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ค าน า 

  คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเล่มนี้ จัดท าขึ้นตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน             
ตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2562 ในกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน โดยคณะท างานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน                     
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งครูผู้สอน บุคลากรด้าน
การศึกษาและฝึกอบรมประจ าหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนน าไปใช้เป็นแนวทางในการ            
จัดการศึกษาและการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน โดยคณะผู้จัดท าได้รวบรวมองค์ความพ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน   
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขององค์การสหประชาชาติและรวบรวมองค์ความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติ ในการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบกับตัวอย่างของเครื่องมือ เทคนิค 
และวิธีการน าไปประยุกต์เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน  
  ทั้งนี้ เนื้อหาในคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เกิดจากการประมวล              
องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและวิทยากระกระบวนการจากหลายแหล่งการเรียนรู้ทั้งการศึกษาจากต ารา           
ที่เกี่ยวข้องเอกสารวิชาการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บทความของนักวิชาการด้าน              
สิทธิมนุษยชน ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติขององค์กรที่เก่ียวข้อง โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
  1) องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น       
  2) สิทธิมนุษยชนศึกษา  
 3) กลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน      
 4) วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน   
 5) เครื่องมือและเทคนิคในการจัดกระบวนการส าหรับวิทยากรกระบวนการ 
  โดยคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา มุ่งหวังให้ผู้ศึกษาคู่มือได้พัฒนาทักษะการ
เป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ดังนี้      

1) สามารถ วิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนกระบวนการ (Planning and Design Program) 
ได้อย่างรอบคอบ สามารถบริหารจัดการทรัพยากร เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือมุ่งให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อผู้เรียน
  2) มีการประยุกต์ปฏิบัติกระบวนการ ( Implement) โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งค านึงถึง
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเสริมพลังแรงบวกเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้  ตลอดจนการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสแก่กันและกัน โดยค านึงถึงการเรียนหลักการ                     
สิทธิมนุษยชนเบื้องต้นและทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ด้านสิทธิมนุษยชนที่เปิดกว้าง 
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย การค านึงถึงความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติ  การเคารพซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะมิติทางเพศ การแสดงออกอย่างจริงใจถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นต้น  
  3) ให้ความส าคัญกับกระบวนการประเมินผล (Evaluation) ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด คุณภาพและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผล อันจะน าไปสู่  การปรับปรุงและพัฒนาให้
กระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเกิดความคุ้มค่า เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
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  ซึ่งผู้ศึกษาคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา สามารถน าเนื้อหาและแนวทางต่าง ๆ 
ไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร และวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยคู่มือนี้               
ได้เน้นย้ าให้ผู้ศึกษาตระหนักและค าถึงผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่จะต้องประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 

1) การเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Learning about Human Rights) หมายถึง การส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเข้าใจและประยุกต์ใช้บรรทัดฐาน หลักการค่านิยม และกลไกด้านสิทธิมนุษยชน 

2) การเรียนรู้ผ่านสิทธิมนุษยชน (Learning through Human Rights) หมายถึง การสร้างความมั่นใจ 
ว่าวิธีการศึกษาและฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นนั้น จะสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะวิธีการที่ผู้คนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษา การประพฤติปฏิบัติต่อกัน ลักษณะของสภาพแวดล้อม
การศึกษา กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ส าหรับกิจกรรมการศึกษา การเข้าถึงและความเหมาะสมกับบริบท 

3) การเรียนรู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน (Learning for Human Rights) หมายถึง การสร้างความสามารถ 
ของผู้คนในการตระหนักและหวงแหนในสิทธิของตนเอง ขณะเดียวกันก็ต้องเคารพและรั กษาสิทธิของผู้ อ่ืน  
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมในวงกว้างให้เกิดการตระหนัก  
ต่อการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอขอบคุณเครือข่ายด้านการฝึกอบรมวิทยากร
กระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า กรอบความร่วมมือสถาบัน            
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions - APF)  
มูลนิธิ ฟรี ด ริ ช เนา มัน (Friedrich Naumann Foundation) และสถาบันฝึกอบรมนานาชาติเพ่ือความเป็นผู้น า 
( International Academy for Leadership – IAF) ประเทศเยอรมนี  ที่ ได้ให้สนับสนุนบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริม  
การปฏิบัติการงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม 
  สุดท้ายนี้ มุ่งหวังว่า คู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเล่มนี้ จะท าให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งครูผู้สอน บุคลากรด้านการศึกษาและฝึกอบรมประจ าหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน  
เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ และทัศนคติ ด้านวิทยากรกระบวนการสิทธิมนุษยชนศึกษา โดยให้ความส าคัญ
ต่อการจัดการเรียนรู้และการฝึกอบรมที่บูรณาการสิทธิมนุษยชนให้เข้าไปปรากฏในวิถีปฏิบัติสิทธิมนุษยชนประจ าวัน 
ทั้งภายในห้องเรียน นอกเรียน  ในสถานที่ท างาน ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในสังคมได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน สืบไป 
 
          กันยายน  2563 
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บทที่ 1 

บทน า 

   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีบทบาทภารกิจด้านการส่งเสริม ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มุ่งสร้างสรรค์ให้สังคมเกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เป็นวิถีชีวิต  
ในสังคมไทย ยึดหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ได้เห็นความส าคัญ
ของการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่ องสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน” พันธกิจที่ 2 “ส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างเท่าเทียมกัน” ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2565 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในชุดปัจจุบัน โดยคณะท างานด้านส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนได้ขับเคลื่อนภารกิจงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดท าหลักสูตร 
สิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งให้ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านจัดการศึกษาและ 
การฝึกอบรมน ารายวิชาและกิจกรรมสิทธิมนุษยชนไปปรับประยุกต์ใช้ในภารกิจเพ่ือมุ่งสร้างให้เกิดการรับรู้  
การเคารพและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนจนกลายเป็น  
วิถีสิทธิมนุษยชนในสังคมต่อไป  
 โดยกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดการเรียนรู้และฝึกอบรม
จะต้องออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ น าไปสู่การสร้าง
เสริมสมรรถนะด้านสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน (Coach)             
เพ่ือสร้างบรรยากาศและสนามพลังแห่งการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนร่วมกัน กระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับ 
การท าหน้าที่เป็น “วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา” (Human Rights Education Facilitators)             
ที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างจริงจัง ช่วยให้สมาชิกกลุ่ม 
เกิดการเรียนรู้อย่างมากพอที่จะพัฒนาศักยภาพของตนออกมาได้ เกิดการคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมา ร่วมกันคิดร่วมกันท า ร่ว มกันแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่                      
ท าให้สมาชิกค้นพบคุณค่า (Value) ของเนื้อหาสาระด้วยตัวเอง (อรัญญา ปูรณัน, 2552) อันถือเป็นวิธีการ
เรียนรู้ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการจดจ าและน าความรู้ไปใช้ได้ในระดับที่สูง 50 – 90 % ตามหลักทฤษฎีปิระมิด
แห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid) (National Teaching Laboratory Institute, 1969) ยังเป็นกระบวนการ
เพ่ือพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือ 
กล้าแสดงออก กล้าซักถามและการสื่อสาร (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล,  2562)                     
ดังนั้นผู้ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา อันได้แก่ บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ             
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ที่ท าหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ได้แก่ ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง               
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์ความรู้และทักษะทั้งทางด้านสิทธิมนุษยชนและด้านวิทยากรกระบวนการ              
ผ่านกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาที่เกิดจากกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
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 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บรรลุวัตถุประสงค์ ตามหน้าที่และอ านาจในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ                
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (5) ในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน และเป็นการด าเนินการตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตามยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2562 กลยุทธ์ที่ 2 อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเครื่องมือ  
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและสร้างแหล่งเรียนรู้  โดยส านักส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนจึงเห็นสมควรจัดท าคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาซึ่งปร ะกอบด้วย  
องค์ความรู้และสมรรถนะด้านสิทธิมนุษยชนที่ เป็นมาตรฐาน องค์ความรู้และทักษะด้านวิทยากรกระบวนการ 
และตัวอย่างเครื่องมือส าหรับใช้ในการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ                
ที่หลากหลายและเหมาะสมต่อบริบทเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหนุนเสริมให้ผู้จัดการเรียนรู้ในกลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ 
เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ระหว่างกันน าไปสู่การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการเป็นวิทยากร
กระบวนการสิทธิมนุษยชนศึกษาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานร่วมกัน ตลอดจนเกิดเครือข่าย (Network & 
Partner) ของผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยากรกระบวนการสิทธิมนุษยชนศึกษาอันจะน าไปสู่การร่วมกันส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน                 
เพ่ือสร้างเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนในสังคม และร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป 
 

-------------------------------------------------------------- 
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บทที่ 2  
องคค์วามรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น 

2.1 นิยามความหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
ปัจจุบันค าว่า สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นค าที่ถูกใช้พูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคม ทั้งด้าน

บวกและลบ โดยก่อนหน้านี้ผู้คนอาจยังไม่เข้าใจถึงความหมายและความส าคัญของสิทธิมนุษยชน โดยคิดว่า
สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของการเรียกร้องส่วนตน ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย มีลักษณะเป็นนามธรรมอธิบายความ
ได้ยาก ต่อมาเมื่อเกิดสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คน                
และเทคโนโลยีท าให้ผู้คนสามารถเข้าถึงสถานการณ์ทั่วโลกได้รวดเร็วและรอบด้านขึ้น ผู้คนจึงได้ตระหนัก                
ว่าสิทธิมนุษยชนนั้นมีความส าคัญยิ่งในฐานะเครื่องยืนยันคุณค่าในการมีอยู่ซึ่งสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน 
ซึ่งต้องได้รับการคุ้มครอง ปกป้อง ส่งเสริม ทั้งนี้ความหมายของสิทธิมนุษยชนได้ถูกบัญญัติและนิยามไว้ทั้งใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพระราชบัญญัติ และก าหนดเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรทั้งในระหว่างประเทศ 
และองค์กรภายในประเทศ อีกทั้งยังได้มีการให้ความหมายเพ่ือขยายความโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนที่
เป็นทั้งกฎหมาย นักวิชาการ สรุปความหมาย ตามล าดับ สรุปได ้ดังนี้  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
  มาตรา 4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และความเสมอภาคของ
บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง          
  ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”     
  มาตรา 27 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับ               
ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน         
  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน       
  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด             
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจ              
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ                
แห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได้       
  มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถ ใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  คนพิการ                
หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม   
  บุคคลผู้ เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้าง             
ขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วน                
ที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม” 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2560:
          มาตรา:4:ให้ความหมาย:“สิทธิมนุษยชน” หมายถึง:ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคล ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย :หรือตามหนังสือ
สัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม 
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ค านิยามที่พบในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน และการให้ค านิยามโดยนักกฎหมายและนักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน                    

ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights - OHCHR) เห็นว่า สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็น
สิทธิที่ติดตัวมนุษย์ทุกคน โดยไม่ค านึงถึงสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ เพศ ชาติพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา  หรือสถานะอ่ืนใด 
เราทุกคนได้รับสิทธิมนุษยชนโดยเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ สิทธิเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เชื่อมโยง
และสัมพันธ์กนั และแบ่งแยกไม่ได้ (วัส ติงสมิตร, 2561)             

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2559) ให้ความหมาย สิทธิมนุษยชน (Human 
Rights) หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่มีตามธรรมชาติ และติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด รวมถึงสิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ตามกฎหมายซึ่งมีการรับรองไว้   

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (2557) ได้ให้ความหมาย สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิประจ าตัวของ
มนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี มีเกียรติศักดิ์ประจ าตัว สิทธิมนุษยชนไม่สามารถโอนให้แก่กันได้                  
สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน ซึ่งท าให้คน ๆ นั้นมีชีวิตอยู่ รอดได้
อย่างมีความเหมาะสมแก่ความเป็นคนและสามารถมีการพัฒนาตนเองได้ สิทธิมนุษยชนจึงมี 2 ระดับ ได้แก ่
  ระดับที่หนึ่ง คือ สิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมาแต่เกิด ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้ อยู่เหนือ
กฎหมายและอ านาจใด:ๆ:ของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหล่านี้ ได้แก่ สิทธิในชีวิต ห้ามฆ่าหรือท าร้ายต่อชีวิต ห้ามการค้า
มนุษย์ ห้ามทรมานอย่างโหดร้าย คนทุกคนมีสิทธิในความเชื่อ มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา ทางการเมือง              
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก หรือการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน สิทธิมนุษยชนเหล่านี้              
ไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายมารองรับ สิทธิเหล่านี้ก็ด ารงอยู่ซึ่งอย่างน้อยอยู่ในมโนธรรมส านึกถึงบาปบุญคุณโทษ             
ที่อยู่ในตัวของแต่ละคน เช่น แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการฆ่าคนเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่คนทุกคน 
มีส านึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้น เป็นสิ่งต้องห้าม เป็นบาปในทางศาสนา เป็นต้น    
  ระดับที่สอง คือ สิทธิที่ต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมายหรือต้องได้รับการคุ้มครอง 
โดยรัฐบาล ได้แก่ การได้รับสัญชาติ การมีงานท า การได้รับความคุ้มครองแรงงาน ความเสมอภาคของหญิงชาย
สิทธิของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ การได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประกันการว่างงาน:การได้รับ
บริการทางด้านสาธารณสุข สามารถแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมอย่างอิสระ สามารถได้รับความเพลิดเพลิน
จากศิลปะ วัฒนธรรมในกลุ่มของตน เป็นต้น สิทธิมนุษยชนระดับที่สองนี้ต้องเขียนรับรองไว้ในกฎหมาย              
หรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐของแต่ละประเทศ เพ่ือเป็นหลักประกันว่า ทุกคนที่อยู่ในรัฐนั้น
จะได้รับความคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (2563) ให้ความหมายว่า สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานที่เป็นของพวกเราทุกคน ไม่ว่าเราจะเป็นใคร หรืออยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่ออะไร 
หรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตาม สิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกพรากไปได้ แต่บางครั้งสิทธิมนุษยชนอาจถูกจ ากัด              
เช่น ถ้าคุณท าผิดกฎหมาย หรือกระท าการที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ สิทธิมนุษยชนนั้น
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณค่าความเป็นมนุษย์ เช่น ความมีศักดิ์ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ 
และความเป็นอิสระ นอกจากนี้สิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดที่เป็นนามธรรมเท่านั้น เพราะ              
สิทธิมนุษยชนคือแนวคิดที่ได้รับการนิยาม และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย สิทธิมนุษยชนมีหลักส าคัญ             
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คือ เป็นสิทธิเฉพาะตนของมนุษย์แต่ละคนที่ไม่สามารถโอนให้กันได้ เป็นสิทธิที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ และพ่ึงพิง
ซึ่งกันและเป็นวิถีทางที่จะน าไปสู่สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นสิทธิที่ทุกคนพึงมีอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างเป็นสากลและตลอดไป 

John Sturt Mill (ค.ศ. 1859) อธิบายว่า สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิในฐานะองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่อาจ
ขาดได้ ในความสุขของมนุษย์ อันหมายถึงว่า บุคคลทุกคนโดยธรรมชาติมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพนับถือ  
เชิงศีลธรรมอย่างเท่าเทียมกันจากผู้อื่น  

Joel Feinberg (ค.ศ. 1970) อธิบายว่า สิทธิมนุษยชน เป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมอันมั่นคงสมบูรณ์  
ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความต้องการหรือความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทั้งหมด โดยถือว่าปัจเจคชนทุกคน 
ล้วนมีสิทธิมนุษยชนเพราะทุกคนต่างก็มีความต้องการเยี่ยงมนุษย์เหมือนกัน หาไม่แล้วก็คงไม่สามารถมอง  
เขาเหล่านั้นว่าเป็นดั่งมนุษย์ได้         

สุทิน นพเกตุ (2549, น. 3 – 4) ให้ความหมาย สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิในชีวิต
ทั้งชีวิต ทุกชีวิต ทุกเชื้อชาติ ทุกสัญชาติ ทุกศาสนา ทุกลัทธิ ทุกระบอบการเมือง และทุกสถานภาพ ที่พึงจะได้รับ 
ตั้งแต่เกิดจนตาย ได้แก่ สิทธิในถิ่นที่ก าเนิด ในที่ดินท ากิน ที่อยู่อาศัย การศึกษา การประกอบอาชีพ การไม่ถูก
กีดกัน และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  สิทธิมนุษยชนมีพ้ืนฐานมาจากความรัก ความเมตตา ทุกคนจึงมีสิทธิที่จะได้รับ
การปกป้องคุ้มครอง ดูแลให้ได้รับความปลอดภัย ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว และมีครอบครัวที่อบอุ่น  

อุดม รัฐอมฤต (2544) ได้ให้ความหมายว่า สิทธิมนุษยชนคือ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งปกป้อง 
“ปัจเจกบุคคล” (Individual) หรือ “กลุ่มบุคคล” (Group) จากการกระท าที่ต้องห้ามของสมาชิกอ่ืนหรือรัฐ               
โดยกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 

วิชัย ศรีรัตน์ (2543) กล่าวว่า สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิอันจ าเป็นที่มนุษย์พึงมีเพ่ือให้มนุษย์ได้มีชีวิต
อย่างมีศักดิ์ศรี การที่มนุษย์จะมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีได้ หาได้มีความหมายเพียงการมีชีวิต การด ารงชีวิตเท่านั้น                  
แต่มนุษย์ต้องมีสิทธิที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือให้บรรลุถึงการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี  

วิษณุ เครืองาม (2563) ได้ให้ค านิยามของสิทธิมนุษยชนไว้ว่า หมายถึง สิทธิของมนุษย์ ซึ่งเมื่อเกิด             
จะมีสิทธิบางอย่างถือก าเนิดขึ้น มีขึ้น เป็นขึ้น และเป็นอย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งคน ๆ นั้นวายปราณ                
โดยไม่ได้เกี่ยวกับกฎบัตร กฎหมายใดมารองรับ ไม่เกี่ยวว่ากฎหมายจะคุ้มครอง  ปกป้อง ขนาดใดเพียงใด         
เพราะบุคคลเหล่านั้นมีสิทธินั้นตลอดอยู่แล้ว ไม่ค านึงถึงเพศหญิงหรือชาย ไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ 
หรือความแตกต่างใด ๆ ทางกายหรือสถานะทางสังคม ไม่ว่าจะยากดีมีจนประการใด สิ่งที่อาจจะเป็นที่ถกเถียง
กันต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นแล้วสิทธิเหล่านั้นมีสิทธิอะไรบ้างและมีขอบเขตเพียงใด แต่ถ้าจะยกตัวอย่างกันโดยไม่ขัด
เขินแล้ว สิทธิมนุษยชนนั้น ได้แก่ สิทธิในชีวิต สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการนับถือศาสนา                
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น เมื่อธรรมชาติได้สร้างมนุษย์หรือที่บางคนอาจจะโยงไปถึงพระเจ้าว่าได้ก่อให้เกิด
สรีระร่างกายให้เรามีปาก เราจึงมีสิทธิที่จะพูด มีสมองเราจึงมีสิทธิที่จะมีความคิดและเลือกนับถือศาสนา                 
มีสองมือสองเท้าจึงมีสิทธิในร่างกาย เมื่อท ามาหากินเราจึงมีสิทธิในทรัพย์สิน และสิทธิเหล่านี้รัฐจะต้องคุ้มครอง 
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ขณะเดียวกันเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องออกกฎหมายลูกมาเพ่ือขยายความ                  
สิทธิมนุษยชน หรือภาษากฎหมายเรียกว่า “เพ่ือให้สมดังสิทธิ” ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “เพ่ือให้สิทธิเหล่านั้น
เป็นจริง ไม่ใช่เป็นสิทธิในตัวหนังสือ” 
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บทสรุป 
จากนิยามสิทธิมนุษยชนข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง                

สิทธิ ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด รวมถึงสิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งมีการรับรองไว้ โดยสิทธิมนุษยชนนี้เป็นสิ่งที่
ติดตัวมนุษย์ทุกคนมาแต่เกิด จึงมีความเป็นสากลทุกคนมีสิทธินี้และไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อ่ืนได้ มีความเกี่ยว
โยงพ่ึงพากัน และมีความเสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบัติ สิทธิมนุษยชนจึงถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม 
โดยที่รัฐของแต่ละประเทศมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิ คุ้มครองสิทธิ และท าให้  
ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในขณะที่ประชาชนมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ปกป้องสิทธิของตนเอง 
และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

2.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน 
นักคิด นักปรัชญา และนักกฎหมายด้านสังคมศาสตร์เชื่อว่า มนุษย์ทุกคน ทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ทุกคนจึงต้องเคารพซึ่งกันและกัน ดังนั้น ควรตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ปรัชญา อุดมการณ์ และ กรอบแนวคิด 
ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งแนวคิดสิทธิมนุษยชนเริ่มต้นจากนักคิด นักปรัชญา และนักกฎหมายของโลกมีความรู้สึก
ต่อต้านความอยุติธรรม การใช้อ านาจโดยพลการ การทารุณกรรม และการน าบุคคลไปเป็นทาส จึงต่อสู้  
ด้วยการสร้างหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และบทบัญญัติทางกฎหมายขึ้น โดยเริ่ มต้นจากการประกาศเสรีภาพ 
ที่ประเทศอังกฤษ โดยมีการร่างกฎหมายฉบับแรกที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคล เมื่อ พ.ศ.  1758  
(ค.ศ. 1215) เรียกว่า Magna Carta ถือเป็นรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ นับเป็นการบัญญัติหลักประกัน
สิทธิเสรีภาพทั้งส่วนบุคคลและทางการเมืองเป็นครั้งแรกซึ่งสิทธิมนุษยชนเป็นแนวคิด (ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556)   
 ต่อมาได้เกิดแนวคิดสากลซึ่งเชื่อว่า “สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติ” แนวคิดเรื่องกฎธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นแนวคิดที่มาจากนักคิดตะวันตก เริ่มต้นจากแนวคิดเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ในการปฏิวัติ
ฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2332 (ค.ศ. 1789) เพ่ือมุ่งล้มเลิกระบบเก่าและน าสังคมไปสู่ระบบใหม่ (new:regime) อันเป็น
กระบวนการแห่งการสร้างปัญญาที่เป็นธรรม (the enlightenment) ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ระบบใหม่ แนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนเริ่มต้นจากแนวคิดของเพลโตเกี่ยวกับ “คุณลักษณะพิเศษของมนุษย์” 
ที่เชื่อว่ามนุษย์มีคุณลักษณะที่พิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เนื่องจากมนุษย์รู้จักการใช้เหตุผล มีความตระหนักรู้และ
เคารพซึ่งกันและกัน ในขณะที่นิชเช่ เชื่อในปรัชญาและทฤษฎีการเมืองที่ต้องมีกรอบแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์
ในการหาความรู้ทางการเมืองและสังคม และริชาร์ด ร๊อตตี เชื่อว่าสิทธิมนุษยชน มีสถานะเป็น “วัฒนธรรม”  
ที่เป็นผลผลิตของสังคมมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม (สุทิน นพเกตุ, 2549, น.2 – 3)   
 หากพิจารณาจะพบว่า สิทธิมนุษยชน เป็นแนวคิดที่มีมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ อารยธรรม 
ศาสนา และปรัชญาทั้งหลายในโลกที่ให้คุณค่ากับมนุษย์ ซึ่งได้วางรากฐานแนวคิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งต่อมา  
เมื่อผ่านกระบวนการสร้างกฎเกณฑ์ของสังคมในการประกัน “สิทธิ” ของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนจึงกลายเป็น 
สิทธิทางกฎหมายทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ แนวคิดสิทธิมนุษยชนจึงปรากฏอยู่ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
ของชาติต่าง ๆ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เพ่ือปกป้องสิทธิบุคคลภายในประเทศ และมนุษย์ในโลก 
(ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556)  
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 การเกิดวิกฤตการณ์การใช้ความรุนแรงของผู้คนในสงครามโลกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้ งที่ 1  
ท าให้เกิดความห่วงใยในระดับสังคมโลกต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจากสงคราม การประชุมสันติภาพ  
ณ กรุงปารีส (The Paris Peace Conference) เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสันนิบาตชาติ (The League of 
Nations: LN) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) มีสมาชิกก่อตั้ง 42 ประเทศ มีส านักงานใหญ่  
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันสงครามและความขัดแย้งในอนาคตและ  
มีสนธิสัญญาสันติภาพ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) หรือสนธิสัญญาการต่อต้านการค้าทาสในช่วงศตวรรษที่ 19  
ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของรัฐในการท าสงครามโดยค านึงถึงมนุษยธรรม เช่น การห้ามใช้อาวุธ
ร้ายแรงบางประเภท การคุ้มครองเชลย ทหารที่บาดเจ็บ และพลเรือน เป็นต้น (สุทิน นพเกตุ, 2549, น.35 – 40)    

ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามกลางเมือง และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในหลายประเทศ         
เกิดความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และแนวคิดทางการเมือง รวมถึงเกิดการปฏิบัติต่อกันอย่างโหดร้าย 
ทารุณ และไร้มนุษยธรรมต่อกัน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สมาชิกของสังคมโลกตระหนักถึงความส าคัญของ
การเสริมสร้างให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลก เพ่ือให้ประชาคมโลกอยู่ร่วมกันด้วยความมั่ นคงและสันติ จึงได้ก่อตั้ง
องค์การสหประชาชาติ  (United Nations : UN) ขึ้นเมื่อวันที่  24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)  
มีประเทศร่วมก่อตั้ง จ านวน 51 ประเทศ และมีกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และหลักการ ตลอดจนกระบวนการด าเนินงานและบริหารงานต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ 
ถือเป็นตราสารก่อตั้งที่สถาปนาองค์การให้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีการลงนาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  
พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) จ านวน 50 ประเทศ ณ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และมีผลบังคับใช้หลังจาก
ที่ประเทศจีน ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศอ่ืน ๆ จ านวน 46 ประเทศ 
ให้สัตยาบัน โดยมีการประชุมสมัชชาฯ ครั้งแรก ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 
2489) และมีส านักงานใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีสมาชิก จ านวน 193 ประเทศ วัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประชาชาติทั้งหลาย โดยเคารพหลักการแห่งสิทธิเท่าเทียมกัน และการก าหนด
เจตจ านงของตนเอง เพ่ือให้บรรลุความร่วมมือระหว่างประเทศในอันที่จะแก้ปั ญหาระหว่างประเทศ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรือมนุษยธรรม และการส่งเสริม/สนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ
ส าหรับทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษาหรือศาสนา และเพ่ือเป็นศูนย์กลางส าหรับประสาน
การด าเนินงานของประชาชาติทั้งหลายให้กลมกลืนกัน (กระทรวงการต่างประเทศ, 2559) ทั้งนี้ ประเทศ
สมาชิกได้ประชุมปรึกษาหารือ และมีมติร่วมกันให้ประกาศใช้ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights)” เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)   

2.3 สิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในมาตรฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
        จากประวัติความเป็นมาของสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมาในหัวข้อข้างต้น จากการต่อสู้ 

เพ่ือสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม น าไปสู่ความสูญเสียของมนุษยชาติในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2  
ท าให้เกิดความร่วมมือของชาติสมาชิกสหประชาชาติ ในการรวบรวมสิทธิมนุษยชนให้เป็นตราสารและ
มาตรฐานระหว่างประเทศเพ่ือยึดถือร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซ่ึงเป็นตราสาร             
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สิทธิมนุษยชนประเภท Soft Law (พันธกรณีทางการเมืองหรือศีลธรรมที่รัฐควรน าไปปฏิบัติ ) และตราสาร           
สิทธิมนุษยชนประเภท Hard Law (พันธกรณีทางกฎหมายที่รัฐต้องปฏิบัติ ) อันเป็นสนธิสัญญาด้าน 
สิทธิมนุษยชนอีก 9 ฉบับ  (ปัจจุบันไทยให้สัตยาบันแล้ว 7 ฉบับและยังไม่ได้ให้สัตยาบันอีก 2 ฉบับ) ซึ่งประเทศไทย
ในฐานะชาติสมาชิกซึ่งได้ให้การรับรองได้น าบทบัญญัติสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในตราสารสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ 
มาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในทั้งในระดับกฎหมายสูงสุดได้แก่  รัฐธรรมนูญและในกฎหมายลูกระดับ
พระราชบัญญัติ โดยสรุป ได้ดังนี ้

2.3.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (Universal Decoration of Human Rights) 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Decoration of Human Rights) ประกอบด้วย          

ข้อความอันถือเป็นหลักการสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับ และทุกประเทศต้องยึดถือหลักการดังกล่าว
เพ่ือน าไปปรับเป็นกฎหมายภายในประเทศในการปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมให้เกิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 30 ขอ้ โดยสรุป ดังนี้ 

ข้อ 1    ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกัน และต้องปฏิบัติต่อกันฉันพ่ีน้อง 
ข้อ 2    ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเทา่เทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 
ข้อ 3    ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่และมีความม่ันคง 
ข้อ 4    ห้ามบังคับคนให้เป็นทาส และห้ามคา้ทาสทุกรูปแบบ 
ข้อ 5    ห้ามการทรมาน หรือการลงโทษทารุณโหดร้าย ผิดมนุษย์ 
ข้อ 6    สิทธิในการได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย 
ข้อ 7    สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเทา่เทียมกัน 
ข้อ 8    สิทธิในการได้รับการเยียวยาจากศาล 
ข้อ 9    ห้ามการจับกุม คุมขัง หรือเนรเทศโดยพลการ 
ข้อ 10  สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย 
ข้อ 11  สิทธิในการได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ก่อนศาลตัดสิน และต้องมีกฎหมายก าหนดว่าการ

กระท านั้นเป็นความผิด 
ข้อ 12  ห้ามรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน การติดต่อสื่อสาร รวมทั้งห้ามท าลาย

ชื่อเสียงและเกียรติยศ 
ข้อ 13  เสรีภาพในการเดินทางและเลือกถ่ินที่อยู่ในประเทศ รวมทั้งการออกนอกประเทศหรือกลับเข้า 

ประเทศโดยเสรี 
ข้อ 14  สิทธิในการลี้ภัยไปประเทศอ่ืนเพ่ือให้พ้นจากการถูกประหัตประหาร 
ข้อ 15  สิทธิในการได้รับสัญชาติและการเปลี่ยนสัญชาติ 
ข้อ 16  สิทธิในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว 
ข้อ 17  สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
ข้อ 18  เสรีภาพในความคิด มโนธรรม ความเชื่อ หรือการถือศาสนา 
ข้อ 19  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก รวมทั้งการได้รับขอ้มูลข่าวสาร 
ข้อ 20  สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและรวมกลุ่ม และห้ามบังคับเป็นสมาชิกสมาคม 
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ข้อ 21  สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในรัฐบาลทั้งทางตรงและโดยผ่านผู้แทน อย่างอิสระ และมีสิทธิเข้าถึงบริการ 
          สาธารณะโดยเท่าเทียมกัน 
ข้อ 22  สิทธิในการได้รับความม่ันคงทางสังคม และได้รับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม              
          โดยการก าหนดระเบียบและทรัพยากรของประเทศตนเอง 
ข้อ 23  สิทธิในการมีงานท าตามที่ต้องการ และได้รับการประกันการว่างงาน รวมทั้งได้รับค่าตอบแทน

เทา่กันส าหรับงานอย่างเดียวกัน และรายได้ต้องพอแก่การด ารงชีพส าหรับตนเองและครอบครัว 
ตลอดจนมีสิทธิก่อตั้งและเขา้ร่วมสหภาพแรงงาน 

ข้อ 24  สิทธิในการพักผ่อนและมีเวลาพักจากการท างาน 
ข้อ 25  สิทธิในการได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ ได้รับปัจจัยสี่ สวัสดิการสังคมเพ่ือประกัน

ความมั่นคง เมื่อต้องว่างงาน เจ็บป่วย เป็นหม้าย ผู้สูงอายุ ตลอดจนต้องคุ้มครองแม่และเด็ก 
เป็นพิเศษ 

ข้อ 26  สิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างเทา่เทียมกัน 
ข้อ 27  สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน และได้รับการคุม้ครองทรัพย์สิน             
          ทางปญัญา 
ข้อ 28  ต้องมีระเบียบทางสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือให้บุคคลไดร้ับ 
 สิทธิและเสรีภาพตามปฏิญญานี้ 
ข้อ 29  บุคคลย่อมมีหน้าที่ตอ่ชุมชน การใช้สิทธิเสรีภาพจะต้องเคารพ ในสิทธิ และเสรีภาพของผู้อ่ืน 
ข้อ 30  ห้ามมิให้รัฐ กลุ่มชน หรือบุคคลกระท าการท าลายสิทธิและเสรีภาพที่ได้ รับการรับรองใน 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
  (ท่ีมา : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/nhr.pdf) 

2.3.2 สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (The Human Rights Treaties) 
เป็นสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งผ่านการเจรจาในที่ประชุมทั่วไปของสหประชาชาติ 

ภายใต้กรอบความสัมพันธ์และยอมรับจากรัฐภาคีที่มีพันธกรณีที่รัฐต่าง ๆ ปฏิบัติตามโดยสมัครใจ เมื่อให้
สัตยาบัน/ยอมปฏิบัติตามแล้วมีพันธะผูกพันตามสนธิสัญญาจึงไม่ใช่สิ่งที่เลือกได้ หมายถึง จะมีภาระผูกพันตาม
กฎหมายตามมาทันที ภาระผูกพันหลัก ๆ 3 ประการ ได้แก่ การเคารพสิทธิมนุษยชน และหยุดการละเมิด            
สิทธิมนุษยชน (Respect) การปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(Protect) และการเติมเต็มโดยการมีขั้นตอน หรือเครื่องมือในการรับรองว่าสิทธิต่าง ๆ จะสามารถเข้าถึงได้จริง 
(Fulfill) หน้าที่หลักกลไกตามสนธิสัญญา (Treaty Bodies ) คือ การติดตามการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของรัฐภาคี 
ภายใต้พันธะผูกพันตามสนธิสัญญาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การส่งรายงาน การส่งเรื่องร้องเรียน การตรวจเยี่ยม 
การแสวงหาข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม และการส่งสัญญาณเตือน ทั้งนี้  ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ 
มีสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้นจ านวน 9 ฉบับ โดยประเทศไทยเป็นภาคีและบังคับใช้สนธิสัญญา
หลักด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน 7 ฉบับ ดังนี้ 

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/nhr.pdf
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1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil 
and Political Rights – ICCPR) 

ยึดถือหลักในการก าหนดใจตนเอง ( self- determination) และหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ   
(non- discrimination) และการใช้สิทธิต้องไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อ่ืน โดยเนื้อหาของสิทธิในกติกา ได้มีการน า
หลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาขยายความเพ่ิมเติม ในส่วนของสิทธิเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย  
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพการด ารงชีวิตและการมีส่วนร่วมทางการเมือง การแสดงความคิดเห็น  
ด้านต่าง ๆ โดยประกอบด้วยสิทธิต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

  
 

 

ประเด็นสิทธิ รายละเอียด ข้อจ ากัดโดยรัฐบาล 
สิทธิในชีวิต
ร่างกาย 

- สิทธิในการมีชีวิตอยู่                                                     
- สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน การปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้ายไร้ 

มนุษยธรรม 
- สิทธิปลอดจากการเป็นทาส                                               
- สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย 

1. การจ ากัด 
สิทธิต้องกระท าโดย
ออกกฎหมายเป็น       
ลายลักษณ์อักษร 
2. การจ ากัดนั้นต้อง
เป็นไปเพ่ือประกันให้มี 
สิทธิมนุษยชน 
3. ต้องมีเหตุผลเฉพาะ
เหมาะสม เช่น  
เพ่ือความสงบ
เรียบร้อยของรัฐ   
การคุ้มครองสิทธิ
ประชาชน สาธารณสุข 
ความมั่นคงศีลธรรม  

สิทธิใน
กระบวนการ
ยุติธรรม 

- สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
- สิทธิในการไม่ถูกขับไล่ออกจากรัฐ  
- สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยและ 
  เป็นธรรม 
- สิทธิที่บุคคลไม่ต้องรับผิดทางอาญา เพราะกระท าหรือ          
 งดเว้นการกระท าซึ่งไม่เป็นความผิดอาญาในขณะที่กระท า  
- สิทธิในการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย 

สิทธิความเป็น
พลเมือง 
และสิทธิการมี 
ส่วนร่วมทาง 
การเมือง 

- สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว 
- สิทธิที่จะไม่ถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัวใน ครอบครัว                    
  เคหสถาน การติดต่อสื่อสาร เสรีภาพในการแสดง 
  ความคิดเห็น 
- สิทธิในวัฒนธรรมและการนับถือศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์ 
- การคุ้มครองเด็ก การจดทะเบียนเกิด และสิทธิที่จะมี    
  สัญชาติ                                                                          
- เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม 
- ห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือการสงคราม 
- สิทธิในการชุมนุมโดยสงบ 
- สิทธิในการมีส่วนร่วมบริหารรัฐกิจโดยตรงหรือผ่านผู้แทน 
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2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) 
 ยึดถือหลักการท าให้สิทธิเป็นจริงอย่างก้าวหน้าโดยล าดับ  (Progressive Realization) และหลักการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ (non- discrimination) ได้มีการน าหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน                  
มาขยายความเพ่ิมเติม ในกลุ่มสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรฐานขั้นต่ าในการด ารงชีวิตและการเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐาน 4 
การท างาน และการพัฒนาและการเข้าถึงทางวัฒนธรรม จึงจ าเป็นต้องค านึงการเข้าถึงและผลกระทบ 
(Inclusion) ในประชาชนทุกกลุ่ม โดยประกอบด้วยสิทธิต่าง ๆ 15 ข้อ สรุปได้ ดังนี้ 
 ข้อ 1   สิทธิในการก าหนดเจตจ านงของตนเอง 
  ข้อ 2   สิทธิในการท าให้สิทธิต่าง ๆ เป็นจริงอย่างก้าวหน้าโดยล าดับ 
 ข้อ 3   สิทธิที่เท่าเทียมของผู้ชายและผู้หญิง 
 ข้อ 4  และ 5 จ ากัดสิทธิได้เมื่อจ าเป็นเท่านั้น 
 ข้อ 6   สิทธิในการท างาน 
 ข้อ 7   สิทธิในสภาพการท างานที่ดี 
 ข้อ 8  สิทธิในการเข้าร่วมและจัดตั้งสหภาพแรงงาน 
 ข้อ 9   สิทธิในมาตรการประกันทางสังคม 
 ข้อ 10  การคุ้มครองครอบครัว โดยเฉพาะแม่และเด็ก 
 ข้อ 11  สิทธิในชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
 ข้อ 12  สิทธิในสุขภาพทางกายและทางจิต 
 ข้อ 13  สิทธิในการศึกษา 
 ข้อ 14  สิทธิในการศึกษาข้ันประถมภาคบังคับและให้เปล่า 
 ข้อ 15  สิทธิในวัฒนธรรม 

3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination  
of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) 

 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รัฐภาคีหรือประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและมาตรการ
ด าเนินงานเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และให้หลักประกันว่าสตรีต้องได้รับสิทธิประโยชน์
และโอกาสต่าง ๆ จากรัฐ บนพื้นฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 ประการ 
คือ หลักความเสมอภาคระหว่างเพศที่แท้จริง หลักการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ และพันธกรณีที่รัฐภาคี
ต้องปฏิบัติตาม โดยประกอบด้วยสิทธิต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
 - ห้ามการเลือกปฏิบัติ     

          - สิทธิในด้านการเมือง 
          - สิทธิทางพลเมือง เช่น เสรีภาพจากการถูกแสวงหาประโยชน์  
          - สัญชาติ ความเสมอภาคทางกฎหมาย    
          - สิทธิในทรัพย์สิน 
          - สิทธิทางเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงาน    
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          - สิทธิทางสังคม เช่น การศึกษา การสมรส 
          - สิทธิสตรีกลุ่มพิเศษ เช่น สตรีในชนบท มารดา สตรีตั้งครรภ์ 

4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC) 
 หลักการส าคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  คือ การก าหนดนโยบาย มาตรการหรือการปฏิบัติต่อเด็ก 
ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้ง โดยมีกลุ่มสิทธิ 4 ด้าน ได้แก่ (1) สิทธิในการอยู่รอด (2) สิทธิที่จะได้รับ
การปกป้องคุ้มครอง (3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ (4) สิทธิในการมีส่วนร่วมโดยประกอบด้วยสิทธิต่าง ๆ 
สรุปได้ ดังนี ้

 - สิทธิในการมีชีวิตและการพัฒนา 
 - สิทธิในการมีสัญชาติโดยเฉพาะเด็กไร้รัฐ 
 - สิทธิในการอยู่ร่วมกับบิดา - มารดาโดยสมัครใจ รัฐจะพรากมิได้ 
 - การคุ้มครองเด็กจากการลักลอบ เคลื่อนย้ายออกนอกประเทศ 
 - สิทธิในการแสดงความเห็นและได้รับฟังจากกระบวนการบริหารและยุติธรรม  
 - สิทธิที่จะมีเสรีภาพในความคิดและความเชื่อทางศาสนา 
 - สิทธิในการสมาคมและชุมนุมอย่างสงบ 
 - สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร 
 - สิทธิในความเป็นส่วนตัว 
 - สิทธิของเด็กผู้ลี้ภัยที่จะได้รับการคุ้มครองและความช่วยเหลือด้านมนุษยชน 
 - สิทธิในการได้บริการสาธารณสุข 
 - สิทธิในการได้รับการศึกษา 

5) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) 
 ถือเป็นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ให้หลักประกันในสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ต่อคนพิการ อย่างเสมอภาคทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป  สาระส าคัญของ “อนุสัญญาว่าด้วย 
สิทธิคนพิการ” เน้นไปที่การขจัดอุปสรรคจากภายนอก ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของความยากล าบากในการด าเนิน           
ชีวิตของผู้พิการ ตลอดจนการแก้ไขความเสียเปรียบทางสังคมของคนพิการ ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ             
และขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างยิ่ง โดยประกอบด้วย หลักการ 2 ประการ 
ได้แก่        
 1. การพัฒนาสังคม (Social Development) เป็นการก าหนดมาตรการที่มุ่งพัฒนาบริการในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 
 2. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของคนพิการ ซึ่งรวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติ
และการสร้างหลักประกันความเสมอภาคในทุกมิติ (Non-Discrimination and Equality) 

6) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) 

          อนุสัญญาได้ให้ค านิยาม “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” ว่าหมายถึง “การจ าแนก การกีดกัน          
การก าจัด หรือการเลือก โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย ชาติก าเนิดหรือเผ่าพันธุ์ก าเนิด               
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ซึ่งมีเจตนาหรือมีผลให้เกิดการระงับหรือกีดกั้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคล”    
โดยรัฐต้องด าเนินนโยบายและมาตรการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ เช่น 
 - การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อ   
 - การประกันสิทธิที่เท่าเทียมกันของบุคคลภายใต้กฎหมายและสิทธิในด้านต่าง ๆ  
    - การเยียวยาเมื่อถูกละเมิด  
        - การให้ความส าคัญด้านการศึกษา วัฒนธรรม ข้อมูล เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 

7) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน การปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี  
(Convention  against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment - CAT) 

อนุสัญญาได้ให้ค านิยาม “การทรมาน” ว่าหมายถึง การกระท าใดก็ตาม โดยเจตนาที่ท าให้เกิด         
ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง                 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 - การให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อสนเทศ จากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม 
 - การให้ได้มาซึ่งค าสารภาพ จากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม 
 - การลงโทษบุคคลที่กระท าหรือสงสัยว่ากระท าการ 
 - การข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว หรือบังคับขู่เข็ญ การเลือกปฏิบัติ 

ทั้งนี้ เป็นการกระท า หรือการยุยง หรือความยินยอมของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลที่กระท าในนามของ
เจ้าหน้าที่ 

8) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ                 
    (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced  
    Disappearance - CED) (ประเทศไทยลงนามแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคี) 
 อนุสัญญาได้ให้ค านิยาม “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” หมายถึง การจับ ควบคุมตัว ลักพาตัว                  
หรือวิธีการอ่ืนใดในการท าให้บุคคลสูญเสียอิสรภาพ กระท าโดยตัวแทนของรัฐ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยการ
อนุญาต การสนับสนุน หรือการรู้เห็นเป็นใจจากรัฐ และรัฐปฏิเสธการกระท านั้น หรือโดยปกปิดชะตากรรม 
หรือสถานที่อยู่ของบุคคลนั้น ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ภายนอกความคุ้มครองของกฎหมาย โดยสาระส าคัญ
ได้แก่การก าหนดให้การท าให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นฐานความผิดตามกฎหมายอาญา (เน้นการ
กระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือการกระท าในนามเจ้าหน้าที่รัฐ) รวมทั้งบทก าหนดโทษ รัฐจะต้องก าหนดให้               
ตนมีเขตอ านาจศาลเหนือความผิดฐานกระท าให้บุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ถึงแม้ว่าบุคคลที่หายสาบสูญ 
หรือบุคคลที่ประกอบอาชญากรรมดังกล่าวจะไม่ใช่คนชาติของตน หรือการท าให้หายสาบสูญก็มิได้เกิดขึ้น  
ในดินแดนของรัฐตน  ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาจะไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างส าหรับการกระท าให้บุคคล  
หายสาบสูญได้ รัฐมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและให้เหยื่อและสมาชิกในครอบครัว ได้รับการเยียวยาและ
ชดเชยอย่างเหมาะสม 
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9) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว  
(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families- ICRMW) (ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน) 

อนุสัญญาได้ให้ค านิยามของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีความโดดเด่นในแง่ของการครอบคลุมที่กว้างขวาง
กล่าวคือ แรงงานข้ามชาติหมายถึง “บุคคลที่ก าลังจะเกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องอยู่แล้ว หรือได้เกี่ยวข้องในกิจกรรม  
ที่ได้รับค่าตอบแทนในรัฐที่บุคคลนั้นไม่ได้เป็นพลเมือง ซึ่งความคุ้มครองครอบคลุมตัวแรงงาน ภรรยา/สามีและ
ลูก” วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาฉบับนี้คือการสร้างสภาพเงื่อนไขที่มีความเป็นมนุษย์ส าหรับแรงงาน               
ข้ามชาติ โดยฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเป็นเพียงสองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นภาคีในอนุสัญญา            
ฉบับนี้ ส่วนประเทศปลายทางที่มีแรงงานข้ามชาติอยู่เป็นจ านวนมากเช่น ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ยังไม่ได้
ให้ให้สัตยาบัน ซึ่งท าให้สิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติมีความอ่อนแอในสถานที่ท่ีเกิดการละเมิดมากท่ีสุด 

2.4 สิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
ทั้งนี้เมื่อประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรองต่อพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน  

ทั้งหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ แล้ว จะต้องน า
พันธกรณีเหล่านั้นมาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในประเทศเพ่ือให้สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ 
ซ่ึงสิทธิมนุษยชนได้ปรากฏชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ฉบับพุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา 
ซึ่งปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ปรากฏสิทธิมนุษยชนอยู่ในหมวด 3 สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย สรุปได ้ดังนี้ 

     2.4.1 สิทธิของประชาชน บุคคลย่อมมีสิทธิในเรื่องต่อไปนี้ 
 1) สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
  (1) การจับและการคุมขังจะกระท าไม่ได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  (2) การค้นตัวหรือการกระท าการอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกาย
จะกระท าไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  (3) การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท า
ไม่ได ้
 2) สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
  (1) บุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นบัญญัติว่า 
การกระท านั้นเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดไม่ได้ 
  (2) ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อ น                 
มีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดไม่ได้ 
  (3) การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีการหลบหนี 
  (4) ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองไม่ได้ 
  (5) ค าขอประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกัน 
จนเกินควรแก่กรณีไม่ได้ การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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 3) สิทธิในการไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน 
  การเกณฑ์แรงงานจะกระท าไม่ได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือป้องกัน
ภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือในระหว่าง
เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ 
 4) สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว 
  บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระท าอันเป็น
การละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิดังกล่าว หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท า
ไม่ได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 5) สิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก 
  (1) บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิ  
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  (2) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือการ
สาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 
และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ และผู้ทรงสิทธิที่ได้รับความเสียหายจากการ
เวนคืน โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจาก
การเวนคืนนั้น 
   (3) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือการสาธารณูปโภค  
การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน เว้นแต่เป็นการ
เวนคืนเพ่ือน าอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  (4) กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก าหนด
ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง ถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด    
หรือมีอสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืนให้คืนแก่ 
เจ้าของเดิมหรือทายาท 
  (5) ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์                   
หรือที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไปให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  (6) การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจ าเป็น ไม่ให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา 26 วรรคสอง (กฎหมายต้องม ี
ผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการ
เจาะจง) 
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 6) สิทธิของผู้บริโภคในการรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภค 
  สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค             
เพ่ือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าวมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กร                 
ที่มีความเป็นอิสระเพ่ือให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  
  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งอ านาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุน
ด้านการเงินจากรัฐให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 7) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข 
  บุคคลมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ มีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ
อันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 8) สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของผู้เป็นมารดา บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี และไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ 
  (1) สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครอง                 
และช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  (2) บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้                    
มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
    2.4.2 เสรีภาพของประชาชน บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเรื่องต่อไปนี้ 
 1) การนับถือศาสนา การปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา 
    บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาและมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรม 
ตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 2) เคหสถาน 
     บุคคลมีเสรีภาพในเคหสถาน การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง 
หรือการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระท าไม่ได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 3) การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมาย                
โดยวิธีอื่น และเสรีภาพในทางวิชาการ 
    บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวกระท าไม่ได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ตราขึ้น
เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันสุขภาพของประชาชน เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับ 
ความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
และต้องเคารพและไม่ปิดก้ันความเห็นต่างของบุคคลอื่น 
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 4) การติดต่อสื่อสาร 
บุคคลมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผย

ข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสาร
ถึงกันจะกระท าได้ต่อเมื่อมีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 5) การเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู ่

(1) บุคคลมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท าไม่ได้ 
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือการผังเมือง หรือเพ่ือรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผู้เยาว์ 

(2) การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามา             
ในราชอาณาจักร และการถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะกระท าไม่ได้ 
 6) การประกอบอาชีพ 

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ ากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพจะกระท าไม่ได้ 
เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศการแข่งขัน  
อย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบ  
การประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็น หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืนการตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบ 
การประกอบอาชีพข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา 
 7) การรวมตัวกันในรูปแบบต่าง ๆ 
     บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอ่ืน 
การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือการป้องกันหรือขจัดการ  
กีดกันหรือการผูกขาด 
 8) การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
     บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าว                
จะกระท าไม่ได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเ พ่ือคุ้มครองสิทธิ                
หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 9 ) การจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
      บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายดังกล่าวนั้นอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องก าหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เปิดโอกาส
ให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และก าหนดมาตรการ
ให้สามารถด าเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบง าหรือชี้น าโดยบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น 
รวมทั้งมาตรการก ากับดูแลไม่ให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 



18 
 

      2.4.3 สิทธิของบุคคลและชุมชน บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ ดังนี้ 
 1) สิทธิเกี่ยวกับการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
     (1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
     (2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
     (3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 2) สิทธิเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ ความเป็นอยู่ของชุมชน และการจัดระบบ
สวัสดิการของชุมชน 
     (1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี    
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 
     (2) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
     (3) เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
หรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน
และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชน
ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
     (4) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน 

  2.4.4 เสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน 
 1) บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
 2) การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเพ่ือลิดรอนเสรีภาพในการน าเสนอข่าว                 
หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ จะกระท าไม่ได้ 
 3) การให้น าข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดท าขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
ก่อนน าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ จะกระท าไม่ได้ เว้นแต่จะกระท าในระหว่างเวลาที่ประเทศ                 
อยู่ในภาวะสงคราม 
 4) เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
 5) การให้เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ืออุดหนุนกิจการหนั งสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนของเอกชน                      
รัฐจะกระท าไม่ได้ หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์ หรือเพ่ือการอ่ืนใดในท านองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก าหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
 6) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดง  
ความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ แต่ให้ค านึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย 
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    2.4.5 การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข   

  บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขไม่ได้   

  (ท่ีมา : สรุปสาระส าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ส านักวิชาการส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th/ebook/content-ebbas/2560-bas.pdf) 

2.5 หลักการพื้นฐาน/แนวทาง/และหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน   
2.5.1 หลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน 

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากระบุขอบเขตของสิทธิมนุษยชนว่าครอบคลุม
สิทธิใดบ้าง ยังน าเสนอหลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชนไว้ด้วย หลักการนี้ถือเป็น สาระส าคัญที่ใช้อ้างอิงความ
เป็นสากลของสิทธิมนุษยชน และใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดว่าสังคมใดมีการเคารพ และปฏิบัติตามหลักการ               
สิทธิมนุษยชนหรือไม่ ส าหรับหลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย (UNDP, 2006 อ้างถึงใน กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2557)  

1) หลักสิทธิธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด (Natural Rights) หมายความว่า  
มนุษย์ทุกคน มีศักดิ์ศรีประจ าตัวตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) นี้ไม่มีใคร
มอบให้ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้ก าหนดขึ้นในมนุษย์ทุกคน ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง 
คุณค่าของคนในฐานะท่ีเขาเป็นมนุษย์ 

2):หลักความเป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ (Universality & Inalienability) 
หมายความว่า สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นของคนทุกคน ไม่มีพรมแดน คนทุกคนมีสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 
เพราะโดยหลักการแล้วถือว่า คนทุกคนย่อมถือว่าเป็นคน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลก ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ  
แหล่งก าเนิดใดก็ตาม ย่อมมีสิทธิมนุษยชนประจ าตัว จึงเรียกได้ว่าสิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคน  
ส่วนที่กล่าวว่าสิทธิมนุษยชนไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้ หมายความว่า สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิประจ าตัวของ
มนุษย์ มนุษย์แต่ละคนย่อมไม่สามารถมอบอ านาจ หรือสิทธิมนุษยชนของตนให้แก่ผู้ใดได้ ไม่มีการครอบครอง
สิทธิแทนกัน เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ธรรมชาติก าหนดขึ้น เป็นหลักการที่ทุกคนต้องปฏิบัติ  

3):หลักความไม่สามารถแยกเป็นส่วน ๆ ว่าสิทธิใดมีความส าคัญกว่าอีกสิทธิหนึ่ง 
(Indivisibility):กล่าวคือ:สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไม่สามารถแบ่งแยกว่ามีความส าคัญกว่า 
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิทั้งสองประการนี้ต่างมีความส าคัญเท่าเทียมกัน  

4 )  หลั ก ค ว า ม เ สมอภ า ค แ ล ะห้ า มก า ร เ ลื อ กปฏิ บั ติ  ( Equality: and: Non-
Discrimination) การเลือกปฏิบัติเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานในทุกสังคม และถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เพราะเหตุว่าในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ความเสมอภาค คือ การที่ทุก
คนควรได้รับจากส่วนที่ควรได้ในฐานะเป็นคน หลักความเสมอภาค คือ ต้องมีการเปรียบเทียบกับของ 2 สิ่ง 
และดูว่าอะไรคือสาระส าคัญของเรื่องนั้น หากสาระส าคัญของประเด็นได้รับการพิจารณาแล้ว ถือว่ามีความ
เสมอภาคกัน  

https://library2.parliament.go.th/ebook/content-ebbas/2560-bas.pdf
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5):การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น (Participation:&;Inclusion) 
หมายความว่า ประชาชนแต่ละคนและกลุ่มของประชาชนหรือประชาสังคมย่อมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการ
เข้าถึงและได้รับประโยชน์จากสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

6) ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม (Accountability & The Rule of Law)                  
หมายถึง รัฐและองค์กรที่มีหน้าที่ในการก่อให้เกิดสิทธิมนุษยชน และท าให้สิทธิมนุษยชนได้รับการปฏิบัติให้
เกิดผลจริง ในประเทศของตน ส่วนสิทธิใดยังไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการสากลต้องสามารถอธิบายได้
ว่าจะมีขั้นตอนด าเนินการอย่างไร โดยเฉพาะรัฐต้องมีมาตรการปกครองประเทศโดยใช้หลักนิติธรรม                      
หรือปกครองโดยอาศัยหลักการที่ใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 
มีกระบวนการไม่ซับซ้อนเป็นไปตามหลักกฎหมายและมีความเท่าเทียมกันเมื่ออยู่ต่อหน้ากฎหมาย ไม่มีใครอยู่
เหนือกฎหมายได ้

2.5.2 แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Based Approach) 
แนวทางฐานสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบแนวคิดส าหรับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เชื่อมโยง

กับมาตรฐานสากลว่ าด้ วยสิทธิมนุษยชน อันน า ไปสู่ การส่ ง เสริม  และคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน  
โดยใช้การวิเคราะห์เพื่อค้นหาความไม่เท่าเทียมอันเป็นปัญหาของการพัฒนา แก้ไขการเลือกปฏิบัติ และต่อต้าน 
ความอยุติธรรมในกระบวนการพัฒนา (Unicef, 2019) 

แนวทางฐานสิทธิมนุษยชนมุ่งเน้นการเสริมพลังให้ประชาชนในการเข้าถึงและใช้สิทธิและการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง รวมถึงการสร้างความรับผิดชอบของบุคคลและสถาบันที่มีหน้าที่ในการเคารพ ปกป้อง 
และเติมเต็มสิทธิให้กับประชาชน เพ่ือท าให้ประชาชนมีพลังเพ่ิมขึ้นในการเข้าถึงโอกาสในการตัดสินใจต่อสิ่งที่
อาจกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขา ทั้งนี้ แนวทางฐานสิทธิมนุษยชนพยายามก่อให้เกิดการเชื่อมโยง
มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและหลักสิทธิมนุษยชนไปสู่การก าหนดนโยบาย รวมถึงการด าเนินงานขององค์กร 
ทั้งนี้ มีหลักการแนวทางฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Based Approach principles - The PANEL 
principles) ซึ่งประกอบด้วย หลักการพื้นฐานที่ส าคัญซึ่งสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ (CARE, 2019) ดังนี้  

1) การมีส่วนร่วม (Participation) ทุกคนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจในสิ่งที่จะส่งผล
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนของพวกเขา การมีส่วนร่วมจะต้องเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เป็นอิสระมีความหมาย และ 
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ท้ังในรูปแบบและภาษาท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย 

2) ภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ความโปร่งใสตรวจสอบได้นั้นเกิดจากการติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและการเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้นั้นขึ้นอยู่กับการมีกฎหมาย นโยบาย สถาบัน การบริหารจัดการด้านกฎหมาย และ
กลไกท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงด้านสิทธิมนุษยชน  

3) การไม่เลือกปฏิบัติ และความเท่าเทียม (Non-discrimination and equality) แนวทางฐาน 
สิทธิมนุษยชนให้ความส าคัญกับการต่อต้านและห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้น รวมถึงการป้องกันและ  
ก าจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ โดยให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติที่เป็นอุปสรรค  
ต่อการเข้าถึงสิทธิของประชาชน 
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4) การเสริมพลัง (Empowerment of Rights Holders) แนวทางฐานสิทธิมนุษยชนมุ่งเน้นให้ปัจเจก 
และชุมชนรู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง โดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาและการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากนโยบายนั้นที่มี ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
และการเข้าถึงสิทธิของพวกเขา 

5) การมีกฎหมายเพ่ือรองรับสิทธิ (Legality of Rights) แนวทางฐานสิทธิมนุษยชนต้องการให้
เกิดการรับรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับการบังคับใช้กฎหมาย และเชื่อมโยงสิทธิมนุษยชนกับกฎหมาย
ภายในและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

        2.5.3 หน้าที่ทางสิทธิมนุษยชน        
       สิทธิมนุษยชนเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ สิทธิมนุษยชนเป็นของทุกคนและเป็นความรับผิดชอบของ
ทุกคน บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคนอ่ืน และทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่งล้วนมีความสัมพันธ์ในทั้ง  
สิทธิและหน้าที่ ทั้งนี้เจตนารมณ์ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติมุ่งหวังในการคุ้มครอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อิสรภาพ ความยุติธรรม เพ่ือให้สันติภาพในโลกจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการท าหน้าที่ 
ได้แก่       (1) การเคารพสิทธิและเสรีภาพ        
       (2) การคุ้มครองสิทธิเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิ      
       (3) มาตรการบ าบัดเยียวยาในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิพื้นฐาน   

       หน้าที่ของรัฐ 
                โดยเจนตนารมณ์ตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแล้ว รัฐ (State) เป็นผู้รับภาระ
และหน้าที่ในการผดุงสิทธิมนุษยชน (Duty – bearer) ต่อประชาชน/กลุ่มคน ซึ่งถือเป็นผู้ทรงสิทธิ (Rights – 
Holder) ในช่วงแรก ๆ กระบวนการสิทธิมนุษยชนถูกมองว่าเป็นกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ 
และประชาชน รัฐจึงถูกคาดหวังให้เป็นผู้ต้องรับผิดชอบในการส่งเสริมการเคารพสิทธิ (duty -bearer)  
ในการคุ้มครองผู้ทรงสิทธิรวมทั้งผู้ถูกละเมิดสิทธิ (rights - holder) และรับผิดชอบในการออกกฎระเบียบและ
การบ าบัดเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิ (อมรา พงศาพิชญ์ , 2557) โดยสรุปได้ ดังนี้  
 

หน้าที่ของรัฐ 3 ประการ ต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชน  

Respect 
เคารพ 

Protect 
คุ้มครอง 

Full-fill 
ส่งเสริมให้เป็นจริง 

รัฐต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไป
แทรกแซงหรือละเมิดสิทธิของ
บุคคล 

รัฐต้องป้องกันไม่ให้ฝ่ายอ่ืนหรือ 
บุคคลที่สามละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยยึดหลัก “ทุกคนเสมอกัน
ตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับ 
การคุ้มครองของกฎหมาย  
เท่าเทียมกัน” 

รัฐต้องด าเนินมาตรการ เช่น 
นโยบาย กฎหมาย เพ่ือให้ 
สิทธิต่าง ๆ เกิดความก้าวหน้า
เป็นจริง 
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หน้าที่ของภาคธุรกิจ  
ต่อมา เมื่อภาคธุรกิจมีบทบาทมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ ภาคธุรกิจจึงถูกเรียกร้องให้ เคารพ  

สิทธิมนุษยชนในการท าธุรกรรมโดยไม่เอาเปรียบผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งต้องรับผิดชอบในการเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย (อมรา พงศาพิชญ์ , 2557)  ดังปรากฏหน้าที่ของภาคธุรกิจ 
ในหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights: UNGP) 3 ประการ ในการ 1) คุม้ครอง 2) เคารพ 3) เยียวยา สรุปได้ ดังนี้ 

 

หน้าที่ของภาครัฐและภาคธุรกิจ 3 ประการ ต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชน  

Protect 
คุ้มครอง 

Respect 
เคารพ 

Remedy 
เยียวยา 

รัฐมีหน้าที่คุ้มครองมิให้เกิด           
การละเมิดสิทธิมนุษยชน             
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ             
ไม่ว่าจากองค์กรของรัฐเองหรือ
องค์กรภาคธุรกิจ 

บุคคลและองค์กรที่ประกอบธุรกิจ 
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด 
หรือขนาดใดก็ตาม ย่อมมี 
ความรับผิดชอบที่จะเคารพ                     
สิทธิมนุษยชน 

การแก้ไข ฟ้ืนฟู ชดเชยเมื่อเกิด 
ผลกระทบหรือมีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนที่เนื่องมาจาก 
การประกอบธุรกิจ ทั้งภาครัฐและ 
ภาคธุรกิจต้องมีกลไกในการ
เยียวยาที่มีประสิทธิผล 

 
หน้าที่ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรต่อสิทธิมนุษยชน 
นอกเหนือจากการเพ่ิมองค์ประกอบของผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองสิทธิจากภาครัฐสู่ภาคธุรกิจแล้ว 

สหประชาชาติยังไดเ้ล็งเห็นความส าคัญในหน้าที่ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรต่อสิทธิมนุษยชนโดยก าหนดให้มี
ปฏิญญาผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล  กลุ่มบุคคล  
และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล)  
ที่ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิจากการเป็นเพียงผู้รอรับสิทธิ (rights -holder) มาเป็นผู้ที่มีบทบาท 
ในการเรียกร้องให้มีการเคารพและคุ้มครองสิทธิรวมทั้งการพิทักษ์สิทธิ ( rights defenders) ด้วย ทั้งนี้  
ผู้ท าหน้าที่พิทักษ์สิทธิสามารถด าเนินการเพ่ือพิทักษ์สิทธิของตนเอง กลุ่มตนเอง หรือท าหน้าที่แทนผู้ด้อยสิทธิ
อ่ืน ๆ ด้วย โดยปกติแล้วองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิทธิจะท าหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิเป็นหลัก ต่อมาภายหลัง
ปี ค.ศ. 1991 ได้มีพัฒนาการก่อก าเนิดองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศ (national human rights 
institution – NHRI) เพ่ือท าหน้าที่หลักในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จึงถูกคาดหวังให้ท าหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิด้วย (United Nation 1998) 
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บทที่ 3  
สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) 

 จากความหมาย หลักการ ความเป็นมา และหน้าที่ความรับผิดชอบของสิทธิมนุษยชนในบทที่ผ่านมา 
ท าให้เราสามารถความเข้าใจถึงเจตนารมณ์และความส าคัญของสิทธิมนุษยชนที่ในฐานะเกราะป้องกัน 
ด้านสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคนบนโลก ดังนั้นต่อมา องค์การสหประชาชาติจึงได้พยายามสร้างกระบวนการ 
สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) ให้เกิดข้ึนในกลไกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนได้เรียนรู้และ
ท าความใจกับสิทธิมนุษยชนให้เกิดความรู้ ทักษะ และความตระหนักถึงความส าคัญในการเคารพ ปกป้อง และ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ความหมายของสิทธิมนุษยชนศึกษา สามารถสรุปผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

3.1 ความหมายของสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) 
สุทิน นพเกตุ (2549) ศึกษาและให้ค าจ ากัดความสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) 

หมายถึง การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา การถ่ายทอด และการใช้ความพยายามให้ข้อมูล ร วมทั้ง 
การเรียนรู้ทั้งหมดเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ค่านิยม และการเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น 
ในสังคมไทย ตลอดจนมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนเพ่ือมุ่งสู่ “สังคมสันติประชาธรรม”  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2556) ให้ความหมาย สิทธิมนุษยชนศึกษาว่า 
หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดความรู้และทักษะ ค่านิยม ทัศนคติ และความประพฤติและการลงมือปฏิบัติ 
(knowledge and skill, value, attitude, behavior, and action) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน 

สหประชาชาติ (2541) กล่าวว่า บทบาทส าคัญประการหนึ่งของรั ฐ คือ การส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชน หรือการส่งเสริมให้เกิด “สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human 
Rights Education)” ขึ้นในสังคมหรือประเทศ ซึ่งสหประชาชาติให้ความส าคัญกับการศึกษาที่เป็นพ้ืนฐานของ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on Human Rights 
หรือ UNCHR, 2001)  ได้จัดท าแนวปฏิบัติการในการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights 
Education) ใน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) ซึ่งมีหลักการ 3 หลักการ คือ 

1. การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Education about HRs) ซึ่งต้องจัดหาและสนับสนุน 
องค์ความรู้ เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจในมาตรฐานและหลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน มีค่านิยมเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน และมีกลไกในการปกป้องสิทธิมนุษยชน 

2. การศึกษาผ่านสิทธิมนุษยชน (Education through HRs) ได้แก่ การเรียนรู้ และการเรียน
การสอนที่เคารพในสิทธิของทั้งผู้สอนและผู้เรียน  

3. การศึกษาเพ่ือสิทธิมนุษยชน (Education for HRs) ซึ่งรวมถึงการเสริมพลังเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน และสามารถปกป้องสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืนได้ 

ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม (United Nations Declaration 
on Human Rights Education and Training : UNDHRET) ได้ให้ความหมายและองค์ประกอบสิทธิมนุษยชน
ศึกษาและการฝึกอบรมว่าประกอบด้วย การศึกษา , การฝึกอบรม, การให้ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน, การสร้าง
ความตระหนักและสร้างเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมคุณค่าสากลของสิทธิมนุษยชน ให้เกิดการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานต่อกัน จึงน าไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้
บุคคลมีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจต่อสิทธิมนุษยชน น าไปสู่การพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมในการเคารพ
สิทธิมนุษยชนเพ่ือให้พวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล 
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บทสรุป                                  
          จากการให้ค านิยามและความหมายดังที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า สิทธิมนุษยชนศึกษา หมายถึง การศึกษา
และฝึกอบรม การสร้างความตระหนัก และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต                    
(a lifelong process) ของคนทุกวัย เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนของสังคมและทุกระดับชั้น (preschool, 
primary, secondary, higher education) ทัง้การศึกษาในระบบและนอกระบบ และเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและ
ไม่ใช่ภาครัฐ เพ่ือที่จะส่งเสริม (promote) การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและป้องกัน 
(prevent) การละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช้สิทธิโดยมิชอบซึ่งแน่นอนว่าปลายทาง หากเมื่อคนในสังคม 
ได้ตระหนักถึงคุณค่าและเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านการใช้ชีวิตประจ าวัน ในบ้าน โรงเรียน ชุมชน ที่ท างาน                
การมีส่วนร่วมและมีกฎหมายที่เป็นธรรม  ก็ย่อมจะท าให้สังคมนั้นสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย
และเกิดความสงบสุขในที่สุด 

การน าสิทธิมนุษยชนศึกษาไปสู่การปฏิบัตินั้น ผู้ ปฏิบัติต้องค านึงถึงหลักการส าคัญ 6 ประการ  
ได้แก่ ความเกี่ยวข้องกับผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (participant-center and relevant) ความร่วมมือ 
จากทุกฝ่ าย (collaborative)  การมีส่ วนร่ วม (participatory) เน้นความรู้ และประสบการณ์ที่ ลึ กซึ้ ง  
(deepen knowledge and experience) การน าไปสู่การตระหนักและค านึงถึงการน าไปสู่การปฏิบัติ   
(involves considered and thoughtful action) และการเสริมพลังโดยการสนับสนุนให้เกิดการไม่เลือก 
ปฏิบัติ (empowering encouraging non-discrimination) 

3.2 การให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนศึกษาขององค์การสหประชาชาติ  

  1) การประชุมระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย                 
(The World Conference on Human Rights) ในปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)    
  การเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริ มความรู้  
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักและส านึกแก่ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้มีการประชุมระดับโลก 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) (The World Conference 
on Human Rights) ได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาการฝึกอบรม การพัฒนา 
การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ด้วยความเชื่อว่า สิทธิมนุษยชน คือ แนวทางหลักที่สามารถสร้างสรรค์ และเกื้อกูลให้ผู้คนในสังคมและชุมชน  
มีความเข้าใจอันดี มีความสมานฉันท์ และมีสันติสุข ซึ่งจากการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดกระแส 
แห่งการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาในประเทศต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้  
ความเข้าใจถึงหลักพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้คนในสังคม 
ตลอดจนหลักคิดในอนุสัญญา และข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
  2) ทศวรรษสิทธิมนุษยชนศึกษาแห่งองค์การสหประชาชาติ (The United Nation 
Decade for Human Rights Education: UNDHRE, 1995 - 2004) 
   ต่อมาประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ เพ่ิมความร่วมมือในการเน้นย้ าและ 
ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา และได้ประกาศทศวรรษ             
สิทธิมนุษยชนศึกษาแห่ งองค์การสหประชาชาติ  ( The United Nation Decade for Human Rights 
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Education : UNDHRE, 1995 - 2004) ภายหลังการมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights)  50 ปี  เ พ่ือส่ ง เสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วย                    
สิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติมุ่งเน้นสิทธิมนุษยชนศึกษาที่ใช้กระบวนการให้ความรู้ ฝึกทักษะ และ
หลอมรวมทัศนคติ เพ่ือมุ่งให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1) เสริมสร้างการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพ้ืนฐานให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
2) พัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพมนุษย์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ 
3) การส่งเสริมความเข้าใจอันดี ความอดกลั้น ยอมรับความแตกต่างความเสมอภาค            

ทางเพศ ความเสมอภาคระหว่างชนชาติที่มีความแตกต่างกัน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

4) การท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมที่เป็นอิสระ  
5) การท าให้เกิดความก้าวหน้า ในสังคมต่าง ๆ ของสหประชาชาติ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความสงบ 
6) การส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีคนเป็นศูนย์กลางและเน้นความยุติธรรมในสังคม 
ซึ่งที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติได้พยายามกระตุ้นเตือน และสนับสนุนสมาชิกทุก

ประเทศให้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ทุก ๆ คน ผ่านระบบ
การศึกษาทั้งที่เป็นทางการ และที่ไม่เป็นทางการ ตลอดจนระบบการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ และระบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

3) แผนปฏิบัติการโลกด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาของส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อ 
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (World Programme for Human Rights Education) 

เป็นแนวทางที่องค์การสหประชาชาติ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการในการส่ง เสริม 
สิทธิมนุษยชนศึกษาโดยวางกรอบระยะเวลา 3 ปี เพ่ือให้มีแนวทางในการด าเนินงาน และมียุทธศาสตร์ในการ
ท างานติดตาม และการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

แผนระยะที่  1 (ค.ศ. 2005 – 2009) มุ่ งเน้นการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ  
และความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการวางรากฐานแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนหลอมรวมกับทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนในช่วงวัยที่เริ่มต้นการเรียนรู้ ผ่านสาระวิชา กิจกรรม และวิธีการต่าง ๆ สนับสนุนให้เกิดโครงการ
ด้านสิทธิมนุษยชน 

แผนระยะที่ 2 (ค.ศ. 2010 – 2014) มุ่งเน้นส่งเสริมผู้จัดการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้น าของ
สถาบันการศึกษาระดับสูง ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน  
ให้สามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ ผู้มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึง 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการทหาร 

แผนระยะที่ 3 (ค.ศ. 2015 – 2019) มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพในการน าแผนระยะที่ 1 
และระยะที่  2 ไปปฏิบัติ และส่งเสริมการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มสื่อมวลชนและนักข่าว  
โดยด าเนินแผนระยะที่ 3 ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันสิทธิมนุษยชน  
และภาคประชาสังคม ซึ่งมีส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights : OHCHR) เป็นที่ปรึกษา 
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แผนระยะที่  4 (ระยะปัจจุบัน) ค.ศ.2020 - 2024 เน้นการทบทวนและค้นหา
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ และทิศทางของประเด็นที่ชัดเจนด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับแผนระยะที่ 4 จากประเทศ 
ต่าง ๆ สถาบันสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง  
สิทธิมนุษยชน โดยเชื่อมแผนระยะที่ 4 กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน ปี 2030 สิทธิมนุษยชนศึกษาและ 
การฝึกอบรม โดยเน้นกลุ่มเยาวชน และสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรมที่มุ่งสร้างความเท่าเทียม ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ เน้นการเปิดกว้างและเคารพความแตกต่างหลากหลายเพ่ือสร้าง สังคม
ส าหรับทุกคนและเป็นสังคมที่สงบสุข ( inclusive and peaceful societies) โดยน าเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ที่ 4.7 มาเชื่อมโยงกับแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย  

4) ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม (United Nations 
Declaration on Human Rights Education and Training : UNDHRET) 
 หลังจากหลายสิบปีของการขับเคลื่อนและให้ความส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา             
ผ่านวาระต่าง ๆ ของสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติ 
ได้ให้การรับรองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม  (United Nations 
Declaration on Human Rights Education and Training : UNDHRET) เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554 
เพ่ือให้ค านิยาม ความหมาย แนวปฏิบัติและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนศึกษาให้ชั ดเจน
ยิ่งขึ้นโดยหัวข้อที่ 1 (Article 1) ได้กล่าวว่า “ทุกคนมีสิทธิที่จะรู้แสวงหาและรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานและควรมีการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน” ต่อมาในคราว
ครบรอบ 5 ปี ของการให้การรับรองปฏิญญา ได้มีการประชุมสหประชาชาติในสภาระดับสูงเมื่อเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2559  (ค.ศ. 2016) โดยมีการอภิปรายเกี่ยวกับการน าปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนศึกษา
และการฝึกอบรม (UNDHRET) ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีข้อสรุปที่ประชุมต่อ “สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights 
Education)” ดังนี้ 
 1. สิทธิมนุษยชนศึกษาเป็นกระบวนการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholder) โดยให้ความส าคัญกับผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการปฏิบัติ  และการค านึงถึงบริบท 
ทางวัฒนธรรมเป็นส าคัญ  
 2. สิทธิมนุษยชนศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหา และการเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมโลก  
 3. การน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (the Sustainable Development Goals) มาสร้าง
แรงขับเคลื่อนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา  
 4. การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
และภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ  
 นอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้ความส าคัญกับบทบาทของสิทธิมนุษยชนศึกษาในการให้ความรู้ และ
ฝึกอบรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติ การป้องกันความรุนแรงแบบสุดโต่ง และการบรรลุประเด็น  
การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี พ.ศ. 2673 (ค.ศ. 2030) (the 2030 Sustainable Development Agenda) 
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3.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาและการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน  
        จากคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (Human Rights 
Education: A Manual for National Human Rights Institutions) (APF, 2019) ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการศึกษาและการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
            1) วัตถุประสงค์ 
 ตามหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาและตราสารที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ : 

  (ก) สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการยอมรับ มาตรฐานและหลักการสิทธิมนุษยชน
สากล ทั้งมุ่งหวังให้เกิดการการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ  

(ข) พัฒนาวัฒนธรรมสากลของสิทธิมนุษยชนซึ่งทุกคนตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบ
ของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน และส่งเสริมการพัฒนาปัจเจกบุคคลให้มีศักยภาพในการรับผิดชอบต่อ
เสรีนิยม สันติภาพ บนความเป็นพหุนิยมของสังคม            

(ค) ด าเนินการตามแนวทางสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิผล โดยส่งเสริมความอดทนอดกลั้น 
ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ 

(ง) ให้โอกาสที่ เท่าเทียมกันส าหรับทุกคน ในการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรม 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่มีคุณภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติใด ๆ              

  (จ) มีส่วนร่วมในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อต้านและก าจัดการเลือกปฏิบัติ  
การเหยียดผิวและการยุยงให้เกิดความเกลียดชังในทุกรูปแบบ รวมถึงทัศนคติและอคติที่เป็นอันตรายต่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 

  2) เป้าหมาย 
       นักการศึกษาและวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน พึงตระหนักและให้ความส าคัญ 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน โดยต้องประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ เพ่ือจะให้ผู้เรียนบรรลุ             
การศึกษาและฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ดังนี้ 

      (1) การเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Learning about Human Rights) 
   การเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หมายถึง การส่งเสริมให้เข้าใจและประยุกต์ใช้
บรรทัดฐาน หลักการค่านิยม และกลไกด้านสิทธิมนุษยชน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้คนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และโครงสร้างของระบบสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญาและตราสารระหว่างประเทศ  นอกจากนี้              
ยังกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจว่าสิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับพวกเขาอย่างไร และช่วยให้พวกเขาสร้าง  
ความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตของตนเองและชีวิตของผู้ อ่ืนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิด                           
สิทธิมนุษยชน การเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนส่งเสริมความเข้าใจและการปฏิบัติตามคุณค่าของสิทธิมนุษยชน 

       (2) การเรียนรู้ผ่านสิทธิมนุษยชน (Learning through Human Rights) 
การเรียนรู้ผ่านสิทธิมนุษยชน หมายถึง การสร้างความมั่นใจว่าวิธีการศึกษาและ

ฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนนั้นสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการที่
ผู้คนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาประพฤติปฏิบัติต่อกัน ลักษณะของสภาพแวดล้อมการศึกษากระบวนการ
และเครื่องมือที่ใช้ส าหรับกิจกรรมการศึกษา การเข้าถึงและความเหมาะสมกับบริบท 
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        (3) การเรียนรู้เพื่อสิทธิมนุษยชน (Learning for Human Rights)  
    การเรียนรู้ เพื่อสิทธิมนุษยชน หมายถึง การสร้างความสามารถของผู้คนใน 

การเพลิดเพลินและใช้สิทธิของตนเอง เคารพและรักษาสิทธิของผู้อ่ืน เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนด าเนินการ 
เพ่ือตอบสนองต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสอนพวกเขาเกี่ยวกับเครื่องมือที่สามารถใช้ในการกระท านั้น ได้ 
การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนช่วยกระตุ้นและมีส่วนร่วมกับผู้เรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตของ
ผู้คนสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมในวงกว้าง 

 โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่าเป้าหมายของการศึกษาและฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษาเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ  
ซึ่งกระตุ้นให้บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศชาติ เข้ามามีส่วนร่วมในการท าให้สิทธิมนุษยชน 
เป็นจริงส าหรับทุกคน (Human Rights for All)   
โดยอาจบูรณาการเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์คาดหวังในการศึกษาและอบรมด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

Learning about Human 
Rights 

Learning through Human 
Rights 

Learning for Human Rights 

- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน และตราสารสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
 
- กฎหมายสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
- กระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ที่สร้างความ
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน 
.      
- กลไกในการจัดการกับข้อ
ร้องเรียน ด้านสิทธิมนุษยชน 
       

- ปรับภาษาและแนวคิดทางกฎหมาย
และเทคนิคของสหประชาชาติเป็น
ภาษา ที่เหมาะสมกับบริบทของตน 
 
- วิเคราะห์โครงสร้าง ระบบแวดล้อม 
ที่เกี่ยวข้องรอบตัวผ่านเลนส์สิทธิ
มนุษยชน 
 
- ระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน         
ที่เก่ียวข้องกับองค์กร กลุ่มชุมชน 
หรือสังคมของตนมากท่ีสุด 
 
- ปรับใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศกับบริบทขององค์กร 
ชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
.      
- สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์        
ด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรและชุมชน 
.  
- พัฒนากลยุทธ์เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของตนเอง องค์กร ชุมชน 

- ไตร่ตรองถึงการกระท าของ
ตนเองว่ามีการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและตระหนักถึงผลลัพธ์
ทางพฤติกรรมในการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 
.    
- เคารพสิทธิผู้อ่ืนและปฏิบัติต่อ
กันในฐานะเพ่ือนมนุษย์ 
. 
 - ยึดมั่นในหลักการสิทธิ
มนุษยชนและแนวทางสันติวิธี 
. 
- ตระหนักถึงสิทธิของ
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มคนเปราะบาง/
กลุ่มคนชายขอบ 
. 
- สร้างแรงจูงใจในแนวคิดและ
การปฏิบัติแก่ผู้คนเพ่ือน าไปสู่
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
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3.4 แนวทางการประยุกต์ใช้สิทธิมนุษยชนศึกษาในการเรียนและการฝึกอบรม 
เนื่องจากเป้าหมายของสิทธิมนุษยชนศึกษาคือการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนรู้ 

ให้มากที่สุด โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่นักการศึกษาและวิทยากรกระบวนการ  
ด้านสิทธิมนุษยชนจะต้องศึกษาถึงทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสมและฐานคิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการน า
ชุดความรู้ และเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนไปลงมือปฏิบัติเพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดองค์ความรู้ที่เหมาะสมส าหรับ
ตนเองและชุมชนต่อไป ทั้งนี้ คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Human Rights 
Education : A Manual for National Human Rights Institutions) (APF, 2019) ได้ให้แนวทางการจะประยุกต์ใช้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษาในการเรียนและการฝึกอบรมให้ประสบผลส าเร็จนั้น จ าเป็นจะต้องประกอบด้วยทฤษฎี 
การเรียนรู้และฐานคิดด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

   
3.4.1 ทฤษฎี ปิรามิดการเรียนรู้ (Learning Pyramid) 
 

 
 
 จากผลการส ารวจวิจัย อัตราการทรงจ าเฉลี่ยในการเรียนรู้สามารถแบ่งประเภทไล่ล าดับ ตามปิรามิด
การเรียนรู้ได้ ดังนี้  
 1) การเรียนรู้แบบถ่ายทอดองค์ความรู้ (informative Learning) จากภายนอกสู่ภายใน (Outside in) 
ได้แก่ จากการจดบันทึก (Lecture) 5%  การอ่าน 10% จากการได้ยินและเห็นภาพ 20% และการสาธิต
ตัวอย่าง 30%   
 2) การสร้าง (Create) การเรียนรู้เป็นทีม การเรียนด้วยการสร้างความรู้เอง (Constructivism)              
(Inside – out) การอภิปราย-การพูด 50%  การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 75 % การสอนคนอ่ืน/การน าไป
ประยุกต์ใช้ 90 % 
 โดยอาจก าหนดรูปแบบในการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับพีระมิดแห่งการเรียนรู้ได้           
ใน 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
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• รูปแบบการเรียนรู้เพื่อมุ่งให้เกิดค่านิยมและความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน               
(The Values and Awareness Mode)  รูปแบบนี้ มุ่งเน้นไปที่การแบ่งปันความรู้พ้ืนฐานและหลักการเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักโดยทั่วไป วิธีการส าหรับโมเดลนี้ ได้แก่ การบรรยาย การรณรงค์
ทางสื่อ และการกระจายข้อมูลทั่วไป  มีการเน้นเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะพฤติกรรมหรือ                   
การเปลี่ยนแปลง  

• รูปแบบการเรียนรู้เพื่อมุ่งใหเ้กิดความรับผิดชอบมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน คุ้มครอง ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Accountability 
Model) รูปแบบนี้มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาและการพัฒนาทักษะส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนและผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาการเรียนรู้อาจรวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชน กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ทักษะการเจรจา การท าหน้าที่สนับสนุน รูปแบบนี้มุ่งเป้าหลักไปที่ผู้ท าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐ  
เช่น ตุลาการ ต ารวจ และทหาร  รวมถึงสามารถใช้ในกลุ่มวิชาชีพที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในประเด็นสิทธิมนุษยชน 
เช่น นักวิชาการ ทนายความ หมอ และสื่อมวลชน  

• รูปแบบการเรียนรู้เพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม (Social Change Model) 
มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนตระหนักถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 
ชุมชน และสังคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดเจตนารมณ์ร่วมกันและน าไปสู่การแสวงหาแนวทางร่วมกัน การสร้าง
ข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน   

 3.4.2  การประยุกต์ฐานคิดสิทธิมนุษยชน 6 ประการ (Human Rights – based approach)                     
กับการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน 

ฐานคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights – based approach)  ถูกน ามาใช้ในการประยุกต์ 
เข้ากับกระบวนการพัฒนาระหว่างประเทศในช่วงต้น ค.ศ. 2000 ประกอบด้วยหลักการที่ตกลงกันซึ่งพัฒนา  
มาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ได้แก่ 

 • หลักความเป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้  
 • แบ่งแยกไม่ได้ 
 • การพ่ึงพาซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์กัน 
 • ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ 
 • การมีส่วนร่วมและครอบคลุมในทุกกลุ่ม 
 • การสร้างเสริมพลัง 
 • ความรับผิดชอบและหลักนิติธรรม      

  โดยต้นก าเนิดฐานคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights – based approach) อยู่ในงานพัฒนา
ระหว่างประเทศแต่ปัจจุบันแนวทางดังกล่าวถูกน าไปใช้ในวงกว้างมากขึ้น รูปต่อไปนี้ได้มีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ 
ของฐานคิดสิทธิมนุษยชน 6 ประการ กับการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน 
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การตัดสินใจแก้ปัญหาให้เป็นไปตามมาตรฐาน     
สิทธิมนุษยชน 

ผู้เข้าร่วมมีการตัดสินใจแก้ปัญหา                    
ผ่านกระบวนการกิจกรรมการศึกษา 
สิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
สากลหรือไม่  

การมีส่วนร่วม 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการศึกษา                
ด้านสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การน าไปใช้และการประเมินผลอย่างมีความหมาย
หรือไม ่ 

