
ภาพรวมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสทิธิมนุษยชน
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ



๑ กิจกรรมความเข้าใจในเรือ่ง สทิธิ เสรีภาพ หน้าท่ี และสิทธิมนุษยชน

๑.สิทธิคืออะไร ๒.เสรีภาพคืออะไร ๓.หน้าที่คอือะไร

๔.สิทธิเสรภีาพของประชาชนในประเทศไทย เหมอืนและแตกต่างกับ สิทธิมนุษยชนในหลักสากลอย่างไร 

๔.สิทธิมนุษยชนคืออะไร

๓.สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เหล่านี้ เรารู้อย่างไรวา่ เป็นของประชาชนคนไทยในปจัจุบัน ดูจากไหน  

๒.ความสัมพันธ์ระหว่าง สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และสิทธิมนุษยชน, สิทธิ เสรภีาพ หน้าที่ จ าเป็นต้องคงที่หรอืไม่

๑.๑ ความหมาย ของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และสิทธิมนุษยชน

๕. หากมีการละเมิดสทิธ ิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนขึ้น จะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่ตามมาคืออะไร รัฐต้องท าอย่างไร



๑.กิจกรรม ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี และสิทธิมนุษยชน

สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

อ านาจ ประโยชน์ 
ความสามารถของบุคคล ท่ี
รัฐรับรอง คุ้มครองให้ มี
ก.ม. นโยบายฯ รองรับ

อิสรภาพ ท่ีจะท า ไม่ท าอะไร
ก็ได้ ถ้าไม่ละเมดิก.ม. 
ละเมดิสิทธิฯผู้อื่น

กิจท่ีต้องปฏิบัตดิ้วยความ
รับผดิชอบ 
ถ้าไม่ปฏิบัต ิมคีวามผิด มโีทษ
หน้าที่ตามก.ม./ตามศีลธรรม

สิทธิพื้นฐานขั้นต่ าของมนุษย์  เป็น
เรื่องศักดิศรีมนุษย์ ความเสมอภาค 
สัมพันธ์กัน เป็นสากล ไม่ขึ้นกับร ฐ
ใด พรากไม่ได้ แบ่งแยก โอนไม่ได้ 
มีส่วนร่วมได้รับประโยชน์ 
ตรวจสอบได้โดยหลักนิติธรรม

สิทธิมนุษยชน๑.๑ ความหมาย ของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และสิทธิมนุษยชน

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างสทิธิ เสรีภาพ หน้าที่ และสิทธิมนุษยชน 
สิทธิ เสรภีาพ หน้าที่ จ าเป็นต้องคงที่หรอืไม่

สิทธิกับหน้าที ่เป็นของคู่กัน เมื่อบุคคลมสีิทธิ บุคคลอื่นมหีน้าที่ต้องเคารพสิทธิของผู้ทรงสทิธิ

สิทธิกับเสรีภาพ รัฐมหีน้าที่จ าเพาะเจาะจงเมื่อก าหนดสิทธิของประชาชนขึ้น ต้องเตรยีมทรัพยากรการจัดการ 
ให้ประชาชนเข้าถึงสทิธิ ในขณะที่รัฐมหีนา้ทีใ่หป้ระชาชนใช้เสรภีาพโดยไม่แทรกแซง

สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับปัจจัยการเมือง การปกครอง เศรษฐกจิ สังคมฯ ของรัฐ



๓. สิทธิ หน้าที่ เสรภีาพ เรารู้อย่างไรว่า เป็นของประชาชนคนไทยในปัจจุบัน ดูจากไหน  

ดูจาก ก.ม.ภายใน (รัฐธรรมนูญ ก.ม.ล าดับรอง นโยบายรัฐบาล) และจารตีประเพณี (กรณท่ีีดินชาวเล)

สิทธ ิเสรีภาพของคนสัญชาติไทย มีขอบเขตกว้างกว่า ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยแต่ไร้สัญชาติ 

๔. สิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศไทย เหมือนและแตกต่างกับ สิทธิมนุษยชนสากล
อย่างไร 

ไทยน าเอาหลักสิทธิมนุษชนสากล มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และก.ม.ภายในหลายฉบับ

