิจารณาแนวทางด าเนินการกรณีการลอยนวลพ้นผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าย

ความมั่นคง 
๘. ขอให้แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในภาควิชาการเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง 

โดยเฉพาะสาขานิติศาสตร์ ที่ไม่ได้สอนการวิพากษ์กฎหมาย ท าให้ผู้เรียนไม่ เข้าใจความไม่เป็นธรรมเชิง
โครงสร้าง 

๙. ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับพ้ืนที่ไม่ปิดกั้นโอกาสในการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งปัจจุบันปัจจัยที่ท าให้เรื่องร้องเรียนต่อ กสม. ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากการ
กดดันหรือควบคุมของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ที่ไม่ให้มีการร้องเรียน 

๑๐. ขอให้สื่อมวลชนเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตามความเป็นจริงโดยปราศจาก
ความกดดัน  

๖) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม 
 ๕.๑ ด้านเนื้อหาการอบรม (ในภาพรวม) 

๑. กิจกรรมกลุ่มในรูปแบบวิทยากรกระบวนการ ผู้เข้าอบรมทั้งหมดมีความเข้าใจใน
เรื่องสิทธิมนุษยชนเพ่ิมขึ้น โดยผู้เข้าอบรม ร้อยละ ๘๕ มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับมากถึง 
มากที่สุด ผู้เข้าอบรม ร้อยละ ๕๐ มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับมากเมื่อเทียบกับก่อนการอบรม 
และผู้เข้าอบรม ร้อยละ ๘๗ เห็นว่าเนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ในส่วนของระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าอบรมร้อยละ ๗๐ เห็นว่า ระยะเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา
การอบรมในระดับมากและมากที่สุด 
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๒. การบรรยายในหัวข้อพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภาคีและกลไกการคุ้มครอง หลังการอบรม ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน โดยร้อยละ 
๘๐ ของผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหาดังกล่าวในระดับมากเมื่อเทียบกับก่อนการอบรม ผู้เข้าอบรมร้อยละ 
๓๐ มีความเข้าใจในเนื้อหาดังกล่าวในระดับมากถึงมากท่ีสุด  

๓. การอภิปราย หัวข้อ โอกาสและความท้าทายของการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้เข้าอบรม ร้อยละ ๘๕ เห็นว่า เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจ มีระยะเวลาที่
เหมาะสม และมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งได้รับประโยชน์จากเนื้อหาการ
อภิปรายในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

 ๕.๒ ด้านวิทยากร ในภาพรวม ผู้เข้าอบรมร้อยละ ๙๓ เห็นว่ารูปแบบการท ากิจกรรมโดยใช้
วิทยากรกระบวน โดยวิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ที่เข้าใจได้ง่าย ประเด็นเนื้อหามีความน่าสนใจ และ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความเห็นได้อย่างเต็มที่ ในระดับมากถึงมากที่สุด  และผู้เข้าอบรมร้อยละ 
๙๐ เห็นว่าวิทยากรที่บรรยายให้หัวข้อพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและ
กลไกการคุ้มครองท าให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเนื้อหาวิชาการ ในระดับมากถึงมากที่สุด   

 ๕.๓ ด้านประโยชน์ที่ได้รับและการน าความรู้ไปใช้  ในภาพรวม ผู้เข้าอบรมร้อยละ ๘๕ เห็น
ว่าได้รับประโยชน์จากการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ ๗๕ เห็นว่าสามารถน าความรู้ไปใช้งานได้ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด และ ร้อยละ ๗๐ เห็นว่าสามารถน าไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ ในระดับมากถึงมากที่สุด 

  ๕.๔ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ ๘๕ มีความพึงพอใจ 
ในการบริการและการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในระดับมาก ร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในสถานที่ 
โสตทัศน์อุปกรณ์ และอาหารเครื่องดื่มในระดับมากท่ีสุด 

ผลการประเมินตามตัวช้ีวัด  
โครงการเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  

มีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนจาก ๓ จังหวัด จังหวัดละ ๑๐๐ คน โดยการอบรมครั้งที่ ๑  
ในจังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๑๒ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  ทั้งนี้ มีผลลัพธ์ของ
โครงการโดยได้ร่วมกันตั้งเครือข่ายผ่านแอพพลิเคชันไลน์ชื่อ “เครือข่ายสิทธิมนุษยชนชายแดนใต้ จังหวัด
ปัตตานี” โดยผู้เข้าอบรมจ านวน ๖๒ คนได้เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายฯ  
 

จบการอบรม 
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ภาพการอบรมสัมมนา 

“โครงการเสริมสร้างทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสทิธิมนุษยชน” 
คร้ังที่ ๑ ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี จังหวดัปัตตานี 

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
นายบุญเกื้อ  สมนึก เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง  

“บทบาท กสม. กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพิมธนัชย์  ลีลาชัย ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กล่าวรายงาน 
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มอบของที่ระลึกให้กบัผู้แทน กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า  

 

 
มอบของที่ระลึกให้กบัผู้แทนจากส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
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 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
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ภาพการท ากิจกรรมกลุ่มและรับฟังการบรรยาย
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การบรรยายในหัวข้อ 

“พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและกลไกการคุ้มครอง” 

โดย นางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอภิปรายหัวข้อ 
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“โอกาสและความท้าทายขอการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
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การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมซักถาม 

  
 

 

 

 

 

 

ภาพเก็บตกทีมงานเบื้องหลัง 
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พิธีปิดการอบรมและมอบของที่ระลึกให้กับวิทยาการ 

 
 
 
 
 