การไม่เลือกปฏิบัติและความเท่าเทียมกัน 

ต้องท าให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมการศึกษา           
ด้านสิทธิมนุษยชน: 
• ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า

เทียมกันและได้รับสิทธิโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
• ให้ความส าคัญกับกลุ่มคนชายขอบมากท่ีสุด 
• มีความสมดุลในเชิงอ านาจ  
• เนื้อหาของกิจกรรมการศึกษาสิทธิมนุษยชน

กล่าวถึงประเด็นการเลือกปฏิบัติและความ
เท่าเทียมกันหรือไม่ 

การเสริมพลัง  

กิจกรรมการศึกษาสิทธิมนุษยชนสามารถ
เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคลและชุมชน
ดังต่อไปนี้ 
• กระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องและใช้สิทธิ 
• สร้างให้เกิดการตระหนักถึงหน้าที่ในการ

เคารพและความรับผิดชอบต่อการใช้สิทธิ 
• สร้างอิทธิพลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต

ของตนเอง ก่อให้เกิดปรับปรุงชุมชนของ
ตนเอง เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน 

ความรับผิดชอบ 

กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสามารถ
เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีและกระตุ้นให้บุคคล
ใช้สิทธิที่ตนพึงม 

ความสมดุลของสิทธิ 

กิจกรรมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนต้องสร้าง
ความสมดุลดังต่อไปนี้  
• สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิส่วนบุคคล  

และสิทธิส่วนรวม 
• พยายามสร้างสมดุลระหว่างสิทธิที่ขัดแย้งกัน

เพ่ือให้ทุกคนเคารพสิทธิของกันและกัน 
• ให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ที่เปราะบาง

ที่สุด  
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บทที่ 4  
กลไกการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

 ความมุ่งหมายของการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง คือ การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนเพ่ือคุ้มครอง
ป้องกัน และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งกระบวนดังกล่าวมีองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องตามกฎบัตร              
และกฎหมายทั้งในระหว่างประเทศและภายในประเทศหลายองค์กร ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศึกษาจะต้อง
ทราบเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกลไกการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยศึกษาถึงความเก่ียวข้องเชื่อมโยง
ระหว่างพันธรกรณีด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกการท างานเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งสามารถ
แบ่งได้ ดังนี้ 

4.1 กลไกสิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติ  
 สหประชาชาติได้จัดตั้งหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนจากคณะกรรมาธิการเป็นคณะมนตรีซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ได้ให้ความส าคัญประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นทางการมากขึ้น ประกอบกับการจัดตั้ง
ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนที่นครเจนีวา ซึ่งมีข้าหลวงใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีโครงสร้างองค์กร
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนพันธกรณี  (treaty - based) และส่วนกฎบัตร (Charter - based) ซ่ึงมีกลไก ดังนี้ 

1) กลไกตามสนธิสัญญา (Treaty Body) ประกอบด้วย       
  กลไกตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ “คณะกรรมการ” คือ กลไกอิสระที่ประกอบ

ไปด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระตั้งขึ้นภายใต้สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน (The Human Rights Treaties) 
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือรัฐต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามสนธิสัญญาเหล่านั้น อธิบายได้ตามกรอบโครงสร้างด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ท่ีมาของภาพ : การบรรยายในหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง) 
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 โดยรัฐเมื่อให้สัตยาบัน/ยอมปฏิบัติตามแล้วจะมีภาระผูกพันตามกฎหมายตามมาทันที             
ภาระผูกพันหลัก ๆ 3 ประการ ได้แก่ การเคารพสิทธิมนุษยชน และหยุดการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Respect) 
การปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Protect) และการเติมเต็ม 
โดยการมีขั้นตอน หรือเครื่องมือในการรับรองว่าสิทธิต่าง ๆ จะสามารถเข้าถึงได้จริง (Fulfill) เป็นภาคี ดังนั้น 
หน้าที่หลักของคณะกรรมการประจ ากลไกตามสนธิสัญญา (Treaty Bodies ) คือ การติดตามการปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาของรัฐภาคีภายใต้พันธะผูกพันตามสนธิสัญญาผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การส่งรายงาน การส่งเรื่อง
ร้องเรียน การตรวจเยี่ยม การแสวงหาข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม และการส่งสัญญาณเตือน ทั้งนี้                     
มีสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้นจ านวน 9 ฉบับ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีและบังคับใช้
อนุสัญญาและสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนแล้วจ านวน 7 ฉบับ ดังนี้ 

            ตารางสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและบังคับใช้ 

ล าดับที่ อนุสัญญาและกติการะหว่างประเทศ ประเทศไทย          
เข้าเป็นภาคีเมื่อ 

มีผลบังคับใช้เมื่อ 

1. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี  
(Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women - CEDAW)  

9 ส.ค. 2528 8  ก.ย. 2528 
 

2. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the 
Rights of the Child - CRC)  

27 มี.ค. 2535 
 

26 เม.ย. 2535 

พิธีสารเลือกรับว่าด้วยสิทธิเด็กในความขัดแย้งที่ใช้อาวธุ  27 ก.พ. 2549 27 มี.ค. 2549 
พิธีสารเลือกรับว่าด้วยการขายเด็ก/การค้าประเวณี 
/และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก  

11 ม.ค. 2549 11 ก.พ. 2549 

3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 
Civil and Political Rights - ICCPR) 

29 ต.ค. 2539 30 ม.ค. 2540 

4. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on 
Economics, Social and Cultural Rights - ICESCR) 

5 พ.ย. 2542 5 ธ.ค. 2542 

5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ 
(Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination - CERD) 

28 ม.ค. 2546 28 ก.พ. 2546 

6. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities - CRPD)  

29 ก.ค. 2551 28 ส.ค. 2551 

7. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน (Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment - CAT)  

2 ต.ค.  2550 1 พ.ย. 2550 

พิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน ประเทศไทยยังไม่
เป็นภาค ี

- 
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ล าดับที่ อนุสัญญาและกติการะหว่างประเทศ ประเทศไทย          
เข้าเป็นภาคีเมื่อ 

มีผลบังคับใช้เมื่อ 

8. อนุสัญญาว่าด้วยป้องกันบุคคลจาก 
การบังคับสูญหาย (International Convention for 
the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance - CED)  

ประเทศไทย          
ยังไม่ให้สัตยาบัน  
แต่มีการลงนาม

เมือ่ปี 2554 

- 

9. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้าย
ถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (Convention on the 
Protection of the Rights of Migrants Workers 
and Member of their Families - CMW)  

ประเทศไทย            
ยังไม่เป็นภาคี 

- 

2) กลไกตามกฎบัตรสหประชาชาติ  (Charter Bodies)  และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council)  

เป็นกลไกระหว่างรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ กลไกที่ตั้งขึ้น
ภายใต้ที่ประชุมสิทธิมนุษยชน ได้แก่ กระบวนการประชุม  ( regular and special meeting sessions) 
กระบวนการพิเศษหรือกลไกผู้ เชี่ยวชาญพิเศษ (special rapporteur, independent expert, working 
groups) กระบวนการร้องเรียน (complaint procedures) และการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตาม
ก าหนดเวลา (Universal Periodic Review - UPR) การรายงานโดยรัฐ (state-led process with peer 
reviews) และการร่วมมือกับองค์กรอิสระและภาคประชาสังคม (Role of NHRIs & NGOs) 

สรุปแผนผังกลไกสิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติทั้ง 2 ส่วน 
(Law making, monitoring, enforcement bodies) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ : การบรรยายในหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง) 
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4.2 พันธกรณีของรัฐเม่ือเป็นภาคีกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
      รัฐภาคีแต่ละประเทศซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจผ่านทั้งองค์กรบริหาร (รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาล) 
องค์กรนิติบัญญัติ (รัฐสภา) องค์กรตุลาการ (ศาล) ล้วนมีพันธกรณีต่อภาคีกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศโดยสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้ 

• น ากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ตนเป็นภาคี ไปด าเนินการเพ่ือให้เกิดผล           
ในประเทศ และถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ า เช่น การออกเป็นนโยบายหรือกฎหมายรองรับ (แล้วแต่กรณี)                   
หากกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไม่สอดคล้อง  ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนั้นใหม่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การมีผลบังคับใช้ให้เป็นผลในกระบวนการยุติธรรม (justiciability)   

• ในกรณีที่เป็นสิทธิเชิงก้าวหน้า (progressive rights) รัฐจะต้องด าเนินนโยบาย มีมาตรการ 
และจัดสรรทรัพยากรให้สิทธิเหล่านั้นมีความก้าวหน้าเป็นล าดับ 

• หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ ให้สอดคล้องตามพันธกรณี และรัฐต้องจัดท ารายงาน                   
ผลการปฏิบัติตามพันธกรณีเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประจ าสนธิสัญญานั้น ๆ (Treaty Bodies)            
เป็นระยะ และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ในกรณีที่รัฐยอมรับอ านาจของ Treaty Bodies  
ในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับประเทศไทย รัฐมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลและชี้แจงต่อ Treaty Bodies เมื่อได้รับ 
การสอบถาม 

แผนผังการน ากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาใช้บังคับในระดับประเทศ 
(Domestic Application of IHRL) 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ : การบรรยายในหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง) 

 อธิบายสรุปการน ากฎหมายสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ภายในประเทศตามแผนผังด้านบน 

• มีกฎหมายภายในอนุวัติตามพันธกรณี 

• ศาล (judiciary) เป็นกลไกส าคัญท่ีจะท าให้มีการบังคับใช้ในประเทศ (adjudication) 

• สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชื่อมโยงการน ามาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ           
มาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีในประเทศ 
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            4.2.1 ผลกระทบต่อการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
  เมื่อรัฐภาคีไม่ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว จะเกิดผลกระทบ
หลัก ๆ 2 ประการ ได้แก่ เกิดผลตามกระบวนการกลไกประจ าสนธิสัญญานั้น ๆ และเกิดแรงกดดันต่าง ๆ ในเวที
ระหว่างประเทศ โดยสรุปได้ ดังนี้  

• ไม่กระทบต่อการเป็นภาคีของสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 

• การฟ้องร้องโดยรัฐภาคีอ่ืน และบุคคลซึ่งเป็น legal personality ที่สามารถไปฟ้องร้องรัฐ
ตามกลไกและขั้นตอนที่มีอยู่ได้ 

• การตรวจสอบโดยคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา หรือกลไกพิเศษอ่ืน                                                
ของสหประชาชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเยียวยา หรือชดเชยค่าเสียหาย 

• แรงกดดันทางการเมือง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

• การใช้ก าลังทางทหาร  

• การน าคดีขึ้นพิจารณาในศาลอาญาระหว่างประเทศ 

 4.2.2 การจัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic 
Review – UPR) 
  1) กระบวนการ UPR คืออะไร 
      กระบวนการ Universal Periodic Review หรือ UPR เป็นกลไกภายใต้คณะมนตรี                      
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council หรือ HRC) ซึ่งก าหนดให้ประเทศสมาชิก
สหประชาชาติทั้ง 193 ประเทศ จัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ หรือเรียกย่อ ๆ วา่
รายงาน UPR เพ่ือเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยการทบทวนแต่ละรอบ 
จะใช้เวลาประมาณ 4 ปีครึ่ง 
  2) ความส าคัญของรายงาน UPR 
      รายงาน UPR ถือเป็นรายงานภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศในทุกด้าน 
ทั้งในด้านสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิของบุคคล
กลุ่มต่าง ๆ ภายในประเทศ โดยจะเป็นเอกสารส าคัญที่จะใช้เป็นตัววัดความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนของแต่
ละประเทศ และเป็นตัวบ่งชี้ถึงความท้าทายหรือปัญหาต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศยังคงประสบอยู่ 
ดั งนั้ น  รายงาน UPR มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือให้ทุกประเทศได้ประเมินตนเองในด้านสิทธิมนุษยชน                            
ผ่านการปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 
เพ่ือให้การประเมินอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มีความสมบูรณ์รอบด้าน ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง เพ่ือน ามาเป็น
โอกาสในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป 
  3) ใครเป็นผู้ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศภายใต้กลไก UPR 
      การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กลไก UPR จะด าเนินการโดยคณะท างาน 
UPR ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ทั้ง 47 ประเทศ อย่างไรก็ดี ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของ
คณะท างานสามารถมีส่วนร่วมในการหารือ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ประเทศที่ถูกทบทวนได้ คณะท างาน          
จะจัดประชุมเพ่ือทบทวนสถานการณ์ในประเทศต่าง ๆ ปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 2 สัปดาห์ ในการประชุมแต่ละครั้ง
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จะพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่าง ๆ จ านวน 14 ประเทศ โดยเอกสารพ้ืนฐานส าหรับ              
การทบทวนสถานการณ์ในแต่ละประเทศนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ฉบับ ได้แก่ 
     1) รายงานประเทศ ซึ่งจัดท าข้ึนโดยรัฐบาลของประเทศท่ีถูกทบทวน 
     2) รายงานจากกลไกประจ าอนุสัญญา (treaty bodies) กลไกพิเศษ (Special Procedures) 
และหน่วยงานสหประชาชาติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดย OHCHR เป็นผู้รวบรวม และ 
     3) รายงานจากภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภาคประชาสังคม 
 โดยภายหลังการทบทวน คณะท างาน UPR จะจัดท ารายงานสรุปผลการทบทวนเสนอ ให้ที่ประชุม
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนรับรองต่อไป ดังนั้น รายงาน UPR จึงเป็นรายงานที่จะถูกพิจารณาทบทวนจากทุก
ประเทศในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนใน ลักษณะ peer review โดยในการน าเสนอรายงานประเทศที่ถูกทบทวน
จะต้องตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากประเทศอ่ืน ๆ ในประเด็นที่อาจมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะได้รับความกระจ่าง 
เกี่ยวกับการด าเนินงาน เพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม จากนั้นที่ประชุมจะให้ข้อเสนอแนะแก่
ประเทศที่ถูกทบทวนในประเด็นที่ยังควรต้องปรับปรุง ซึ่งประเทศที่ถูกทบทวนมีสิทธิที่จะเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อเสนอแนะใด ๆ ก็ได้ หลังจากนั้น ประเทศที่ถูกทบทวนจะต้องน าข้อเสนอแนะ ที่รับมามาปฏิบัติให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการทบทวนรอบถัดไป 
  4) หน่วยงานใดเป็นผู้จัดท ารายงาน UPR ของไทย 
     กระทรวงการต่างประเทศ และกรมคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม           
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท ารายงาน UPR ของไทย และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานร่วมเป็นภาคี           
ในการพิจารณาข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งในการยกร่างรายงาน UPR นั้น กระทรวงการต่างประเทศให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม 
  5) ท าไมภาคประชาชนจะต้องให้ความส าคัญกับรายงาน UPR 
      เนื่องจากรายงาน UPR เป็นรายงานภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญของ
ประเทศเนื้อหาที่อยู่ในรายงาน UPR จึงมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนทุกคน รายงาน UPR จะมีความ
สมบูรณ์และจะส่งผลต่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของประเทศในอนาคตมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการจัดท ารายงาน ผ่านการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ือกระทรวง  
การต่างประเทศน าไปปรับปรุง รายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 

 

(ท่ีมา : กระทรวงการต่างประเทศ http://humanrights.mfa.go.th/th/upr/background/) 
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        4.2.3 บทบาทของรัฐในการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน 

1) การจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) หรือ AICHR 

  จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยผู้น าอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ระหว่างการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 15 ณ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ท าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคอาเซียน สมาชิก AICHR ประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละประเทศ โดยคัดเลือกจากกรรมการสรรหา
อิสระ ทั้งนี้ AICHR ท างานโดยมีการเชื่อมโยงประเด็นของ 3 ส่วนหลัก ๆ คือ 

• ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) 
• กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
• ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในเรื่องอ่ืน ๆ 

  จุดประสงค์ของ AICHR 
  1. เพ่ือส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนอาเซียน 
  2. เพ่ือรักษาสิทธิของประชาชนอาเซียนที่จะอยู่อย่างสันติ มีศักดิ์ศรี และเจริญรุ่งเรือง 
  3. เพ่ืออุทิศที่จะตระหนักถึงจุดประสงค์ของอาเซียนที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรอาเซียนเพ่ือที่จะ

สนับสนุนความมั่นคง ความเป็นมิตร ความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ความปลอดภัย การท ามาหากิน 
สวัสดิการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอาเซียนในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน 

  4. เพ่ือสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในบริบทของภูมิภาค รับรู้ถึงลักษณะเฉพาะทั้งระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค เคารพในพ้ืนฐานทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง   
  5. เพ่ือขยายความร่วมมือระดับภูมิภาคในลักษณะชื่นชมความพยายามระดับชาติและระดับ
นานาชาติในการสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชน 

  6. ยืนยันในมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติตามที่บัญญัติในปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา และส่วนสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติอ่ืน ๆ ที่อาเซียน  
มีส่วนร่วม 

       2) ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Declaration)  
  ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASEAN Summit) เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บทบัญญัติของปฏิญญานี้ได้ยืนยันที่จะด าเนินการตามปฏิญญาสากลว่าด้วย              
สิทธิมนุษยชน กฎบัตรสหประชาชาติ ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนาและตราสารว่าด้วยสิทธิมนุษยชน           
ซึ่งรัฐสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วย   
  1) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) เช่น สิทธิในการมีชีวิต 
เสรีภาพจากการเป็นทาส และการถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายหรือต่ าช้า สิทธิใน
การได้รับสัญชาติ สิทธิที่จะไม่ถูกลงโทษซ้ าในความผิดอาญาเดียวกัน สิทธิในอิสรภาพทางความคิด มโนธรรม
และศาสนา สิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดเห็นและการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุม เป็นต้น  
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  2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Economic, Social and Cultural Rights) เช่น 
สิทธิในการก่อตั้งสหภาพแรงงาน สิทธิในการได้รับมาตรฐานการครองชีพ  ของตนและครอบครัวที่เพียงพอ      
สิทธิในสวัสดิการสังคม สิทธิในการศึกษา นอกจากนี้ ปฏิญญาฉบับนี้ได้รับรองสิทธิในการพัฒนา (Rights to 
Development) โดยประชาชนอาเซียนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการใช้และได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมและ
ยั่งยืนจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ การเมือง และสิทธิในสันติภาพ (Right to Peace) 
กล่าวคือ ประชาชนทุกคนมีสิทธิในสันติภาพ ภายใต้กรอบอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและความมีเสถี ยรภาพ 
ความเป็นกลางและเสรีภาพ ซึ่งท าให้บรรลุสิทธิต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในปฏิญญาฉบับนี้อย่างเต็มที่ 

4.3 กลไกสิทธิมนุษยชนในประเทศ : สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 จากความส าคัญของสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติ จึงท าให้มีการจัดตั้งองค์กรและกลไกอิสระขึ้นมา
ท าหน้าที่สิทธิมนุษยชนในระหว่างประเทศ ซึ่งความส าคัญของกลไกอิสระดังกล่าวได้เชื่อมโยงให้เกิดกระแส 
การจัดตั้งจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นภายในแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศไทย นับแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา ก็ได้มีการก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ           
ท าหน้าที่เป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งมีกลไกอิสระในการปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
โดยความเป็นมาและบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สามารถสรุปได้ ดังนี้      

  4.3.1  ที่มาและหลักการของการก่อตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  ปี ค.ศ. 1991 ได้มีการพัฒนาหลักการปารีส (Paris Principles) เพ่ือเป็นการวางแนวทาง 
การด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแต่ละประเทศ (national human rights institution – NHRI) 
ในการท าหน้าที่เป็นกลไกหลักด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ  โดยหลักการปารี สได้ก าหนดมาตรฐาน
บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างน้อย 5 งาน ส าคัญท่ีจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ (prioritize) 
ในการด าเนินการอันได้แก่                                                  
  1) บทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  (Promotional Function) โดยจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรงอย่างน้อยในการสนับสนุนการก าหนดและการด าเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา  การเผยแพร่
และรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน การจัดสัมมนาและฝึกอบรมที่แตกต่างตามกลุ่มเป้าหมาย การจัดกิจกรรม 
ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ การเผยแพร่รายการเฉพาะและรายงานประจ าปี และการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือ 
การด าเนินการผ่านกิจกรรมร่วมกับชุมชน นอกจากนั้นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นศูนย์กลาง 
ด้านคลังข้อมูลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
  2) บทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protecting Function) และการท างาน 
กึ่งตุลาการ (Quasi - Judicial function) ตั้งแต่การจัดการกับข้อร้องเรียนของบุคคล หรือหยิบยกกรณี           
สิทธิมนุษยชนขึ้นพิจารณาเองอย่างเป็นระบบ มีเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมไปถึงขั้นตอนการตรวจสอบการไกล่เกลี่ย 
การประนีประนอม และการยุติข้อพิพาทที่ด าเนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว อันจะน าไปสู่ 
การวินิจฉัยการละเมิดสิทธิมนุษยชนและด าเนินการจัดการที่มีประสิทธิภาพหากมีการละเมิดสิทธิ และมีการติดตาม 
และเผยแพร่ผลการวินิจฉัยอย่างเป็นระบบหลังจากนั้น 
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  3) บทบาทในการให้ค าปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (Advisory function) ไม่ว่าจะ 
โดยได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยการใช้อ านาจของตนเองในการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ  
เรื่อง ต่าง ๆ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่น ดังนี้  
   (1) ในการร่างปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่ขัดต่อหลักการ 
สิทธิมนุษยชนและพันธกรณีที่ประเทศตกลงไว้  
   (2) การให้ค าปรึกษาในสถานการณ์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเห็นควร
หยิบยกขึ้นพิจารณารวมถึงการขอให้รัฐบาลให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษย์ชนและในกรณี  
ที่จะเป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับท่าทีหรือการตอบสนองของรัฐบาลในเรื่องนั้น ๆ  
   (3) การสนับสนุนให้รัฐเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชนรวมถึงติดตามและให้ค าแนะน าในกระบวนการน าไปใช้ที่เหมาะสม ทั้งนี้การให้ค าปรึกษารัฐบาล 
รัฐสภา และองค์กรที่มีอ านาจเกี่ยวข้องอาจท าได้โดยการเข้าไปเป็นคณะท างานโดยตรง การเสนอข้อเสนอแนะ
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการจัดท ารายงานประจ าปีรายงานเฉพาะหรือรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
  4)  บทบาทในการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Monitoring Function)            
โดยหมายถึงการด าเนินการ 4 หน้าที่หลัก คือ  
   (1) การเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนในประเทศ เช่น การติดตามและการค้นหาความจริง 
ที่มีเกี่ยวกับเหตุการณ์เฉพาะ เป็นต้น เพ่ือบันทึกและรายงานข้อเท็จจริงรวมถึงน าเสนอข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
   (2) การเฝ้าระวังปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง  
   (3) การเฝ้าระวังสถานที่กักกันเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทรมานและเพ่ือให้มั่นใจว่า
มาตรฐานระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับ 
   (4) การเฝ้าระวังและติดตามการด าเนินการของหน่วยงานในประเทศ ตามที่ได้ตกลง
เป้าหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  
   ทั้งนี้ ผลของการเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าวจะต้องถูกน าไปวิจัยหรือ
วิเคราะห์เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี รายงานสถานการณ์เฉพาะหรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเผยแพร่ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ดังกล่าวเพ่ือสร้างแรงกดดันให้กับหน่วยงานที่มี
อ านาจและเก่ียวข้องด าเนินการแก้ไข หรือปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะ นอกจากนั้น ควรมีการเฝ้าระวัง
และติดตามประเมินผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าแนวทางต่าง ๆ 
มาใช้อย่างเหมาะสมอันอาจจะสร้างให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกละเมิดอีกด้วย  
  5) บทบาทในการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
(Relationship with Stakeholders and Other Bodies) โดยต้องท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐสภา 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในประเทศ องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ องค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศอ่ืน ๆ 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล ฯลฯ และกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และภาคประชาสังคม
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงได้มากที่สุด ทั้งนี้ การด าเนินการต้องคงความเป็นกลาง และไม่เข้าข้าง 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรมุ่งเน้นที่จะน าเสนอจุดยืนบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 

(ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
http://www.nhrc.or.th/getattachment/e9c22dde-e93e-480e-be19-d3b09611a172/.aspx) 
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 4.3.2 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  1) ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับสากล (GANHRI) 
                   ปัจจุบันได้แก่ เครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ              
หรือ The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) เป็นองค์กรความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก มีประเทศสมาชิกปัจจุบัน ทั้งสิ้น 117 สถาบัน โดยแบ่งออกเป็น
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับหลักการปารีสว่าด้วยสถาบันแห่งชาติเ พ่ือ 
การส่งเสริมละคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือ Paris Principles และได้รับสถานะ 'A' จ านวน 74 สถาบัน สถาบันที่มี
ความสอดคล้องกับหลักการปารีสเพียงบางส่วน และได้รับสถานะ 'B' จ านวน 33 สถาบัน และสถาบันที่ไม่
ปฏิบัติตามหลักการปารีส และได้รับสถานะ 'C' จ านวน 10 สถาบัน  ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของไทย (กสม.) ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GANHRI (เดิมชื่อ ICC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ได้รับการประเมิน
ให้รับสถานะ 'A' ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2557 
  2) ความร่วมมือในกรอบสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) 
              กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia 
Pacific Forum of National Human Rights Institutions - APF) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นองค์กรที่มี
วัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็ง ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
ดังกล่าว โดยผ่านกิจกรรมการอบรม การสัมมนา การดูงาน การหารือในระดับสูง การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ 
และการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการจัดท าท่าทีร่วมกันในเวทีการประชุมระหว่างประเทศที่ส าคัญ โดย APF 
ได้รับเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบของค่าบ ารุงจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก 
ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค อาทิ เกาหลีใต้ 
อินเดีย กาตาร์ และไทย รวมทั้งองค์การและหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ให้ความส าคัญกับความร่วมมือในกรอบ APF 
โดยได้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ (Full Member) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ            
ในภูมิภาคที่เป็นสมาชิกรวมทั้งสิ้น 22 แห่ง  โดยแบ่งออกเป็นสมาชิกสามัญ (มีสิทธิในการออกเสียง) จ านวน 15 แห่ง 
ได้แก่ อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย จอร์แดน มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล นิวซีแลนด์ ปาเลสไตน์ 
ฟิลิปปินส์ กาตาร์ เกาหลีใต้ ไทย และติมอร์เลสเต้ และสมาชิกสมทบ หรือ Associate Member ซึ่งไม่มีอ านาจ
ในการออกเสียง แต่สามารถเข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบ APF ได้ในทุกระดับ จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ 
บังกลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส์ โอมาน ซามัว เมียนมาร์ และ คาซักสถาน 

 3) ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum) 
  กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF) เป็นความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเด็นที่ ให้ความสนใจร่วมกัน ในปัจจุบัน 6 ประเด็น ประกอบด้วย                        
(1) การเคลื่อนย้ายของบุคคล รวมถึง แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ ผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่พักพิง                
(2) ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (3) สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน รวมถึง ความยุติธรรมด้านการเปลี่ ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ (4) การก่อการร้ายและแนวคิดแบบสุดขั้ว (5) สิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่เปราะบาง                  
และ (6) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  ตลอดจนการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) รวมทั้งการเสนอความช่วยเหลือในการท างานด้านการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกับกลไกอ่ืนในภูมิภาค 
 

 (ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-
Knowledge/International-Human-Rights-Affairs/International-Human-Rights-Frameworks) 

 
       4.3.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Right Commission of 
Thailand – NHRCT)  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ถือเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
ประเทศไทย ด าเนินงานในรูปแบบองค์คณะ โดยประกอบด้วยประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสิ้น   
7 คน คณะกรรมการมีวาระการท างาน 7 ปี มีส านักงานประจ าท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดย กสม. มีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 (พรป. กสม.) มาตรา 26 ดังนี้   
      1. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี 
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน            
ที่เก่ียวข้อง  

2. จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อ
รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน  

3. เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

4. ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม    

5. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  
นอกจากนี้ พรป. กสม. มาตรา 27 ยังได้ขยายรายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 

โดยให้ กสม. มีหน้าที่และอ านาจ ที่เก่ียวข้องในด้านสิทธิมนุษยชน ต่อไปนี้  
1) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา 

วิจัย และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการให้ความช่วยเหลือหรือ
เยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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2) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของ
แต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่างกันในทางวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา  

3) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน  

4) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี การปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

ทั้งนี้กลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ กสม. ปรากฏชัดเจนในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และถูกก าหนดไว้ตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. 2561 ดังแผนผังดังต่อไปนี้ 
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แผนผังการปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 
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แผนผังกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑  
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แผนผังกระบวนการติดตามผล มาตรการหรือแนวทางซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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  4.3.4  กลไกสิทธิมนุษยชนของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม 
 1) องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  เช่น  ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การเพ่ือการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) องค์การเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
เป็นต้น 
 2) รัฐสภา โดยมักด าเนินการในรูปแบบการตั้งคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องซึ่งขึ้นอยู่กับวาระการด ารง
ต าแหน่งการเมืองในขณะนั้น  เช่น คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน  
(สภาผู้แทนราษฎร) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค (วุฒิสภา) เป็นต้น 
 3) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยพิจารณาจาก
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิด้านต่าง ๆ ของประชาชน เช่น ส านักงานอัยการ
สูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม/กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์/กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ/ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว/กรมกิจการเด็กและเยาวชน/กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น  
 4) องค์กรพัฒนาเอกชน NGOs และภาคประชาสังคม มีลักษณะการท างานหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบ
มูลนิธิ สมาคม องค์กร ซึ่งมักมีความเชี่ยวชาญในการท างานสิทธิมนุษยชนเชิงประเด็นเฉพาะด้าน เช่น การเมือง
ภาคพลเมือง เสรีภาพทางการแสดงความเห็น  สิทธิสิ่งแวดล้อม สิทธิแรงงาน สิทธิที่ดิน ที่ท ากิน นักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนในธุรกิจหรือบรรษัทข้ามชาติ หรือประเด็นในกลุ่มเปราะบางคนชายขอบในสังคม 
เช่น กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มคนไร้สัญชาติ กลุ่มคนชาติพันธุ์ 
กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ตัวอย่างขององค์กรเหล่านี้ เช่น แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ประเทศไทย ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน  
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน ( iLaw) สมาคมฟ้าสีรุ้ง             
มูลนิธิกระจกเงา รวมไปถึงองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน (NGOs) ที่ได้รับการรับรองจาก กสม.                
จ านวน 69 แห่ง เป็นต้น 
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บทที่ 5  

วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Facilitator) 

5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)   
5.1.1   หน้าที่ของวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)  
       ท าหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) โดยมีบทบาท ดังนี้ 

  1) เป็นสถาปนิก (Architect) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม ความต้องการ 
บริบท สถานการณ์และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงใช้กระบวนการปรึกษาหารือกับตัวแทนผู้เข้าร่วม             
เพ่ือออกแบบกระบวนการให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมมากท่ีสุด 

  2) เป็นนักบิน (Pilot) ผู้ที่จะน าการประชุมให้ไปสู่จุดหมาย แน่นอนว่าบทบาทของนักบิน
อย่างหนึ่ง คือ การเตรียมความพร้อมทุกอย่างของเครื่องบิน เช่นเดียวกันกับวิทยากรกระบวนการที่จะต้อง
ตรวจสอบสถานที่จัดกิจกรรม อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเตรียมความพร้อมกับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้อง                 
ถึงบทบาทของตนในการจัดกระบวนการ เช่น หากมีล่ามแปลภาษาหรือนักวาดภาพ ก็จะต้องนัดแนะว่าจะมี
บทบาทอย่างไร นอกจากนี้ วิทยากรกระบวนการในฐานะนักบิน ยังต้องท าให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจอย่างกระจ่างว่า  
จะน าพวกเขาไปสู่จุดหมายอย่างไร บางครั้งอาจมีการตกหลุมอากาศบ้าง เปรียบเสมือนอารมณ์ของผู้เข้าร่วม                 
ซึ่งวิทยากรกระบวนการจะต้องหมั่นสังเกตอารมณ์เหล่านั้น 

3) เป็นมัคคุเทศก์ (Guide) ผู้ที่จะน าทางให้ผู้เข้าร่วมฝ่าฟันอุปสรรค มองเห็นโอกาสและ
ร่วมกันตัดสินใจ เป็นผู้น าให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้การเดินทางของการเรียนรู้ร่วมกันอย่างราบรื่น เป็นผู้ที่ 
คอยให้ก าลังใจ ชี้แนะ และท าให้เกิดการมีส่วนร่วม และน าทุกคนไปสู่จุดหมายปลายทางร่วมกัน  
       5.1.2 คุณลักษณะส าคัญของวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)  
 1) เป็นผู้ที่ช่างสังเกต สิ่ งที่ เราน าเสนอต่อผู้ เข้าร่วมส่งผลอย่างไรต่อผู้ เข้าร่วม  
และผู้เข้าร่วมมีรูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ (learning style) อย่างไร ซึ่งพบว่าผู้เรียนจะมีการเรียนรู้ 3 แบบ 
คือ การเรียนรู้ผ่านการฟังและการพูด (auditory) การเรียนรู้ผ่านภาพ (visual) และการเรียนรู้ด้วย 
การลงมือท า (tactile) ซึ่งแต่ละคนจะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป วิทยากรกระบวนการต้องเป็นผู้ที่                
ช่างสังเกตว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้รูปแบบใดเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าร่วม และพยายามจัดกระบวนการให้มี 
ความสอดคล้องกับผู้เรียนมากที่สุด และท าให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมและมุ่งความสนใจในกระบวนการ  
 2) เป็นผู้ที่ฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening) วิทยากรกระบวนการต้องฟังผู้ เข้าร่วม               
อย่างตั้งใจ เพ่ือสรุปความ และเชื่อมโยงเนื้อหา ประเด็น และความรู้สึกของผู้เรียนเข้ากับเนื้อหาและเป้าหมาย
ของกิจกรรม และต่อยอดประเด็นต่าง ๆ ได้   
 3) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี และการสรุปภาพรวม  
 4) เข้าใจความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 5) ท าให้กลุ่มผู้เรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  
 6) สร้างสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่การเรียนรู้และเป็นมิตรกับผู้เรียน  
 7) ท าให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจความเปราะบางทางวัฒนธรรมและการด ารงไว้ซึ่ง 
ความแตกต่าง  
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 1. Attention – การแสดงความสนใจ การตั้งใจฟัง ไม่ขัดขวางหรือท าลายจังหวะคู่สนทนา  
 2. Equality – การยอมรับหลักการความเท่าเทียม เชื่อในคุณค่า และไม่ดูถูกความเห็น 
 3. Ease – การมีอิสระและเวลาที่มากพอในการแสดงความเห็น เพ่ือประสิทธิภาพของการเรียนรู้ 
 4. Appreciation – การแสดงความความรู้สึกชื่นชม อย่างจริงใจต่อคู่สนทนา    
 5. Feeling – การแสดงความรู้สึกร่วม การแสดงออกซ่ึงความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ระหว่างกัน  
 6. Encouragement – การส่งเสริมให้เกิดการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและสร้างสรรค์  
 7. Information - การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน คลอบคลุม รอบด้าน 
 8. Diversity – การค านึงและยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายของการแสดงความเห็น 
 9. Incisive Question – การตั้งค าถามที่สร้างสรรค์ มีความชัดเจน ตรงประเด็น   
 10. Place – การค านึงถึงสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
 

 8) ท าให้การเรียนรู้เกิดความเท่าเทียมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ  
 9) ท าให้เกิดการเข้าถึงการเรียนรู้ โดยไม่ท าให้ภาษาเป็นอุปสรรค ทุกคนสามารถเข้าถึง
ข้อมูล สถานที่เรียน และทรัพยากรที่จ าเป็น    
 10)  เคารพทัศนคติ มุมมอง ความคิดและแนวคิดของผู้อ่ืน  
 11) ปฏิบัติตนอย่างเท่าเทียมและสร้างการมีส่วนร่วมต่อทุกเพศสภาพและผู้ที่มี 
ความแตกต่างหลากหลาย  
 12)  สร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน 
 13) ปฏิบัติตนเป็นผู้ฝึกสอนหรือพ่ีเลี้ยงที่ดีเพ่ือที่จะดึงศักยภาพภายในของผู้เรียนออกมา 
โดยเน้นการเสริมพลัง  
      14)  พัฒนาวิสัยทัศน์ผ่านการอภิปรายและการร่วมมือในการท ากิจกรรมของผู้เรียน  

       5.1.3 แนวคิดเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation)  
เป็นแนวคิดท่ีต้องการสร้างการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (participant centered)  

มีกระบวนการ เรี ยนรู้ และ พ้ืนที่ ประชาธิป ไตย ( democratic process and space)  เน้นการสร้ า ง 
ความเท่าเทียมกัน (create equal platform) และบรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งหวังโดยกลุ่ม (achieve expected outcome 
by the group) โดยปัจจัยส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้  (Facilitation) ได้แก่วิทยากรกระบวนการ 
(facilitator) ผู้เรียน/ผู้เข้าร่วม (participants) บรรยากาศ (atmosphere) และรูปแบบเทคนิคต่าง ๆ (format/ 
techniques)  ทั้งนี้มีตัวอย่างแนวทางการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเอ้ือให้เกิดสนามพลัง  
แห่งการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน ได้แก่ 
  หลักการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  (Thinking of Environment) ซึ่งเป็น               
การใช้เครื่องมือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการท างานที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย (ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม
การฝึกอบรมหลักสูตร Moderation: Facilitation and Program Design  2019 ณ สถาบันนานาชาติ 
ด้านการฝึกอบรมผู้น า (IAF) ประเทศเยอรมนี) โดยหลักการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (Thinking of 
Environment) ประกอบด้วย หลักการ 10 ข้อควรค านึง (Nancy Kline's  10 Components of Thinking 
Environments) ที่จะส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ดีที่สุด ต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างกันและน าไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุด โดยสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในทุกบทบาท ไม่ว่าจะเป็นระหว่างคู่สนทนาระหว่าง
ครูกับนักเรียน ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรม ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง      
  โดยหลักการ 10 ข้อ ควรค านึง ประกอบด้วย   
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 ตัวอย่าง กระบวนการเรียนรู้อาจเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนหลักการฟังอย่างตั้งใจ  เป็นหลักการพูดคุย 
“เพ่ือจุดชนวนความรู้ ....ไม่ใช่จุดชนวนความขัดแข้ง” เปิดโอกาสให้คู่สนทนา ได้พูด ได้แสดงความเห็นในสิ่งที่
พวกเขาต้องการอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ฟังต้องแสดงออกว่าตั้งใจฟังโดยสบตาผู้สนทนา ไม่เข้าไปขัดขวาง หรือท าลาย
จังหวะการสนทนา  แม้ว่าตนเองจะรู้สึกไม่เห็นด้วยก็ตาม โดยเมื่อคู่สนทนาพูดจบก็จะต้องถามต่อไป เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้พูดได้แสดงความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะพูดอีก การฝึกฝนวิธีการฟังอย่างตั้งใจภายใต้
หลักการ Thinking of environment นี้จะท าให้สามารถดึงเอาความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ข้อคิดเห็น 
หรือแม้ข้อสงสัยที่ซ่อนอยู่ภายในของคู่สนทนา ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ระหว่างกันต่อไป  

5.1.4 ทักษะวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Facilitator) 
  วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน หมายถึง วิทยากรกระบวนการผู้ซึ่งจัดกระบวนการ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมให้ใช้สิทธิเสรีภาพของตนเพ่ือเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และผู้ อ่ืน และเคารพสิทธิมนุษยชนความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  โดยวิทยากรจะใช้มุมมอง                
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right Bases Approach) ในการจัดกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย  

 - การสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมทุกคน (participation)  
 - การก าหนดกฎกติการ่วมกันในการจัดกระบวนการฝึกอบรม (accountability and legality) 

โดยทุกคนถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ 
 - การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน (non-discrimination and equality)  
 - การเสริมพลังในการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (empowerment)   

 นอกจากนี้ คู่มือเบื้องต้นในการจัดฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน (Manual Basic Human 
Rights Training: For Facilitator) ในส่วนที่  1 การบริหารจัดการการฝึกอบรม “Training Management”  
(Komnas HAM, 2015, น.7 – 37  ) ได้สรุปทักษะวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
  1) ทัศนคติ (Attitude) วิทยากรกระบวนการต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการฝึกอบรม โดยมีทัศนคติที่ควรมีและไม่ควรมี ดังนี้ 

ตารางสรุป ทัศนคติที่ควรมีและไม่ควรมีในการเป็นวิทยากรกระบวนการ 

ทัศนคติที่ควรมี ทัศนคติที่ไม่ควรมี 
ความเห็นอกเห็นใจ (empathy)  ต้องการเป็นผู้อุปถัมภ์ (desire to patronize) 
ความซื่อสัตย์และจริงใจ (honest)  ยึดความต้องการของตนเองเป็นศูนย์กลาง         

การจัดกระบวนการเรียนรู้ (self-centered desire) 
เคารพและให้เกียรติผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(respect participants) 

ขัดจังหวะหรือปฏิเสธข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม (Often cut the participants' 
argument) 
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ทัศนคติที่ควรมี ทัศนคติที่ไม่ควรมี 
น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสร้าง การมี 
ส่วนร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (present and 
involve in the process with participants) 

แสดงตนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ (position yourself as 
an expert) 

เปิดกว้างรับฟังความเห็นต่าง แนวคิด ทัศนคติ  
และประสบการณ์ใหม่ ๆ  (open yourself to 
different opinions, new ideas, new 
perspectives and new experiences.) 