สิทธิมนุษยชนไทย มีขอบเขตแคบกว่า เพราะไทยยังไม่เป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนบางฉบับ



๕. การละเมิดสิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน อะไรคอืสาเหตุ จะเกดิอะไรขึ้น 
สิ่งที่ตามมาคืออะไร ผู้ถูกละเมิด และ รัฐต้องท าอย่างไร

ผลจากการละเมิดสิทธิฯ : เกิดความเสียหายแก่ชีวติ ทรัพย์สิน ความขัดแย้ง การบริหารของรัฐ

สาเหตุของการละเมิดสิทธิฯ : ปัญหาทัศนคติ ความรู้ฯ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ไม่เคารพก.ม.

รัฐต้องท าอย่างไร : รัฐมีหน้าที่ปกติในการรักษาความมั่นคง ความสงบ บริการสาธารณะ/พัฒนา 
และมีหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนในการเคารพ ส่งเสรมิ ปกป้องคุ้มครอง เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

และเติมเต็ม ให้ประชาชนมีหลักประกัน อยู่ในสังคมอย่างสงบ สันติ

ผู้ถูกละเมิด สามารถที่จะได้รับการเยียวยาจากผู้ละเมิด โดยแจ้งความให้มีการด าเนินคด ีอาจมี
การไกล่เกลี่ย หากเป็นความผิดร้ายแรง/ความผิดต่อแผ่นดิน รัฐจะเป็นผู้ด าเนินการแทน



สิทธมินุษยชนของไทย กับ สทิธิมนุษยชนสากล

สิทธิมนุษยชนสากล 
ครอบคลุมมนุษย์ทุกคน

ไม่ว่าสัญชาติใด
ไม่ขึ้นกับก.ม.ของรัฐใด

สิทธิมนุษยชนของไทย
แคบกว่าฯ

เป็นไปตามที่รับรอง
คุ้มครองโดย รัฐ

ธรรมนูญฯ ก.ม.ภายใน 
และพันธกรณีของไทยที่

มตี่อสนธิสัญญาฯ

• ศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์
• สิทธิเสรภีาพ 
• ความเสมอภาค



๒. พัฒนาการของสทิธิมนุษยชนสากล และ สทิธิมนุษยชนไทย

สิทธิมนุษยชนสากล

สิทธิมนุษย์ชนไทย

อดีต ปัจจุบัน

อดีต ปัจจุบัน

แมคนาคา
ตาร์

อังกฤษ

ปฏิวัติ
FR*

พระ
นารายณ์
เสรีภาพ
ศาสนา

ร.๔ 
อ าแดง
เหมือน

ปฎิญญา
สากลฯ*

ร.๖ กบฎ
รศ.๑๓๐
ดุสิตธานี

ที่มา*

พ่อขุน
ราม

เสรีภาพ
ค้าขาย

ร.๕ เลิก
ทาส
ปฎิรูป
ราชการ
รถไฟ
ศึกษา 
สธ.ฯ

ร.๗ 
เปลี่ยนแ
ปลงการ
ปก 
ครอง*

อสิระภาพU
S*

UN*

เมเดลล่า 
รูล (สิทธิ
ผู้ต้องขัง)

เอเลนอร์ 
รูสเวลท์จอห์น 

ล็อค*

อับราฮัม
ลินคอน

คานธี ทุนเบริกสิทธิ
สิ่งแวดล้อม

เนลสัน
เมเดลล่า

ww2 อนุสัญญา*

ร.๘
WW2

ร.๙ สมาชิกUN ปฎิญญาฯ
อนุสัญญาฯ

ww1

สันนิบ
าต
ชาติ

เชอรี่
แอน

ตค.๑๖/
๑๙ ซ้อม

อุ้มหาย

ที่มา

แผนสิทธิมนุษยชน  
๑-๔

SDG

วาระ
แห่งชาติ
๖๑-๖๒

ข้อก าหนด
กรุงเทพ

จชต.
สงคราม
ยสต ป๔ี๖

สิ่งแวดล้อม

ค้ามนุษย์

มาลาล่ายู
ซัฟไฟ

สิทธิมนุษยชนยุคใหม่

มจุีดร่วม (ที่มา ผู้น า
ความคิด) และ”จุดต่าง
ระหว่างหลักสากล กับหลัก
ของไทย*

รธน.๔๐

ต่อสู้เร่ืองศาสนา ผู้ปกครอง ลดช่องว่างระว่างชนช้ัน



•หลักธรรมของศาสนาต่างๆ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในเรื่องคุณค่า
ของทุกชีวติ 

• ศาสนาพุทธ เน้นความเสมอภาค (เมื่อมาบวช ไม่มช้ัีนวรรณะ) เคารพสทิธิ ไม่เบียดเบียนในชวีิต ร่างกาย 
ทรัพย์สินฯ (มีศลี ๕ ไม่ฆ่าสัตว์ ท าร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ ฯ) 

• ศาสนาครสิต์ เน้นความรักในมนุษย์ พระเจา้สร้างมนุษย์ขึน้ตามลักษณ์ของพระเจ้า ทุกคนมศีักดิ์ศร ี
เสมอภาคกันฯ 

• ศาสนาอิสลาม เน้นความสงบสันตสิุข ไม่ใชก้ าลังบังคับใหค้นนับถือศาสนา หา้มนนิทา เหยียดหยาม ทุก
คนเท่าเทียมกัน การใหท้าน (มปีระเด็นข้อโต้แย้งในหลัก/การปฏิบัติของศาสนา เรื่องความไมเสมอภาค
ในสิทธิสตรี ในการเป็นนักบวช อิหม่าม เท่าเทียบกับผูช้าย และสิทธิของLGBT)

• รวมทั้งน าประเด็นกฎธรรมชาติ มาบรรจุอยู่ในหลักสิทธิมนุษยชน หลายประการ โดยเฉพาะในเรื่อง
สิทธิของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ ไม่มพีรมแดน เป็นกฎ(หมาย)ธรรมชาติ เหนอืก.ม.รัฐ 

จุดก าเนิดส าคัญของสิทธิมนุษยชน



 ที่มาของหลักสิทธิมนุษยชน มาจากกฎธรรมชาติ หลักการทางศาสนา

 ประเด็นการเรียกร้องสิทธิฯท่ีส าคัญ เป็นเรื่อง ผู้ปกครองต้องเป็นธรรม   ไม่กดขี่ประชาชน  
เรื่องสิทธิในชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สิน เสรีภาพฯของปชช. ใช้ก.ม.เป็นหลักไม่ใช่ตัวผู้ปกครองเป็น
หลัก การมีส่วนร่วมของปชช. ลดช่องว่าง/ความแตกต่างให้เกิดความเสมอภาคฯ

 มีผู้น าที่จุดประกายความคดิ  ในระยะแรกๆ เป็นนักปรัชญา นักปราชญ์ ผู้น าในการต่อสู้/ทหาร 
ระยะหลังผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น และผู้ที่ถูกกดทับมานาน ผู้ถูกคุมขัง  เช่น ในยุโรป เอเซีย
อัฟรกิาฯ ท าให้เกิดการประกาศอิสรภาพ

 วิธีการเรียกร้องและต่อสู้ มีทั้งไม่รุนแรง และรุนแรง

 ผลที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง ผู้ปกครองฯ การเลิกทาส การเหยียดผิว 
การเรียกร้องสิทธิผู้หญิง ความเสมอภาคการต่อสู้กับเผด็จการ เป็นต้น

 สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (และประเทศอื่นฯ) ย่อมขึ้นกับภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ 
ปัจจัยทางด้านระบบการเมือง การปกครอง สังคมวัฒนธรรมฯซึ่งอาจแตกต่างกันไป

จุดร่วมทีส่ ำคญั พัฒนำกำรสทิธมินษุยชนสำกลและของไทย 



๓. หลักการส าคัญของสทิธิมนุษยชนสากล 

๖.มสี่วนร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของสทิธิ

๓.ความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติ

ศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์
๑.เป็นสิทธิธรรมชาติ
ตดิตัวมาแต่เกดิ