โต้แย้งเพ่ือเอาชนะกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (fight 
with participants) 

ใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย (use variety of facilitation 
tools and techniques) 

ใช้การบรรยายหรือการสอนในห้องเรียน (class 
room) เพียงวิธีเดียว ท าให้ผู้เข้าร่วมเกิด            
ความเบื่อหน่าย 

มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ (flexible) ขาดความยืดหยุ่นในการจัดกระบวนการ  
ไม่เปลี่ยนแปลงหรือปรับแผนตามความต้องการและ
สถานการณ์ของผู้เข้าร่วม ท าให้ผู้เข้าร่วมเกิด 
ความตึงเครียดและขาดความสนใจในกระบวนการ 

ใช้อวัจนภาษาเพ่ือให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ  
(use body language effectively) 

พูดเสียงเรียบเป็นเสียงเดียว หรืออ่านเอกสาร 
เพียงอย่างเดียว ขาดการสบสายตาผู้เข้าร่วม หรือ
ขาดการแสดงความรู้สึกร่วมกับผู้เข้าร่วม 

สร้างการมีส่วนร่วมแบบองค์รวม (inclusive) ด าเนินกิจกรรมโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม 
แสดงความคิดเห็น และขาดความสนใจต่อผู้เข้าร่วม 
บางกลุ่มขาดความสนใจในการจัดกระบวนการ  
หรือถูกกีดกันออกไปจากการจัดกระบวนการ 

ให้ความส าคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
(culturally sensitive) 

ขาดความค านึงถึงความแตกต่างหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม และขาดความรู้ ความเข้าใจต่อ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้เข้าร่วม 

ไม่ตัดสินสิ่งต่าง ๆ (Non-judgment) ตัดสินผู้เข้าร่วมจากการแสดงความคิดเห็น  
ลักษณะภายนอก และการแสดงออก 

2) องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับวิทยากรกระบวนการ (Knowledge) 
2.1) ความรู้เชิงปฏิบัติ (Pragmatic Knowledge)  เป็นความรู้ที่มุ่งเน้นว่าจะท าอย่างไร

ให้ เกิดทักษะที่ติดตัว และสามารถด าเนินกิ จกรรมให้บรรลุ เป้าหมายได้ด้วยการแปลงความรู้ ไปสู่ 
การปฏิบัติจริง มีการใช้ความรู้ที่มีในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการท างาน 
สามารถเลือกกระบวนการท างานที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมและแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงสามารถคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดกระบวนการ
ฝึกอบรมได้ 
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2.2) ความรู้เชิงเนื้อหา (Contextual Knowledge)  เป็นความรู้ที่มุ่งเน้นว่าจะใช้ทักษะ
อย่างไร เมื่อไหร่ และใครเป็นผู้ด าเนินการ โดยสามารถอธิบายที่มา เนื้อหา และรายละเอียดเกี่ยวกับ  
การจัดฝึกอบรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ และบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการฝึกอบรม  
อย่างมีส่วนร่วม 

2.3) ความรู้เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Knowledge) เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎี และกรอบแนวคิดที่น าไปสู่การสร้างความรู้เชิงปฏิบัติและความรู้เชิงเนื้อหา โดยสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
หลักการส าคัญในการจัดกระบวนการฝึกอบรม ที่มา และวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 

3) ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation Skills) การฝึกอบรมอย่างมีส่วนร่วม  
วิทยากรกระบวนการต้องเตรียมขั้นตอนการจัดกระบวนการที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วม

ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้การมีส่วนร่วมที่หลากหลาย ดังนี้ 
3.1) ทักษะเชิงเทคนิคในการปฏิบัติงาน (Technical Skills) เป็นทักษะเกี่ยวกับ 

การลงมือปฏิบัติงานในเชิงลึก เป็นความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการน าความรู้ 
เชิงปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติจริง โดยเฉพาะทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม และการเสริมพลังในกระบวนการฝึกอบรม ซึ่งวิทยากรกระบวนการสามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 
ในการวิเคราะห์และจ าแนกปัญหา เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขต่อไป 

3.2) ทักษะทางการคิด (Thinking Skills) เป็นทักษะที่เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ และวางแผนการด าเนินกิจกรรม โดยการใช้ความรู้และทักษะในการวางแผนที่ค านึงถึง  
กรอบเวลาและสถานที่ในการเข้าถึงทรัพยากรที่ส าคัญ 

3.3) ทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล ( Interpersonal skills) เป็นทักษะเกี่ยวกับ 
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่ม โดยการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  
อย่างถูกต้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ การเจรจาต่อรอง การเปิดกว้างในการแสดงความเห็น ซึ่งสามารถใช้ทักษะนี้
โดยตรงหรือใช้ร่วมกับทักษะอ่ืน ๆ  

3.4) ทักษะทางสังคม (Social Skills) เป็นความสามารถในการปรับตัว และการใช้ 
ความสามารถของตนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในทางบวกกับผู้อ่ืนในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ   
โดยการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสม ทักษะทางสังคมประกอบด้วยหลายอย่าง เช่น ทักษะการสื่ อสาร 
พูดคุย ทักษะการคิด และแสดงความคิดเห็น ทักษะการฟัง ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทักษะการร่วม
ท ากิจกรรมกับผู้อ่ืน ทักษะทางด้านอารมณ์ และการแสดงออก รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อ  
การพัฒนาความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกลุ่ม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความแตกต่างหลากหลาย 

4) พฤติกรรมที่จ าเป็นส าหรับวิทยากรกระบวนการ (Behavior) 
4.1) พฤติกรรมสาธารณะ (Public Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สามารถแสดงออก 

โดยล าพัง หรือใช้ร่วมกับทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล โดยการใช้ทักษะในการสื่อสารที่ดี สร้างแรงดึงดูดกลุ่ม
ต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมในการประชุม หรือการเสวนากลุ่ม 
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Planing and 
Design 

(การวางแผนและ
ออกแบบ)

Implementation 
(การน าไปใช้)

Evaluation

(การประเมินผล)

4.2):พฤติกรรมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Transfer Behavior) เป็นพฤติกรรม                
ที่ก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นทางการ โดยอาศัยระดับของ  
การสื่อสารว่าในการจัดกระบวนการฝึกอบรมนั้นวิทยากรกระบวนการต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ และต้องการ 
ให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 

4.3) พฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรม (Cultural Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมในระดับบุคคล องค์กร และชุมชน พฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมสามารถสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันเพ่ือสร้างประชาธิปไตย และสร้างพ้ืนที่ในการมี
ส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล 

5.2 การวางแผนและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน (Plan and programme design) 
องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนทุกกิจกรรมไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จะ

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) การวางแผนและการออกแบบ 2) การน าไปใช้ และ 3) การประเมินผล 
ดังนั้น วิทยากรกระบวนการจะต้องมีทักษะที่จ าเป็นทั้งก่อน ระหว่าง และหลักการจัดกระบวนการฝึกอบรมที่
เพียงพอ เพ่ือให้การฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1 ล าดับขั้นตอนส าหรับการวางแผนและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมสิทธิมนุษยชน (Plan and 
Design) 
  วิทยากรกระบวนการจ าเป็นต้องได้รับเป้าหมายและข้อมูลภูมิหลังของการจัดกระบวนการ 
เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้มีตัวอย่าง
การออกแบบกระบวนการหลายรูปแบบ เช่น        
  5.2.1.1 การใช้ Model Design Thinking ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการออกแบบหรือบริหาร
โครงการได้ ซึ่งยึดถือกระบวนการมีส่วนร่วมของทีมหรือคณะในการช่วยกันออกแบบ โดยสรุปกระบวนการ
ได้แก่ 
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   1) ค้นหาปัญหาที่ส าคัญ    
   2) ท าไมปัญหานั้นจึงส าคัญ (ต้องอธิบายเหตุผลให้เห็นว่าท าไมปัญหานี้จึงส าคัญที่สุด
ที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องต่อไป) 
   3) ระดมความคิดว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร  
   4) สร้างเครื่องมือเพ่ือแก้ปัญหา  
   5) ทดสอบเครื่องมือ 
จากนั้นน าข้อมูลอันได้แก่ กลุ่มเป้าหมายและความต้องการ รวมทั้งทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และ
เครื่องมือ มาออกแบบกระบวนการกิจกรรมและวิธีการประเมินผลต่อไป            

   (ตัวอย่างกระบวนการ Model Design Thinking  ดังภาพด้านล่าง) 

 
 

   ทั้งนี้ แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ Model Design Thinking อาจอธิบาย
เพ่ิมเติมได้ ดังนี้ 

1) ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะจัดฝึกอบรม 
2) ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดฝึกอบรม และเลือกสื่อในการสนับสนุนการจัด

กระบวนการอย่างเหมาะสม  
3) วางแผนและเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดฝึกอบรม  
4) ก าหนดขั้นตอนในการจัดกระบวนการฝึกอบรม  
5) ตรวจสอบเครื่องมือในการจัดกระบวนการฝึกอบรม  
6) หารือร่วมกับทีมงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เครื่องมือ กระบวนการ  

และรูปแบบในการจัดกระบวนการฝึกอบรม 
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  5.2.1.2 การวิเคราะห์กลุ่มผู้เข้าร่วม  
  การวางแผนและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมสิทธิมนุษยชน สิ่งส าคัญคือวิทยากร

กระบวนการควรท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องมือ กิจกรรม วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ 
ในการจัดกระบวนการ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับเนื้อหาที่ต้องการ  
ให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกถึงการเรียนรู้อย่างสะดวกใจ ปลอดภัย และมีความมั่นใจที่จะ
แสดงออกในการร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน จากการศึกษากลุ่มผู้เข้าร่วมการจัดอบรม สัมมนาวิชาการ และการจัด
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ผ่านมา สามารถจ าแนก
บทบาทของวิทยากรกระบวนการตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในการส่งเสริมและสร้างความตระหนัก  
ด้านสิทธิมนุษยชนเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

    1)  กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกภาคส่วน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพ มีภารกิจเป้าหมายและแนวปฏิบัติชัดเจนโดยยึดถือระเบียบค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  
กับหน้าที่เฉพาะของตน ดังนั้นวิทยากรต้องน าเสนอองค์ความรู้ในมิติสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ใหม่
นอกเหนือจากความรู้ ในการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงให้เห็นความสอดคล้องของสิทธิมนุษยชนกับ  
การปฏิบัติงาน ปรับประยุกต์พันธกรณีสิทธิมนุษยชน หลักการและฐานคิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงกลไก 
ด้านสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของผู้เรียน โดยวิธีกระตุ้นให้เกิดความสนใจเช่น การดูภาพยนตร์ 
ข่าว กรณีศึกษา และกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นโดยกระบวนต่าง ๆ เพ่ือเชื่อมโยงประเด็น  
สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติงาน และการจับกลุ่มเพ่ือหาทางออกหรือแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
โดยใช้มิติสิทธิมนุษยชนควบคู่กับอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้กระบวนการอบรมกลุ่มเป้าหมายควรมีจุดมุ่งหมายตั้งแต่
การสร้างการรับรู้ความตระหนักไปจนถึงการสร้างให้เกิดทักษะการปฏิบัติหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน  

 2) กลุ่มอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ เนื้อหา 
ที่น าเสนอต้องมีการเตรียมตัวที่ดี เข้าใจง่าย สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานได้ดี มีการสรุปประเด็น  
ที่ชัดเจนและควรเน้นให้ได้รับความรู้ด้านเนื้อหาเป็นส าคัญ อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงองค์ความรู้อาจใช้  
การบรรยาย อภิปราย และศึกษากรณีตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนใ นพ้ืนที่ เ พ่ือกระตุ้นให้ เกิด 
ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่  

 3) กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เป็นกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ  
และขาดประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความรู้เป็นส่วนส าคัญ เนื่องจากจะเป็นพื้นฐานในการน าความรู้            
ไปปฏิบัติและผลักดันในสถาบันการศึกษา สังคม ชุมชน ไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน การให้ความรู้  
ด้านเนื้อหาจะต้องมีความสั้น กระชับ และเข้าใจง่าย โดยมีการย่อยข้อมูลที่ค่อนข้างเข้าใจยาก เช่น ตัวบท
กฎหมายให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น โดยมีการสอดแทรกกิจกรรมและเกมที่สะท้อนเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือสร้าง
ความสนุกและน่าสนใจ ไม่ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเบื่อหน่าย รวมทั้ง สามารถจดจ าเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหาก
มีการน านักเรียนนักศึกษาลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่เพ่ือเ พ่ิมพูนประสบการณ์เพ่ิมเติม           
จะช่วยให้เกิดการจุดประกายการท างานด้านสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการส่งเสริม ปกป้อง  
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ดียิ่งขึ้น 
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 4) กลุ่มชาวบ้านและประชาชนทั่วไป เป็นกลุ่มที่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านสิทธิมนุษยชน  
แต่มีประสบการณ์จากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่และมักจะเป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  
การน าเสนอเนื้อหาควรสั้น กระชับ และจัดท าข้อมูลเข้าใจง่ายด้วยภาษาทั่วไป หรือภาษาท้องถิ่น ควรเพ่ิมอารมณ์
ขั น 
การสร้างบรรยากาศในการอบรมอย่างเหมาะสม แสดงออกเพ่ือสร้างความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง 
มีความจริงใจและตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ รับฟังความเห็นของผู้อ่ืน และควรมีการสอดแทรกกิจกรรม  
และภาพประกอบเพ่ือให้มีความน่าสนใจ อาจยกตัวอย่างเหตุการณ์ในพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงกับชาวบ้าน  
หรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดประกอบการอธิบาย  
       5.2.1.3 ข้อควรค านึงในการวางแผนและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมสิทธิมนุษยชน   
          การวางแผนการด าเนินการต่าง ๆ ที่มีระยะเวลาจ ากัดเข้ามาเป็นเงื่อนไข จะต้อง
วิเคราะห์แผนงานเพ่ือเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ท้าทายที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือจะให้แผนงานนั้นประสบผลส าเร็จ
และได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย วางแผนและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมสิทธิมนุษยชน จะต้องค านึง           
ถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

1) การมองหาความร่วมมือ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ เช่น จากองค์กรเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ท างานในเรื่องเดียวกัน และมีผู้ เชี่ยวชาญที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของเราได้ เนื่องจาก
สถาบันสิทธิมนุษยชนมีทรัพยากรที่จ ากัด พันธมิตรจะสามารถช่วยสนับสนุนและเติมเต็มทรัพยากรที่ขาดแคลน
ให้กับโครงการได้  

2) การจ าแนกสิ่งที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นต่อผู้เรียน ได้แก่  ผู้น าทางศาสนา ผู้น าทาง
การเมือง หมอ และครู  เป็นต้น เ พ่ือท าให้ผู้ เรียนเข้ามาร่วมกิจกรรม ทั้ งนี้  วิทยากรกระบวนการ  
ด้านสิทธิมนุษยชนจะต้องท าให้ผู้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้น ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง           
ในโครงการโดยด าเนินการปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละขั้นตอน เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาช่วยท าให้              
การด าเนินกิจกรรมบรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง และเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนกิจกรรม 

3) การเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมกิจกรรม ค าถามส าคัญคือ อะไรคือสิ่งที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังจากกิจกรรม ? พวกเขาต้องการอะไร ? และอะไรคือผลลัพธ์สุดท้ายที่พวกเขา
ต้องการ และตรงกับสิ่งที่วิทยากรกระบวนการมุ่งหวังให้เกิดขึ้นจากการจัดโครงการหรือไม่ ?   

4)  ในการวางแผนงานควรมีความยืดหยุ่น และมีแผนส ารองเสมอ ดังนั้นควรใช้เวลา 
ในการวางแผนอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาว่าอะไรที่จ าเป็นต้องท าและอะไรต้องหลีกเลี่ยง รวมถึงเตรียมพร้อม
ส าหรับปัจจัยภายนอกที่อาจเกิดขึ้น เช่น การตั้งค าถาม กิจกรรมไม่สามารถด าเนินได้ตามแผนที่ตั้งไว้  
ความต้องการวัสดุอุปกรณ์เร่งด่วนซึ่งไม่ได้มีการเตรียมการไว้ และความต้องการทั่วไป เป็นต้น  
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ตัวอย่าง กรอบการตั้งค าถามเพื่อส ารวจองค์ประกอบแวดล้อมอย่างรอบด้านและน าไปสู่การวางแผนและ
ออกแบบกระบวนการที่ครอบคลุมและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย  

(ตัวอย่าง : กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 
ของคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - Human Rights Education:         

A Manual for National Human Rights Institutions) (APF, 2019) 

ล าดับความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
ในกิจกรรมนี้คืออะไร ? 
- หลักการสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน 
(โดยเฉพาะหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
การปฏิบัติต่อกันฉันพ่ีน้อง หลักการมีส่วนร่วม) 
- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ปัจจัยใดบ้างทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการจัด
กิจกรรม ? 
- พ้ืนฐานองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วม 
- กระบวนการและระยะเวลาที่ไม่เพียงพอ 
- การให้ความร่วมมือ 
- อุปกรณ์และสถานที่ 

ประเด็นสิทธิมนุษยชนใด ที่ควรเป็นจุดเน้น
หรือจะได้รับการแก้ไขโดยกิจกรรมนี้ ? 
นักเรียนตระหนักถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้อื่น และการปฏิบัติต่อกันฉันพ่ีน้อง 
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

กิจกรรมสิทธิมนุษยชนประเภทใดซึ่งน่าจะมี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นและผู้เข้าร่วม 
มากที่สุด ?  
การกลั่นแกล้ง การใช้ความรุนแรง การคุกคาม 
ทางเพศ 

ใครควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมสิทธิมนุษยชนนี้บ้าง - 
ผู้เข้าร่วมควรเป็นใครได้บ้าง ? 
นักเรียน/ครู อาจารย์ 

บริบท (ลักษณะโดยสังเขป) ของกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมมีอะไรบ้าง ? (เช่น บทบาทหน้าที ่
ประสบการณ์ องค์ความรู้เดิม อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้น ข้อจ ากัด และการมีส่วนร่วม) 
- นักเรียน – เป็นผู้ทรงสิทธิและผู้ถูกละเมิดสิทธิ 
- ครู – เป็นผู้มีหน้าที่ในการให้ความรู้ สอนสั่ง 
และปกป้อง คุ้มครองสิทธิ ในขณะเดียวกันก็อาจ
ละเมิดสิทธินักเรียนด้วย 
- อุปสรรค/ข้อจ ากัดท่ีอาจเกิดขึ้น – ระดับ 
การให้ความสนใจต่อกิจกรรมเนื่องจากเนื้อหา 
ด้านสิทธิมนุษยชนจึงต้องออกแบบให้เกิดการมี
ส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ระดับความเข้าใจที่ไม่เท่ากัน
ซึ่งอาจเกิดจากช่องว่างระหว่างวัย  
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ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็น               
สิทธิมนุษยชนนี้บ้าง 
นักเรียน/ครู อาจารย์/แม่บ้าน นักการภารโรง 
ผู้บริหาร/ผู้ปกครอง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อะไรคือความคาดหวัง ความต้องการ             
และจุดแข็งของกลุ่มผู้เข้าร่วม? 
- การได้รับการยอมรับ ทั้งทางกาย จิตใจ เสรีภาพ
ในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น  
ทั้งจากเพ่ือนนักเรียน และครู อาจารย์ 

อะไรคือความคาดหวัง ความต้องการ และ 
จุดแข็งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ?  
ความคาดหวัง ความต้องการ ร่วมกัน คือ         
การปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติ การเคารพซึ่งกัน 
ซึ่งน าไปสู่การท างานร่วมกันได้อย่างเข้าใจและ
สร้างวัฒนธรรมการเคารพในสิทธิและ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ มีใครอีกบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนนี้ ? 
ผู้บริหาร/ผู้ปกครอง/เจ้าหน้าที่รัฐด้านเด็ก เช่น 
พม. จังหวัด/ต ารวจ/NGOs ดา้นเด็กในพ้ืนที่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่น่าจะมีความสนใจ 
ในประเด็นสิทธิมนุษยชนนี้ ? 
ผู้บริหาร/ผู้ปกครอง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ใครจะได้ประโยชน์จากการร่วมจัดกิจกรรม        
ในฐานหุ้นส่วนเครือข่าย (Partner) ? 
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 
ซึ่งท างานเกี่ยวข้องในประเด็นสิทธิเด็กและเยาวชน 

หมายเหตุ การส ารวจองค์ประกอบในแต่ละประเด็นควรพยายามใส่รายละเอียดให้มีความเฉพาะเจาะจง       
มีความชัดเจนอันจะน าไปสู่กระบวนการออกแบบกิจกรรมได้อย่างรอบด้านต่อไป  

 5.2.1.5 การก าหนดเป้าหมายแบบ SMART GOAL  
  การออกแบบกิจกรรมหรือโครงการด้านสิทธิมนุษยชนอาจก าหนดเป้าหมายในรูปแบบของ 
SMART GOAL ซึ่งช่วยให้เป้าหมายตั้งอยู่บนทิศทางท่ีสามารถเป็นได้จริง ได้แก่ 

- S: Specific หมายถึง Smart Goal ของคุณต้องมีความเฉพาะเจาะจง 
                     (อะไรคือสิ่งที่คุณอยากให้เกิดข้ึนจริงๆ ในเรื่องนี้ ?) 

- M: Measurable หมายถึง Smart Goal นั้นต้องสามารถวัดผลได้ 
            (คุณจะรู้ได้ยังไง ว่าคุณท ามันได้ส าเร็จแล้ว ?) 

- A: Attainable หมายถึง Smart Goal นั้นต้องอ้างอิงบนความเป็นจริงเพ่ือให้สามารถบรรลุได้ 
            (หากคุณทุ่มเทความพยายามและให้ค ามั่นสัญญากับมันแล้ว เป้าหมายจะ

บรรลุได้ยังไงบ้าง ? คุณมีทรัพยากรอะไรส าหรับท าสิ่งนี้บ้าง ? หากไม่มี คุณจะหามันได้ยังไง ?) 
- R: Relevant หมายถึง Smart Goal นั้นต้องมีความเกี่ยวพันธ์ที่ดีกับตัวเราและองค์กร 

            (เป้าหมายนี้ มันส าคัญกับคุณยังไง ?) 
- T: Time bound หมายถึง Smart Goal นั้นต้องมีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนและชัดเจน 

            (คุณจะท ามันให้ส าเร็จเมื่อไหร่ ?) 
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ตัวอย่าง การตั้งเป้าหมายให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงท้ังเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
กิจกรรมเพื่อให้ความรู้และแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน 

ตัวอย่าง ตารางการก าหนดองค์ประกอบของโครงการด้วยโมเดลตรรกกะ 
           (Logic Model & Draft Project) 

OBJECT 
วัตถุประสงค์ 

ACTIVITIES  
กระบวนการ  

OUT PUT 
ผลลัพธ์        

เชิงปริมาณ 

TARGETs 
กลุ่มเป้าหมาย 

OUTCOME 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

       

 

• กิจกรรม: การให้ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง (Bully) ในโรงเรียน 

• เป้าหมายระยะสั้น: ภายในวันที่......นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ทราบ/มีความรู้เกี่ยวกับ              
สิทธิมนุษยชนของนักเรียนและแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งในโรงเรียน 

• กิจกรรม: การท างานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครแูละนักเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะ ทัศนคติและ
พฤติกรรม เพ่ือป้องกันการกลั่นแกล้งในโรงเรียน 

• เป้าหมายระยะกลาง: ภายในวันที่......โรงเรียนมียุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแสดงความพร้อม 
ในการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือต่อต้านการกลั่นแกล้งในโรงเรียน  

• กิจกรรม: การท างานร่วมกับโรงเรียนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินการ และการประเมินผล 
กลยุทธ์ต่อต้านการกลั่นแกล้งในโรงเรียน 

• เป้าหมายระยะยาว: โรงเรียนด าเนินการตามแผนปฏิบัติการในระยะเวลาที่ก าหนด มีการจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผล น าไปสู่สถานการณ์การกลั่นแกล้งในโรงเรียน
ลดลง 
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ตัวอย่าง ตารางการออกแบบร่างกระบวนการจัดกิจกรรม (Draft Scripting) 
 

Time 
Slot 

(เวลา) 

Session 
Title 
(หัวข้อ

กิจกรรม) 

Detail 
(ใส่

รายละเอียด
กิจกรรม ว่า
กิจกรรมนั้นมี

ขั้นตอน
อะไรบ้าง) 

Object  
 (ใส่วัตถุประสงค์ที่
ต้องการในการท า

กิจกรรมนั้น )  

(METHOD/Place) 
(ใส่ชื่อ

กระบวนการ)/
อุปกรณ์ที่ต้องใช้     
/และรูปแบบการ

จัดสถานที่  

Experts & 
Facilitator 

(ใส่วิทยากรที่
เป็น

ผู้รับผิดชอบ) 

 (AAR) 
ใส่ข้อสังเกต         
ทีพ่บในแต่ละ
กิจกรรมเพื่อ
น าไปปรับปรุง 

   

Session   
1 

      

Session   
2  

      

Session   
3-  

      

หมายเหตุ หลังจากออกแบบกระบวนการแล้วเสร็จ ทีมวิทยากรควรร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการโดยอาจ        
ตอบค าถามต่อไปนี้ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการที่ออกแบบมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

• กระบวนการที่ออกแบบจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์/ความต้องการของการจัดงานหรือไม่ ? 

• กิจกรรมแต่ละกิจกรรมสอดคล้องเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ? 

• จะเชื่อมโยงแต่ละกระบวนการย่อย  (Sessions) ให้ไล่เรียงอย่างสอดคล้องเป็นเนื้อหาเดียวกัน         
ในกระบวนการใหญ่ (Series) ได้อย่างไร ? 
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5.3 กระบวนการน าไปใช้ระหว่างการฝึก (Implementation)  
5.3.1 ทักษะระหว่างการฝึกอบรม 

         โดยระหว่างการฝึกอบรม (During Training) วิทยากรกระบวนการต้องมีทักษะการบริหาร
จัดการกระบวนการในภาพรวม ดังนี้               

1) สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มา วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการฝึกอบรมได้  
           2) สามารถติดตามกระบวนการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  

3) สามารถทบทวน เพ่ิมเติม และให้เนื้อหาที่จ าเป็นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม                
           4) สามารถน าผลสะท้อนกลับจากการฝึกอบรมมาบริหารจัดการการฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

5.3.2 ทักษะการสร้างความไว้วางใจโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ทั้งนี้ ในการจัดกระบวนการวิทยากรกระบวนการ ผู้จัดมีโอกาสได้ท างานร่วมกับกลุ่มที่มี 

ความแตกต่างหลากหลาย ทั้งเพศสภาพ กระบวนการท างาน ด้านศาสนา กลุ่มสังคมต่าง ๆ เช่น กลุ่มชนพ้ืนเมือง            
อันเป็นความหลากหลายในแง่ของวัฒนธรรม มีบริบทความคุ้นชินซึ่งแตกต่างกัน ดังนั้น  ควรพิจารณาเกี่ยวกับ 
ผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้  

 1) การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นจะน าไปสู่ผลลัพธ์สุดท้าย
ที่เรามุ่งหวัง  

 2) ท าให้ผู้เรียนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยต่อการแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุย  
 3) รู้และเข้าใจว่าความส าคัญของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องใช้พ้ืนที่เปิดหรือปิด ในการท ากิจกรรม 

และควรใช้พ้ืนที่ไหนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี  
 4) หลีกเลี่ยงค าหรือชื่อที่มีความหมายก ากวมหรือแปลได้หลายความหมายโดยเฉพาะที่มี

ความหมายในเชิงลบ 
 5) ค านึงถึงขอบเขตและผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ ถ้ามีการอภิปรายนอกประเด็นสามารถ

ใช้กิจกรรมสถานที่จอดรถ หรือ Parking Space คือ พ้ืนที่ที่ให้ผู้เรียนมาบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ ข้อควรท า                     
ไม่ควรท าในการเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ ร่วมกัน เพ่ือเป็นการดึงความสนใจมาสู่เรื่องท่ีเรียน นอกจากนี้  

 6) การศึกษาท าความเข้าใจประวัติศาสตร์สภาพแวดล้อม ทางการเมืองปัจจุบัน  
และจากบริบทของผู้เรียน (their context) 

 7) รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม              
มีอารมณ์ความรู้สึกในกระบวนการฝึกอบรมแตกต่างกัน วิทยากรกระบวนการต้องเข้าใจและให้ความส าคัญกับ
การแสดงออกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย          

 8) วิทยากรกระบวนการต้องสามารถรับมือกับทัศนคติเชิงลบ และพฤติกรรมสร้างปัญหา             
ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้ได้และมีวิธี ในการจัดการอย่างเหมาะสม ต้องใช้การจูงใจให้ผู้ เข้ารับ  
การฝึกอบรมเห็นประโยชน์และความส าคัญของการเรียนรู้ในการจัดกระบวนการฝึกอบรม  

 9) ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Adult learning center) 
 10) พบปะกับผู้เรียนในพ้ืนที่ของพวกเขาเพ่ือช่วยสร้างความสัมพันธ์   

     11) การท างานภายใต้ภาระหน้าที่ของผู้เรียน (working with duty bearers) ซึ่งสามารถสร้างพลัง 
ในการดึงผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม  
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     12) ดึงผู้เรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยการท าให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกับการท างาน           
ในหน้าที่ของตน โดยสอบถามว่า อะไรคือประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสนใจ และอะไรคือความคาดหวังของผู้เข้าร่วม  

     13) ค้นหาแรงบันดาลใจของผู้เข้าร่วม 
     14) พัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง   

 5.3.3 ทักษะการสร้างสภาพแวดล้อมและบูรณาการวิถีสิทธิมนุษยชนในการอบรม  
  เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนจะต้องท าให้ เกิดตัวอย่าง             
การเรียนรู้ผ่ านสิทธิมนุษยชน (Learning through Human Rights) ในกระบวนการอบรม โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมและ บูรณาการวิถีสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม ตัวอย่างเช่น    
  1)  ค านึ งถึ งการใช้ความส าคัญกับความเท่ า เทียมระหว่ าง เพศสภาวะ ( Gender 
Mainstreaming)          
  2) ท าให้เกิดความเท่าเทียมในการมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการที่แตกต่าง
หลากหลาย เช่น ใช้แนวทางหลาย ๆ ทางในการน าเสนอแนวคิด เช่น การใช้วิดีโอ อินโฟกราฟิกเอกสารวิชาการ 
หนังสือ และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านเครื่องมือหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น  
 3) นอกจากนี้ วิทยากรกระบวนการจะต้องท าให้ทุกเพศเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 
(ensuring gender is incorporated into the program) สร้างความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ  
ล าดับต้น ๆ ที่วิทยากรกระบวนการ ต้องตระหนักถึง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคคลได้อย่างเท่า
เทียมและเสมอภาค โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง วิทยากรกระบวนการต้องให้ความส าคัญ เนื่องในบางสังคม
เด็กหญิงและผู้หญิงมักจะไม่ถูกให้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และในการท ากิจกรรมเด็กหญิงและผู้หญิงมีความ
เปราะบางทางความรู้สึก ดังนั้น ความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศในการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม 
ในกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเป็นจุดเริ่มต้นของความส าเร็จในการด าเนินโครงการ นอกจากนี้  
สิ่งที่ต้องพิจารณาในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกเพศเมื่อด าเนินกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้  
ด้านสิทธิมนุษยชน  
  วิทยากรกระบวนการที่สร้างความสมดุลระหว่างเพศ ควรด าเนินการ ดังนี้  

• ด าเนินกระบวนการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง โดยดึงความสนใจของทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม  

• ค านึงถึงความปลอดภัย การเคารพซึ่งกันและกัน การไม่เลือกปฏิบัติ การสร้างสภาพแวดล้อม
โดยค านึงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกคน  

• ตระหนักรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อทุกเพศ เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา  
ท าให้ทุกเพศสามารถเข้าถึงการเข้าร่วมกิจกรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

วัฒนธรรม และความต้องการทางชาติพันธุ์  

• ตระหนักถึงความเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่ งบางครั้ ง เด็กหญิงและผู้หญิงต้องการ 
การสนับสนุนมากกว่าเด็กชายหรือผู้ชาย  
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 5.3.4  ข้อควรค านึงและเทคนิคอ่ืน ๆ ในการจัดกระบวนการให้ประสบผลส าเร็จ 
 นอกจากกระบวนการต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น หากต้องการบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ วิทยากร 
ยังต้องค านึงถึงประเด็นการปฏิบัติซึ่งเป็นปัจจัยเล็กน้อย ในระหว่างการจัดกิจกรรม แต่ไม่ควรมองข้าม                
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ อันจะน าไปสู่การสั่งสมให้เกิดทักษะและประสบการณ์  
ด้านวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป  โดยมีข้อควรค านึง ดังนี้ 
   1) การสบสายตากับผู้ฟังขณะน าเสนอ 
   2) การกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมถาม – ตอบค าถาม 
   3) ไม่ควรอ่านบันทึกย่อ แต่ควรท าให้การน าเสนอมีความเป็นธรรมชาติ และน่าสนใจ 
   4) การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องส าคัญ ควรตรวจสอบเวลาในขณะน าเสนออยู่เสมอโดยอาจมีการ
ตั้งนาฬิกาไว้บนโต๊ะขณะน าเสนอ เพ่ือให้แน่ใจว่าได้น าเสนอได้ตรงตามเวลา ไม่มากหรือน้อยกว่าเวลาที่ก าหนด 
 5) มีการเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ พ้ืนที่จัดกระบวนการ โดยมีการถาม – ตอบค าถามไปรอบ ๆ 
และกระตุ้นผู้ที่ขาดความสนใจให้เข้ามามีส่วนร่วม 
 6) ใช้อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็น เช่น ชาร์ท Power Point หรือเครื่องฉายภาพ  
แต่ต้องไม่น าเสนอรายละเอียดข้อมูลจ านวนมาก ควรน าเสนอเฉพาะประเด็นหลัก ๆ ที่ส าคัญ โดยอาจมีเอกสาร
แจกให้ผู้เข้าร่วมหรือบอกผู้เข้าร่วมว่าจะให้เอกสารที่น าเสนอแก่ผู้เข้าร่วมในภายหลัง 
 7) ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์ แต่ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ใช้การอธิบายและการเสริมพลังให้กับผู้ฟัง 
                      8) มีความซื่อสัตย์ต่อผู้ฟัง 
                      9) จัดกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค สร้างสมดุล  
ในการแสดงความเห็นของทุกคนและทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค หลีกเลี่ยงการชี้น าจากใครคนใดคนหนึ่ง  
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และต้องไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติระหว่างกลุ่มข้ึนในระหว่างกระบวนการน าเสนอ 
  10) ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือการเหยียดเชื้อชาติและเพศเกิดขึ้นในการน าเสนอ               
ต้องค านึงถึงความเป็นมืออาชีพและเป้าหมายของผู้ฝึกอบรม คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้รับการฝึกอบรม  
ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
  11) วางโครงสร้างการน าเสนอ โดยเริ่มจากบทน า ( introduction) เนื้อเรื่อง (body)  
และบทสรุป (conclusion)  
  12) หากมีค าถามที่ไม่ได้เตรียมค าตอบไว้หรือไม่สามารถตอบได้ ควรอ้างถึงเอกสาร  
ผู้รู้หรือข้อมูลที่จะสามารถหาค าตอบให้กับผู้ถามได้ในภายหลัง โดยจะต้องไม่ลืมที่จะตอบผู้ถามในเวลาต่อมาด้วย 
  13) การแต่งกายของผู้น าเสนอควรเป็นชุดมาตรฐาน ที่มีความเหมาะสม และแสดงถึง 
ความเคารพในวัฒนธรรมและกฎทางสังคมของผู้เข้าร่วม  
  14) การเตรียมการน าเสนอ โดยเริ่มจากการแนะน าเอกสารและอุปกรณ์ในโครงการ/กิจกรรม
การจัดกระบวนการ เรี ยนรู้  ก าหนดเวลาที่ เหมา ะสมกับแต่ละช่ วง  จั ดล าดับหั วข้อและเนื้ อหา                                
ในการจัดกระบวนการ เตรียมแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ร่างประเด็นในการน าเสนอ (บทน า เนื้อเรื่อง 
บทสรุป โดยเขียนเป็นประเด็นส าคัญ ๆ) เลือกเทคนิค กิจกรรม และค าถาม เลือกอุปกรณ์/สื่อในการน าเสนอ  
และฝึกซ้อมการน าเสนอจนกว่าจะสามารถน าเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีความมั่นใจ โดยค านึงถึง  
การตรงต่อเวลา 



64 
 

5.4  กระบวนการประเมินผล (Evaluation) 
เมื่อถึงขั้นตอนในการวัดผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้นั้น สิ่งส าคัญคือต้องพัฒนาวิธีการวัดผลความส าเร็จว่า

บรรลุเป้าหมายหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ในแบบจ าลองกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนใน

โรงเรียนข้างต้นนั้น ผู้จัดกระบวนการจะแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่า กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับโรงเรียนนั้น 

ส่งผลให้สถานการณ์การกลั่นแกล้งในโรงเรียนได้รับการแก้ไขและลดลง โดยคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - Human Rights Education: A Manual for National Human Rights 

Institutions) (APF, 2019) ได้อธิบายความส าคัญและรูปแบบของตัวชี้วัดและกระบวนการประเมินผลไว้ ดังนี้ 

 5.4.1 การวิเคราะห์ตัวช้ีวัด   
  ตามหลักการจัดกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว มักใช้ตัวชี้วัด เป็นตัวบ่งชี้ว่ากระบวนการ
ด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด ทั้งนี้ตัวชี้วัดไม่ควรซับซ้อน ควรเป็นมาตรการที่เรียบง่ายและจับต้องได้ 
โดยทั่วไปตัวชี้วัดมีสองประเภท ได้แก่ ตัวชี้เชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จะวัดองค์ประกอบที่สามารถนับได้ นั่นคือตัวเลขหรือข้อเท็จจริง ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน จากการยกตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้
และแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณอาจเป็นจ านวน เช่น 

• จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือต่อต้านการกลั่นแกล้งในโรงเรียน 
•  จ านวนองค์กรที่ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนที่จัดท าขึ้นเพ่ือต่อต้าน   

 การกลั่นแกล้งในโรงเรียน 
• จ านวนความคิดเห็นบนเว็บไซต์ที่จัดท าข้ึนเพื่อรณรงค์การกลั่นแกล้งในโรงเรียน 
• จ านวนองค์กรที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายการต่อต้านการกลั่นแกล้งในโรงเรียน 

  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จะใช้วัดประสบการณ์ความคิดเห็นการตัดสินหรือมุมมองของผู้คน             
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน จากการยกตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้
ความรู้และแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในกระบวนการสิทธิมนุษยชน อาจเป็น 

• ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ เข้าร่วมเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือต่อต้าน              
การกลั่นแกล้งในโรงเรียน 

• ประเภทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการต่อต้านการกลั่นแกล้งในโรงเรียน 
•  ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนที่จัดท าขึ้นเพ่ือต่อต้าน 

การกลั่นแกล้งในโรงเรียน  
• เนื้อหาของความคิดเห็นสาธารณะบนเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือรณรงค์การกลั่นแกล้ง        

ในโรงเรียน  
  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อน  โดยตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ท าให้เกิดข้อมูลที่ง่ายต่อการวัดผล แต่ไม่ให้ข้อมูลเชิงลึก  ส่วนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพให้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่า              
แต่ข้อมูลวัดผลและเปรียบเทียบได้ยากกว่า ซึ่งการจัดกระบวนการสิทธิมนุษยชนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ตัวชี้วัด               
ทั้งสองอย่างร่วมกัน  
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 5.4.2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน 
         การประเมินผลมักเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมและมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อสรุปหรือตอบความคาดหวัง
ของกิจกรรมโดยการประเมินผลที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

• สิ่งที่ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการนั้น ๆ ซึ่งสามารถแบ่งประเภท เป็น การบริหาร
จัดการในภาพรวม หรือแยกเป็นด้านการอ านวยความสะดวก เช่น การเดินทาง อาคารสถานที่ อาหาร           
ด้านกระบวนการ เช่น เนื้อหา กิจกรรม  ระยะเวลา อุปกรณ์ วิทยากร เป็นต้น 

• ข้อเสนอแนะ ข้อค้นพบ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ส าหรับงานกระบวนการท างานในอนาคต 

ประโยชน์ของการประเมินผล 
• ช่วยให้สามารถจัดท ารายงานสรุปผล ซึ่งสามารถตอบตัวชี้วัดและการบรรลุความคาดหวัง       

ที่ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
• ได้รับข้อมูลส าหรับการน าไปปรับปรุงกิจกรรม 
• สร้างหลักการประกันความรับผิดชอบต่องบประมาณขององค์กร แหล่งทุน ผู้ร่วมจัด และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอ่ืน  
• ได้รับข้อมูลส าหรับน าไปขยายผลในกระบวนการท างานอ่ืน ๆ ขององค์กร 

 โดยกระบวนการประเมินผลสามารถออกแบบให้ด าเนินการได้ทั้งหลังสิ้นสุดในแต่ละกิจกรรม หรือเมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรมทั้งหมดในแต่ละวัน หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ แต่ทั้งนี้หลักการประเมินผลในกิจกรรมสิทธิมนุษยชน 
ด้านใดก็ตาม ควรด าเนินการอย่างเหมาะสมและได้ข้อมูลเพียงพอต่อการตอบค าถามดังต่อนี้  

ความเกี่ยวข้อง 
(relevance) 

กิจกรรมสอดคล้องและให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้เข้าร่วมและกลุ่มผู้มีส่วนได้            
ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหรือไม่  

ความเหมาะสม 
(Appropriateness) 

กิจกรรมสอดคล้องกับลักษณะของผู้เข้าร่วมและบริบทที่ด าเนินการหรือไม่ 

ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าคาดหวังไว้เพียงใด 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

ทรัพยากรที่ใช้ไปในกระบวนการออกแบบกิจกรรมนั้นเหมาะสมกับระดับ
ความส าเร็จของผลลัพธ์หรือไม่ (เกิด Impact มากน้อยเพียงใด)  

มิติสิทธิมนุษยชน 
(Impact) 

กิจกรรมที่ด าเนินการมีส่วนสนับสนุนให้เกิดมิติสิทธิมนุษยชนในภาพรวมเพียงใด 

ความย่ังยืน 
(Sustainability) 

ผลลัพธ์ของกิจกรรมมีความยั่งยืนหรือไม่ (จะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ เมื่อกิจกรรม
สิ้นสุดลง) 
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ผู้ประเมินผลและเครื่องมือในการประเมินผล 
 ใครบ้างที่สามารถเป็นผู้ประเมินผลกิจกรรมได้ ? 