๒.เป็นสากล ไม่มีพรมแดน
ไม่ข้ึนกับก.ม.ของรัฐใด

๗.ตรวจสอบได้
โดยหลักนติธิรรม

๕.ไม่มีใครพรากไปได้
ถ่ายโอนไม่ได้

๔.สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ไม่สามารถแยกเป็นสว่นๆ



๔. ขอบเขตสทิธิมนุษยชน



สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องใกล้ตัวเรา ครอบคลุมวงจรชวีิตมนุษย์เรา ตั้งแต่เกดิ เป็นทารก เด็ก เติบโตเป็นวัยรุ่น 
เป็นผู้ใหญ่ เรียนจบ ท างาน มคีู่ครอง มลีูก อาจพิการ แก่ชรา เจ็บป่วย เสียชวีิต 



สรุปขอบเขต หรือ ประเภทของสทิธมินุษยชน

จัดแบง่เพ่ือสะดวกในกำรพิจำรณำ โดยจัดกลุม่สทิธมินุษยชน ตำมกติกำฯ
ว่ำด้วยสทิธพิลเมอืง และสิทธทิำงกำรเมือง และกตกิำฯ ว่ำด้วยสทิธิ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

ใช้พิจำรณำวำ่ในแตล่ะประเทศ ประชำชนมสีิทธฯิตำ่งๆ มำกน้อยเพียงไร 
ซึ่งขึ้นกบัปัจจยัดำ้นระบบกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมฯ

จำกอุดมกำรณ์สทิธมินษุยชน แต่ละประเทศสำมำรถท ำใหเ้กิดขึน้จริงได ้
โดยน ำไปบรรจอุยูใ่นก.ม.รัฐธรรมนญู และก.ม.ล ำดบัรองตำ่งๆ ตำม
เจตนำรมณ์ และควำมพร้อมของประเทศนัน้ รวมทั้งแสดงให้เหน็ 
ควำมสัมพันธเ์ชือ่มโยงของสทิธฯิและก.ม.ทีร่องรบัสทิธติำ่งๆ เหล่ำนั้น



ขอบเขตของกำรคุม้ครองสทิธเิสรภีำพและสทิธมินษุยชนของรฐั 
ต่อประชำชน

เริ่มเกดิปัญหำละเมดิสทิธิฯ
(กลำงน ำ้)

มีปัญหำ ผลกระทบเกดิขึน้แลว้
(ปลำยน ำ้)

ก่อนเกดิปัญหำละเมดิสทิธิฯ
(ต้นน ำ้)

1. การส่งเสริม ป้องกนั
(กลุ่มปกติ)

2.คุ้มครอง
(กลุ่มเส่ียง พยานฯ)

3.เยียวยา ฟ้ืนฟู
(เหยื่อ จ าเลย)

3. ท ำใหเ้กดิผลในทำงปฏบิตัิ (Fulfill) ด้ำนกฎหมำย นโยบำยและปฏบิตัิ

1. เคำรพสทิธิฯ(Respect)ไมแ่ทรกแซง

2. คุ้มครองสทิธฯิ (Protect)ไม่ให ้ปชช. ถูกละเมดิ

หน้ำทีข่องรฐั 
มีกลไกตำม
กฎบัตรUN

มีกลไกตำม
กติกำ/อนุ
สัญญำฯ

ที่ประเทศนัน้เป็น
สมำชิก

4. กำรสรำ้งหลกัประกนัให้แกป่ระชำชนมัน่ใจวำ่จะไดร้บักำรคุม้ครองสทิธฯิ





ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง และผู้ถูกละเมิดได้รับการเยียวยา

เริ่มเกิดปัญหาละเมิดสิทธิฯ
(กลางน้ า)

มีปัญหา ผลกระทบเกิดขึ้นแล้ว
(ปลายน้ า)

ก่อนเกิดปัญหาละเมิดสิทธิฯ
(ต้นน้ า)

๓. ท าให้เกิดผลในทางปฏิบัต ิ(Fulfill) ในด้านก.ม./นโยบายและปฏิบัติ และเยยีวยาฯ

๑. เคารพสิทธิฯ(Respect) ไม่แทรกแซง
๒. คุ้มครองสิทธิฯ (Protect) ไม่ให้ปชช.ถูกละเมดิ

หน้าที่ของรัฐ 

NHRP & NAP
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม

กำรสรำ้งหลกัประกนัใหแ้กป่ระชำชนมัน่ใจวำ่จะไดร้บักำรคุม้ครองสทิธฯิ

ช่องทางการอ านวยความเป็นธรรม

๕. กลไกการอ านวยความเป็นธรรม





ค าปรารถของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ...ที่รับรองและประกาศโดยข้อมติ
สมัชชาสหประชาชาติ ที่ ๒๒๗ เอ /// เมื่อ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ กล่าวถงึ หลักนติิธรรม
(Rule of Law) ไว้ด้วยว่า 

…….เป็นความจ าเป็นที่หลักสิทธิมนุษยชน ควรได้รับความคุ้มครองโดย
หลักนิติธรรม ถ้าไม่ประสงค์ให้มนุษย์ต้องถูกบบีบังคับให้หาทางออกเป็น
ที่พึ่งสุดท้าย ด้วยการก่อความไม่สงบ เพื่อต่อต้านทรราชย์และการกด
ขี…่...



๕. ความหมาย ความสัมพันธ์ของสิทธิมนุษยชน นิตธิรรม ความยุตธิรรม

สทิธิมนุษยชน
นิตธิรรม

(หลักปกครองโดย ก.ม.)
ความยุติธรรม

ความถูกต้องตามศีลธรรม 
บนพื้นฐานของจริยธรรม 
ความสมเหตุสมผล 
ก.ม.ธรรมชาติ ศาสนา 
ความเที่ยงธรรม (equity) และ
ความเป็นธรรม (fairness) 

ตลอดจนการบังคับใช้ ก.ม.
การปกครองที่ดีนั้นควรต้องให ้ก.ม.
อยู่สูงสุด (supremacy of law) และ
ทุกๆคนต้องมสีถานะที่เสมอ
ภาค และเท่าเทียมกันภายใต้ ก.ม.

-สิทธิธรรมชาติ ตดิตัวมาแต่เกดิ
-ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนษุย์
-ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
-การเข้าถึงมี/สิทธิ ไม่อาจพรากไปได้
-แบ่งแยกไม่ได้ สัมพันธ์กัน
-สากลข้ามพรมแดน ไม่ข้ึนกับรัฐใดๆ
-ไม่ผูกกับก.ม.บ้านเมอืง เพราะไป
ผูกกับความเป็นมนุษย์แล้ว*

(สิทธิพื้นฐานขั้นต่ าของมนุษย์ทุกคน)

การปกครอง/บรหิาร ยดึ ก.ม.เป็น
หลัก การออก ก.ม. เนื้อหา ก.ม. 
การใช้ ก.ม.ต้องถูกต้อง เป็นธรรม 
เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ และ
มกีารควบคุมการใช้ ก.ม.อย่าง
เหมาะสม

ความสัมพันธ์ของท้ังสามหลัก 
คอื เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 

ใช้หลักนิติธรรม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84


๖. การวิเคราะหส์ถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

๑. ข้อเท็จจรงิของสถานการณ์ : พาดหัวข้อข่าว
เหตุการณ์ :
ผู้ที่เกี่ยวข้อง : 
ผู้ละเมิด (ใคร-ถ้ามี) 
ผู้ถูกละเมิด (ใคร-ถ้ามี)

๒. เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างไร (พิจารณาจากหลักการ/ ขอบเขต/ หลักนิตธิรรม
/ หลักความยุติธรรม/ สนธิสัญญาระหวา่งประเทศ/แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ
/แผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ)

๓. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท้ังในและระหว่างประเทศ (กลไก มาตรการ กฎหมาย นโยบาย ฯลฯ)

๔. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามกฎหมาย/หลักการสิทธิมนุษยชน)



ปิรามิดแห่งการเรียนรู้

อ่าน

ได้ยิน

ได้เห็น

ได้ยิน และ ได้เห็น
เช่น การแสดง สาธิต

มีส่วนร่วมในการพูด อภิปราย 
บรรยาย

ได้ลงมือท า และไปแนะน า สอนผู้อื่น

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๕๐%

๗๐%

๙๐%

การเรียนรู้ท่ีเหลืออยู่ หลังจาก ๒ สัปดาห์๗. กระบวนกรมือทอง



หลักการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่

ต้องได้รับ “การจูง
ใจใหเ้ห็น

ประโยชน์” ความ
จ าเป็นท่ีต้องเรียน

ต้องรู้ว่า “ท าไมต้อง
เรยีนรู้เรื่องน้ัน” ต้องการเรียนรู้

“ตามทิศทาง/ความ
ต้องการของตัวเอง”