• การประเมินผลด้วยตัวเอง  

• การจับคู่ประเมินผล 

• การประเมินด้วยบุคคลภายนอก 
เครื่องมือและวิธีการในการประเมินผล 
 โดยส่วนมากผู้จัดกระบวนการทั่วไปมักมีความคุ้นเคยกับเครื่องมือและวิธีการ เมินผล เช่น 
แบบสอบถาม แบบประเมินผลกิจกรรม แต่การจัดกระบวนการสิทธิมนุษยชนซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเนื้อหาและกระบวนการซึ่งต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น เป็นไปได้ยากหากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ แรงงานข้ามชาติ หรือกลุ่มชนเผ่า ต้องท าความคุ้นชิน
กับการอ่านหนังสือตัวเล็ก ทั้งยังต้องค านึงถึงการใช้ภาษา  ในขณะเดียวกันการตอบแบบส า รวจหรือ
แบบสอบถามอาจไม่ได้ผลหรือได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างที่คาดหวังหากผู้ประเมินไม่ได้ตั้งใจประเมินผลอย่างจริงจัง 
ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ อยู่กับปัจจัยด้านเวลาและการให้ความส าคัญกับกระบวนการ ดังนั้นเครื่องมือการประเมินผล
การจัดกระบวนการสิทธิมนุษยชนจึงสามารถออกแบบและเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายวิธีการ โดยสามารถ            
น าแต่ละวิธีการมาใช้ร่วมกันในการประเมินผล  เช่น  
 

กรณีศึกษา การน ากรณีศึกษามาวิเคราะห์ โดยระบุข้อเท็จจริง ระบุประเด็นปัญหา ระบุ

แนวทางการด าเนินการเพ่ือแก้ไข การบันทึกผลการด าเนินการ และหาข้อสรุป  

การจดบันทึก บันทึกกิจกรรม เหตุการณ์ หรือกระบวนการส าคัญ ที่เกิดขึ้นในการด าเนินการ

กิจกรรม เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม 

แผนผัง                         

การประเมิน 

การจัดท าแผนผังหรือแผนภาพ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรม เช่น

กิจกรรม/ประเด็นที่พบทั้งข้อดีข้อเสีย ผลลัพธ์ที่เกิด และข้อเสนอ 

การอภิปรายกลุ่ม การจัดกระบวนการกลุ่มสนทนาขนาดเล็ก มุ่งเน้นการอภิปรายการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ       

เป็นหลัก 

การสัมภาษณ์ เป็นการพูดคุย สอบถามถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        

ที่ส าคัญ โดยการสัมภาษณ์อาจด าเนินการด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์กับ

บุคคลเดียวหรือหลายคนพร้อมกัน ข้อมูลสามารถเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิง

คุณภาพได้ 

การประเมินผล            

จากเอกสารรายงาน 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร/หรือสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่               

เป็นรายงาน ทั้งรายงานทั่วไปและรายงานเฉพาะ 
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การท าแผนที่ การใช้รูปภาพหรือกราฟิกเพ่ือแสดงจุดเน้น การเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ของข้อมูล

ที่จะน าไปประเมินผล 

การสังเกต บันทึกพฤติกรรมผ่านการดูและฟัง จากการสังเกตจะเห็นได้ว่า กลุ่มเป้าหมาย       

ที่ใช้ในการประเมินก าลังท าอะไร ท าที่ไหน และท าอย่างไร อาจใช้ในระยะเวลา

ระหว่างกิจกรรม หรือขั้นตอนระยะสั้นหลังจบกิจกรรม  

การส ารวจ              

ความเปลี่ยนแปลง 

เป็นการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มบุคคล ที่จะใช้เพื่อประเมินผลซึ่งต้องใช้

ระยะเวลาในการส ารวจความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องเกิดจากกระบวนการและ

ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ 

การใช้ภาพถ่าย ภาพถ่ายที่จับภาพการเปลี่ยนแปลงในบริบทหรือสถานการณ์เฉพาะที่เกิดข้ึน 

ทั้งในระหว่างการจัดกิจกรรม ภายหลังการจัดกิจกรรม 

การวิเคราะห์ทางสถิติ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับบริบทหรือสถานการณ์เฉพาะ 

การบอกเล่า             

เพื่อสะท้อนกิจกรรม 

การให้ผู้เข้าร่วมสะท้อนความรู้สึก บทบาท หรือเนื้อหาในกิจกรรมขึ้นอยู่กับ

ข้อมูลที่ต้องการ แต่จ าเป็นต้องมุ่งเน้นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจกรรม 

แบบส ารวจ / 

แบบสอบถาม 

ชุดค าถามที่มีซ่ึงออกแบบมาเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์       

และผลลัพธ์ของกิจกรรม ข้อมูลจากการส ารวจอาจเป็นเชิงปริมาณ รวมทั้ง                

เชิงคุณภาพและสามารถวัดผล ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และปฏิกิริยาที่มี 

ต่อกิจกรรมได้ โดยปกติการท าแบบส ารวจสามารถท าได้ทางโทรศัพท์           

ทางออนไลน์ แบบตัวต่อตัว หรือแบบสอบถามกระดาษ 

การโหวตลงคะแนน ผู้เข้าร่วมสามารถใช้วิธีการโหวตลงคะแนนเพ่ือประเมินกิจกรรมหรือ

ส่วนประกอบของกิจกรรม โดยได้ผลข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อประเมินผล 

เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตามและประเมินผลโดยใช้เทคนิคที่

หลากหลายเพื่อมุ่งให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์และประเมินผลว่าการจัด

โครงการบรรลุผลอย่างไร ข้อมูลนี้สามารถเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ 
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       5.4.3 การทบทวนหลังกระบวนการ (After Action Review-AAR) 
   After Action Review-AAR เป็นการทบทวนหรือเป็นกระบวนการเพ่ือวิเคราะห์ว่าเกิดเหตุ
อะไรขึ้นบ้างในการจัดกิจกรรม สาเหตุของการเกิดคืออะไร และจะสามารถด าเนินการเพ่ือแก้ไขให้ดีกว่าเดิม  
ได้อย่างไร โดยเอาบทเรียนจากความส าเร็จและความล้มเหลวของการท างานที่ผ่านมาแล้ว เพ่ือน ามาพัฒนา
หรือการปรับปรุงการท างาน การท า AAR เป็นรูปแบบของกลุ่มท างาน ใช้ได้ตั้งแต่ทีมวิทยากร ทีมจัดกระบวนการ 
ทีมจัดโครงการ ส านักงานหรือแม้กระท่ังองค์กร  เพื่อความมีส่วนร่วมในการทบทวนสิ่งที่เกิดข้ึน ว่าอะไรคือสิ่งที่
เกิดข้ึนจริง สาเหตุของการเกิด และสิ่งที่ได้เรียนรู้คืออะไร  
  การท า AAR มักจะใช้ 4 ค าถาม คือ 

- สิ่งที่คาดว่าจะได้จากการท างาน คืออะไร 
- สิ่งที่เกิดข้ึนจริงคืออะไร 
- สิ่งที่แตกต่างและท าไมจึงแตกต่าง 
- สิ่งที่ต้องแก้ไข คืออะไร และจะปรับปรุงได้อย่างไร 

  คุณลักษณะของ AAR 
- เปิดใจและซื่อสัตย์ในการพูดคุย  
- ทุกคนในทีมมีส่วนร่วม 
- เน้นผลลัพธ์ของกิจกรรมของงาน 
- การอธิบายวิธีเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องถึงสิ่งที่ต้องท า 
- การแสดงออกทางความคิดเห็นเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรค 

  ใครควรจะใช้ AAR 
 เครื่องมือนี้ เหมาะสมกับทุกทีมที่ต้องการเรียนรู้จากการท างาน หรือการจัดกระบวนการ 

ดังนั้นทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมการควรใส่ใจและเข้าร่วมในกิจกรรม AAR และค านึงว่าทุกเสียง 
ในทีมมีความหมายและความส าคัญ 
  เมื่อใดที่ควรใช้ AAR เป็นเครื่องมือ 

 เครื่องมือ AAR สามารถใช้ได้ทั้งหลังจากโครงการหรือการจัดกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว           
หรืออาจจะใช้ระหว่างการด าเนินการก็ได้ เพ่ือให้ทีมงานได้รับประโยชน์ 
  ควรใช้เวลาใดและต้องใช้ทรัพยากรใดบ้าง 
  AAR อย่างเป็นทางการอาจจะมีผู้น ากระบวนการ 1 คน เพ่ือน าประเด็นและจัดเรียง
กระบวนการทบทวนหรือ ถ้าเป็น AAR ที่ไม่เป็นทางการสามารถน าโดยสมาชิกในทีมงานของโครงการก็ได้            
การทบทวนอย่างเป็นทางการอาจใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง แต่ถ้าไม่เป็นทางการอาจจะใช้เวลาเท่าที่ทีมงานจัดสรรได้ 
การสนทนาอาจสั้น ประมาณ 15 นาที อาจจะชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของงานและกลยุทธ์ที่จะท า
ให้ประสบผลส าเร็จ 
 ขั้นตอนการท า AAR 
 ควรท า AAR ทันที โดยสามารถท าได้ตั้งแต่หลังจากจบกิจกรรมช่วงครึ่งวัน หรือหลังจบวัน หรือหลังจบ
โครงการ โดยหลักการคือเร็วที่สุดที่จัดหาเวลาได้ เพราะยังจ าได้ดี การเรียนรู้จะได้ถูกน ามาปรับใช้ได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีขั้นตอน ได้แก่ 
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 1) สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ในการท า AAR ต้องมีการเปิดใจและยอมรับที่จะเรียนรู้ ทุกคนควรมี
ส่วนร่วมในบรรยากาศที่อิสระไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง AAR เป็นการเรียนรู้จากเหตุการณ์มากกว่า 
การวิจารณ์  
 2) ผู้ท าหน้าที่น าประเด็น โดยเป็นผู้คอยกระตุ้น ตั้งค าถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ถามตัวเองว่า สิ่งที่ควรจะได้รับคืออะไร ถามตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร หมายถึง ทีมงานต้องเข้าใจและ
เห็นด้วยความจริงที่เกิดขึ้น พึงระลึกไว้ว่า จุดประสงค์ก็คือการแยกแยะปัญหาไม่ใช่การกล่าวหา หรือกล่าวโทษ 
 3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแผนงานกับความจริง  การเรียนรู้ความจริงเริ่มต้นด้วยทีม
เปรียบเทียบแผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ (ยกตัวอย่างการจัดท า Draft Scripting อาจเพ่ิมช่อง AAR) กับสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง และตัดสินว่า ท าไมจึงเกิดความแตกต่าง และได้เรียนรู้อะไร จ าแนกให้เห็นและอภิปราย                     
ถึงความส าเร็จและสิ่งที่ขาดหายไป ใส่ในแผนงานเพ่ือด าเนินการให้ถึงความส าเร็จและพัฒนาปรับปรุงในสิ่งที่
ขาดหายไป 
 4) บันทึกประเด็นส าคัญ การบันทึกประเด็นส าคัญหลังจากที่ได้มีการชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนในการท า 
AAR แล้วถึงสิ่ งที่ เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับสิ่ งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ถือเ ป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
ผ่านประสบการณ์ภายในทีมงานด้วยกันและเพ่ือเป็นพ้ืนฐานข้อมูลส าหรับการจัดท ากระบวนการในครั้งต่อ ๆ ไป 
 

   (ท่ีมา : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.AAR 
https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/144-km-knowledge/3282-after-action-review) 

5.5 บทสรุปของการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน 
  เนื่องจากการจัดกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนให้ประสบผลส าเร็จนั้น แต่ละกระบวนการ
จ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่มีส่วนผสมของหลักการพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนหลายประการ เช่น  
การมีส่วนร่วม การเสริมพลัง การค านึงถึงความหลากหลายรอบด้าน กลุ่มเป้าหมาย ในการจัดการชุดความรู้
สิทธิมนุษยชนเบื้องต้น การวางแผนและออกแบบกระบวนการ การจัดกิจกรรม การประเมินผล ดังนั้น วิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน จ าเป็นต้องมีทักษะโดยสรุป ดังนี้ 

• มีความอ่อนไหว (Sensitive) ในเรื่องต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกิจกรรม                
เช่น ควรค านึงถึงค าพูดและการแสดงออกที่กระทบกับความอ่อนไหวทางเพศสภาวะ โดยใช้มาตรฐานสากล             
ที่ปฏิบัติต่อผู้หญิง และไม่ละเมิดวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม 

• ความยืดหยุ่น (Flexibility) กระบวนการฝึกอบรมควรมีความยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ 
เข้ากับผู้เข้าร่วมทุกคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และประสบการณ์ จัดกระบวนการ
ให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจระหว่างกันในการแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ทั้ งนี้ ควรหลีก เลี่ ย งความไม่พอใจและความขัดแย้ งที่ อาจ เกิดขึ้ นระหว่ างกัน  โดยใช้ทรัพยากร 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ค านึงถึงความต้องการและเป้าหมายของผู้เข้าร่วม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถ              
น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
   

https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/144-km-knowledge/3282-after-action-review
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• ใช้เทคนิคและเครื่องมือในการจัดกระบวนการที่มีความหลากหลาย (Varied) โดยเลือกใช้
เทคนิคและเครื่องมือที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นผู้ใหญ่ควรใช้เทคนิคและ
เครื่องมือที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้เกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้ เช่น การใช้การสนทนากลุ่มร่วมกับ  
การแสดงบทบาทสมมติ และการใช้กรณีศึกษาร่วมกับการระดมสมองในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหัวข้อ
การจัดกระบวนการฝึกอบรม 

• การพัฒนาศักยภาพ (Competency-based) โดยใช้กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ  
และมีการทดสอบเพ่ือวัดผลการพัฒนาศักยภาพก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ทั้งนี้ เมื่อมีการประเมินผลแล้ว ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือหรือค าถามในการประเมิน
ศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

• การสร้างความภาคภูมิใจในตนเองแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (self-esteem) โดยการดึงศักยภาพ 
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วม โดยการสร้างสภาพแวดล้อมและกระตุ้นให้เกิดการเ รียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งการสร้างการปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
กับวิทยากรกระบวนการ 

• เน้นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดกระบวนการ (Objective – Oriented Training) 
และความยั่งยืน (Sustained Commitment) และแผนการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง (Planed 
Follow - Up) โดยสร้างความเชื่อมโยง (Relevant) ก าหนดเนื้อหาและองค์ความรู้ในการจัดกระบวนการ
ฝึกอบรมที่มีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมก าหนดให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจัดท าโครงการต้นแบบและน าไปปฏิบัติ โดยมีการประเมินผลลัพธ์สุดท้าย 

          5.5.1 สรุปองค์ประกอบและตัวชี้วัดของวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน 
 วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบซึ่งเกี่ยวข้องกับการ             
มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน ทั้งกระบวนการ
วางแผน การด าเนินการ การติดตามและประเมินผลกิจกรรมการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ตารางต่อไปนี้น ามาจากคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(Human Rights Education : A Manual for National Human Rights Institutions) (APF, 2019) โดยระบุ
องค์ประกอบหลักที่จ าเป็นส าหรับผู้ เป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ และตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการด าเนินการที่เก่ียวข้อง โดยหลักประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

• ความรู้ความสามารถ – สิ่งที่วิทยากรจ าเป็นต้องรู้ 

• ความสามารถในการปฏิบัติงาน – สิ่งที่วิทยากรต้องสามารถท าได้ 

• ความสามารถส่วนบุคคล – คุณลักษณะส่วนบุคคลที่วิทยากรน ามาใช้ในการท างาน 
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1. ความรู้ความสามารถ - สิ่งท่ีวิทยากรจ าเป็นต้องรู้ 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชน 

ใช้ความรู้เชิงลึกและความเข้าใจเกี่ยวกับ: 
• สิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานและประเด็นเฉพาะด้านของพ้ืนที่/ประเทศ/ภูมิภาค 
• กรอบและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและในประเทศ 
• บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRI) 
• ล าดับความส าคัญและยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในองค์กรของตน 
• กลไกในการจัดการกับข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน 

1.1 ความรู้ด้านวิทยากร 
กระบวนการ 

เข้าใจทฤษฎีและหลักการของวิทยากรกระบวนการโดยทั่วไปและวิทยากร
กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะและน าไปใช้อย่างเหมาะสมกับ          
การจัดกระบวนการเพ่ือการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน  ได้แก่ : 

• การวางแผน 
• การด าเนินงานและการสังเกตการณ์ 
• การติดตามและการประเมินผล 

รู้เกี่ยวกับวิธีการจัดกระบวนการและการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย โดยสามารถ
ประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย 

2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน – สิ่งท่ีวิทยากรต้องสามารถท าได้ 

การวางแผนและออกแบบกิจกรรม/กระบวนการ 

2.1 ท าการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์: 
• บริบท ปัญหา หรือประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ต้องได้รับการแก้ไข 
• การพิจารณามิติด้านเพศที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วม ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และกิจกรรม 
• ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการ 
• ลักษณะของผู้เข้าร่วม – บทบาทประสบการณ์ อัตลักษณ์ค่านิยม

วัฒนธรรมภาษาเฉพาะความรู้เดิมอุปสรรคข้อจ ากัด และการมีส่วนร่วม 
• ความต้องการ จุดแข็ง และความคาดหวังของผู้เข้าร่วม 
• ความต้องการ ความคาดหวัง และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2.2 การจัดท าเป้าหมาย 

และตัวชี้วัด 

ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือระบุผลที่คาดว่าจะได้รับ

จากการอ านวยความสะดวก ดังต่อไปนี้  โดยยึดหลัก SMART GOALs 

• มีความเฉพาะเจาะจง  (การระบุความชัดเจน เป็นรูปธรรม)  

• สามารถวัดได้ (มีตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่สามารถวัดได้จริง) 

• สามารถท าไดจ้ริง (ค านึงถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ)  

• มีความเกี่ยวข้อง (เก่ียวข้องกับองค์กร โครงการ กระบวนการ) 

• ขอบเขตเวลา (มีระยะเวลาด าเนินการที่แน่นอน) 

• รับผิดชอบ (มีผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติในการด าเนินการ) 

พัฒนา มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด ที่เรียบง่ายและจับต้องได้ซึ่งให้ข้อมูลว่ากิจกรรม/

โครงการ จะด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด 

ด าเนินกระบวนการในการจัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันตามความเหมาะสม 

กับผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3 ระบุและจัดการ

ทรัพยากร (ผลลัพธ์) 

สามารถวิเคราะห์ ประสานงานและบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการจัด

โครงการ กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณ เครื่องมือ  และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเป็น เพ่ือน าไปสู่ 

การบรรลุผลที่คาดไว้  

2.4 ออกแบบและ

วางแผนกิจกรรม / 

โปรแกรม (ผลลัพธ์) 

ออกแบบกิจกรรมโดยค านึงถึงผู้เข้าร่วม (และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่เก่ียวข้อง : 

• เนื้อหา 

• กระบวนการ 

• เวลา 

• ข้อพิจารณาด้านสถานที่/สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

• ความสะดวกในการเดินทาง 

• เอกสาร สื่อประกอบ และรายงานสรุปผล 

• การติดตามและประเมินผล 

ออกแบบวิธีการเทคนิคและเครื่องมือที่ เหมาะสมโดยเน้นผู้ เข้าร่วมเป็น

ศูนย์กลางและมุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ 
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การอ านวยความสะดวกในกิจกรรม/กระบวนการ 

2.5 ด าเนินกระบวนการ 
/กิจกรรม/โครงการ 
ด้านสิทธิมนุษยชน 
โดยค านึงถึงผู้เข้าร่วม
เป็นศูนย์กลาง 

ด าเนินกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการด้านสิทธิมนุษยชนที่: 
• มีการใช้กระบวนการ เครื่องมือและเทคนิคแบบมีส่วนร่วมและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
• การค านึงถึงบริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เข้าร่วม ทั้งทาง

ร่างกาย อารมณ์ สังคม องค์ความรู้ ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ
ผู้เข้าร่วม 

2.6 ใช้ทักษะวิทยากร
กระบวนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แสดงให้เห็นถึงทักษะวิทยากรกระบวนการดังต่อไปนี้: 
• สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ เคารพซึ่งกันและกัน           

การมีส่ วนร่ วมและการค านึงถึ งทุกคน ซึ่ งแสดงให้ เห็นถึ งมิต ิ
สิทธิมนุษยชน 

• บริหารจัดการความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างกัน เพ่ือน าไปสู่
ผลลัพธ์ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน 

• แนะน าผู้เข้าร่วมถึงผลลัพธ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
• ปรับกระบวนการ/กิจกรรมให้ เข้ ากับสถานการณ์และพลวัต                    

ที่เปลี่ยนแปลงไป 
• ส่งเสริม สนับสนุน รับฟัง และท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น 
• สร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่และปรับ ให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อม                  

ที่หลากหลาย 
• ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
• ใช้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
• ตระหนักและบริหารจัดการกับพลวัตของกลุ่มที่หลากหลายรวมทั้ง

สถานการณค์วามขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิผล  
• ตระหนักถึงการแสดงออกทางสีหน้า น้ าเสียง และสัญญาณอ่ืน ๆ                 

ที่ไม่ใช่ค าพูด 
• ท าให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถเข้าถึง ภาษา ข้อมูล สถานที่และ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.7 การบริหารจัดการ 
เครื่องมือและเทคนิค 

เข้าใจการจัดล าดับของกิจกรรม และสามารถบริหารจัดการเครื่องมือและ
เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ : 

• รู้จักรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
• เหมาะสมกับบริบท 
• ต้องน าไปสู่ความส าเร็จหรือเป้าหมายที่คาดไว้ 
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2.8 ส่งเสริม 
ความเสมอภาค 
ระหว่างเพศ 

ใช้มุมมองความเสมอภาคระหว่างเพศในการวางแผนด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน 

2.9 ความสามารถ          
พหวัุฒนธรรม 

รู้และเข้าใจถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ประเทศ
และภูมิภาค โดยเฉพาะค่านิยม ความเชื่อ บริบทและอัตลักษณ์ของผู้เข้าร่วม 
และสามารถบริหารจัดการกิจกรรมให้สอดคล้องได ้

2.10 การบริหาร
ความสัมพันธ์ 

เพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมและสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกโดย : 
• เข้าหาเพ่ือสนทนา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อย่างจริงใจ ไม่เสแสร้ง 
• ปรับอารมณ์และความต้องการของตนให้เข้ากับผู้อื่น 
• สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมก าหนดเป้าหมายที่สามารถท าไดอ้ย่างเหมาะสม 
• ท าหน้าที่เป็นโค้ช/ผู้ให้ค าปรึกษา ในการดึงศักยภาพของผู้เข้าร่วม

ออกมาให้มากที่สุด  

การติดตามและประเมินผลกิจกรรม/กระบวนการ 

2.11 ติดตามและ
ตรวจสอบความคืบหน้า
ของผลลัพธ์ 

ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้แน่ใจว่าก าลังด าเนินการไปสู่
การบรรลุเป้าหมาย ตามเวลาและภายในงบประมาณที่จัดสรรโดย: 

• ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม 
• ระบุปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
• ด าเนินการแก้ไข หากสามารถท าได ้

2.12 ประเมินผลลัพธ์ ส่งเสริมให้เกิดการประเมินผลกิจกรรมเพ่ือค้นหาว่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเป็นไป
ตามท่ีคาดหวังหรือท าได้ดีเพียงใด: 

• สิ่งที่ท าได้ดี/เป็นไปตามท่ีคาดหวัง (ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ?) 
• สิ่งที่ท าได้ไม่ดี/ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ?) 
• สิ่งที่ได้เรียนรู้ ทีอ่าจเป็นประโยชน์ในการท ากิจกรรมครั้งต่อไป 

3.0 สมรรถนะส่วนบุคคล - คุณลักษณะส่วนบุคคลที่วิทยากรน ามาใช้ในการท างาน 

3.1 การฝึกไตร่ตรอง มีการสะท้อนบทเรียนในการปฏิบัติงานหรือด าเนินกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและ
ค้นหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานนั้นให้ดีขึ้น  
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3.2 การรู้จักตนเองและ
เคารพผู้อ่ืน  

เคารพมุมมองผู้อ่ืนในขณะเดียวกันก็ตระหนักว่า วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ 
และมุมมองที่มีอคตสิามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมได้ 

3.3 ความสามารถ         
ในการรับฟัง 

รับรู้ถึงความรู้สึกของแต่ละบุคคลและกลุ่มผู้ เข้าร่วมผ่านการฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการตั้งใจฟังและสังเกตผ่านความหมายในค าพูด น้ าเสียง 
ความหมายโดยนัย และภาษากาย 

3.4 ความไว้เนื้อเชื่อใจ มีความเชื่อมั่นในบทบาทและความสามารถของผู้เข้าร่วม และให้ข้อเสนอแนะ
หรือค าวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ 

3.5 การสร้าง 
แรงบันดาลใจ 

กระตุ้น ผลักดัน ให้ผู้ เข้าร่วมมีแรงบันดาลใจในการส่งเสริมและปกป้อง               
สิทธิมนุษยชนแก่ตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศ 

3.6 อารมณ์ขัน สร้างเสียงหัวเราะ แบ่งปันรอยยิ้ม และอารมณ์ขันกับผู้เข้าร่วม เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ที่ส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 

3.7 การดูแลตนเอง เฝ้าระวังและดูแลตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้เกิดสภาวะ “การหมดไฟ         
ในการท าหน้าที่” 
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บทที่ 6  
เครื่องมือและเทคนิคในการจัดกระบวนการส าหรับวิทยากรกระบวนการ 

 เครื่องมือส าหรับวิทยากรกระบวนการ หมายถึง “กระบวนการหรือวิธีการ” ที่จะน ามาใช้ในแต่ละ
กิจกรรมที่ได้วางแผนและออกแบบไว้ ซึ่งอาจน าเครื่องมือมาใช้ได้ตั้งแต่หนึ่งเครื่องมือไปจนถึงหลายเครื่องมือ 
ทั้งนี้ ข้อส าคัญคือ วิทยากรจะต้องเลือกใช้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของผู้เข้าร่วม โดยค านึงถึง
ปัจจัยประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ ความพร้อมของ สถานที่ และทรัพยากรสนับสนุน ระยะเวลาที่มี รวมทั้งหลักการ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 10 ประการ อีกทั้งเครื่องมือต้องเชื่อมโยงไปถึงผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิด หรือสิ่งที่ 
ต้องการได้จากกิจกรรมนั้น ๆ โดยวิทยากรจะต้องหมั่นฝึกฝนทักษะหรือเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยตระหนักว่าแต่ละเครื่องมือนั้นเป็นสามารถปรับประยุกต์เปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เสมอ อีกทั้งควรวิเคราะห์ความส าเร็จและข้อปรับปรุงในการใช้เครื่องมือภายหลัง
กิจกรรมเสมอเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ตัวอย่างของเครื่องมือและเทคนิคในการจัดกระบวนการส าหรับวิทยากระบวนการได้มาจาก 
การรวบรวมข้อมูลด้านวิทยากรกระบวนการจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่  คู่มือ Manual of Basic Human Rights 
Training: For Facilitator, ของสถาบันสิทธิมนุษยชนของประเทศอินโดนีเซีย (Komnas HAM, 2015) คู่มือ 
Human Rights Education: A Manual for National Human Rights Institutions. ของ Asia Pacific Forum 
of National Human Rights Institutions ( APF, 2017)  คู่ มื อของ  Group facilitation techniques and 
methods, KSL-Training. (2018). และ คู่มือ Participants Manual International Human Rights Training 
Program, (EQUITAS) ของประเทศแคนาดา (Canada) รวมทั้งแนวทางการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ
โดยสามารถสรุปเครื่องมือและเทคนิคในการจัดกระบวนการส าหรับวิทยากระบวนการได้ ดังนี้  

6.1 กิจกรรมการละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) 
เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการเปิดเผยตัวตนของผู้ เข้าร่วม ก่อให้เกิดการสร้างความคุ้นเคยและ

มิตรภาพระหว่างผู้เข้าร่วมก่อนการจัดกระบวนการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการสร้างกลุ่มใหม่  
และดึงผู้เข้าร่วมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติ สร้างความเข้าใจต่อเนื้อหาของ  
การจัดกระบวนการฝึกอบรม และท าให้ผู้เข้าร่วมท างานร่วมกันด้วยความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน และมีความสุข  
ในการท ากิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ กิจกรรมการละลายพฤติกรรมยังสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้สึก  
เป็นหนึ่งเดียวระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการละลายพฤติกรรมควรเน้ นความสนุกสนาน
และเสริมพลังแก่ผู้เข้าร่วม สั้นกระชับ ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมโยงอันน าไปสู่ทัศนคติที่ดี 
ต่อการฝึกอบรม/สัมมนา 

6.2 กิจกรรมถามตอบ (Questions and Answers)  
เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของการจัดกระบวนการฝึกอบรม การถามตอบเป็นการสร้างการสื่อสาร

ระหว่างวิทยากรกระบวนการและผู้ เข้าร่วม ซึ่งสามารถใช้คั่นระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละเรื่อง  
และสามารถน าไปใช้เสริมแต่ละกิจกรรม เทคนิคในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ คือ การตั้งค าถามง่าย ๆ  
และค้นหาค าตอบจากผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นการน าผู้เข้าร่วมไปสู่ความเข้าใจในปัญหาหรือเนื้อหาการฝึกอบรม/
สัมมนา ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมไม่เข้าใจค าถามวิทยากรกระบวนการควรใช้อุปมาอุปไมย หรือการยกตัวอย่างที่
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ใกล้เคียงกับเรื่องที่ผู้เข้าร่วมประสบพบเจอในแต่ละวัน ซึ่งมีเทคนิคในการตั้งค าถาม ได้แก่ เริ่มต้นด้วย 
การแนะน าเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดคุยหรืออภิปราย ใช้ค าถามทั่วไปที่เข้าใจง่าย และควรใช้ค าถามปลายเปิด 
อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการตั้งค าถาม ดังนี้ 

1) ตั้งค าถามจ านวนมากต่อเรื่องท่ีจะพูดคุยหรืออภิปรายจนท าให้ผู้เข้าร่วมเกิดความสับสน 
2) ใช้ค าถามชี้น า 
3) ใช้ค าถามปลายปิด 
4) ค าถามมีความยากและเป็นค าถามเจาะลึกที่ต้องใช้การวิเคราะห์ที่ซับซ้อน ท าให้ผู้เข้าร่วม

ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
5) ใช้ค าถามที่ง่ายเกินไปหรือเพ่ือลวงให้ผู้เข้าร่วมตอบผิด ซึ่งเป็นการดูถูกสติปัญญาของ

ผู้เข้าร่วม 
6) ใช้ค าถามเชิงโวหาร  

6.3 วิธีการกระตุ้นให้เกิดความนึกคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  
เป็นการกระตุ้นให้กลุ่มได้ใช้ความคิดหาค าตอบในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่างเสรีโดยมุ่งให้ได้ปริมาณ 

ความคิดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลาจ ากัดประมาณ 2 - 5 นาที โดยไม่เน้นการประเมินค่าความคิด              
ที่กลุ่มเสนอว่า ถูก - ผิด, ดี - ไม่ดี เพราะจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่ต้องการ คือ ปริมาณและการให้คุณค่าต่อ                
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ต่อเมื่อได้ระดมความคิดเห็นไว้จ านวนมาก
และภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว วิทยากรและกลุ่มจะมาวิเคราะห์ ค าตอบว่าดีและเหมาะสมพร้อมกัน 

6.4 การกระตุ้นความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 
การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) (บุญชนก ธรรมวงศา,2561) เป็นกระบวนการคิด

แนวใหม่และเป็นมิติหนึ่งที่จะท าให้คนในสังคมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีภาพ เป็นเหตุเป็นผล 
สร้างกระบวนการรับฟังอย่างรอบด้าน การคิดเชิงวิพากษ์ ถือเป็น 1 ใน 4 ทักษะ ของผู้เรียนในศตวรรษใหม่ 
นอกเหนือจาก 3 ทักษะส าคัญ คือ ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกัน และการสื่อสาร กรอบการเรียนรู้    
เพ่ือศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st Century Learning) ด้วยเหตุผลดังนี้ ทุกสาขาอาชีพ ทุกลักษณะ
งานในองค์กร จ าเป็นต้องใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์  ในการแก้ปัญหาทั้งสิ้น โดยผู้ที่มีทักษะด้านนี้ สามารถ
เข้าใจเนื้อหาความรู้  เชื่อมโยงเหตุและผลได้  จึงมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จด้านการศึกษา                 
การงาน และการใช้ชีวิต การเติมทักษะนี้ ให้ผู้ เรียนจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ 
ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีความยืดหยุ่นและเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ตามสถานการณ์และบริบท               
ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น การหาข้อเท็จจริง การให้เหตุผลเพ่ือสนับสนุน การวิเคราะห์
และหาข้อสรุปในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้อง ได้ดียิ่งขึ้นน าไปสู่การแก้ปัญหาให้ตนเอง ชุมชน และสังคม
ต่อไป  โดยการกระตุ้นความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้เรียนต้องสามารถคัดสรรข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรงประเด็นมาสนับสนุนหรือปกป้องความคิด
ของตนเอง 

2) แยกแยะความเห็นส่วนตัว อคติ และตรรกะที่ผิดเพี้ยนจากความจริงได้ 
3) สามารถโต้แย้งด้วยเหตุผลที่มีน้ าหนัก 
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4) เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัย 
5) มองประเด็นได้หลายแง่มุม จนสามารถอนุมานข้อสรุปที่ถูกต้องเชื่อถือได้ในที่สุด 
โดยกระบวนการดังกล่าวอาจก าหนดกติกาบางอย่างได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องอยู่ภายใต้

กรอบของความเท่าทียม เสรีภาพทางการพูดและการคิด การยอมรับฟังความคิดเห็น  การเคารพสิทธิผู้อ่ืน  
และการไม่ใช้ความรุนแรง 

6.5 การใช้กรณีศึกษา (Case Study)  
กรณีศึกษา (Case Study) เป็นการเสนอเหตุการณ์จริง แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเป็นปัญหา

ขึ้น และน าเหตุการณ์นั้นมาเป็นหัวข้อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อภิปราย วิเคราะห์ แก้ปัญหา หรือตัดสินใจ                 
ในเหตุการณ์นั้น แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในกรณีศึกษานี้จะแตกต่างกับเหตุการณ์อ่ืน ๆ ก็ตรงที่กรณีศึกษา 
แสดงถึงปัญหาที่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจะวิเคราะห์ปัญหานี้ได้โดยไม่ต้องน า
เหตุการณ์อ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง เพียงแต่ต้องการรวมความสนใจของผู้รับการฝึกอบรมไว้ที่จุดเดียวคือจุดที่ต้อง
แก้ปัญหาและตัดสินใจเท่านั้นประเภทของกรณีศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1) กรณีศึกษาเชิงวิเคราะห์เหตุการณ์ (Critical Incident Case) เป็นการเสนอเหตุการณ์
เกี่ยวกับปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างสั้น ๆ เป็นการให้ข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับปัญหา และมักจะ
จบลงด้วยปัญหาหรือค าถามให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาหาค าตอบ 

     2) กรณีศึกษาชนิดสมบูรณ์ (Comprehensive Case) เป็นกรณีศึกษาซึ่ งบรรยายถึง              
ความเป็นมาและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความสลับซับซ้อนอย่างละเอียด และมีข้อมูลต่าง ๆ มากมายเต็มที่                  
ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ กรณีศึกษาชนิดนี้มักใช้เพ่ือวั ตถุประสงค์ของการเรียนรู้ข้อมูล               
หรือข่าวสาร จากกรณีศึกษา ซึ่งใช้เวลานานทั้งการสร้างและการศึกษากรณี เทคนิคกรณีศึกษานี้มักนิยมใช้กัน
ภายหลังการบรรยาย ให้ข้อมูลหรืออธิบายให้ความรู้บางสิ่งบางอย่างแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมไปแล้ว                  
หลังจากนั้นวิทยากรจะแบ่งกลุ่มให้กรณีศึกษา ส่วนมากวิทยากรจะนิยมใช้กรณีศึกษาเชิงวิเคราะห์เหตุการณ์
อภิปรายในช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 30 – 45 นาที เท่านั้น 

6.6 การระดมสมอง (Brainstorming)  
1) ต้องมีผู้ด าเนินรายการ (moderator) เพ่ือน าการระดมสมอง และมีผู้จดบันทึกการเสนอ 

ความคิดเห็น 
2) ด าเนินการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ สั้น กระชับ และตรงประเด็น หรือใช้ใน  

การค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
3) เสริมพลังให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดจ านวนมากที่มีความแตกต่างหลากหลาย  

เพ่ือน าไปสู่แนวคิดท่ีมีคุณภาพ 
4) ให้ผู้เข้าร่วมใช้เวลา 2 - 3 นาที ในการเขียนแนวคิดหรือค าตอบของตนเอง 
5) เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน โดยใช้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนน าเสนอคนละ 1 

แนวคิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมตระหนักว่าทุกคนควรจะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดและเรียนรู้แนวคิดของผู้อ่ืน 
6) จดบันทึกแนวคิดที่ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนระหว่างกันลงบนบอร์ด หรือกระดาษฟลิปชาร์ท 

อย่างรวดเร็ว 
7) ไม่ปรับค าพูดหรือแนวคิดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
8) ระลึกไว้เสมอว่า “ไม่มีค าตอบใดผิด” 
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6.7 เทคนิคการใช้กลุ่มนามบัญญัติ (Nominal Group Technique)  
เป็นเทคนิคที่คล้ายกับการระดมสมอง แต่เทคนิคนี้ออกแบบมาเพ่ือเสริมพลังให้กับผู้เข้าร่วม 

ในการน าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการป้องกันการชี้น า             
จากผู้เข้าร่วม ล าดับแรกตั้งค าถามและให้ผู้เข้าร่วมเขียนทัศนคติของตนเองตามที่ตนต้องการลงบนกระดาษค า  
หลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมน าเสนอทัศนคติของตน และวิทยากรกระบวนการน ากระบวนการเสวนาโดยจับกลุ่ม
ค าตอบที่เหมือนกัน และล าดับความส าคัญของค าตอบ   

6.8 การสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion) 
กลุ่มย่อยประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมประมาณ 3 - 8 คน โดยเรื่องที่จะด าเนินการเสวนา 

กลุ่มย่อยควรเป็นเรื่องเดียวกันหรือแตกต่างกันทุกกลุ่ม หลังจากกิจกรรมการเสวนากลุ่มย่อยวิทยากร
กระบวนการน าการเสวนากลุ่มใหญ่เพ่ือสรุปผลการเสวนากลุ่มย่อย โดยขอให้ตัวแทนกลุ่มย่อยน าเสนอสรุปผล
การเสวนาต่อที่ประชุม และให้ผู้เข้าร่วมเสนอความเห็น และค าถาม วิทยากรกระบวนการควรตั้งใจฟังและ
บันทึกประเด็นส าคัญในการเสวนากลุ่มใหญ่ นอกจากนี้ วิทยากรกระบวนการสามารถตั้งค าถามเพ่ือให้เกิด  
การพูดคุยถึงประเด็นเสวนาหรือค าตอบที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน รูปแบบการเสวนากลุ่มย่อย ประกอบด้วย 

1) การเสวนาเป็นคู่ (Paring Dialogue) เน้นการพูดคุย “เพ่ือจุดชนวนความรู้ไม่ ใช่
จุดชนวนความขัดแย้ง” เปิดโอกาสให้คู่สนทนา ได้พูด ได้แสดงความเห็นในสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างเต็มที่            
ซึ่งผู้ฟังต้องแสดงออกว่าตั้งใจฟังโดยสบตาผู้สนทนา ไม่เข้าไปขัดขวาง หรือท าลายจังหวะการสนทนา                   
แม้ว่าตนเองจะรู้สึกไม่เห็นด้วยก็ตาม 

2) การเสวนา 3 คน (Trio Dialogue) มีกฎกติกา คือ เล่าเรื่องที่ตัวเองประทับใจ หรือสะเทือนใจ 
โดยให้เล่าคนละ 2 นาที ให้คนที่เป็น A - พูดรอบแรก ฟังรอบสอง B - พูดรอบสอง ฟังรอบแรก และ C - เป็นผู้สังเกต 
โดยผู้ฟังต้องไม่ถามค าถามระหว่างที่ผู้พูดก าลังพูด เทคนิคนี้เป็นการฝึกการล าดับเรื่องที่จะเล่า การควบคุมเวลา  
ในการเล่าเรื่อง การฟังอย่างเข้าใจ และเรียนรู้การสังเกตภาษากายของผู้พูดและผู้ฟัง 

3) การเสวนากลุ่มแบบวนไปรอบ ๆ (Carousel) จัดกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 5 - 8 คน 
หลังจากเสวนากลุ่มแล้ว ให้ผู้แทนกลุ่ม 2 คน น าเสนอผลการเสวนากลุ่มต่อที่ประชุม และให้สมาชิก                   
กลุ่มคนอ่ืน ๆ ไปยังกลุ่มที่อยู่ใกล้แล้วถามความเห็นกลุ่มอ่ืนต่อผลการเสวนาที่กลุ่มของตนน าเสนอ หลังจาก
สมาชิกเดินไปสอบถามความเห็นจากทุกกลุ่มแล้วกลับมาที่กลุ่มใช้เวลาประมาณ 5 นาที เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณจ์ากการไปสอบถามความเห็นจากทุกกลุ่มแล้วจึงเริ่มการเสวนากลุ่มใหญ่ 

4) การเสวนากลุ่มแบบสภากาแฟ (World Cafe) คล้ายกับการเสวนากลุ่มแบบ Carousel 
แต่เทคนิคนี้ต้องใช้โต๊ะ หรือเก้าอ้ีในการจัดกระบวนการ เทคนิคนี้มาจาก Juanita Brown คิดค้นวิธีการนี้ และ
เล่าว่าใน พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) มีฝนตกหนักและใช้สถานที่ระเบียงไม่ได้ จึงใช้สถานที่ภายในบ้านและจัดวาง     
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ การพูดคุยที่เปิดใจมักเกิดขึ้นในกลุ่มเล็ก ๆ บรรยากาศสบายๆ เหมาะกับการประชุมกลุ่มใหญ่ 
และค าถามมีความส าคัญมาก โดยทุก ๆ 30 นาที จะย้ายไปโต๊ะใหม่ เหลือคนเดียวประจ าโต๊ะคอยสรุปเนื้อหา
ให้คนที่มาใหม่ เป็นการเติมเต็มความคิด โดยมีข้อตกลงร่วมกัน คือ ผู้พูดจะถือลูกบอลสีไว้ในมือ ทุกคนรับฟัง
อย่างมีมารยาทและเคารพผู้อ่ืน พูดออกมาจากใจ ให้มีความหมาย ร่วมสนทนาด้วยความจริงใจและท าอย่างลึกซึ้ง  
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แต่ไม่พูดไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่พยายามที่จะโน้มน้าว หลีกเลี่ยงที่จะตัดสินสิ่งต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
สนับสนุนและให้เกียรติความแตกต่างทางความคิด 

6.9 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
การสนทนากลุ่มเป็นการเสวนาในประเด็นหรือเรื่องที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยผู้เข้าร่วม              

ควรมีความรู้และประสบการณ์ที่มีความใกล้ เคียงกัน โดยการจัดกลุ่มประมาณ 8 - 12 คนต่อกลุ่ม  
มีความยืดหยุ่น และเปิดกว้างในการแสดงความเห็น ทั้งนี้ ควรมีผู้ด าเนินการคอยเสริมพลังในการเสวนา  
และให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้แสดงความเห็นโดยไม่มีการชี้น าจากผู้เข้าร่วมคนใดคนหนึ่ง และมีผู้บันทึกการเสวนา 

6.10  การประชุมแบบกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ (Syndicate Group)  
เป็นการประชุมแบบกลุ่มย่อย โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้ที่มีความสนใจร่วมกันต่อประเด็นปัญหาใด

ปัญหาหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยวิทยากรกระบวนการต้องเป็นผู้แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  เพ่ือให้
ร่วมกันคิด อภิปราย ให้ความเห็นในเรื่องหรือในประเด็นที่ที่ประชุมก าหนด และมอบหมายให้แต่ละกลุ่มก าหนด
เรื่องที่เป็นการเฉพาะขึ้น หรือวิทยากรเป็นผู้ก าหนดเรื่องเฉพาะให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ และให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงเรื่องเฉพาะนั้น ๆ แก่แต่ละกลุ่มย่อย โดยในการประชุมแบบกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ               
นั้นจะใช้กระบวนการกลุ่ม (group process) ที่ก่อให้เกิดความคิดร่วมของกลุ่ม (group think) หลังจาก                
แต่ละกลุ่มประชุมแบบกลุ่มย่อยเฉพาะกิจแล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการประชุมหารือตามประเด็นต่าง ๆ  
ต่อที่ประชุมใหญ่ ได้แก่ สภาพและลักษณะของปัญหา หรือสถานภาพของเรื่องที่พิจารณา  สาเหตุ/ที่มาหรือ
ปัจจัยส าคัญ และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไข ข้อส าคัญของการใช้เทคนิคนี้ สมาชิกกลุ่มควรจะมี
ประสบการณ์ต่าง ๆ กัน เช่น อยู่ในสายอาชีพต่าง ๆ หรือมาจากหน่วยงานต่าง ๆ กัน และให้สมาชิกได้ร่วมกัน 
คิดเพ่ือจะได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ต่างกันนั้นมาเป็นประโยชน์ในการศึกษาปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
เทคนิคการประชุมกลุ่มแก้ปัญหา (Syndicate) หรือบางครั้งเรียกว่า "การอภิปรายกลุ่มแบบซินดิเกต" นี้เหมาะ
ที่จะใช้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้และประสบการณ์สูงพอสมควร จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

6.11  การโต้วาทีด้วยเหตุผล (Informal Debate)  
เป็นการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็น 2 กลุ่ม ในจ านวนเท่า ๆ กัน และให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่เพียงพอต่อการโต้วาที ทั้งนี้  วิทยากรกระบวนการอาจมอบหมายให้กลุ่มหนึ่งเห็น
ด้วยหรือสนับสนุนประเด็นที่ตั้งข้ึน ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนประเด็นนั้น ๆ   

6.12  เทคนิคอ่างปลา (Fish Bowl) 
เป็นเทคนิคที่แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกอยู่ด้านในวงกลม (inner groups) 

และอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่อยู่ด้านนอก (outer group) โดยมีกระบวนการอธิบายได้ ดังนี้ 
1) กลุ่มใน จะนั่งเป็นวงกลม (เหมือนการอภิปรายกลุ่ม) คนในกลุ่มประมาณ 5 - 10 คน              

(ไม่ควรกลุ่มใหญ่นัก) กลุ่มนี้จะได้รับมอบหมายจากวิทยากรให้ท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น การอภิปราย          
หาข้อยุติของปัญหา หรือประชุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเล่นเกม ฯลฯ โดยให้น าเสนอคนละ 5 – 15 นาท ี
   2) กลุ่มนอก นั่งล้อมรอบกลุ่มใน ในระยะที่ไม่ห่างนัก สมาชิกกลุ่มที่มีหน้าที่เป็นผู้ที่คอยรับฟัง
ข้อมูลที่กลุ่มวงในอภิปรายกัน หรือเป็นกลุ่มผู้ที่คอยสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มในเมื่อการอภิปรายยุติลง           
กลุ่มนี้จะเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อวิเคราะห์กลุ่มในว่า จากการสังเกตได้เห็น หรือฟัง ได้พบอะไรบ้าง 
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หมายเหตุ ทั้งกลุ่มนอกและกลุ่มในอาจจะสลับบทบาทกันคนละรอบก็ได้ เพ่ือว่าผู้เข้ารับ           
การฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เท่า ๆ กัน เมื่อใครต้องการมีส่วนร่วมสามารถขยับเข้าวงใน คนใดคนหนึ่งต้องสละเก้าอ้ี
และย้ายออกมาวงนอก 

6.13  การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  
วิทยากรกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมแสดงบทบาทสมมติและน าเสนอการแสดงต่อที่ประชุม  

โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงบทบาทเฉพาะอย่างในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ละเอียดแต่สมมติขึ้น           
ซึ่งเทียบเคียงกับสถานการณ์ที่ เป็นจริงตามที่ผู้แสดงเข้าใจ หรือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแสดงบทบาท                  
ในสถานการณ์เหมือนในชีวิตจริง โดยจะก าหนดโครงเรื่องให้เพียงคร่าว ๆ แล้วให้ผู้ แสดงคิดค าพูดไปตาม          
โครงเรื่องและตามบทบาทท่ีตนแสดงอยู่ โดยจะมีการสังเกตท าความเข้าใจ ประเมินและอภิปรายพฤติกรรมของ
ผู้แสดงบทบาทในภายหลัง ซึ่งการแสดงบทบาทสมมตินี้ต้องมีความเกี่ยวข้องและน าไปสู่การท าความเข้าใจ
ประเด็นปัญหา การหาแนวทางแก้ไขปัญหา หรือสภาพการณ์ที่เป็นจริงที่จะน าไปสู่การพูดคุยหารือ หรือเสวนา
กันต่อไป ดังนั้น หลังจากการแสดงสิ้นสุดลง วิทยากรกระบวนการควรน าผู้เข้าร่วมไปสู่การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ
การแสดง โดยให้ผู้เข้าร่วมซักถามความรู้สึก อารมณ์ และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทสมมติของผู้แสดง 
วิทยากรกระบวนการจึงควรเตรียมสถานการณ์จ าลอง อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการแสดง
บทบาทสมมติของผู้เข้าร่วม 

การที่มีการก าหนดสถานการณ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงตามนั้น มีข้อสังเกตคือ              
ถ้าวิทยากรก าหนดสถานการณ์อย่างละเอียดและให้ผู้แสดง ๆ ตามบทบาทที่ก าหนดนั้น วิทยากรแน่ใจได้เลยว่า
แบบนี้ เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมอ่ืน ๆ(ที่ไม่ได้แสดงบทบาทสมมติ) จะได้เห็นพฤติกรรมตามแนวทางที่วิทยากร
ต้องการให้เห็น และอยู่ในขอบเขตที่วิทยากรก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดสถานการณ์อย่างละเอียดและผู้แสดง  
ตามท่ีก าหนดไว้นั้นเหมาะสมส าหรับการศึกษาพฤติกรรมแบบใดแบบหนึ่ง ตามท่ีวิทยากรก าหนดและต้องการ 

แต่ถ้าวิทยากรก าหนดสถานการณ์เพียงคร่าว ๆ และผู้แสดง แสดงไปตามความนึกคิดของ
ตนเอง บางครั้งการแสดงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วิทยากรต้องการก็ได้เพราะ
เมื่อผู้แสดง ๆ แล้ว ผู้สังเกตพฤติกรรม (บุคคลที่วิทยากรก าหนดให้สังเกตพฤติกรรมของผู้แสดง) อาจจะได้ผล
ของการสังเกตหรือการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ตรงตามที่วิทยากรต้องการก็ได้ เนื่องจากผู้แสดงไม่เข้าใจวัตถุประสงค์
ของวิทยากรในการแสดงบทบาทสมมติครั้งนั้น 

6.14  วงกลมร่วมศูนย์กลาง (Concentric Circle)  
เป็นเทคนิคที่คล้ายกับเทคนิคอ่างปลา แต่แตกต่างกัน เนื่องจากเทคนิคนี้จะแบ่งผู้เข้าร่วม

ออกเป็น 2 กลุ่ม ในจ านวนที่เท่ากัน และให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคู่ระหว่างวงในกับวงนอกหันหน้าเข้าหากันแต่ละคู่
พูดคุยหารือกันเกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนด โดยจ ากัดเวลาการสนทนา 2 - 3 นาที หลังจากท่ีสนทนากันเสร็จแล้ว 
ให้ผู้เข้าร่วมวงนอกเดินไปทางขวาและให้ผู้เข้าร่วมวงในอยู่ที่เดิม เมื่อสนทนาเสร็จก็ให้ขยับไปรอบ ๆ 5 - 6 ครั้ง 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ข้อมูลและประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 

6.15  อนุกรมหรือล าดับต่อเนื่อง (Continuum)  
ก่อนเริ่มต้นเทคนิคนี้ให้แบ่งพ้ืนที่ในห้องเป็น 4 ส่วน น ากระดาษที่แบ่งเป็น 4 ประเภท

ความเห็น ได้แก่ เห็นด้วย... ไม่เห็นด้วย... เห็นด้วยแต่... และไม่เห็นด้วยแต่... ไปติดแต่ละมุมห้อง  และเชิญชวน
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ผู้เข้าร่วมมาตรงกลางห้องอธิบายว่าพวกเขาต้องเลือก 1 ใน 4 ความเห็น เมื่อทุกคนเลือกแล้วให้ไปยืนอยู่ 
ในพ้ืนที่แต่ละความเห็นจนครบทุกคนแล้ว วิทยากรกระบวนการเริ่มสอบถามความเห็นของผู้เข้าร่วมหลาย ๆ 
คนในแต่ละประเภทความเห็น 

6.16 เทคนิคเส้นหน้าและหลัง: เกมการเปลี่ยนแถวแห่งความเงียบ (Back and Forth Lines: 
variation of silent row game) 

เป็นเทคนิคการเล่นเกมการเปลี่ยนแถวแห่งความเงียบ โดยให้ผู้เข้าร่วมเลื่อนที่ไปตามเส้น  
ที่ก าหนดโดยไม่ให้พูดคุยกัน กิจกรรมด าเนินไปตามที่วิทยากรกระบวนการน าเสนอ ทั้งนี้ วิทยากรกระบวนการ
จะแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะแสดงบทบาทสมมติเป็นชุมชน และกลุ่มที่สองเป็นผู้ปกครอง 
ที่ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ หลังจากนั้นให้ผู้ เข้าร่วมแสดงบทบาททางสังคม วิทยากรกระบวนการ  
เริ่มกระบวนการโดยอ่านเนื้อหา เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) และบทบาททางสังคม (social 
role) ให้ผู้เข้าร่วมแสดงตามบทบาทของตนเองตามที่วิทยากรกระบวนการอ่านข้อความ หลังจากที่อ่านจบ           
ให้วิทยากรกระบวนการสอบถามความเห็นของผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ปกครองว่าพวกเขาจะแสดงบทบาทอย่างไร             
ในแต่ละสถานการณ์ สุดท้ายเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมสะท้อนสภาพความเป็นจริงในสังคมที่ตนเองประสบและ  
น ากระบวนการพูดคุยหาข้อสรุป  

6.17  เทคนิคแม่ไก่วางไข่ (Layered Eggs)  
เป็นเทคนิคที่ผู้เข้าร่วมเรียนรู้และเข้าใจว่าพวกเขาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและ

ขับเคลื่อนสังคมได้ โดยล าดับแรกวิทยากรกระบวนการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ตามค าถามที่ได้รับ ดังนี้ 

1):งานของคุณสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของสังคม 
ได้อย่างไร 

2) ปัจจัยอะไรบ้างที่ขัดขวางคุณจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้เข้าร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับค าถามด้านบนภายในกลุ่ม หลังจากท่ีพูดคุยกันเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มพูดคุยกันเก่ียวกับค าถาม ดังนี้ 

2.1) งานหรือโครงการที่คุณก าลังด าเนินการสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรใช่หรือไม ่

2.2) อะไร คือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคท่ีท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ช่วงท้ายให้ผู้เข้าร่วมรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ และให้พวกเขาสะท้อนว่า ถ้าต้องท าให้องค์กร

บรรลุเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรควรท าอย่างไร 

6.18 เทคนิคการใช้บัตรค า (Meta - Planning) 
การตัดกระดาษเป็นชิ้นเล็ก ขนาดที่เขียนรายละเอียดสั้น ๆ เฉพาะประเด็น แจกให้ผู้ ร่วม

เสวนาได้เขียน โดยมีเงื่อนไขว่ากระดาษหนึ่งแผ่นต่อข้อความหนึ่งข้อความไม่ต้องลงชื่อ หากต้องการเขียน  
หลายข้อความ หลายประเด็น หลายเรื่อง ก็ให้ใช้กระดาษหลายแผ่นโดยแต่ละแผ่นเขียนหนึ่งข้อความ/ความคิด  
เพ่ือสะดวกในการจัดกลุ่มและแยกข้อความ เทคนิคนี้ใช้ร่วมกับการ เสวนา (dialogue) ในการจัดท า                
วิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) ได้เป็นอย่างดี เป็นเทคนิคง่าย ๆ ที่เสริมพลังให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของ
พวกเขาต่อประเด็นหรือเนื้อหาที่จะพูดคุยหรือหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งเป็นการใช้การเขียนสรุปค าส าคัญ  
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(key words) ลงบนกระดาษสีบันทึกข้อความ (post - it notes) แล้วน าไปติดลงบนกระดานฟลิปชาร์ทหรือ
ผนังห้อง แล้ววิทยากรกระบวนการเป็นผู้จ าแนกหรือจัดกลุ่มค าที่คล้ายกันเป็นกลุ่ม ๆ แล้วใส่หัวข้อย่อยที่
เหมาะสม หรือจ าแนกประเด็นลงบนกระดานฟลิปชาร์ทหรือผนังห้องแล้วให้ผู้เข้าร่วมน าความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นต่าง ๆ ไปติดลงบนกระดานฟลิปชาร์ทหรือผนังห้องที่แยกประเด็นไว้ เทคนิคนี้ช่วยในการประมวล
ความคิดของผู้เข้าร่วมอย่างทั่วถึงและเป็นการใช้เวลาที่สั้น กระชับ รวมถึงได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

6.19 เทคนิคการลงคะแนนจ านวนมาก (Multi - Voting) 
เทคนิคนี้เริ่มจากวิทยากรกระบวนการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้แต่ละกลุ่ม 

ระดมสมองโดยให้แต่ละคนในกลุ่มเขียนความคิดเห็นของตนเองลงบนกระดาษขนาดใหญ่จ านวนมาก ๆ  
แล้วให้กลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แต่ละคนเขียนแล้วให้กลุ่มเลือกความคิดเห็นที่ดี ที่สุดในกลุ่ม  
แล้วน าไปจัดล าดับความส าคัญโดยการให้ที่ประชุมลงคะแนนให้กับความเห็นที่ แต่ละกลุ่ ม เสนอ  
โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1) เมื่อกระบวนการระดมสมอง (Brainstorm) หรือการใช้บัตรค า (Meta - Planning) เสร็จสิ้น 
วิทยากรกระบวนการจ าแนกและจัดกลุ่มความเห็นที่คล้ายกัน 

2) ด าเนินการลงคะแนนโดยการให้ผู้เข้าร่วมยกมือเพ่ือแสดงความเห็นด้วยในแต่ละ
ความเห็น หรือวิทยากรกระบวนการแจกสติ๊กเกอร์สีวงกลม (sticky dot) ให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนน าไปติดลงบน
ความเห็นที่ตนเองเห็นด้วยมากที่สุด  

3) วิทยากรกระบวนการนับจ านวนคะแนนที่ผู้เข้าร่วมให้ในแต่ละความเห็น โดยจัดล าดับ
ประมาณ 3 – 5 ล าดับ  

4) วิทยากรกระบวนการน ากระบวนการพูดคุยและเสวนาเกี่ยวกับความเห็นที่ได้รับคะแนน
มากที่สุดและในล าดับรองลงมา โดยอาจถามผู้เข้าร่วมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นที่จัดล าดับแต่ละ
ข้อ เพราะเหตุใด 

6.20 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีโครงสร้าง (Structured Problem Solving/ 
Decision Making) 

  มีกระบวนการแก้ไขปัญหาจ านวนมาก โดยมีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่  
การวิเคราะห์และจ าแนกปัญหา การน าเสนอข้อมูลเบื้องหลัง ที่มา และลักษณะปัญหา การใช้แนวคิดทั่วไป  
ในการแก้ไขปัญหา (generate ideas) การใช้แนวคิดกลุ่มในการแก้ไขปัญหา (group ideas) เลือกแนวคิด 
ในการแก้ไขปัญหา และตรวจสอบฉันทามติจากผู้เข้าร่วมต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

6.21  กระบวนการท าความรู้จัก (Speed Dating) 
กฎกติกาในกระบวนการท าความรู้จัก (Speed Dating)  คือ ให้ผู้ เข้าร่วมแต่ละคน              

จับคู่กันเพ่ือพูดคุยและแนะน าตัว แนะน าตัว คนละ 20 วินาที และค้นหาความเหมือนกับคู่สนทนา คนละ 20 
วินาที เมื่อหมดเวลาให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านเปลี่ยนคู่เพ่ือพูดคุยในประเด็นดังกล่าวต่อไป ซึ่ งเทคนิคนี้ช่วยท าให้
ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดความคุ้นเคย และสบายใจในการท ากิจกรรมเพราะได้รู้จักและคุ้นเคยกับผู้เข้าร่วมอบรม
คนอ่ืน ๆ  
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6.22  พื้นที่เสรี (Open Space)  
ใช้ในกรณีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มใหญ่ และต้องการหาประเด็น/โครงการริเริ่มโดย Harrison 

Owen (1983) พบว่า ในการประชุมชี้ชัดว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดเกิดขึ้นระหว่างพักรับประทานอาหารว่าง แนวคิด
การนั่งล้อมเป็นวงมาจากแอฟริกา มีการนั่งล้อมวงในตลาดของเมือง และมีการใช้กระดานข่าวของชุมชน  
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถตั้งประเด็นที่ตัวเองต้องการแลกเปลี่ยน และเชิญชวนผู้ที่มี  
ความสนใจในประเด็นเดียวกันเข้ามาร่วมพูดคุย มีประโยชน์กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย มีประเด็นซับซ้อน 

6.23 กระบวนการคาราวาน (Caravan)  
  คาราวาน (Caravan) คือ กลุ่มคนที่เดินทางไปด้วยกันตามเส้นทางทะเลทราย มักแวะพัก

ตามโอเอซิส ที่เป็นแหล่งน้ า ผู้น าของโอเอซิสเป็นผู้มีความรู้ มีเรื่องราวจ านวนมากที่จะบอกเล่าและรวบรวม
ความรู้ที่ได้รับจากคาราวานอ่ืน ๆ ที่ผ่านมาด้วย กระบวนการนี้เหมาะกับผู้เข้าร่วมขนาดใหญ่และมีผู้เชี่ยวชาญ
หลายคนส าหรับการถกเถียงอภิปรายเนื้อหาที่ยืดยาวและเก็บผลตอบรับและข้อมูลจากผู้เข้าร่วม การจัดเตรียม
สถานที่มีโอเอซิสประมาณ 3 – 5 จุด มีหัวหน้าแต่ละจุดซึ่ง คือ ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ คือ กระดานฟลิปชาร์ท 
และในการเสวนาบริเวณพ้ืนที่โอเอซิสหลักใช้เวลา 30 - 45 นาที จากนั้นเริ่มต้นเดินทาง โดยแจกกระดาษสีให้แต่ละกลุ่ม 
ไม่ควรใช้เวลาเกินกว่า 15 – 20 นาที ในการเติมเต็มกลับโอเอซิสหลัก 

6.24 กระบวนการเส้นเวลา (Timeline)  
กระบวนการเส้นเวลา หรือ Timeline เป็นแผนผังแสดงการพัฒนาหรือล าดับเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นตามล าดับเวลา โดยขึ้นอยู่กับหัวข้อที่สนใจ และช่วงเวลาที่สนใจ Timeline ถูกใช้ในการแสดงผล 
เพ่ือง่ายต่อการศึกษาข้อมูล โดยทั่วไป Timeline จะไม่มีการใส่รายละเอียดข้อมูลลงไป โดยจะใส่เฉพาะหัวข้อ
แทนที่ ดังนั้น Timeline จึงเป็นการเรียนรู้ผ่านเส้นเวลา คือ การเรียงเหตุการณ์ตามล าดับของเหตุการณ์ในแต่
ละช่วงเวลา ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมืออธิบาย ท าความเข้าใจอดีตให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือใช้ส าหรับทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ           
ที่เกิดขึ้นในอดีต ในโครงการ ในองค์กร ในชุมชน การวางเป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันและแบ่งปัน
ความเข้าใจร่วมกัน สะท้อนช่องว่าง บทเรียน เพ่ือเตรียมการส าหรับวางแผนการด าเนินการต่อไปในอนาคต 
ยกตัวอย่างวิทยากรอาจเตรียมเส้นเวลาโดยใช้ปากกาสีระบายบนฟลิปชาร์ตเป็นเส้นตรงและลากยาวเหมือน
ลูกศร และท าเส้นแบ่งเวลาก ากับไว้ระหว่างเส้นลูกศร  โดยปกติจะสามารถแบ่งช่วงเวลาได้ เช่น ก าหนดช่วง
ระยะเวลา 10 ปี (กรณีเป็นหมู่บ้าน ชุมชน) 5 ปี (กรณีเป็นองค์กร) 3 ปี (กรณีเป็นโรงเรียน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ   
ความต้องการและความจ าร่วมกันที่มีต่อประเด็นนั้น ๆ ของผู้เข้าร่วม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมเขียนหัวข้อความทรงจ า 
บนกระดาษโพสอิทที่ตัวเองจดจ าได้ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งสามารถเขียนได้หลายแผ่นจากนั้นน าเสนอตามล าดับ
เหตุการณ์ร่วมกันเพ่ือระลึกถึงอดีต โดยอาจอภิปรายเพิ่มเติมให้ได้รายละเอียด ความถูกต้องร่วมกัน  

6.25  การดูภาพยนตร์ (Watching Movies) 
เป็นเทคนิคที่เน้นความสนุกสนานแต่แฝงด้วยความรู้ในการปฏิบัติจริง เนื้อหาในภาพยนตร์

สามารถน ามาใช้ในการฝึกอบรมประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการฝึกอบรมได้ ทั้งนี้ วิทยากรกระบวนการควรเตรียม
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสนับสนุนเทคนิคนี้ เช่น จอ LCD เครื่องฉายหนัง คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียงที่ดี 
เป็นต้น โดยเริ่มต้นเทคนิคนี้โดยการอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังเล็กน้อยเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ ยวกับ
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ประเด็นหรือเนื้อหาที่จะพูดคุยกันต่อไป ซึ่งมีรูปแบบการตั้งค าถาม คือ อะไร เมื่อไหร่ ใคร ท าไม ที่ไหน อย่างไร 
(5W1H : what, when, who, why, where, how ) 

6.26  การเล่าเรื่อง Story telling 
Story telling หมายถึง การเล่าเรื่องราวบางอย่างที่มีความน่าสนใจผ่านรูปภาพ หรือ วิดีโอ 

หรือบทความ โดยมีจุดมุ่ งหมายคือ ให้กลุ่ ม เป้ าหมายมีอารมณ์ร่ วมหรือ จดจ าสิ่ งที่ เล่ า ได้ ดี ขึ้ น                          
ซ่ึง Story telling นั้น จะช่วยให้ผู้คนจดจ าเรื่องราวได้ดีกว่าการเล่าเป็นตัวเลขหรือบทความวิชาการ ทั้งนี้เพราะ
สมองของเราจะถูกกระตุ้นมากกว่า โดยหลักแล้วเรื่องท่ีเล่าควรจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและผู้เล่าประสบพบเจอ
ด้วยตนเองซึ่งจะสามารถสร้างอารมณ์และผู้ฟังรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง เมื่อฟังการเล่าเรื่องราวยังมีหลักการเพ่ิมเติม
ซึ่ ง ส ามารถน า ไปปรั บ ใช้ ใ นการสร้ า งความสน ใจหรื อดึ ง ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มรู้ สึ กอยาก ฟัง มากยิ่ ง ขึ้ น                            
ได้แก่ 1) เกี่ยวข้องกับผู้ฟัง (Be Related) 2) เรียบง่าย (Be Simple) 3) สร้างอารมณ์ให้ผู้ฟัง (Be Emotional) 
4) เห็นภาพชัดเจนและเกินความคาดหมาย (Be Overestimated) 5) เรื่องราวที่เล่าต้องมีเส้นทางที่มาชัดเจน
(Be Root) 

6.27  การใช้เว็บไซต์ออนไลน์ (Website & Application) 
ปัจจุบันมีนวัตกรรมสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ เว็บไซต์และแอพลิเคชั่น               

ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นตัวช่วยในการเพ่ิมลูกเล่นการฝึกอบรมให้น่าสนใจ เข้าถึงผู้เข้าอบรม  
และท าให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยเว็บไซต์ออนไลน์เกี่ยวกับการถามค าถาม การแลกเปลี่ยน
ความเห็นและการเก็บข้อมูล ซึ่งใช้ได้ง่ายและฟรี เช่น  

1) mentimeter (https://www.mentimeter.com/ ) เป็นเว็บไซต์ซึ่งสามารถเข้าไปใช้
งานได้ฟรี ในการสร้างประเด็นค าถามให้ผู้อบรมสามารถตอบค าถามที่วิทยากรตั้งขึ้น เป็นลักษณะของการพิมพ์
ค าตอบ โดยจุดเด่นของเว็บไซต์นี้ คือ จะมีการรวบรวมค าตอบของผู้เข้าอบรม (word cloud) แสดงผลบน
หน้าจอได้ทันที (Real time) โดยค าตอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะมีตัวอักษรใหญ่ขึ้นและโดดเด่นที่สุด 
ส่วนค าตอบทีไ่ด้รับความนิยมรองลงมา ก็จะมีขนาดลดหลั่นกันลงมาเป็นล าดับ  

2) Kahoot  (https://kahoot.com/)  เป็นเว็บไซต์ เกมส์  ที่ตอบสนองต่อการเรียน              
การสอนซึ่งสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีเช่นเดียวกัน ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนในรูปแบบการแข่งขันกันตอบ 
โดยเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผล ผ่านการตอบค าถาม โดยการสร้างค าถามที่น่าสนใจ และสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด สามารถน าไปใช้ในการทดสอบความรู้ พ้ืนฐานก่อนอบรม  หรือ หลังอบรม  
และสามารถช่วยในการอภิปราย หรือการส ารวจความคิดเห็น 
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ตัวอย่าง  การน าเครื่องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการฝึกอบรมสิทธิมนุษยชน 
(ตัวอย่างจากคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Human Rights 

Education: A Manual for National Human Rights Institutions) (APF, 2019) 

เครื่องมือ 1 : 
การวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) 

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์พื้นฐาน ทักษะสิทธิมนุษยชน 

การวางแผนงาน 

และการ
ประเมินผล 

ใช้เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล               
ที่มีผลต่อการก าหนด
เป้าหมาย/กระบวนการ       
ท าให้เกิดการวิเคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 
น าไปสู่การก าหนดเป้าหมาย 
และจัดท าแผนปฏิบัติการได้
อย่างเหมาะสม 

2 ชั่วโมง - 
1 วัน 

ฟลิปชาร์ต 

ปากกาเมจิกสี 

- การมีส่วนร่วม 

- การค านึงอย่าง       
รอบด้าน 

- การเสริมพลัง 

 การวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) ช่วยให้สามารถประเมินบริบทของ
สถานการณ์ในปัจจุบัน น าไปใช้ในการวางแผนและออกแบบกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน  โดยเป็นการระบุ
สถานการณ์ปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) เป้าหมายที่ตั้งไว้จากสถานการณ์ดังกล่าว รวบรวมข้อมูลปัจจัยสนับสนุน 
(แรงเสริม) และปัจจัยขัดขวาง (แรงต้าน) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือน าไปสู่              
การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้          
 เครื่องมือนี้สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  โดยใช้แผ่นกระดาษฟลิปชาร์ต และท า
เครื่องหมายเส้นลูกศรบนกระดาษ อาจใช้เป็นกระดาษสีบันทึกข้อความติดบนโต๊ะท างาน หรือจัดท าเป็น
กราฟิก สามารถใช้ในการวางแผนและออกแบบวิธีการทั้งหมดของกิจกรรมการศึกษาสิทธิมนุษยชนตั้งแต่                
ขั้นง่ายไปจนถึงซับซ้อนมากขึ้น         
 กระบวนการ          
 1. สรุปและอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ / บริบทปัจจุบันตามความเหมาะสม ก าหนดเป็นหัวข้อ            
สั้น ๆ และเขียนในต าแหน่งที่ระบุไว้เหนือเส้นแนวตั้ง                  
 2. ระบเุป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ "ส าคัญ" เขียนสิ่งนี้เหนือเส้นแนวตั้ง                
 3. ค้นหาปัจจัยในบริบทที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมาย วาดปัจจัยเหล่านี้เป็นลูกศรที่ยาวขึ้น
หรือสั้นลงเพ่ือระบุแรงหรือผลกระทบที่มีว่ามากหรือน้อย                  
 4. ค้นหาปัจจัยในบริบทที่ขัดขวางการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมาย วาดปัจจัยเหล่านี้เป็นลูกศรที่ยาวขึ้น
หรือสั้นลงเพ่ือระบุแรงหรือผลกระทบที่มีว่ามากหรือน้อย                              
 5. วิเคราะห์ ก าหนดแผนปฏิบัติ ออกแบบกิจกรรมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะสามารถ
ด าเนินการเพื่อเพ่ิมปัจจัยสนับสนุนและลดปัจจัยที่ขัดขวาง โดยจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการดังกล่าว 
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 การวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน (Force Field Analysis) อาจใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือประเมินทิศทาง
ของ “สถานการณ์ปัจจุบัน” ที่สัมพันธ์กับเป้าหมาย ท าให้สามารถระบุผลกระทบของปัจจัยสนับสนุนและ
อุปสรรคต่อทิศทางดังกล่าว  ทั้งนี้สามารถตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ค าตอบ ได้แก่ : 
• สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร ? 
• ทิศทางในสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ? อยู่ใกล้หรือไกลออกไปจากเป้าหมาย             

ในภาพรวมที่ตั้งไว้ ? 
• กระบวนการอะไรบ้างที่จะมีผลต่อการลดปัจจัยอุปสรรค ? 
• กระบวนการอะไรบ้างที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างปัจจัยสนับสนุน ?  
• ล าดับความส าคัญของกระบวนการที่จะต้องด าเนินการ โดยกระบวนการนั้นต้องด าเนินการอะไรบ้าง ?   
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เครื่องมือ 2 : 
การให้ข้อมูลเพื่อการประเมินผลแบบต่อเนื่อง (Feedback continuum) 

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์พื้นฐาน ทักษะสิทธิมนุษยชน 
การวางแผนงาน 
และการ
ประเมินผล 

ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหา
องค์ความรู้ และใช้ติดตาม 
และประเมินพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เข้าร่วมตลอดทั้ง
กระบวนการ            

3 -5 
นาที / 
ครั้ง 

- ฟลิปชาร์ต 
- กระดาษสีบันทึก
ข้อความ             
(Post it note) 
 

- การมีส่วนร่วม 
- ความรับผิดชอบ 

 การให้ข้อมูลสะท้อนกลับแบบต่อเนื่อง (Feedback continuum) เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ประโยชน์
หลายอย่าง เช่น การรวบรวมข้อมูลที่ก่อให้เกิดการวิเคราะห์กิจกรรม โดยก าหนดประเด็นหัวข้อและขอบเขต              
ที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ โดยสามารถเริ่มประเมินผลการเรียนรู้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
กระบวนการต่อเนื่องจนถึงจบกระบวนการ หรือใช้เฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ข้อมูลที่ได้รับจะน าไปสู่              
การทบทวนและพัฒนากิจกรรมให้น าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 กระบวนการ 
 เป็นการประเมินตนเองโดยผู้เข้าร่วม ทั้งนี้เริ่มจากวิทยากรเขียนเส้นค าถามที่ต้องการประเมิน                
ทั้งกระบวนการ โดยตั้งค่าผลลัพธ์จาก 0 - 100 เช่น หากท ากิจกรรมเรื่องวิทยากรกระบวนการสิทธิมนุษยชนก็
อาจตั้งค าถาม 2 ค าถาม ว่า “ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน” และ “ความรู้ด้านวิทยากรกระบวนการ” เป็นต้น 
(จุดเริ่มต้นคือ 0 ไม่รู้ ไปจนถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง 100 คือ สามารถน าไปเผยแพร่ต่อแก่ผู้ อ่ืนได้ เป็นต้น) 
ปลายทาง จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมใช้กระดาษสีบันทึกข้อความ (Post it note) เขียนชื่อตนเอง หรืออาจท าแค่
สัญลักษณ์ หรือวาดรูปเพื่อระบุตัวตน เพ่ือวางต าแหน่งการประเมินผลของตนเองให้สัมพันธ์กับค าถามแต่ละข้อ
ในขณะนั้น ซึ่งต้องเริ่มประเมินตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการ ในระหว่างกระบวนการ และวันสุดท้ายหลังจบ
กระบวนการเพ่ือประเมินผลความเปลี่ยนแปลง  กระบวนการนี้สามารถท าย่อยเป็นรายกิจกรรมได้  ซึ่งวิทยากร
ต้องกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมินอย่างสม่ าเสมอ 
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เครื่องมือ 3 : 
การส ารวจและท าแผนที่ชุมชน (Community mapping)  

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์พื้นฐาน ทักษะสิทธิมนุษยชน 
การวางแผนงาน 
และการประเมิน
สถานการณ์  
การฝึกปฏิบัติ 

ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับเรียนรู้
ประเด็นสิทธิมนุษยชน / 
การวิเคราะห์สถานการณ์ / 
การฝึกจัดท าข้อเสนอแนะ / 
หรือการจัดท าข้อมูลสถิติต่าง ๆ 

ครึ่งวัน 
– 1 วัน 
ขึ้นไป 

- ฟลิปชาร์ต 
- ปากกาเมจิกสี 
- กระดาษสี
บันทึกข้อความ 
(Post it note) 
 

- การมีส่วนร่วม 
- การค านึงอย่าง       
รอบด้าน 
- การเสริมพลัง  
- ความเท่าเทียม 
และการไม่เลือกปฏิบัติ 
- หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

 การส ารวจและท าแผนที่ชุมชน (Community mapping) เป็นกระบวนการเก็บข้อมูล ประเด็น 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่พบในแหล่งชุมชน ซึ่งอาจเป็นสถานที่ในหน่วยงานของตนเอง โรงเรียน หรือในพื้นที่
บริการสาธารณะของชุมชน เช่น ป้ายรถเมล์ สถานีขนส่งสาธารณะ ตลาด หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น  
โดยกระบวนการนี้ สามารถใช้เทคนิคและทรัพยากรได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทของกิจกรรม ความพร้อม 
ของทรัพยากรและความคิดสร้างสรรค์ของนักการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนจะมีส่วนในการตัดสินใจเลือก
กระบวนการส ารวจที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ 

 กระบวนการ 
 อาจเริ่มโดยตั้งเป้าหมายเป็นการส ารวจเพ่ือท าแผนที่สิทธิมนุษยชนของชุมชน เป็นการส ารวจสถานที่
เพ่ือให้เห็นถึงประเด็นการเข้าถึงมิติสิทธิมนุษยชน โดยน าฐานคิดสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ (Human Rights 
Base Approach)  โดยร่วมกันระบุประเด็นส าคัญต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนจากกระบวนการส ารวจ เช่น  

สถานที่ในชุมชน สิ่งท่ีพบเห็น ประเด็นการละเมิด                   
สิทธิมนุษยชน 

ข้อคิดเห็นจากคนในชุมชน (ถ้ามี) 

   
 
 
 

 

 โดยผู้ส ารวจอาจใช้ เครื่องมือต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น กระดาษสีบันทึกข้อความ ( Post it note)                     
เพ่ือจดในประเด็นต่าง ๆ  หรืออาจใช้โทรศัพท์ส าหรับบันทึกภาพและวิดีโอ (พึงระวังการถ่ายรูปบุคคลอ่ืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ) การสอบถามข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู้คนใช้บริการ ผู้คนในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น จากนั้นสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนที่สิทธิมนุษยชนของชุมชน หรือ ด าเนิน
กระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมความคิดเห็น กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงปัญหา 
ในชุมชน และเพ่ือฝึกการจัดท าข้อเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
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เครื่องมือ 4 : 

การวิเคราะห์แนวประการัง (Reef Analysis) 

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
พื้นฐาน 

ทักษะสิทธิมนุษยชน 

การวางแผนงาน 
และการฝึก
ปฏิบัติ 

ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับเรียนรู้
ประเด็นสิทธิมนุษยชน / 
การวิเคราะห์สถานการณ์  / 
การฝึกจัดท าข้อเสนอแนะหรือ
แผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหา
สิทธิมนุษยชนร่วมกัน 

1 – 2 
ชั่วโมง 

ฟลิปชาร์ต 
ปากกาเมจิกสี 

- การมีส่วนร่วม 
- การค านึงอย่าง       
รอบด้าน 
- การเสริมพลัง  
- ความเท่าเทียมและการ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 การวิเคราะห์แนวปะการัง (Reef Analysis) เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในกระบวนการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาชุมชน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนชายขอบ และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปฏิบัติ  เป็นประโยชน์ส าหรับ
การสนทนากลุ่มและสามารถน าไปใช้ได้อย่างหลากหลายในกิจกรรมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้สิทธิมนุษยชนร่วมกัน   
จะได้ผลดีที่สุดเมื่อผู้เข้าร่วมพยายามท าความเข้าใจสถานการณ์เดียวกันและมีประสบการณ์ร่วมกัน โดยทั่วไป
อาจใช้ในบริบท เช่น  

• ชุมชนที่ประสบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ 
• การประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือกลุ่มคนชายขอบ หรือทั้งสองกลุ่ม 

กระบวนการ  
อาจเริ่มต้นโดยก าหนดประเด็นสิทธิมนุษยชนกว้าง ๆ และเริ่มให้ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ความสัมพันธ์  

จากรูปภาพโดยเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (รูปภาพ วิทยากรอาจจัดท ามาก่อน หากมีเวลาในกิจกรรมน้อย หรือหากมีเวลาในกิจกรรมเพียงพอ     

อาจให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันจัดท าขึ้นเอง ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันยิ่งขึ้น) 
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จากนั้นตั้งค าถามต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ประเด็นจากภาพ เช่น 
 1. ใครอยู่ในเรือ ? (กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบนึกถึงกลุ่มคนมากกว่าปัจเจกบุคคล)              
 2. อะไรคือคลื่นที่โยกเรือ ? (ประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ)             

     3. แนวปะการังที่ก่อให้เกิดคลื่นซัดเรือในทะเลคืออะไร  ? (ลองนึกถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลควบคุมปัญหา          
สิทธิมนุษยชนนั้น ๆ นึกถึงองค์กร/หน่วยงาน/บุคคล ซึ่งสามารถเป็นได้ท้ังปัจจัยเชิงบวกและลบ)              

 4. คุณเห็นตัวเองเป็นอะไรในภาพ ? ท าไม ? คุณเห็นผู้เข้าร่วมคนเป็นอะไรในภาพ ? ท าไม ?              
     5. ท าไมพวกเขาขึ้นไปอยู่บนเรือ ? (พิจารณาถึงสาเหตุที่ท าให้กลุ่มบุคคลนั้นกลายเป็นกลุ่มคนชายขอบ 
หรือกลุ่มเปราะบางในประเด็นนั้น ๆ เช่น บริบท วัฒนธรรม ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ นโยบายเศรษฐกิจ 
กฎหมาย การย้ายถิ่น ความขัดแย้ง การเลือกปฏิบัติทางชนชั้น หรือการเลือกปฏิบัติอ่ืน ๆ เช่น สถานที่ก าเนิด 
เพศ ความสามารถ รสนิยมทางเพศ และอายุ)              
     6. คนบนเรือจะรอดหรือไม่รอด ? อย่างไร ? (หากคิดว่าปัญหานี้แก้ไขได้ ให้ช่วยกันวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาที่
จะช่วยเหลือกลุ่มบุคคล/หากคิดว่าแก้ไขไม่ได้ให้ช่วยกันสะท้อนผลลัพธ์หากปล่อยให้ปัญหาด าเนินต่อไป)  
     7. มีเหตุการณ์อ่ืน ๆ หรือไม่ ? ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม ซึ่งสามารถอธิบายเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกับ 
การวิเคราะห์แนวปะการัง เช่น ถ้าไม่ใช้แนวปะการังจะใช้อะไรในบริบทเพ่ือเปรียบเทียบองค์กรของคุณ/ชุมชน             
ของคุณ ?  ใช้มันเปรียบเทียบอย่างไร ? 
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เครื่องมือ 5 : 
ภาพเล่าเรื่อง (Photo voice)  

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
พื้นฐาน 

ทักษะสิทธิมนุษยชน 

การวางแผน 
การด าเนินการ 
และการประเมินผล 

ใช้การถ่ายภาพเป็น
เครื่องมือส าหรับให้ผู้คน
ตระหนักและเรียนรู้ประเด็น 
สิทธิมนุษยชน / 
การวิเคราะห์สถานการณ์ / 
ประเมินผลลัพธ์ของ
กิจกรรม 

ไม่จ ากัด เครื่องมือ
บันทึกภาพ
เช่น  กล้อง /
โทรศัพท์  

- การมีส่วนร่วม 
- การค านึงอย่าง       
รอบด้าน 
- การเสริมพลัง  
- ความเท่าเทียมและ          
การไม่เลือกปฏิบัติ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ภาพเล่าเรื่อง (Photo voice) เป็นวิธีการที่ใช้ได้ดีกับการพัฒนาชุมชนด้านสิทธิมนุษยชน ผู้เข้าร่วม 
จะถูกขอให้เป็นตัวแทนของชุมชนหรือมุมมองของตนโดยการถ่ายภาพสภาพแวดล้อมหรือธีมเฉพาะพูดคุยร่วมกัน
และพัฒนาเรื่องราวและท าความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ภาพถ่ายก าลังแสดง เทคนิคภาพเล่าเรื่อง (Photo voice) 
ได้รับความนิยมในปี ค.ศ. 1992 โดย Caroline Wang ซึ่งจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในหมู่บ้านชนบท 
ในมณฑลยูนนาน ในประเทศจีน  โดยมีตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับพลังที่เกิดจากการใช้เทคนิคภาพเล่าเรื่อง 
(Photo voice) นี้  

 กระบวนการ          
 อาจเริ่มต้นโดยกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ได้ รับผลกระทบและมุ่งประเด็นที่จะน าเสนอ 
โดยการใช้ภาพถ่าย ภาพวาดประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานฝีมือและสื่อภาพอ่ืน ๆ เพ่ือส ารวจปัญหาหรือ
สถานการณ์  สามารถจัดท าได้ทั้งแบบภาพยนตร์หรือนิทรรศการภาพถ่าย  เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมาก 
ในการน าเสนอปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยอาจท าได้ทั้งการโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอ แอพพลิเคชั่นทางออนไลน์ 
และการสร้างเครือข่ายเพจออนไลน์ เพ่ือสื่อสารหรือสร้างนิทรรศการออนไลน์ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
 ตัวอย่างที่รู้จักกันดีของการใช้ Photo voice สามารถดูได้ในภาพยนตร์เรื่อง Born in Brothels  
ซึ่งได้รับรางวัลออสการ์สาขาสารคดียอดเยี่ยมในปี พ.ศ. 2548 โดยช่างภาพ Zana Briski ได้ท าการบันทึก
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิงที่ให้บริการทางเพศและบุตรหลานของพวกเขาในย่านโคมแดงแห่งกัลกัตตา 
โดย Zana Briski ได้ตัดสินใจมอบกล้องถ่ายรูปให้เด็ก ๆ และขอให้พวกเขาถ่ายภาพจากมุมมองของพวกเขาเอง 
ซึ่งเกิดเป็นมุมมองที่ละเอียดอ่อนและโดดเด่น ผลดังกล่าวก่อให้เกิดการจัดกิจกรรม Kids With Cameras และ 
Kids With Destiny ซึ่งยังคงท างานของ Briski และได้เปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ให้กับเด็ก ๆ หลายคนที่เกี่ยวข้อง
 Hutong to Highrise (http://english.cri.cn/3100/2006/08/31/63@133236.htm) 

เป็นโครงการ Photo voice ว่าด้วยเรื่องราวของผู้คนในย่าน Hutong ในกรุงปักกิ่งซึ่งถูกบังคับให้ 
ย้ายออกจากย่านที่อยู่อาศัยเก่าหลายชั่วคนซึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมและผู้คนไปสู่ตึกสูงซึ่งแม้จะมีความทันสมัย
แต่ท าให้ความเป็นชุมชนหายไป ขาดเพ่ือนบ้านและเครือข่ายทางสังคม     
   

https://translate.google.com/translate?hl=th&prev=_t&sl=auto&tl=th&u=http://english.cri.cn/3100/2006/08/31/63%40133236.htm
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เครื่องมือ 6 : 
หลักการวางจัดล าดับกระบวนการ/กิจกรรมกลุ่ม (Sequencing) 

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
พื้นฐาน 

ทักษะสิทธิมนุษยชน 

การวางแผนและ
การด าเนินการ 

ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ
วางแผนและออกแบบ
กระบวนการ/ กิจกรรม     
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจล าดับ
ของกิจกรรมในกระบวนการ
กลุ่ม 

ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด - การมีส่วนร่วม 
- การค านึงอย่างรอบด้าน 
- การเสริมพลัง  
- ความเท่าเทียม 
และการไม่เลือกปฏิบัติ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 หลักการวางจัดล าดับกระบวนการ/กิจกรรมกลุ่ม (Sequencing) สามารถน ามามาใช้กับทั้งหมดหรือ
บางส่วน ต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วม สถานที่ เป็นต้น  
โดยทั่วไปมีหลักการวางแผนกระบวนการ/กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับกระบวนการฝึกอบรม
สิทธิมนุษยชน โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างพลังแห่ง
การเรียนรู้ร่วมกันและเกิดเครือข่ายความสัมพันธ์เป็นทีม ดังนี้ 
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ตารางอธิบายความส าคัญล าดับกระบวนการ/กิจกรรมกลุ่ม (Sequencing) 

ลักษณะกิจกรรม วัตถุประสงค์/รูปแบบ การค านึงกระบวนการ 
ด้านฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนศึกษา 

1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
(Ice breaker activities) 
 

เปิดโอกาสให้รู้จักกัน รู้สึกสบายใจซึ่งกันและกัน  
มีหลัก 5 ประการคือ                   
- เน้นความสนุก                                  
- เชิญชวนให้ผู้คนหัวเราะ                               
- ไม่คุกคาม (ทุกคนรู้สึกปลอดภัย)                       
- มีการตอบโต้ แบ่งปันโอกาสแก่กัน          
- เรียบง่ายและเข้าใจง่าย  

- การให้ความส าคัญกับผู้เรียน
ทุกคนอย่างเท่าเทียม 
 
- การสร้างการมีส่วนร่วม              
การเสริมพลัง การสร้างหน้าที่
และความรับผิดชอบ 
 
- การค านึงถึงการจัดสถานที่           
อย่างเหมาะสมโดยเน้น 
การมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน 
และการปฏิบัติมากกว่า 
การฟังบรรยาย 
 
- การเรียนรู้ผ่านบรรยากาศ          
สิทธิมนุษยชน 
 
- มุ่งหวังให้เกิดความตระหนัก      
ด้านสิทธิมนุษยชนและเกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงทักษะ
กระบวนการเพ่ือแก้ปัญหา 

2. กิจกรรมกระตุ้นพลัง 
(De – Inhibitizer 
activities)   

ดึงพลังงานของผู้เข้าร่วมออกมาเพ่ือให้เกิด การตื่นตัว 
กล้าที่จะแสดงออก  พร้อมสร้างสนามพลังการเรียนรู้ 

3. กิจกรรมสร้าง 
ความเชื่อม่ันการไว้วางใจ 
(Trust activities)         

มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ทางกายและวาจา  
ลดความเสี่ยง  เน้นความร่วมมือและการสนับสนุน
ก่อให้เกิดความไว้วางใจข้ึนทีละน้อย  

4. กิจกรรมการสื่อสารพูดคุย 
(Communication 
activities) 

เน้นการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารพูดคุย ระหว่างกัน 
สร้างทักษะในการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เรียนรู้ความคิดความรู้สึก และพฤติกรรม ระหว่างกัน 

5. กิจกรรมการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาร่วมกัน 
(Decision-making 
activities) 

กระตุ้นให้เกิดการคิดทบทวนสถานการณ์ วิเคราะห์ 
และตัดสินใจร่วมกัน สร้างความรู้สึกของ               
การมีส่วนร่วม สร้างคุณค่าให้เกิดแก่บุคคล 
เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

6. กิจกรรมที่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(Social change 
activities) 

สร้างกิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันที่จะมุ่งผล 
ไปสู่การเปลี่ยนแปลง เช่น  
บุคคล : เปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความรู้สึก พฤติกรรม  
สิทธิมนุษยชน 
องค์กร : เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์กระบวนการ
ท างาน วัฒนธรรมองค์กรที่เคารพ สิทธิมนุษยชน 
ชุมชน : เปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาความสัมพันธ์  
การเลือกปฏิบัติ อคติ  
สังคม : การสร้างความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน
ตามระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับรูปแบบ
วัฒนธรรม นโยบายระดับชาติ การแก้ไข ความขัดแย้ง 
การปรับปรุงการศึกษา เศรษฐกิจ การเกษตร
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
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เครื่องมือ 7 : 
วงจรการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Organising cycle) 

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
พื้นฐาน 

ทักษะสิทธิมนุษยชน 

การวางแผนและ
การด าเนินการ 

ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ
วางแผนและออกแบบ
กระบวนการ/กิจกรรม  
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ล าดับ 
ของกิจกรรมในกระบวนการ
กลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด - การมีส่วนร่วม 
- การค านึงอย่างรอบด้าน 
- การเสริมพลัง  
- ความเท่าเทียมและการไม่
เลือกปฏิบัติ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 วงจรการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Organising cycle) เป็นเครื่องมือซึ่งแสดงขั้นตอนที่อาจใช้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการวางแผนและออกแบบกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เหมาะส าหรับการฝึกอบรม กระบวนการ 
ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การแก้ไขปัญหาองค์กร/ชุมชน 

 
 

จุดประเด็น          
การเรียนรู้

กระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น

วิเคราะห ์ตกผลึก
และท าความเข้าใจ

ร่วมกัน

เกิดองคค์วามรู้ 
ความตระหนักและ
ทัศนคติใหม่จาก

การเรียนรู้

น าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ

ประเมินผลการ
ปฏิบัติ
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วงจรการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (Organising cycle) มีลักษณะคล้ายกับเทคนิคเส้นโค้งการเรียนรู้ “Learning 
curve”  โดยเป็นกระบวนการที่สามารถประยุกต์ใช้ในแต่ละกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบโต้ตอบ
และการน าองค์ความรู้ไปประยุกตใช้เช่นเดียวกัน 

 

1. สรุปข้อมูล: ให้ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับกิจกรรม    

2. ลงมือท า: ผู้เข้าร่วมเริ่มปฏิบัติกิจกรรม  

3. การซักถาม: กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างท ากิจกรรม 

4. การสะท้อน: การส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือได้รับจากการท ากิจกรรม              

5. น าไปใช้: ส่งเสริมให้ผู้เข้ารว่มเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่ได้รับกับพฤติกรรม / การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
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เครื่องมือ 8 : 
เทคนิคการแก้ปัญหาของวิทยากรกระบวนการ (Facilitation Techniques)   

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
พื้นฐาน 

ทักษะสิทธิมนุษยชน 

การวางแผนและ
การด าเนินการ 

เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหา
และเทคนิคส าหรับการจัด
กระบวนการ หรือกิจกรรม
ให้มีความราบรื่น เมื่อต้อง
เผชิญกับความหลากหลาย
และบริบทที่แตกต่างกันไป
ของผู้เข้าร่วม 

ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด - การมีส่วนร่วม 
- การค านึงอย่าง      รอบ
ด้าน 
- การเสริมพลัง  
- ความเท่าเทียม 
และการไม่เลือกปฏิบัติ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 สถานการณ์ 1: ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกินเวลาและไม่ตรงประเด็นซึ่งท าให้ผู้เข้าร่วมคนอ่ืน ๆ 
ไม่มีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็น 

• เทคนิคการแก้ปัญหา: การถอดความ (Mirroring) 
 เป็นกระบวนการที่ย้อนกลับค าพูดของผู้พูดแบบค าต่อค า ช่วยให้ผู้พูดได้ยินสิ่งที่พวกเขาเพ่ิงพูด          
แสดงความเป็นกลางและช่วยสร้างความไว้วางใจได้ ควรท าให้น้ าเสียงอบอุ่นและตระหนักว่าก าลังใช้ค าพูดของ
ผู้พูด ไม่ใช่ของวิทยากร เพ่ือแสดงให้ผู้พูดและกลุ่มเห็นว่าความคิดของพวกเขาได้รับการได้ยินและเข้าใจ             
การถอดความมักใช้ในกระบวนการอภิปรายกลุ่ม การระดมความเห็น อาจเริ่มได้เมื่อวิทยากรใช้ค าพูดของ
ตัวเองเพ่ือพูดในสิ่งที่วิทยากรคิดว่าผู้พูดพูด เช่น “ดูเหมือนว่าคุณก าลังพูด… [แทรกเนื้อหาถอดความ]” ในทาง
กลับกันการถอดความเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตระหนักว่าเขาพูดอะไรออกไปและ
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาเมื่อผู้ เข้าร่วมก าลังอภิปราย 
ออกนอกประเด็น และต้องการท าให้กระบวนการเร็วขึ้น ทั้งนี้ในช่วงท้ายของการถอดความอาจสามารถ
ด าเนินการสรุปรวบยอด โดยสรุปแนวความคิดต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนพร้อมกันภายในการอภิปรายครั้งเดียว ซึ่งจะช่วย
สรุปมุมมองที่แตกต่างกันและแสดงให้เห็นว่าความคิดหลายอย่างได้รับการรับฟัง มีความถูกต้อง เท่าเทียมกัน 

• เทคนิคการแก้ปัญหา: การระดมความเห็นโดยไม่ตัดสิน (Gathering Ideas) 
 หากวัตถุประสงค์ของกระบวนการกลุ่มคือการระดมความเห็น แนวทาง ข้อเสนอต่าง ๆ อย่างทั่วถึง    
แต่ระหว่างกิจกรรมนั้นเกิดปัญหาที่ท าให้กระบวนการสะดุดหรือมีอุปสรรค ถูกชะลอตัวลง เนื่องจากการแสดง
ความเห็น หรืออภิปรายที่มากเกินไป วิทยากรจ าเป็นต้องตั้งโจทย์หรือทบทวนโจทย์เพ่ือให้เกิดความชัดเจนแก่
ผู้เข้าร่วม นี่เป็นเวลารวบรวมความคิดเห็น ไม่ใช่เวลาถกเถียงอภิปรายเจาะลึกในประเด็น ทั้งนี้อาจก าหนดเวลา
ให้กลุ่มใช้เวลาเล็กน้อยในการอภิปรายอย่างอิสระ 
 ตัวอย่างเช่น : ส าหรับกิจกรรมต่อไปวิทยากรอยากให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในทุก
ประเด็น ดังนั้นขอให้ทุกคนตระหนักว่าเรามุ่งเน้นการระดมความเห็นให้ครอบคลุมมากท่ีสุด การแสดงความเห็น
ไม่มีถูกผิด ไม่ใช่เวลาแห่งการตัดสิน  การอภิปรายถกเถียงในประเด็นเจาะลึก สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากที่เรา
ท ากระบวนการเสร็จแล้ว 



98 
 

• เทคนิคการแก้ปัญหา: สร้างพ้ืนที่ให้แก่ทุกคน (Making Space) 
 พ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ งคือการมีส่วนร่วม การสร้างค วามเท่าเทียม  
และการค านึงถึงทุกคนอย่างรอบด้าน วิทยากรต้องตระหนักว่าการที่ผู้เข้าร่วมสละเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ 
เพ่ือมาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ทุกคนย่อมอยากมีเรื่องที่จะพูดคุย แลกเปลี่ยน ตระหนักว่าเสียงของทุกคนมีคุณค่า
และดังเท่าเทียมกันแม้เป็นเสียงที่เงียบงันก็ตาม หน้าที่ของวิทยากรคือการสร้ างพ้ืนที่ให้แก่ทุกคนว่ามีพ้ืนที่ให้
พวกเขาพูดเสมอหากพวกเขาอยากพูดเพ่ือสร้างสนามพลังแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีศักยภาพ ดังนั้นต้องคอยส่ง 
ข้อความและสังเกตไปยังผู้เข้าร่วมที่เงียบ ๆ ตระหนักถึงภาษากายและการแสดงออกทางสีหน้าซึ่งบ่งบอกถึง
ความปรารถนาที่จะพูด และเชื้อเชิญให้พวกเขาพูด เช่น “คุณดูเหมือนว่าคุณอาจต้องการพูดอะไรบางอย่าง…” 
หากพวกเขาปฏิเสธให้วิทยากรหาโอกาสอ่ืน ๆ ต่อไป  หากจ าเป็นวิทยากรอาจปิดกั้นผู้พูดอ่ืน ๆ ที่พูดมาก
ตัวอย่างเช่น “ขอให้เริ่มโดยการพูดทีละคน มันจะเป็นการดีถ้าคุณได้เริ่มพูดก่อน” หากการมีส่วนร่วมอ่อนแอ
มากให้ลอง "เดินไปรอบ ๆ" เพ่ือให้แต่ละคนมีโอกาสพูด 

• เทคนิคการแก้ปัญหา: การจัดล าดับการพูด (Stacking) 
 เทคนิคนี้ช่วยให้ทุกคนผลัดกันเมื่อมีคนหลายคนที่ต้องการพูดพร้อมกัน  นอกจากนี้ยังส่งสัญญาณให้           
ทุกคนรู้ว่าพวกเขาก าลังจะหันมาพูด ดังนั้นแทนที่จะแข่งขันกันเพ่ือหาเวลาพูด ผู้เข้าร่วมอ่ืน ๆ ต่างมีอิสระที่จะ
ฟังการอภิปรายโดยไม่วอกแวก 
 การจัดล าดับการพูดมี 4 ขั้นตอน: 
 1) วิทยากรขอให้ผู้ที่ต้องการพูดยกมือขึ้นก่อน 
 2) ล าดับการพูดถูกสร้างขึ้นเป็นชุด โดยก าหนดหมายเลขให้กับแต่ละคนที่ยกมือขึ้น 
 3) ให้ผู้เข้าร่วมพูดตามล าดับหมายเลข 
 4) เมื่อคนสุดท้ายพูดแล้ววิทยากรจะถามว่ามีใครอยากพูดอีกไหม ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ท าการจัดล าดับอีกรอบ 
 

สถานการณ์ 2:  เม่ือมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบโต้น้อยเกินไป ความคิดเห็นไม่ครบประเด็นหรือไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

• เทคนิคการแก้ปัญหา: การอธิบาย/ยกตัวอย่างเพิ่มเติม 
 เป็นวิธีที่จะกระตุ้นให้ผู้คนแสดงความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือชี้แจงและปรับแต่งความคิดของพวกเขาให้
ผู้ เข้าร่วมคนอ่ืน ๆ เห็นตัวอย่างชัดเจนขึ้น และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็จะน ามาซึ่ งการอภิปราย
เพ่ิมเติม  เทคนิคพ้ืนฐานที่สุดในการดึงผู้คนออกมาแสดงความเห็น คือ การถอดความค าพูดของผู้พูดจากนั้น
ถามค าถามปลายเปิดที่ไม่ใช่ค าสั่ง เช่น “คุณสามารถพูดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหม” “คุณสามารถ
ยกตัวอย่างเพ่ิมเติมเพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจน” 

• เทคนิคการแก้ปัญหา: การสรุปความเพื่อชี้ประเด็น 
 ในการอภิปรายมีการพูดคุยกันหลายครั้ง เนื่องจากแต่ละประเด็นมีหลายแง่มุม อย่างไรก็ตามผู้คน            
มักมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นเฉพาะที่ตนสนใจเท่านั้น      
 การสรุปความเพ่ือชี้ประเด็นช่วยให้ทั้งกลุ่มเห็นแง่มุมที่แตกต่างกันของหัวข้อที่ก าลังสนทนาและถือว่า
แต่ละหัวข้อมีความถูกต้อง เท่าเทียมกัน สิ่งนี้ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลที่คนอ่ืน ๆ มักจะรู้สึกสงสัยว่าท าไม
กลุ่มไม่ตอบสนองต่อความคิดของพวกเขา 
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 การสรุปความเพื่อช้ีประเด็นมี 3 ขั้นตอน: 
 1) วิทยากรระบุว่ากลุ่มก าลังจะถอยออกจากการสนทนาและสรุปเรื่องนี้ 
 2) วิทยากรสรุปการสนทนาต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น “ดูเหมือนว่าบทสนทนาหนึ่งจะเกี่ยวกับ... (ประเด็นที่
คนส่วนใหญ่สนใจ)...อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ....(ประเด็นที่คนส่วนใหญ่สนใจเช่นกัน)...และอีกเรื่องเกี่ยวกับ..(เรื่องที่
คนสนไม่ใจซึ่งวิทยากรต้องสรุปให้ครบทุกประเด็น)....”  
 3) วิทยากรขอค าชี้แจงเพ่ิมเติม ตัวอย่างเช่น “มีการพูดถึงประเด็นที่ 3 นี้เพ่ิมเติมหรือไม่”  

• เทคนิคการแก้ปัญหา: การสร้างก าลังใจ (Encouragement) 
 บ่อยครั้งในระหว่างการประชุมอาจมีคนจ านวนน้อยที่ยินดีเข้าร่วมการสนทนา แลกเปลี่ยนแสดง
ความเห็น หลายครั้งอาจมีคนเริ่มต้นแค่หนึ่งคน วิทยากรควรสร้างพลังด้วยการให้ก าลังใจเล็กน้อยเพ่ือให้บุคคล
นั้นเป็นผู้จุดพลังแก่สนามการเรียนรู้ โดยอาจชื่นชมแง่มุมของหัวข้อ จดจ าค าพูดหรือประเด็นที่มีความหมาย
ส าหรับพวกเขา กระบวนการนี้จะยิ่งสร้างพลังได้อย่างมากหากจัดกลุ่มให้ชายและหญิงคละกัน  ทั้งนี้การให้
ก าลังใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในช่วงแรกของการสนทนา และอาจลดน้อยลงได้เมื่อผู้คนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
 

สถานการณ์ 3: เกิดความขัดแย้งในกลุ่มเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันหรือการแสดงความเห็นที่ปิดก้ันผู้อ่ืน 
• เทคนิคการแก้ปัญหา: การฟังเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนกลาง (Listening for common ground) 

 เมื่อสมาชิกในกลุ่มกลายเป็นขั้วเนื่องจากความไม่ลงรอยกันทางความคิดเห็น สถานการณ์จะยากขึ้น  
อย่างไรก็ตามข้อพิพาทส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นล้วนมีข้อตกลงเพ่ือหาทางออกซ่อนอยู่เสมอ กระบวนการแก้ปัญหานี้ 
มุ่งไปที่การฟังเพ่ือตรวจสอบข้อขัดแย้งของกลุ่มและมุ่งเน้นไปที่พ้ืนที่การสร้างพ้ืนที่ส่วนกลาง 
 การฟังเพื่อสร้างพื้นที่ส่วนกลาง มี 4 ข้ันตอน 
 1) ระบุว่าคุณก าลังจะสรุปความแตกต่างและความเหมือนของความคิดเห็น  ตัวอย่างเช่น “ขอฉันสรุป
สิ่งที่ฉันได้ยินจากพวกคุณแต่ละคน ฉันได้ยินความแตกต่างมากมาย แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันมากเช่นเดียวกัน” 
 2) สรุปความแตกต่าง ตัวอย่าง เช่น “ดูเหมือนว่ากลุ่มหนึ่งต้องการ... ..... ...ในขณะที่อีกกลุ่ม 
ต้องการ............” 
 3) สังเกตพ้ืนที่ส่วนกลาง ตัวอย่าง เช่น “ดูเหมือนคุณทั้งคู่จะเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการใน 
ประเด็น............” 
 4) ตรวจสอบความถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น “ฉันเข้าใจถูกหรือไม”่ 

• เทคนิคการแก้ปัญหา: การจัดสมดุล 
 ทิศทางของการอภิปรายมักเป็นไปตามผู้น าของกลุ่มที่ก าหนดโดยคนไม่กี่คนแรกที่พูด  การใช้เทคนิค
การจัดสมดุล ด าเนินการได้โดยการขอมุมมองความเห็นอ่ืน ที่อาจมีอยู่ แต่ไม่ได้แสดงออกมา การจัดสมดุล      
ไม่เพียงช่วยให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนได้รับโอกาสในการแสดงความเห็นของตน แต่ยังส่งผลดีอย่างมากต่อ 
การสร้างบรรทัดฐานการมีส่วนร่วมและการครอบคลุมของกลุ่ม ท าให้ผู้คนตระหนักว่า  “ที่นี่เป็นพ้ืนที่ซึ่งพร้อม
จะยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกคน ไม่ว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไร ไม่ว่าความเห็นนั้นจะถูกส่งเสียง
ออกมาเบาเพียงใดก็ตาม”  วิทยากรอาจลองใช้วลีต่าง ๆ ต่อไปนี้ เช่น 
 “ตอนนี้เรารู้แล้วว่าคนสองคนยืนอยู่ตรงไหนของประเด็นนี้ คนอ่ืนมีต าแหน่งอ่ืนหรือไม่” 
 “มีวิธีอ่ืนในการดูสิ่งนี้หรือไม่” 
 “ทุกคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่” 
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เครื่องมือ 9 : 
การท าแผนที่ความคิด (Mind mapping) 

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
พื้นฐาน 

ทักษะสิทธิมนุษยชน 

การวางแผน      
การด าเนินการ
และการ
ประเมินผล 

เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้
ในการพัฒนากระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ
การสร้างชุดแนวคิดหลัก
หรือประเด็นปัญหา และ
สร้างองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม 

30 นาที
ถึงหนึ่ง
ชั่วโมง 

ฟลิปชาร์ต 
ปากกาสี 
หลายสี 

- การมีส่วนร่วม 
- การค านึงอย่างรอบด้าน 
- การเสริมพลัง  
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 การท าแผนที่ความคิด (Mind mapping) เป็นการร่างภาพความคิดที่เชื่อมโยงกัน โดยปกติจะเริ่มต้น
ด้วยค าง่าย ๆ ที่เป็น Key words 2-3 ค า โดยน าความคิด แนวคิดหรือประเด็น วางไว้ตรงกลางแล้วเพ่ิม
ความคิดและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันในลักษณะที่บอกเล่าเรื่องราว  แผนที่ความคิดสามารถวาดด้วยมือ
เป็น "บันทึกคร่าว ๆ" ระหว่างการประชุมหรือบนกระดาษแผ่นใหญ่บนผนังหรือเป็นรู ปภาพคุณภาพสูง              
เมื่อมีเวลามากขึ้นค าแนะส าหรับการสร้างแผนที่ความคิด      
 กระบวนการ           
 1. เริ่มวาดที่จุด “กึ่งกลาง” ของกระดาษก่อน โดยการก าหนดประเด็น หัวเรื่องที่จะสื่อสาร จากนั้น
เริ่มต้นที่จุดกึ่งกลางจะท าให้สมองของเราเป็นอิสระ พร้อมที่แตกหน่อความคิดออกไปยังทุกทิศทาง 
 2. ใช้รูปภาพหรือวาดรูปประกอบ เพราะรูปภาพช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจน อีกทั้งภาพที่อยู่ตรง
กึ่งกลางจะดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นท าให้เรามีจุดโฟกัสที่แน่นอน      
 3. ใช้สีหลากสีสัน เพ่ือให้แต่ละประเด็นเกิดความเข้าใจได้ง่าย เป็นระเบียบ อีกทั้ งสีสันจะท าให้เกิด
ความตื่นตัว ดูน่าอ่านมากยิ่งขึ้น                                               
 4. วาด “กิ่ง” ซึ่งเป็นตัวแทนความเกี่ยวข้องของประเด็น อาจเป็นวัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนได้เสีย ปัจจัย 
กระบวนการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยวาดออกมาจากภาพตรงกลางแล้วแตกกิ่ งก้านสาขาออกมาตามแต่ 
ความเกีย่วข้องในประเด็นท่ีเราจะคิดได้แต่ต้องให้เส้นเชื่อมต่อกันกัน                             
 5. ใช้เพียงแค่ “คีย์เวิร์ด” เท่านั้น หรือวาดรูปเพ่ิมเติมได้ ส าหรับเส้นกิ่งแต่ละเส้นและคีย์เวิร์ดต้องอยู่
บนเส้น เหตุผลที่เขียนเฉพาะคีย์เวิร์ดก็เพราะว่า คีย์เวิร์ดแบบโดด ๆ จะท าให้เกิดให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย สามารถ
แก้ไขง่าย ทั้งยังเป็นการฝึกการสรุปประเด็น การฝึกจดจ าใจความกระบวนการทั้งหมด เพ่ือให้สามารถอธิบายใน
ภายหลัง  
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เครื่องมือ 10 : 
แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagrams) 

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
พื้นฐาน 

ทักษะสิทธิมนุษยชน 

การวางแผน      
การด าเนินการ
และการ
ประเมินผล 

เป็นเครื่องมือภาพ
อเนกประสงค์ที่สามารถใช้
เพ่ือท าความเข้าใจประเด็น
และล าดับความส าคัญ และ
ใช้ในการพัฒนาผลลัพธ์และ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 

2 ชั่วโมง 
ขึ้นไป 

ฟลิปชาร์ต 
ปากกาสี 
หลายสี 

- การมีส่วนร่วม 
- การค านึงอย่างรอบด้าน 
- การเสริมพลัง  
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 แผนภาพต้นไม้  (Tree Diagrams) มักเป็นส่วนหนึ่ งของวิธีการวางแผนแบบมีส่วนร่วม เช่น  
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการจัดล าดับองค์ประกอบความเกี่ยวข้องของปัญหา               
ซึ่งถูกสะท้อนออกมาเป็นแผนภาพเหมือนต้นไม้        
 กระบวนการ          
 1. ก าหนดให้ปัญหาหลักแสดงเป็นล าต้นของต้นไม้       
 2. ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งข้อดีและข้อเสียจะแสดงในส่วนระบบของราก    
 3. ส่วนผลลัพธ์จะแสดงผลในส่วนกิ่งก้าน        
 4. ข้อเสนอแนะสามารถจัดท าเป็นรูปของดอกหรือผล 

 สามารถใช้แผนผังต้นไม้เพ่ือเป็นแนวทางในระบบการออกแบบ และการประเมินผล  โดยใช้ทั้งแบบ
บุคคลหรือกลุ่ม และใช้เป็นแบบฝึกหัดการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม การแก้ปัญหาชุมชน แผนภาพต้นไม้สามารถ
ช่วยให้ผู้คนค้นพบและวิเคราะห์สาเหตุพ้ืนฐานของปัญหา ก าหนดและจัดอันดับประเด็นปัญหาเฉพาะหรือ
ค้นหาเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกัน ในบริบทอ่ืน ๆ แผนภาพต้นไม้อาจใช้เพ่ือแสดงเครือข่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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เครื่องมือ 11 : 
ตัวอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Workshop on 
Universal Declaration of  Human Rights) 

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
พื้นฐาน 

ทักษะสิทธิมนุษยชน 

ด าเนิน
กระบวนการ
ฝึกอบรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตัวอย่างโดยใช้กระบวนการ
โต้ตอบเพื่ออ านวย          
ความสะดวกในการเรียนรู้
เกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน 

2 ชั่วโมง ฟลิปชาร์ต 
ปากกาสี 
หลายสี 
กระดาษสี        
บัตรค า 
กระดาษ เอ 4 

- การมีส่วนร่วม 
- การค านึงอย่าง       
รอบด้าน 
- การเสริมพลัง  
- ความเท่าเทียมและการ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 นี่คือตัวอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) มีข้ันตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1: อธิบายความหมายและหลักการของสิทธิมนุษยชน 
 1. วิทยากรเริ่มจากแนะน าตัวเองกับผู้ เข้าร่วมและอธิบายจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม              
 2. วิทยากรขอให้ผู้เข้าร่วมแนะน าตัวเอง ชื่ออะไร ท าอะไร ที่ไหน รวมทั้งกล่าวความคาดหวังส าหรับ
กิจกรรม   
 3. วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมสะท้อนความหมายของสิทธิมนุษยชนที่ตนเองเข้าใจสั้น ๆ บนกระดาษข้อความสี
และน ามาติดบนกระดานเพื่อจัดล าดับ (อาจใช้เครื่องมือออนไลน์ เช่น Menti เพ่ือจัดกลุ่มค าและดึงความสนใจ) 
 4. วิทยากรอ่านสิ่งที่ผู้เข้าร่วมเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน              
 5. วิทยากรใช้งานน าเสนอ PowerPoint เพ่ือแสดงภาพรวมของสิทธิมนุษยชนได้แก่ ประวัติความเป็นมา 
ความหมาย การเกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และหลักสิทธิมนุษยชน              
          6. วิทยากรขอให้ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งอ่านค าน าของ UDHR เพ่ือแสดงวัตถุประสงค์ของปฏิญญา ฯ 

ขั้นตอนที่ 2: สิทธิมนุษยชนตามที่ก าหนดโดย UDHR      
 1. จัดเก้าอ้ีให้เป็นวงกลม ในลักษณะเก้าอ้ีดนตรี โดยมีเก้าอ้ีน้อยกว่าจ านวนผู้เข้าร่วม 1 ตัว 
 2. ผู้อ านวยความสะดวกแจกบัตรสิทธิมนุษยชนให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน  การ์ดแต่ละใบมีสิทธิที่ก าหนด
ตาม UDHR  
 3. วิทยากรอธิบายกฎของเกมที่  “สายลมแห่ง UDHR”  เริ่มจากขอให้ผู้เข้าร่วมยืนล้อมรอบเก้าอ้ี              
มีการเล่นดนตรีและเมื่อดนตรีหยุดลงผู้เข้าร่วมจะต้องแข่งกันนั่งเก้าอ้ี ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้รับที่นั่งจะเป็นผู้ก าหนด
ทิศทางสายลมในเกม หลังจากผู้เข้าร่วมนั่งแล้วพวกเขาจะต้องถามและจดจ าบัตรสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในมือ            
ของเพ่ือนที่นั่งทั้งทางขวาและทางซ้ายผู้ก าหนดทิศทางสายลมพูดกับผู้เข้าร่วมด้วยล าดับดังนี้ 
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• “สายลมแห่ง UDHR พัดไปทางขวา” ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องระบุถึงสิทธิมนุษยชนบนการ์ด       
ที่อยู่ในมือของเพ่ือนที่นั่งทางขวา 

• “สายลมแห่ง Wind of UDHR พัดไปทางซ้าย” ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องระบุสิทธิของมนุษย์ 
บนการ์ดที่อยู่ในมือของเพ่ือนที่นั่งทางซ้าย 

• “พายุทอร์นาโด” ผู้เข้าร่วมทุกคน (รวมทั้งผู้ก าหนดทิศทางสายลม) ยืนขึ้นและแข่งกันเพ่ือหา
เก้าอ้ีใหม ่ห้ามนั่งเก้าอ้ีตัวเดิม 

ผู้ที่ไม่สามารถหาเก้าอ้ีได้คือผู้ก าหนดทิศทางสายลมคนใหม่  เล่นซ้ าจนกว่าจะได้ผู้ก าหนดทิศทางสายลม 3 คน 
 4. เมื่อเกมจบลงและผู้เข้าร่วมกลับไปยังที่นั่ง วิทยากรขอให้ผู้เข้าร่วมตั้งชื่อสิทธิมนุษยชนบนบัตรค า
ของตนเอง          
 5. วิทยากรใช้งานน าเสนอ PowerPoint อธิบายสิทธิมนุษยชนทั้งหมดใน UDHR              

ขั้นตอนที่ 3: สิทธิมนุษยชน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง 
 1. วิทยากรอธิบายสิทธิมนุษยชน 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ICESCR 
และสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR                      
 2. ผู้ เข้าร่วมจัดกลุ่มแบบสุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รับกระดาษสี 2 ใบที่มีสีต่างกัน (เช่น  สีชมพูและ                  
สีเขียว) จากนั้นกลุ่มต่าง ๆ อ่านสิทธิที่อยู่ใน UDHR และตัดสินใจว่าสิทธิใดเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม ICESCR และสิทธิใดเป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และเขียนลงบนกระดาษสี ICCPR                
 3. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน     

ขั้นตอนที่ 4: สรุปผลกิจกรรม 
 1. วิทยากรบรรยายสรุปผลการจัดกิจกรรมและอภิปรายเ พ่ิมเติม เกี่ ยวกับ  UDHR,  ICCPR, 
ICESCR  และหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน 
 2. วิทยากรประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมถามว่ากิจกรรมเป็นไปตามความคาดหวัง
หรือไม ่             
 3. วิทยากรปิดกิจกรรม  
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เครื่องมือ 12 : 
ตัวอย่างกระบวนการจัดกิจกรรม: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Workshop overview: 
Introduction to human rights) 

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
พื้นฐาน 

ทักษะสิทธิมนุษยชน 

ด าเนิน
กระบวนการ
ฝึกอบรม 

ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
มีส่วนร่วมเพ่ือท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ  
สิทธิมนุษยชนและกลไก 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2 ชั่วโมง ฟลิปชาร์ต 
ปากกาสี 
หลายสี 
กระดาษสี        
บัตรค า 
กระดาษ เอ 4 

- การมีส่วนร่วม 
- การค านึงอย่างรอบด้าน 
- การเสริมพลัง  
- ความเท่าเทียม 
และการไม่เลือกปฏิบัติ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
กระบวนการถูกออกแบบโดยคาดหวังว่า หลังจบกิจกรรมผู้เข้าร่วมจะมีองค์ความรู้ ดังต่อไปนี้ 

• รู้จักกับสิทธิมนุษยชนและกรอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
• รู้จักกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเทศ 
• มีโอกาสที่จะใช้กระบวนการสิทธิมนุษยชนกับงาน / ประเด็นที่ตนเองเกี่ยวข้อง 
• รู้จักกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บทบาท ความรับผิดชอบ และบริการด้านสิทธิมนุษยชน 
• รู้จักกับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กรอบเวลา 
• 2 ชั่วโมง (ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของกระบวนการและกลุ่มเป้าหมาย) 

ผู้เข้าร่วม/กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่มีความรู้ และไม่ทราบเกี่ยวกับกระบวนการและกลไก  
สิทธิมนุษยชนเบื้องต้น 

เวลา กิจกรรม 

00.00 น การแนะน าตัวเองเบื้องต้น ชื่ออะไร ท าอะไร ท างานที่ไหน 

00.10 น แบบฝึกหัดกล่องเครื่องมือ: แต่ละคนเขียนสิ่งหนึ่งที่พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยน/สนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมนี้และสิ่งหนึ่งที่พวกเขาคาดหวังจากกระบวนการ แบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับกลุ่ม 

00.15 น แนะน าการวัตถุประสงค์ ก าหนดการ ก าหนดกติการ่วมกัน 

00.20 น การระดมความคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้เข้าร่วม 



105 
 

เวลา กิจกรรม 

00.30 น แบบฝึกหัดการท าแผนที่: ผู้เข้าร่วมวาดชุมชน บ้าน ภูมิภาคหรือสถานที่ท างาน โดยใช้
กระดาษโน้ตสีเขียวและสีน้ าเงิน ระบุสามสิ่งที่ดีเยี่ยมและสามสิ่งที่ไม่ดี (อาจระบุถึง 
ความไม่เป็นธรรม/ปัญหาในพ้ืนที่/การเลือกปฏิบัติ) น าเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับกลุ่ม 

01.00 น การน าเสนอ PowerPoint เกี่ยวกับกรอบสิทธิมนุษยชน 

01.20 น ใช้ประเด็นที่ยกข้ึนในการท าแผนที่เชื่อมโยงกับกรอบสิทธิมนุษยชน 

01.30 น แจกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเฉพาะทั้งในและต่างประเทศ        
โดยสามารถใช้คลิปข่าว หนังสือพิมพ์ ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม การ์ดสถานการณ์ จากนั้น
อภิปรายปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้องในกลุ่ม และน าเสนอโดยใช้หลักการ 5W 1H  

01.50 น การประเมินผล 

02.00 น ปิดกิจกรรม 

 ทั้งนี้กระบวนการออกแบบกิจกรรมสิทธิมนุษยชนในประเด็นอ่ืน ๆ อาจมีความแตกต่ างกันไปตาม
เป้าประสงค์และผู้เข้าร่วม แต่โดยหลักการแล้วต้องค านึงให้เกิดความได้สัดส่วนระหว่างบริบทของผู้เข้าร่วมและ
ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังในกิจกรรม โดยอาจค านวณได้เป็น        
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ = (ระดับการมีส่วนร่วม x ระยะเวลา / จ านวนกลุ่มเป้าหมาย) โดยค านึงถึงผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลงด้านองค์ความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ และมุ่งเน้นทักษะสิทธิมนุษยชนในการวิเคราะห์เชื่อมโยง
กฎหมายกับสถานการณ์ความเข้าใจในกลไกลและการน ากรอบสิทธิมนุษยชนปรับใช้ในกระบวนงานของตนเอง 
ดังตารางสรุปได ้ดังนี้ 

แนวทางการออกแบบกิจกรรมและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป 
ความคาดหวัง              
ต่อกระบวนการ 

ความคาดต่อวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
 

ความคาดหวังต่อทักษะและ
พฤติกรรมสิทธิมนุษยชน 

1. ท าความเข้าใจ             
ความคาดหวังและธรรมชาติ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดกระบวนการและ
สถานที่ให้เหมาะสมต่อ
ผู้เขา้ร่วม 
3. สร้างบรรยากาศที่เอ้ือ     
ต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. รู้จักความหมายและหลักการ         
สิทธิมนุษยชนเบื้องต้น 
3. รู้จักกฎหมายสิทธิมนุษยชน          
ในประเด็นการเรียนรู้ 
4. รู้จักกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในประเด็นการเรียนรู้ 
5. รู้จักสถานการณ์และผู้มีส่วนได้เสีย          
ในประเด็นการเรียนรู้ 
6. การน าไปปรับใช้ 

1. การมีส่วนร่วม 
2. การค านึงอย่างรอบด้าน 
3. การเสริมพลัง  
4. ความเท่าเทียมและ          
การไม่เลือกปฏิบัติ 
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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เครื่องมือ 13 : 
เกมไพ่แห่งความเท่าเทียมกัน (Cards of Equality) 

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
พื้นฐาน 

ทักษะสิทธิมนุษยชน 

ด าเนิน
กระบวนการ
ฝึกอบรม 

ใช้กิจกรรมเชิงประสบการณ์
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือจ าลอง
ความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่
ในสังคม 

20 นาที
ถึง 1 
ชั่วโมง 

ฟลิปชาร์ต 
ปากกาสี 
การ์ดไพ่  
1 ส ารับ 

- การมีส่วนร่วม 
- การค านึงอย่างรอบด้าน 
- การเสริมพลัง  
- ความเท่าเทียม 
และการไม่เลือกปฏิบัติ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• จ านวนผู้เข้าร่วม 
 ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 

• เวลาที่ต้องการ 
 เวลาที่ใช้ในกิจกรรมนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ เข้าร่วมและการตระหนักต่อความ                 
ไม่เท่าเทียม อาจใช้เวลา 20 นาท ีหรือต่อเนื่องเป็นชั่วโมง 

• อุปกรณ์ 
 การ์ดไพ ่1 ส ารับ (รวมใบโจ๊กเกอร์)  

• วัตถุประสงค์ 
 เกมนี้ออกแบบมาเพ่ือสร้างประสบการณ์จ าลองของความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่ในสังคม  จัดท าขึ้น             
ในลักษณะที่ผู้เข้าร่วมจะได้จ าลองตัวตนและสถานะที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและจ าเป็นต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จะมีประโยชน์เมื่อท างานกับประเด็นการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมกัน 

• กติกา                   
 ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะได้รับการ์ดไพ่เพ่ือใช้สร้างกลุ่ม (กลุ่มละสี่คน) สมาชิกแต่ละกลุ่มต้องถือไพ่ประเภท
เดียวกัน ได้แก่ หัวใจ ทั้งหมด หรือ ข้าวหลามตัด หรือ โพด า หรือดอกจิก ไพ่แต่ละใบมีมูลค่าคะแนน ดังนี้ 

 โจ๊กเกอร์ = สามารถเป็นชุดใดก็ได้มูลค่า 50 คะแนน 
เอซ  = 25 คะแนน 

 คิง   = 13 คะแนน 
 ควีน = 12 คะแนน 
 แจ็ค = 11 คะแนน 
ไพ่ตัวเลขอ่ืน ๆ ซึ่งระบุมูลค่าตรงหมายเลขของตัวเอง นั่นคือ 10 = 10 คะแนน 9 = 9 คะแนน เป็นต้น 
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เริ่มการเล่นโดยให้ข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนแก่ผู้เข้าร่วม ได้แก่  
 1. นับจ านวนผู้เข้าร่วมในกลุ่ม              
 2. เลือกไพ่หมายเลขเดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไพ่ในกระบวนการมีชุดและคะแนนที่หลากหลาย 
โดยเลือกประเภทไพ่ที่จะท าให้บางไพ่สามารถสร้างกลุ่มได้และบางไพ่ไม่สามารถสร้างได้ ตัวอย่าง เช่น วิทยากร
อาจแจกไพ่สามใบที่เป็นหัวใจ ดังนั้นผู้เข้าร่วมที่มีไพ่หัวใจ จะไม่สามารถสร้างกลุ่มได้ (กลุ่มละสี่คน) ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าโจ๊กเกอร์เป็นหนึ่งในไพ่ทีอ่ยู่ในกระบวนการ เนื่องจากนี้มีคะแนนสูงสุดและสามารถเป็นกลุ่มใดก็ได้ 
 3. มอบไพ่ให้กับผู้เข้าร่วมแต่ละคน ขอให้ผู้เข้าร่วมอย่าเปิดเผยไพ่        

ข้อควรระวัง: ส าหรับผู้เข้าร่วมที่ประสบกับความไม่เท่าเทียมกันในชีวิตของพวกเขา วิทยากรจะต้องจัดการไพ่
เพ่ือที่พวกเขาจะไม่เล่น “ตัวเอง” (เช่น อย่าให้ไพ่ที่มีมูลค่าต่ าแก่ผู้ที่มีประสบการณ์หรือมีความเสี่ยงต่อ 
การเลือกปฏิบัติ) 

 4. เมื่อผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีการ์ดแล้วคุณจะอธิบายกฎได้ อาจสร้างเงื่อนไข หรือ รางวัล ที่คุณต้องการ
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมต้องการแข่งขันเพ่ือชัยชนะ 

• พวกเขามี [เวลาที่ก าหนด] ในการรวมกลุ่มกันสี่คน 
• กลุ่มท่ีชนะ จะต้องเป็นรวมไพ่ชุดเดียวกันและมีมูลค่ารวมสูงสุด 
• ระหว่างเล่น ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยไพ่ของตนหรือไม่  
• เมื่อตกลงรวมกลุ่มได้ให้ยืนแยกออกมาจากกลุ่มส่วนใหญ่ให้ชัดเจน 

 5. ประกาศ "เกมเริ่มต้น" คอยกระตุ้นเวลาโดยประกาศย้ าเตือนว่าเหลือเวลาอีกกี่นาที โดยเน้นย้ าเมื่อ
เหลือ 2 นาที 1 นาที แล้วนับถอยหลังใน 10 วินาทีสุดท้าย   
     หมายเหตุ: บางครั้งผู้เข้าร่วมอาจสามารถรวมกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว พยายามกระตุ้นพลังงาน                  
ในกิจกรรมอย่าให้ตก ซึ่งโดยธรรมชาติผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องแย่งชิงผู้เล่นเพ่ือให้ได้กลุ่มที่มีแต้มสูงสุด  
 6. สังเกตและจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเลือกอาสาสมัครสังเกตการณ์ สิ่งส าคัญคือ ต้องรักษาพลังงาน
และความตึงเครียดของเกมไว้ในขณะเดียวกันก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีใครประสบปัญหาที่ยอมรับไม่ได้ 
 7. เมื่อหมดเวลาให้ทุกคนหยุดนิ่ง              
 8. นับคะแนนกลุ่ม                      
การพูดคุย                     
 ให้เวลากลุ่มเพื่อพูดคุย ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร ในกิจกรรม ผู้เข้าร่วมรู้สึกกับบทบาทของตนอย่างไร   
การสะท้อนกิจกรรม          
 การอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้รับจากกิจกรรม ตัวอย่างเช่น การอภิปรายสามารถส ารวจ 

• เกิดอะไรขึ้นบ้างในกิจกรรม (ภาพรวม) 
• มีการแสดงบทบาทอะไรบ้างในกิจกรรม 
• บทบาทของตัวเองที่ได้รับคืออะไร รู้สึกอย่างไร ปฏิกิริยาของเพ่ือนคนอ่ืนเป็นอย่างไร  
 และเราท าอย่างไรกับปฏิกิริยานั้น 
• บทบาทเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอย่างไรใน "โลกแห่งความจริง" 
• ใครใน "โลกแห่งความจริง" อาจเป็นโจ๊กเกอร์ / สองโพด า / กลุ่มไพ่ที่มีมูลค่าสูง... 