เรียนรู้จาก
”ประสบการณ์ให้ท า
ได้ มุ่งเน้นที่งาน และ
ประโยชน์ต่อชีวติ”

ผู้อบรมพร้อมที่จะ
เรียนรู้ เมื่อ “มีความ
จ าเป็น/ต้องการจะ

เรียน”

ผู้อบรม “มีความรู้
ประสบการณ์ มาก
กว่านร.นศ ผู้เยาว์”



มีทางเลือกให้

เนื้อหา บน
พื้นฐานของ
ประสบการณ์
ท างานจริง

กจิกรรม
ออกแบบสะท้อน
การท างานจริง

อย่าเร่งรีบยัด
เยียดข้อมูล
เนื้อหามากไป

เน้นกจิกรรมให้ ”
ท า” มากกว่า
เพียงแต่ “รู”้

ต้องสาธิตให้เหน็
ว่าเกิดประโยชน์
ต่อการท างาน
อย่างไร

การน าหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
ไปใช้ในการฝึกอบรม



หลักการส าคัญในการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ยึดผู้เข้าอบรม หรือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (learner - centered)

เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม เป็นหลัก (participatory approach)

น าหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มาใช้ในการอบรม (adult Learning)

มีการเตรยีมความพร้อมของผู้เข้าอบรม (preparation of learner)

มีการจัดการสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนการเรียนรู้ (supportive learning environment)

เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน

แหล่งความรู้มาจากหลายแห่ง ไม่ได้มาจากวิทยากรเพียงแห่งเดียว

วิทยากรเป็นผู้จัดการการเรียนรู้ ไม่ใช่ครูผู้สอนผู้เข้าอบรม

วิธีการ และสื่อที่ใช้ หลากหลาย เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

“คุณสมบัติ”ของวิทยากรกระบวนการมีมากกว่า “ความรู”้ ในหัวข้อวิชาน้ัน



ความแตกต่างของวทิยากรความหมายเดิมกับวทิยากรกระบวนการ

๑. เป็นครู (teacher) ๑. เป็นครูฝึก (coach)

วทิยากรตามความหมายเดิม วทิยากรกระบวนการ

๒. เป็นผู้น าความรู้มาให้ เน้นการถ่ายทอด 
และการฟัง

๒. เป็นผู้จัดกระบวนการให้เกิดความรู้ เน้น
การแลกเปลี่ยนความรู้

๓. มีเป้าหมายให้ผู้ฟังเชื่อในสิ่งท่ีน าเสนอ ๓. มีเป้าหมายให้ผุดเกิดความรู้ใหม่

๔. วิทยากรเป็นศูนย์กลาง
๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ เป็น
ศูนย์กลาง

๕. เป็นผู้ตัดสินการเปลี่ยนแปลงความรู้ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๕. เป็นกระจกสะท้อนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เปลี่ยนแปลงตนเอง

๖. ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นความ
รับผิดชอบของวิทยากร

๖.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นความ
รับผิดของผู้ร่วมกิจกรรมฯกับวิทยากร



๗. การสื่อสารทางเดียว ๗.การสื่อสารสองทาง

วทิยากรตามความหมายเดิม วทิยากรกระบวนการ

๘. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ๘. มีความรู้ที่เป็นแบบสหวทิยาการ องค์
รวม

๙. ต้องตอบค าถามได้ทุกอย่าง ๙. ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้รู้ทุกอย่าง ความรู้อยู่
ที่การเรียนรู้ร่วมกัน

๑๐. สนใจได้รับความรู้ พึ่งพาวิทยากร ๑๐. สนใจให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
น าไปสู่พลังทวคีูณ และพึ่งพาตนเอง

๑๑.มุ่งยกระดับความรู้ ๑๑. มุ่งยกระดับความคดิ(Meta Level)

๑๒. มักเป็นระบบปิด และไม่ยืดหยุ่น ๑๒. เป็นระบบเปิดและยืดหยุ่น

๑๓.สนใจเนื้อหา มากกว่ากระบวนการ ๑๓. สนใจกระบวนการปฏิสัมพันธ์ การเกิด
ความรู้และวิธีการท างานของผู้อบรมใหม่ๆ
มากกว่าการมารับเน้ือหาเพียงอย่างเดียวCr: อ.พรชัย แก้วประเสริฐ: วิทยากรกระบวนการ https://www.gotoknow.org/posts/183826



เทคนคิการอบรม ที่วิทยากรกระบวนการด้านสิทธมินุษยชน มักน าไปใช้

กิจกรรมแนะน าตัวของผู้เข้าอบรมให้รู้จักกัน
->> ควรสนุก ไม่น่าเบื่อ

ผู้เข้าอบรม บอกความคาดหวังของตนแก่ฝ่าย
จัดการอบรม
->> เพื่อให้วิทยากร ปรับเน้ือหาให้สอดคล้อง
กับความต้องการ

การกล่าวสรุป โดยใช้สไลด์ประกอบ 
->> วิทยากรควรยืน เดินช้าๆ พูดกับผู้อบรม 
แทนที่จะนั่งบนโต๊ะตลอด

->> น าเพลงบรรเลงเบาๆ ที่เอื้อต่อการใช้
ความคดิของผู้อบรม มาเปิดอย่างเหมาะสม

การใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง คลิปสั้น 
รูปภาพประกอบ สไลด์ 
->> เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

การใช้กรณีศึกษา 
->> ควรเขียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
ที่เกิดขึ้น ใช้ภาษาเข้าใจง่าย

->> การใช้บทบาทสมมติ ช่วยการเรียนรู้ได้ดี 
และผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วม

การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส์ฯ 
->> มีประโยชน์ช่วยกระตุ้นความสนใจ
ในการเรียนรู้ ป้องกันการง่วงนอน ออกแบบกิจกรรมที่สะท้อนการปฏิบัติงานหรอื

การด าเนินชวีิตประจ าวัน 
->> เรยีนรู้จากกิจกรรม กระตุ้นความคิดและ
เรียนรู้การน าไปใช้ประโยชน์



สรุปเทคนิควิทยากรกระบวนการที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ใน ๓ วัน

-ใช้แบบสอบถามความรู้
-base line ส าหรับเรียนรู้ผู้เข้าอบรม โดยให้ประเมินตนเอง
-เขียนการ์ดติดบอร์ด เขียนความคาดหวัง
-ประชุมกลุ่ม อภิปราย ระดมสมอง หาข้อสรุปร่วมกัน
-การใช้ภาพ บัตรค า
-การจัดฐานเรียนรู้ world café
-กิจกรรมผักกาดเน่าและกิจกรรมผึ้งอื้ออึง (ทบทวนสิ่งที่เรียนรู)้
-บรรยายสรุป โดยใช้สไลด์ประกอบ
-Jigsaw เรียนรู้ด้วยตนเอง แบ่งปันความรู้ และเติมเต็ม
-ใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จริงประกอบการคดิวิเคราะห์
-เกมส์หาของ เรยีนรู้ความรู้สึกของกลุ่มเปราะบางด้วยตนเอง
-เพิ่มเติมการท าความรู้จักชื่อเพื่อนร่วมหลักสูตร โดยใช้การล าดับชื่อต่อเนื่อง

มเีทคนิคอะไรอีก
ที่ใชใ้น ๓ วันนี้



หัวข้อ เทคนิควิธีการ วัตถุประสงค์ ข้อสังเกตุ/เงื่อนไข

๑. ทดสอบความรู้
๑.๑ แบบทดสอบ
ก่อนหลัง
๑.๒ ประเมนิความรู้
ตนเองด้วยความรู้สึก

๒. ความคาดหวงั

๓.จัดท ากฎกตกิาการ
อบรม

-ใช้แบบสอบถามความรู้

-base line

-เขียนการ์ดความคาดหวัง
ตดิบอร์ด
-เขียนการ์ดติดบอร์ด 
อภิปราย ท าข้อตกลง

รู้ความรู้ ก่อนหลังอบรม

-ประเมนิตัวเอง,ใหผู้้
อบรมและวิทยากรได้รู้จัก
ผูเ้ข้าอบรมคนอื่นๆ
-เพื่อให้ทราบความคาด 
หวัง,วิทยากรปรับเนือ้หาฯ