การประยุกต์ใช้ 
 กิจกรรมนี้มีความหมายอย่างไรกับผู้เข้าร่วม สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องในที่ท างาน / โรงเรียน / 
ชุมชนได้อย่างไร ? 
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เครื่องมือ 14 : 

เกมส์ลูกบอลเพลิง (Fireball) 

ควรใช้เมื่อใด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
พื้นฐาน 

ทักษะสิทธิมนุษยชน 

ด าเนิน
กระบวนการ
ฝึกอบรม 

กิจกรรมเชิงโต้ตอบ              
เพ่ือใช้สรุปหัวข้อที่พูดคุยกัน
ก่อนหน้านี้                   
(ใช้เป็นกิจกรรมสรุป
บทเรียน หรือ morning 
click ในวันถัดไป) 

10 - 20 
นาที 

กระดาษ เอ 4
หลายแผ่น 
ปากกาสี 

- การมีส่วนร่วม 
- การค านึงอย่างรอบด้าน 
- การเสริมพลัง  
- หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เกมลูกบอลเพลิง (Fireball) ใช้เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจจากหัวข้อที่เรียนรู้ มีกระบวนการ ดังนี้
  1) วิทยากรขอให้ผู้ เข้าร่วมยืนเป็นวงกลมและอธิบายกฎของเกม  วิทยากรจะมอบ                 
“ลูกบอลเพลิง” ให้กับผู้เข้าร่วมหนึ่งคน ลูกบอลนี้ท าจากแผ่นกระดาษหลาย ๆ แผ่น ม้วนทับกันเป็นก้อนกลม 
(ขนาดเท่าลูกส้มโอ) แต่ละแผ่นมีค าถามที่มาจากหัวข้อการเรียนรู้ที่ได้เรียนไปแล้วเขียนอยู่  
  2) วิทยากรเปิดเพลงที่ผู้เข้าร่วมชอบ โดยผู้เข้าร่วมเริ่มส่งลูกบอลไปรอบ ๆ แก่ผู้เข้าร่วม 
คนอ่ืน ๆ และส่งต่อกันไปเรื่อย ๆ ขณะที่เพลงยังเปิดอยู่  เมื่อเพลงหยุดผู้เข้าร่วมที่ถือลูกบอลอยู่จะแกะ
แผ่นกระดาษชั้นนอกสุดออกมาเปิดอ่านและตอบค าถามที่วิทยากรเขียนไว้ในกระดาษแผ่นนั้น เกมส์จะด าเนิน
ต่อไปจนกว่าลูกบอลไฟจะดับ หมายถึงเม่ือผู้เข้าร่วมได้ตอบค าถามจากแผ่นกระดาษค าถามแผ่นสุดท้าย  
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รวมค าศัพท์สิทธิมนุษยชนและความหมายที่น่าสนใจ 

 สิทธิมนุษยชนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตรสูง ซึ่งมักจะเกิดสถานการณ์ ประเด็น และผู้เกี่ยวข้อง
ใหม่ ๆ พัฒนาการอยู่ตลอด ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส าคัญที่วิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนจะต้องพยายาม
ศึกษาหาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะการท าความเข้าในเนื้อหา ความหมายของถ้อยค าด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะน าไปสู่ 
การเข้าใจในสาระและประเด็นของสิทธิมนุษยชนนั้น ๆ ที่ถูกต้องและน าไปสู่การจัดกระบวนการได้อย่าง
เหมาะสม ต่อไป คณะผู้จัดท าได้รวบรวมค าศัพท์ซึ่งน ามาจากหนังสือศัพท์สิทธิมนุษยชน (เล่ม 1) และหนังสือ                 
ศัพท์สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา (เล่ม 2) ของส านักงานคณะกรรมการ          
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยรวมค าศัพท์สิทธิมนุษยชนและความหมายที่น่าสนใจ ดังนี้ 

ค าศัพท ์ ความหมาย 

ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
HUMAN DIGNITY 

 
 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นค าที่ใช้อธิบายความเชื่อที่ว่ามนุษย์ 
ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเชื้อชาติ สีผิว เผ่าพันธุ์ 
เพศ ภาษา ศาสนาใด อยู่ในดินแดนใด มีฐานะทางสังคม หรือมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจ เช่นใด ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงต้องเท่าเทียมกัน                 
และจักต้องปฏิบัติต่อกันให้สมกับการเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี ทั้งยังใช้
กล่าวอ้างเพ่ือเรียกร้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ไม่อาจแยกออกจากความเป็น
มนุษย์ได้ สิทธินี้เป็นสาระส าคัญแห่งความเป็นมนุษย์ ถ้าขาดสิทธินี้
มนุษย์ก็จักสิ้นสภาพความเป็นมนุษย์ กฎหมายของรัฐ หรือผู้มีอ านาจ
ใด ๆ ไม่อาจพรากสิทธินี้ไปได้ ดังนั้น สิทธิเหล่านี้จึงรองรับ "ศักดิ์ศรี" 
ความเป็นมนุษย์อันต่างจากสิทธิอ่ืน ๆ เช่น สิทธิตามกฎหมาย หรือ
สิทธิตามสัญญา 

สิทธิสัมบูรณ์            
ABSOLUTE (HUMAN) 

RIGHTS 
 
 

สิทธิ มนุษยชนที่ มี คว ามส าคัญยิ่ ง ต่ อความ เป็ นมนุษย์   
สิทธิประเภทนี้ รัฐไม่อาจลดทอน หรือระงับได้แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
หรือสถานการณ์พิเศษ บางครั้งเรียกสิทธินี้ว่า "สิทธิที่ไม่อาจลดทอน" 
หรือ "สิทธิที่ไม่อาจระงับชั่วคราวได้ (Non- Derogable Rights)"               
เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม             
สิทธิในความเชื่อและนับถือศาสนาสิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน (ดู ICCPR 
ข้อ 4(2), European Convention on Human Rights ข้อ 15 (2), 
Inter American Convention on Human Rights ข้อ 27 (2) 

สิทธิเชิงบวก 
POSITIVE RIGHTS 

 

         สิทธิเชิงบวก เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีทางกฎหมาย / รัฐศาสตร์ 
ที่ เห็นว่าสิทธิมนุษยชนสามารถจ าแนกเป็นสองประเภท คือ                 
สิทธิเชิงบวกและสิทธิเชิงลบ สิทธิเชิงบวก หมายถึง สิทธิมนุษยชนซึ่ง
ก่อพันธะหน้าที่ ให้ผู้มีหน้าที่  (Duty Beares) ไม่ เ พียงแต่หน้ าที่ 
ในการไม่แทรกแซง ยุ่งเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิ (Right Holders) หรือต้อง



110 
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 

หลีกเลี่ยงการละเมิดเท่านั้น แต่รัฐยังต้องกระท าการเพ่ือให้ผู้ทรง          
สิทธิได้บรรลุถึงการมีและใช้สิทธิ  เช่น การใช้มาตรการที่ เป็น 
การยืนยันสิทธิ (Affirmative Measures) เช่น การที่รัฐมีนโยบาย                 
ให้การศึกษาแบบให้เปล่าแก่เด็กทุกคน หรือการจัดโครงการ ให้ทุนยืม
เรียนในระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ในการท าให้บรรลุถึง
สิทธิในการศึกษา  

ตามแนวคิดสิทธิมนุษยชนแบบเดิมเห็นว่าสิทธิตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
(ICESCR) เป็นสิทธิเชิงบวก ส่วนสิทธิตามกติการะหว่างประเทศ             
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( ICCPR) เป็นสิทธิเชิงลบ         
อันเป็นเหตุให้การจัดท าตราสารสิทธิมนุษยชนแบ่งแยกเป็นสองฉบับ  
ตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
รัฐมีพันธะหน้าที่ต้องท าให้สิทธิบรรลุถึงความเป็นจริง อย่างคืบหน้า  

กล่าวคือรัฐต้องส่งเสริมสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น             
มีอาหาร ยารักษาโรค ที่พักอาศัย และเครื่องนุ่งห่ม จัดทรัพยากรมา
ส่งเสริมให้สิทธิได้บรรลุถึงการมีสิทธิอย่างแท้จริง สิทธิประเภทนี้   
จึงสัมพันธ์กับทรัพยากรที่มี ดังนั้นจึงอาจต้องอาศัยความร่วมมือ  
และแสวงหาทรัพยากรมาจากหลายส่วน รัฐอาจมีหน้าที่ในเบื้องต้น
เท่าที่รัฐจะสามารถจัดให้ได้ นอกจากนั้นรัฐอ้างแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาคมโลกเพ่ือให้เกิดการบรรลุถึงความเป็นจริงอย่างคืบหน้า 

สิทธิเชิงลบ                            
NEGATIVE RIGHTS 

 

สิทธิเชิงลบ หมายถึง สิทธิมนุษยชนที่รัฐเป็นผู้มีหน้าที่ต้อง
เคารพสิทธิ (Duty Bearers) โดยต้องไม่แทรกแซงยุ่งเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิ 
(Right Holders) หรือต้องหลีกเลี่ยงการละเมิด หรือป้องกันไม่ให้
บุคคลอ่ืนแทรกแซง เช่น สิทธิในชีวิต หมายถึง รัฐต้องไม่สังหาร
ประชาชนตามอ าเภอใจรวมทั้งออกกฎหมายเพ่ือลงโทษผู้ที่ฆ่าผู้อ่ืน 
สิทธิเชิงลบนี้ไม่ได้สร้างภาระหน้าที่ให้ต้องกระท าการใด ๆ ในเชิงบวก 
เช่น มาตรการที่ เป็นการยื่นยันสิทธิ  พันธกรณีสิทธิมนุษยชน 
ทุกประเภทต่อพันธะหน้าที่ให้รัฐทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ คือ หน้าที่ใน
การเคารพ (Respect) ซึ่งเป็นพันธกรณีในเชิงลบ หน้าที่ในการคุม้ครอง 
(Protect) และหน้าที่ในการท าให้บรรลุถึงสิทธิ (Full Fill) ซึ่งเป็น
พันธกรณีในเชิงบวก เช่น การคุ้มครองสิทธิในชีวิต รัฐมีหน้าที่ต้อง 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ และ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  อันเป็นการป้องกัน 
ไม่ให้บุคคลถูกฆ่า และจัดให้มีศาลยุติธรรมเพ่ือบังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือเยียวยาในกรณีท่ีบุคคลถูกละเมิดสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิในชีวิต 
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สิทธิในชีวิต                                         
THE RIGHT TO LIFE 

          สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดต่อความเป็นมนุษย์ เพราะเป็น
จุด เริ่ มต้นของการมีสิทธิ อ่ืน  ๆ  ของมนุษย์  จึ ง เป็นศูนย์ รวม                 
ของสิทธิมนุษยชนทั้งปวง ปรัชญาการเมืองเห็นว่าหน้าที่ของรัฐบาล             
คือ การปกปักษ์รักษาชีวิตของพลเมือง อ านวยการให้เกิดความเป็น
อิสรภาพของบุคคล และคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคล แนวคิดนี้น ามา
สู่การเรียกร้องให้มีการจ ากัดอ านาจรัฐ ในการพรากชีวิตประชาชน
พลเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข่นฆ่าประชาชน  โดยพลการ             
หรือจากการใช้อ านาจตามกฎหมายที่กดขี่  ตลอดจนเรี ยกร้อง                
ให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต  สิทธิ ในชีวิตมีทั้ งด้านที่ เป็น 
“อิสรภาพ (Freedom)” ที่รัฐต้องไม่กระท าการอันเป็นการลิดรอน
ชีวิตของบุคคล เช่น รัฐไม่สังหารเข่นฆ่าบุคคลตามอ าเภอใจ  หรือ             
การใช้ก าลังเกินความจ าเป็น ของผู้บังคับใช้กฎหมายสังหารบุคคล            
ที่สงสัยว่ากระท าความผิด และด้านที่ เป็น “อ านาจเรียกร้อง 
(Entitlement)” ให้รัฐต้องกระท าการโดยใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือ
ปกป้องรักษาไม่ให้บุคคลเสียชีวิต เช่น การป้องกันอาชญากรรมและ
อุบัติ เหตุ รวมทั้งการจัดหาหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน การเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต การมีโครงการสาธารณะ
เพ่ือป้องกันภัยพิบัติ ทุพภิกขภัย และการป้องกันการขัดแย้งที่จะน า 
ไปสู่การสู้รบที่อาจเป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิต  

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ               
FREEDOM OF PEACEFUL 

ASSEMBLY 

        เป็นสิทธิของบุคคลในการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง 
หรือเรียกร้อง สิทธิประโยชน์โดยร่วมกันกับบุคคลอ่ืน การชุมนุมนั้น
ต้องมีความตั้งใจ (Intention) ที่จะเข้าร่วมกันของบุคคลหลายคน  
เป็นการชั่ วคราว (Temporary Gathering of Several Persons) 
และมีวัตถุประสงค์อันเฉพาะ (Specific Purpose) เพ่ือแสดงออกทาง
การเมือง เช่น การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย การชุมนุมของ
สมาชิกสหภาพแรงงานเรียกร้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ า การชุมนุมคัดค้าน 
นโยบายรัฐบาล ซึ่งต่างจากการพบปะพูดคุยทั่วไปของบุคคล หรือ 
การเข้าร่วมพิธีกรรมทางสังคม  

สิทธินี้มีความส าคัญในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของสังคมเสรี 
ประชาธิปไตย จัดอยู่ในสิทธิทางการเมืองรัฐจักต้องคุ้มครองสิทธิ            
ในการชุมนุม โดยสันติ โดยครอบคลุมถึงบุคคลที่ตระเตรียมการชุมนุม 
จัดการ หรือ ด าเนินการชุมนุม และบุคคลที่เข้าร่วมชุมนุม สิทธินี้ได้รับ
การรับรองโดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ข้อ 21 และตราสาร สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคทุก
ภูมิภาค แต่เฉพาะ “การชุมนุมโดยสันติ”หรือ “ชุมนุมโดยสงบ” 
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เท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยนัย
นี้การชุมนุมที่ไม่ได้เป็นไปโดยสันติ การชุมนุมที่ก่อความรุนแรง 
(Violence) ย่อมไม่ได้รับการคุ้มครอง 

 ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รับรองเสรีภาพใน 
การชุมนุมอย่างสงบ ก าหนดเงื่อนไขการจ ากัดเสรีภาพโดยชอบธรรม
ไว้ในท านองเดียวกัน คือ ต้องจ ากัดโดยกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์ที่จ าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย และมาตรการ
จ ากัดนั้นต้องมีความได้สัดส่วนกับเสรีภาพที่ถูกจ ากัด เช่น กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองก าหนดว่า 
“สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจ ากัดการใช้สิทธินี้
จะกระท ามิได้นอกจากจะก าหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จ าเป็น
ส าหรับสังคมประชาธิปไตย เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ 
หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรม
ของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน”            
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยได้รับรองเสรีภาพใน 
การชุมนุม และได้ก าหนดเงื่อนไขการจ ากัดเสรีภาพไว้ท านองเดียวกันกับ
หลักการนี้ ปัญหาส าคัญประการหนึ่งในการคุ้มครองสิทธินี้ คือ การพิจารณา 
ว่าการชุมนุมลักษณะใดที่ถือว่าเป็น “ความรุนแรง” เรื่องนี้มีหลักว่า 
“ความรุนแรง” นั้น ต้องพิจารณาจากลักษณะของการชุมนุม มิใช่
พิจารณาจาก “เนื้อหา” หรือ “สาร” ที่ผู้ชุมนุมต้องการสะท้อนความคิดเห็น 
นอกจากนั้นมีหลักว่าการชุมนุมโดยการใช้อาวุธ การชุมนุมที่มี
เป้าหมายสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่บุคคล  ที่ไม่ร่วมชุมนุม 
เพ่ือบีบบังคับให้รัฐหรือองค์กรใดตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชุมนุม 
การชุมนุมเพ่ือปลุกปั่นให้มีความเกลียดชังขึ้นระหว่างกลุ่มชนเป็นการชุมนุม 
ที่ใช้ความรุนแรง การชุมนุมโดยสันติในที่สาธารณะเป็นเสรีภาพจึงไม่ต้อง 
ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อน รัฐต้องให้ความคุ้มครองการชุมนุม 
ที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่เป็นการชุมนุมที่ขัดต่อกฎหมาย เช่น  
จงใจขัดขวางการจราจร รัฐสามารถ จ ากัดการชุมนุมได้เพ่ือให้อยู่ใน
ขอบเขตของกฎหมายได้ หรือการชุมนุมที่ก่อความรุนแรง รัฐสามารถ
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือรักษาความปลอดภัยของสังคม และสลาย 
การชุมนุมได้ แต่วิธีการสลายการชุมนุมนั้นจะต้องสอดคล้องกับ
หลักการตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน เช่น หลักความได้สัดส่วน  
และมาตรฐานสากล เช่น ประมวลแนวปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ 
ใช้กฎหมาย (Code of Conduct for Law Enforcement Officials) 
และกฎการใช้ก าลังในการปะทะ (Rules of Engagement) 
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เสรีภาพทางศาสนา                   
FREEDOM OF RELIGION 

 

การปลอดจากการถูกจ ากัดของบุคคลที่เกี่ยวกับการมีความเชื่อ 
ยึดถือ หรือปฏิบัติตามแนวทางของค าสอนทางศาสนา เสรีภาพทาง
ศาสนา ประกอบด้วยสิทธิในการประกอบศาสนพิธีตามล าพัง หรือ
ร่วมกับบุคคลอ่ืนทั้งในที่ส่วนตัวหรือที่สาธารณะ รวมทั้งสามารถเข้า
ร่วมพิธีปฏิบัติ และเผยแพร่ค าสั่งสอนทางศาสนา โดยไม่ต้องเกรงกลัว
ต่อการถูกลงโทษจากรัฐบาล หรือถูกโจมตีโดยชนกลุ่มอ่ืน  เสรีภาพ
ทางศาสนามีความสัมพันธ์กับเสรีภาพด้านอ่ืน เช่น เสรีภาพในการ
แสดงออก และการพิมพ์ เสรีภาพในการได้รับข้อมูลข่าวสาร เสรีภาพ 
ในการรวมกลุ่มสมาคม และเสรีภาพในการชุมนุม เป็นต้น ดังนั้น  
ในการคุ้มครองเสรีภาพทางศาสนา รัฐต้องประกันเสรีภาพเหล่านี้ด้วย 
เสรีภาพทางศาสนาได้รับการรับรองโดยข้อ 18 ของปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ 18 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

สิทธิที่จะได้รับการแจ้ง                         
สิทธิขั้นพื้นฐาน                           

ในกระบวนการยุติธรรม 
THE RIGHT TO BE 

INFORMED 

          สิทธิที่จะได้รับการแจ้งสิทธิขั้น พ้ืนฐานของบุคคลผู้ถูก           
จับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจจับกุม เพ่ือน าตัวบุคคลนั้น
ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพ่ือให้บุคคลที่ถูก
จับกุมตัว ได้ทราบข้อหาความผิดและการกระท าที่เป็นความผิด 
รวมถึง ได้ทราบสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
ภายหลังที่บุคคลนั้นถูกจับกุมตัว เช่น สิทธิที่จะไม่ให้การใด ๆ            
สิทธิที่จะได้รับการแจ้งนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งในระบบ
กระบวนการยุติธรรมระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 
กฎหมายก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่จับกุมต้องแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาถ้าไม่
แจ้งสิทธิถือว่าเป็นการจับกุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  การได้รับแจ้ง             
ข้อกล่าวหาท าให้บุคคลที่ถูกจับกุมรู้ว่าสิ่งที่กระท าลงไปมีความผิด
อย่างไร เพ่ือสามารถอธิบายหรือโต้แย้งได้ นอกจากนั้นยัง เป็น 
การป้องกันไม่ให้รัฐจับกุม/ควบคุมตัวบุคคลตามอ าเภอใจ  

สิทธิที่จะได้รับทราบ                 
ข้อมูลจากรัฐ  

THE RIGHT TO BE 
INFORMED 

          สิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่จะได้ทราบข้อมูล เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจของบุคคลนั้นในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจกระทบ     
ต่อสิทธิหรือประโยชน์ของตัวเขาเอง สิทธินี้เกิดจากแนวคิดเรื่อง
เสรีภาพในการตัดสินใจของบุคคล และสิทธิในการมีส่วนร่วม  
ในการบริหารจัดการสาธารณะ สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ 
การบริหาร หรือการจัดการของรัฐ ได้รับรองในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ข้อ 21 เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่อาจกระทบ 
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ต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลนั้น หรือข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตัวบุคคลนั้นเอง เช่น ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
สิทธิหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าท าสัญญากับภาครัฐ หรือเอกชน 
โดยนัยนี้สิทธิที่จะได้รับข้อมูลนี้ท าให้ผู้ผลิตต้องมีหน้าที่ที่จะต้อง 
ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดปัญญาและได้รับข้อมูล
สินค้าที่เขาเลือกที่จะบริโภค ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นจะต้องเป็นจริง
ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ให้การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการเงิน 
การโฆษณา ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันสิทธิในข้อนี้ได้ถูกก าหนด
เป็นสิทธิตามกฎหมายในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ทั้งหลาย 

ความเสมอภาคทางโอกาส 
EQUALITY OF 
OPPORTUNITY 

         ความเสมอภาคทางโอกาสถือแนวคิดว่า มนุษย์ทุกคน           
มีศักยภาพในการแข่งขัน หรือไขว่คว้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุด  
ส าหรับตนเองได้เสมอ ดังนั้น รัฐจะต้องสร้างเงื่อนไขที่ท าให้เกิด 
ความเท่าเทียมกันมากที่สุดในการแข่งขัน นั่นคือ โอกาสที่เท่าเทียมกัน 
แนวคิดนี้จึ งต้องการให้มีการยกเลิกการปฏิบัติที่ แตกต่ างกัน                    
โดยปราศจากเหตุผลอันชอบธรรม เช่น เชื้อชาติ สีผิว ความพิการ 
ทางร่างกาย ความมีอัตลักษณ์ของกลุ่มชน เช่น ภาษา ความเชื่อ              
ทางศาสนา หรือเชื้อชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเสมอภาคในทาง
โอกาส คือ การรับรองความเท่าเทียมของบุคคลทุกคนในทางกฎหมาย 
(Equality before the Law) นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ในกฎหมาย             
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การพิจารณาพันธกรณีของรัฐ               
ในการสร้างความเสมอภาคนั้น จะต้องพิจารณาทั้งในด้านของ 
ความเสมอภาคทางโอกาสและความเสมอภาคในผลลัพธ์ด้วยเสมอ                  
ซึ่ งหลักการนี้ ได้ ใช้ เป็นแนวปฏิบัติของคณะกรรมการประจ า
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศท่ัวไป 

ความเสมอภาคในผลลัพธ์ 
EQUALITY OF OUTCOME 

 

        ความเสมอภาคในผลลัพธ์ถือแนวคิดว่า โดยสภาพความเป็นจริง
มนุษย์มิได้เท่าเทียมกันทุกคน แต่ละคนมีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ 
ทั้งทางด้านร่างกายสังคม ทรัพย์สิน ประสบการณ์ชีวิต และสติปัญญา
ในการ เลื อก  คิ ดตั ดสิ น ใจ  ดั งนั้ น  ในการแข่ งขั น เ พ่ือ ให้ ไ ด้       
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ถ้ารัฐปล่อยให้ด าเนินไปอย่างเสรี โดยให้ทุกคน
แข่งขันกันเอง ภายใต้เงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่เหมือนกัน กลุ่มที่เสียเปรียบ
ดังกล่าวก็จะไม่มีโอกาสได้แข่งขันกับกลุ่มที่ ได้เปรียบตามสภาพ 
ความเป็นจริงได้ ความเสมอภาคในผลลัพธ์จะต้องเสริมสร้างมาตรการ 
เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคกันขึ้นในผลท้ายสุด  
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การไม่เลือกปฏิบัติ 
NON-DISCRIMINATION 

 
 

       การไม่ เลือกปฏิบัติ เป็นหลัก พ้ืนฐานเป็นที่ ยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่าเป็นหลักทั่วไปของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หลักการนี้ได้รับการรับรองโดยกฎบัตรสหประชาชาติ และ
ตราสารสิทธิมนุษยชนเกือบทุกฉบับ เช่น ปฏิญญาสากล (UDHR 
Article 2 )  กติ การะหว่ า งประ เทศว่ าด้ วยสิ ทธิพล เมื อ งและ               
สิทธิทางการเมือง (ICCPR Article 2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( ICESCR Article 2)              
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC Article2) ในกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน การไม่เลือกปฏิบัติมีสองนัยด้วยกัน  

นัยแรก เป็นหน้าที่ในทางลบ คือการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
(Equal Treatment) หมายถึงรัฐจักต้องไม่ด าเนินการหรือท าการใด ๆ  
ที่แตกต่างกันอันเป็นผลให้บุคคลใด หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับ 
สิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ เหนือกว่ากลุ่มอ่ืน หรือถูกจ ากัดสิทธิ   
หรือประโยชน์มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ  

นัยท่ีสอง เป็นหน้าที่ในทางบวก คือ  การกระท าในทางยืนยัน
สิทธิ (Affirmative Action) หมายถึง รัฐจักต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ความเท่าเทียมของโอกาสในการใช้สิทธิ (Equal Opportunity)  
ของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในฐานะที่ด้อยโอกาสกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือให้บุคคล
เหล่านั้นได้บรรลุถึงการมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอ่ืน ๆ 

ความหลากหลาย  
DIVERSITY 

          ความหลากหลายเป็นลักษณะส าคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย            
ในโลก ไม่ว่ามนุษย์ สัตว์และพืช ที่ท าให้โลกสามารถสร้างความสมดุล
ได้ทั้งในเชิงกายภาพและเชิงสังคม หลักสิทธิมนุษยชนถือว่าความ
หลากหลายของสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษาและความ
คิดเห็นของมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมโลก ดังนั้นระบบการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนจึงเน้นไปสู่การสร้างหลักการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล          
อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางสถานภาพต่าง ๆ ทั้งด้านกายภาพ 
สังคม วัฒนธรรมและความคิด โดยถือว่าตามธรรมชาติมนุษย์                
มีความแตกต่างกัน แต่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ดังนั้น   
รัฐต้องปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน ในด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดในเรื่องสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรโดยมุ่งให้เกิดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านสังคม วัฒนธรรม ความเห็น
แตกต่างกันจะช่วยสร้างเสริมให้มนุษย์ปรับตัว พัฒนา โดยทั่วไป
ความเห็นที่แตกต่างกันจะน าไปสู่ข้อสรุปที่ดี  ครอบคลุม ค านึงถึง 
การมีส่วนร่วมอันสอดคล้องกับแนวทางของประชาธิปไตย 
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การถูกพรากสิทธิ/                   
การถูกลิดรอนสิทธิ                     

DEPRIVATIONOF RIGHTS 

         สภาพที่ไม่สามารถมีสิทธิ หรือถูกกีดกันไม่ให้เข้าถึงสิทธิ 
หรือไม่สามารถใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของการเป็นมนุษย์ การขาดปัจจัยที่
จ า เป็นในการด ารงชี วิตของบุคคลทั้ ง ในทางวัตถุ  ทางจิตใจ             
หรือสถานภาพทางกฎหมาย เช่น  เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหาร         
ยารักษาโรค ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเลี้ยงดู 
จากพ่อแม่ หรือการไม่ได้รับการยอมรับสิทธิในฐานะพลเมืองของรัฐ 
การไม่มีที่ท ากิน เป็นต้น ค านี้ยังหมายถึง ความไม่เท่าเทียมกันของ
บุคคล และการกีดกันไม่ให้ใช้สิทธิตามกฎหมายด้วย ภายใต้กฎหมาย
สิ ท ธิ มนุ ษยชนรั ฐ มี พั น ธ ะหน้ า ที่ ใ น ก า ร เ ค า ร พ  ( RESPECT)               
ปกป้องคุ้มครอง (PROTECT) และบรรลุผล (FULFIL) 

ปัจเจกชนนิยม/ปัจเจกบุคคล 
INDIVIDUALISM/INDIVIDUAL 

       เป็นปรัชญาการด าเนินชีวิตที่ก่อผลในทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ให้ความส าคัญกับประโยชน์ของปัจเจกชนหรือบุคคล           
แต่ละคน โดยเห็นว่าผลประโยชน์ที่แท้จริงของส่วนรวมและของชาติ  
ก็คือผลประโยชน์ส่วนตัวของประชาชนทุกคนที่มารวมกัน ทัศนคตินี้  
เห็นว่าโครงสร้างและสถาบันทางสังคมการเมืองจะต้องเปิดโอกาส           
ให้คนแต่ละคนหาผลประโยชน์ หรือสิ่งสนองความต้องการของตนเอง
ได้ อย่างมากที่สุดโดยไม่ไปกระทบกับการหาผลประโยชน์ส่วนตัว             
ของผู้อ่ืนเท่านั้น คติแบบปัจเจกชนนิยมส่งผลอย่างมากต่อแนวคิด
เรื่องสิทธิมนุษยชน  ปัจเจกชนนิยมมีความสัมพันธ์กับเสรีภาพ 
อิสรภาพ ความเสมอภาค และสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลที่จะไม่ถูก
แทรกแซงโดยไม่ชอบธรรมจากรัฐ 

 
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน              

HUMAN RIGHTS DEFENDER 
 
 

        นั กปกป้องสิทธิมนุษยชนหมายถึ ง  บุคคล กลุ่ มบุคคล  
หรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างนเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน      
ที่เป็นสากล ไม่ว่าจะด าเนินการโดยการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
หรือ เ พ่ือให้ เกิดการแก้ ไข เยี ยวย าการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ในการด าเนินงานนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มักถูกคุกคามข่มขู่หรือถูก           
ละเมิดสิทธิเสียเอง ดังนั้นสมัชชาใหญ่สหประชาชาติจึงได้ประกาศใน 
"ปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (Declaration on Human 
Rights Defenders)" ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จักต้องปกป้องคุ้มครอง
บุคคลเหล่านี้ 
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ชนกลุ่มน้อยทางด้านชาติพันธุ์ 
ETHNIC MINORITY 

        กลุ่มประชากรที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ และมีสถานะ 

เป็นพลเมืองของประเทศที่ตนอาศัยอยู่และมีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า

กลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีอ านาจในการปกครองประเทศกรณีแอฟริกาใต้ 

ในยุคที่มีการปกครองระบอบแบ่งแยกสีผิวที่ คนผิวขาวมีจ านวน

ประชากรน้อยกว่าคนผิวด า (ซึ่งเป็นคนพ้ืนเมือง) แต่คนผิวขาวมีอ านาจ

ปกครองประเทศ ดังนั้น คนผิวขาวได้เป็นรัฐบาลปกครองประเทศ  

จึงไม่ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในแอฟริกาใต้ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ 

มักจะมีอัตลักษณ์ทางกายภาพและทางสังคม เช่น ธรรมเนียม

ประเพณีการปฏิบัติในการด ารงชีพ หรือความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น 

แตกต่างจากประชากรกลุ่มใหญ่ ดังนั้นชนกลุ่มน้อยจะเรียกร้องสิทธิ 

ที่จะด ารงรักษาอัตลักษณ์เหล่านั้น (THE RIGHTS OF MINORITY) 

          การเลือกปฏิบัติ การกีดกันการใช้สิทธิ อันมีสาเหตุมาจาก

ความแตกต่างทางอัตลักษณ์ ท า ให้ชนกลุ่มน้อยทางชาติ พันธุ์               

มีสิทธิด้อยกว่าประชากรกลุ่มใหญ่ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อย่างไรก็ดี รัฐอาจมีมาตรการพิเศษที่มุ่งส่งเสริมให้ชนกลุ่มน้อย 

ทางชาติพันธุ์ได้มีสิทธิ และใช้สิทธิเท่าเทียมกับประชากรส่วนใหญ่ 

เช่น การที่กฎหมายก าหนดให้วิทยาลัยแพทย์ก าหนดสัดส่วนขั้นต่ า                

ในการรับคนอเมริกาเชื้อสายแอฟริกาเข้าศึกษา ถือว่าเป็นมาตรการ

เชิงยืนยันสิทธิ เป็นต้น 

สิทธิของชนกลุ่มน้อยได้พัฒนาขึ้นจากกฎหมายภายในของ

ประเทศในยุโรป ต่อมาได้รับรองโดยกฎหมายระหว่างประเทศ  

และใน ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ลงมติรับรอง 

“ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของบุคคล ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยทางด้านเชื้อชาติ 

หรือชาติพันธุ์ ศาสนาและภาษา (Declaration on the Rights of 

Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities)” ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของการให้ค านิยาม 

ค าว่า “ชนกลุ่มน้อย” มีความยุ่งยากมากที่สุดปัญหาหนึ่งในกฎหมาย

ระหว่างประเทศ อนึ่ง ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม ( Indigenous People) 

รวมอยู่ในความหมายของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ 
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คนพื้นเมือง / ขนฟื้นเมืองตั้งเดิม 
INDIGENOUS PEOPLES 

 
 

คนพ้ืนเมือง หรือ ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม “เป็นกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ 
หรือเผ่าพันธุ์ร่วมกัน และด ารงชีวิตในสภาพวิถีชีวิตดั้งเดิม (native) 
และแยกตัวออกจากคนกลุ่มใหญ่ของสังคม” เดิมค านี้ หมายถึงกลุ่ม
คนพ้ืนเมืองในประเทศที่เคยตกอยู่ภายใต้ระบอบอาณานิคมก่อนที่
ชาวยุโรปจะเข้ามา "คันพบโลกใหม่" ซึ่งเป็นการพยายามนิยาม
ความหมายของ "คนพ้ืนเมือง/ชนพ้ืนเมืองดั้งเดิม" เพ่ือใช้อธิบายคน
พ้ืนเมืองในทวีปอเมริกาใต้และพวกอะบอริจิน (คนพ้ืนเมืองในทวีป
ออสเตรเลีย) เพ่ือแยกระบอบการคุ้มครองคนกลุ่มนี้ออกจากค าว่าชน
กลุ่มน้อย (Minorities) โดยยอมรับว่าคนพ้ืนเมือง/ชนพื้นเมืองด้ังเดิม 
เป็นรูปแบบหนึ่งของชนกลุ่มน้อย ประเด็นที่คนพ้ืนเมือง/ชนพ้ืนเมือง
ดั้งเดิมเรียกร้องคือ สิทธิในการก าหนดตนเองในการพัฒนาเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต จิตวิญญาณความเชื่อของตนซึ่งต้องพ่ึงพิง
สภาพแวดล้อมดั้งเดิม ดังนั้นระบอบสิทธิที่พัฒนาขึ้นจึงมุ่งคุ้มครอง 
อัตลักษณ์ ที่ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นแหล่งในการด ารงชีพ 
และการปกครองตนเอง (ภายใต้ระบอบของรัฐชาติ ไม่ใช่การแยกตัว 
ออกจากรัฐ) ส าหรับประเทศไทยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่อง 
คนพ้ืนเมืองชนพ้ืนเมืองตั้งเดิม เช่น กลุ่มชนชาวเล ชนเผ่ามันนิ (ซาไก) 
ชนเผ่าบลาบี หรือชนเผ่าชาวเขาดั้งเดิม เช่น ปกากะญอ เป็นต้น 

ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ 
INTERNALLY 

DISPLACED PERSON 
 

           "ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ" หมายถึงบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาชนที่จ าต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของตนอย่างทันทีทันใด
โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และเป็นการย้ายประชาชนจ านวนมาก           
ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่บังคับให้คนเหล่านั้นต้อง
ทิ้งถิ่นฐาน เช่น การพิพาทกันด้วยอาวุธ การละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างรุนแรง หรือภัยพิบัติไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือ ภัยที่มนุษย์
ก่อขึ้นผู้พลัดถิ่นมักจะสูญเสียโอกาสและต้องแย่งชิงทรัพยากรในพ้ืนที่
ใหม่กับประชากรกลุ่ม อ่ืนที่อยู่ ใน พ้ืนที่นั้นมาก่อน ท าให้ต้องมี
มาตรการรองรับความมั่นคงในชีวิตของคนเหล่านี้ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย 
อาหาร สุขอนามัย และการเข้าถึงทรัพยากรในการผลิต รวมถึงการได้
ย้ายกลับถิ่นฐานเดิม 

คนรักเพศเดียวกัน 
HOMOSEXUALITY 

          บุคคลที่มีความชอบ หรือความพึงพอใจทางเพศต่อคน              
เพศเดียวกับตนเอง แต่ยั งมีการใช้ชี วิต  และการแสดงออก 
ในการด าเนินชีวิตในเพศของตนและไม่ได้ต้องการแปลงเพศ เช่น เกย์             
(ชายรักชาย) หรือ เลสเบี้ยน (หญิงรักหญิง) ซึ่งต่างจากพวกคน              
ข้ามเพศที่มีสภาพกายภาพทางเพศไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศที่ 
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ตนต้องการ (TRANSGENDER) ทัศนคติของสังคมที่มีต่อบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกันมีความแตกต่างกัน                
บางสังคมใจกว้างยอมรับเพราะถือว่าเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลไม่ได้              
ก่อภยันตราย หรือท าลายคุณค่าทางศีลธรรมของสังคม บางประเทศ    
มีกฎหมายยอมรับการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันได้  บางสังคม              
ไม่ยอมรับคนรักเพศเดียวกันจึงท าให้มีการเลือกปฏิบัติหรือรังเกียจ
เดียดฉันท์ ตลอดจนการคุกคามพวกรักเพศเดียวกัน การรังเกียจ
เดียดฉันท์คนรักเพศเดียวกันมีหลายรูปแบบและหลายระดับนับตั้งแต่
ชุมชน เช่น การประกาศใช้นโยบายของรัฐหรือของท้องถิ่น ที่ท าให้
บุคคลรักเพศเดียวกันอับอายขายหน้า หรือประจาน บางประเทศ         
มีกฎหมายอาญาก าหนดให้บุคคลมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน 
เป็นความผิดอาญา และบางประเทศถือเป็นความผิดรุนแรงถึงขั้น
ประหารชีวิต 

 
ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 
รูปแบบใหม่/รูปแบบร่วมสมัย 

ของสภาวะการเป็นทาส 
MODERN/CONTEMPORARY 

FORMS OF SLAVERY 

           หมายถึงการที่สถานภาพทางสังคมหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญาที่ท าให้บุคคลนั้นตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถก าหนดตัดสินใจ 
ชะตากรรมของตนได้เองและต้องยอมรับสภาพที่ถูกบังคับหรือ             
ถูกแสวงประโยชน์จากร่างกาย หรือแรงงาน หรือถูกซื้อ หรือขายเยี่ยง
ทรัพย์สินหรือสภาพบุคคลที่ถูกบังคับใช้แรงงานอย่างไร้มนุษยธรรม 
ซึ่งแตกต่างจากการเป็นทาสรูปแบบเดิมที่มีการรับรองโดยกฎหมาย 
(SLAVERY) สมาคมต่อต้านการค้าทาสสากล (ANTI- SLAVERY 
INTERNATIONAL) ซึ่งเป็นองค์การของภาคเอกชนแห่งแรกที่ก าเนิดขึ้น 
เพ่ือรณรงค์ให้ยุติการมีทาสระบุว่ารูปแบบใหม่ของสภาวะการเป็นทาส  
/รูปแบบร่วมสมัยของการเป็นทาสในลักษณะต่อไปนี้                                 
          • แร ง ง านติ ดหนี้  ( Debt Bonded Labour) เ นื่ อ ง จ า ก                
การที่บุคคลตกเป็นเหยื่อของการกู้ยืมเงินที่มักเป็นสัญญาที่ขูดรีด หรือ           
กลโกง เมื่อไม่สามารถช าระหนี้ได้ ลูกหนี้จะถูกบังคับให้ท างานนาน
อย่างไร้มนุษยธรรม เช่น ท างานวันละหลายชั่วโมงติดต่อกันแบบไม่มี 
วันหยุด โดยได้รับค่าตอบแทนเพียงอาหารและที่พักพอยังชีพ  เช่น 
แรงงานต่างด้าวที่ต้องจ่ายค่านายหน้าในการเข้าประเทศ  แรงงาน
เหล่านี้แทบจะไม่มีโอกาสจะช าระหนี้ที่ยืมมาได้หมด และหนี้สิน
เหล่านี้ อาจตกทอดต่อไปยังลูกหลานพร้อมกับสภาวะการเป็นทาส  
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         • แรงงานที่ถูกบังคับ (Forced Labour) เกิดข้ึนกับบุคคลที่ถูก
รัฐบาล พรรคการเมือง หรือคนธรรมดาบังคับให้ท างาน ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะตกอยู่ภายใต้การขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง หรือการลงโทษอ่ืน ๆ 
         • แรงงาน เด็ ก  (Child Labour) สภาวะที่ เ ด็ กถู กบั งคับ          
ใช้แรงงาน หรือต้องท างานในสภาวะที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
หรือเป็นอันตราย ซึ่งต้องท างานเต็มเวลา ท าให้ไม่มีโอกาสได้รับ 
การศึกษาและนันทนาการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
         • กา รแส ว งห าประ โ ยชน์ ท า ง เ พศ จ า ก เ ด็ ก  ( Sexual 
Exploitation of Children) เช่น การให้เด็กค้าประเวณี การใช้เด็กใน
สื่อลามกและการค้าเด็ก ซึ่งเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกลักพาตัว          
ซื้อขายหรือบังคับให้เข้าสู่ตลาดบริการทางเพศ  
         • การค้ามนุษย์ (Human Trafficking) อันได้แก่ การซื้อขาย
มนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงและเด็ก เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย
การใช้ก าลังและการหลอกลวง แรงงานหญิงย้ายถิ่น จะตกเป็นเหยื่อ
ของการใช้เล่ห์เหลี่ยมเพ่ือน าไปสู่การบังคับค้าประเวณี หรือการบังคับ
ใช้งาน  
         • การแต่งงานในวัยเยาว์  หรือโดยการบังคับ (Forced 
Marriage) โดยที่หญิงและเด็กถูกบังคับให้แต่งงานโดยไม่มีทางเลือก 
และน าไปสู่การบังคับให้ใช้ชีวิตเยี่ยงทาส ควบคู่ ไปกับการตก              
เป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงทางร่างกาย  
         ทาสจากวัฒนธรรมดั้ งเดิม หรือทาสจากการถูกซื้อขาย             
เป็นการขาย และซื้อบุคคลที่ส่วนใหญ่ถูกลักพาตัวมาจากบ้าน              
แล้วเป็นมรดกสืบทอดกัน ต่อมาหรือยกเป็นทรัพย์สินแก่ผู้อื่น 

การท าให้ได้รับความอับอาย/
การคุกคาม/การรังควาน/ 

BULLY &  HARASSMENT 

การกระท าที่แสดงออกด้วยวาจา หรือการกระท าที่เป็น 
ความก้าวร้าวรุนแรงเย้ยหยันที่เป็นการรบกวนต่อบุคคลอ่ืนเพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกต่ าต้อย หวาดกลัว เดือดร้อนร าคาญหรืออับอายขายหน้า
การท าให้ได้รับความอับอาย/การคุกคาม/การรังควาน เป็นการแสดงออก 
ซึ่งการไม่เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อันเป็นการไม่ยอมรับ
ในความเสมอภาคและความหลากหลาย (Equality and Diversity) 
ของบุคคล ท าให้แสดงพฤติกรรมที่ล่วงเกิน หรือน ามาซึ่งการเลือกปฏิบัติ 
ต่อบุคคลซึ่งมีความแตกต่างจากตนเอง เช่น การมีอคติต่อเชื้อชาติ  
สีผิว เพศ อายุ ภาษา ผู้มีความพิการ เป็นต้น ค าท่ีเกี่ยวข้อง SEXUAL 
HARASSMENT 



121 
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 

การเหยียดเชื้อชาติเผ่าพันธุ์/ 
การเหยียดสีผิว 

RACISM 

        การเหยียดเชื้อชาติเผ่าพันธุ์/การเหยียดสีผิว ถือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมรูปแบบหนึ่งที่กระท าต่อบุคคลซึ่งมีความแตกต่าง
ทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือสีผิว ท าให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่ม 
ที่ถูกเหยียดหรือไม่มีการรองรับประกันสิทธิให้แก่กลุ่มเชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ์ สีผิว เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในสังคม เช่น การเหยียดคนผิวด า
ในรัฐที่ใช้ทาสผิวด ามาก่อน ท าให้มีการล่าสังหารคนผิวสี และไม่ให้
สิทธิคนผิวสี ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมรองรับ
การกระท าเหล่านั้น 

การค้ามนุษย์                              
HUMAN TRAFFICKING 

 

        เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอันเป็น
การขัดต่อกฎหมายและท าให้บุคคลนั้นถูกลดคุณค่าและศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ บุคคลที่ถูกค้ามักจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 
บางกรณี บุคคลนั้นจะมีสภาพคล้ายทาส หรือทาสรูปแบบใหม่           
(Modern Forms of Slavery) ลักษณะของการค้ามนุษย์มักจะ
ประกอบด้วยการกระท าของบุคคล  หรือองค์กรอาชญากรรม  
เพ่ือจัดหา หรือเป็นธุระจัดหา ตลอดจนมีการน าพาไป การส่งและรับ             
ตัวเหยื่อ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นเด็กหรือผู้หญิงโดยใช้วิธีการขู่ เข็ญ                
ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ              
หรือวิธีการอ่ืนที่บุคคลที่ถูกค้าไม่สมัครใจ หรือโดยให้ เงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลนั้นให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าผิดในการแสวงหาประโยชน์ 
จากบุคคลที่ตนดูแล การค้ามนุษย์มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาประโยชน์
จากมนุษย์ โดยมิชอบ (Exploitation in Human) เช่น การค้าประเวณี 
การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงาน หรือบริการเอาคนลงเป็นทาส การ
ตัดอวัยวะออกจากร่างกายเพ่ือค้าอวัยวะ การใช้บุคคลที่ถูกค้ากระท า
การที่ผิดกฎหมายอาญา หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน  
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ประวัติคณะผู้จัดท า 
 
 

1. 
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Forum: APF) 
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ชื่อ นายฐิติวัฒน์ สายวร 
ต าแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประสบการณ์การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
 - พ.ศ. 2563 หลักสูตรโรงเรียนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนรุ่นที่ 6 (Thai Human Rights Defenders 
School 2020) : ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (OHCHR) 
 - พ.ศ. 2562 หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ : การสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและการ
ออกแบบหลักสูตร  (Moderation : Facilitation and Program Design) จัดโดย สถาบันฝึกอบรมนานาชาติ
เพ่ือความเป็นผู้น า (International Academy for Leadership – IAF) ประเทศเยอรมนี   
 - พ.ศ. 2561 หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 6  : สถาบันพระปกเกล้า 
 - พ.ศ. 2560 หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 33 : กรมประชาสัมพันธ์ 
 - พ.ศ. 2559 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา  (Regional Blended-Learning Course 
on Human Rights Education) - สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก                 (Asia 
Pacific Forum of National Human Rights Institutions – APF) 
การปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 - การจดัท าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
 - การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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แนวปฏิบัติจาการ์ตาส าหรับการจัดกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนโดยเครือข่ายวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิ
มนุษยชนของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก  
(APF Facilitators’ Network (AFN) Jakarta Guidelines for Human Rights Facilitation): 
Salem-Schatz, Susanne, Ordin, Diana and Mittman, Brian. Guide to the after action review. 
Retrieved 201402011 from 
http://www.queri.research.va.gov/ciprs/projects/after_action_review.pdf 