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับกตกิา

-ออกแบบให้ถูกต้องฯ
วัดผลได้
-ประเมนิตามความเป็น
จรงิ

-ความไว้วางใจกัน 
-เขียนตามความเป็นจริง

-มขี้อผูกพันให้ปฏิบัติจรงิ

เทคนิควิทยากรกระบวนการที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ใน ๓ วัน



หัวข้อ เทคนิควิธีการ วัตถุประสงค์ ข้อสังเกตุ/เงื่อนไข

๔. สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชน

๕. พัฒนาการสิทธิ
มนุษยชนสากลและไทย

๖. วัคซีนโควิด๑๙ (น าเข้า
สู่หัวข้อ หลักการสิทธิ
มนุษยชน)

ประชุมกลุ่ม อภปิราย
ระดมสมอง โดยใช้บัตรค า 
และสรุปร่วมกัน

-Time line พัฒนาการฯ
โดยใช้ภาพ, บัตรค า และ
ศึกษาเปรียบเทียบ สรุป

กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (เรือ
มนุษย์)

-ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องสิทธิหน้าที่ 
เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน 
จากทุนเดิมและเพื่อนผู้เข้า
อบรม
-ให้รู้ เข้าใจพัฒนาการ
ของสิทธิมนุษยชนหลัก
สากล และของไทยในอดีต 
ปัจจุบัน
-เรียนรู้หลักการสิทธิ
มนุษยชนเรื่องศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
-การแสดงความคดิเหน็
และให้เหตุผล

-เนื้อหาในบัตรค า น ามา
จากรัฐธรรมนูญฯ ก.ม.
ภายใน นโยบาย การ
ปฏิบัติทั่วไป

-เนื้อหาของบัตรค า
ครอบคลุมเหตุการณ์ ตัว
บุคคล ปัญหาฯ

เตรียมโจทย์ ป้ายช่ือแสดง
อาชีพ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น



หัวข้อ เทคนิควิธีการ วัตถุประสงค์ ข้อสังเกตุ/เงื่อนไข

๗.หลักการสิทธิมนุษยชน
(สากลและการน าหลกั 
การฯมาปฏิบัตขิองไทย)

๘.กลไกการอ านวยความ
เป็นธรรม

-ประชุมกลุ่ม โดยใช้บัตร
ประกอบ และหมุนเวียน
ฐานการเรยีนรู้

-ประชุมกลุ่ม โดยใช้บัตร
ประกอบ และหมุนเวียน
ฐานการเรียนรู้ ๓ ฐานคือ
แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิแผนปฏิบัคิการ
ระดับชาตวิ่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน (NAP) และ
ช่องทางการเข้าถึงความ
ยุติธรรม 

-เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจเรื่องหลกัการสทิธิ
มนุษยชนและปัญหาการ
ละเมิดสิทธิฯ
-เพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิแผนปฏิบัคิการ
ระดับชาติว่าด้วยธุรกจิกับ
สิทธิมนุษยชน และ
ช่องทางการเข้าถึงความ
ยุติธรรม 

-เนื้อหาฯน ามาจากค า
พิพากษา มติครม.ที่มีข้อ
ยุติและยังไม่ยุติ

-การเตรียมบัตรค า สื่อ 
วิทยากรอ านวยความ
สะดวก เนื้อหาน ามาจาก
สาระส าคญัของแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาต ิและ
NAP



หัวข้อ เทคนิควิธีการ วัตถุประสงค์ ข้อสังเกตุ/เงื่อนไข

๙.ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิทธิมนุษยชน หลักนิติ
ธรรม และความยุตธิรรม

- Shopping/ World café 
๔ ฐาน คือ ความหมาย/
ความสัมพันธ์,มุมมองเชงิ
บวก-ลบ,อุปสรรค/ความ
ท้าทาย,วิเคราะห์
แรงผลักดัน-แรงต้าน,
ภารกิจหน้าทีจ่นท.รัฐที่
เสี่ยงต่อการละเมิดสทิธิฯ

-เพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน 
นิตธิรรม และยุติธรรมฯ 
และประเด็นเชื่อมโยงที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งมตีัวอย่าง
จากในประเทศไทยและ
ต่างประเทศใหค้รอบคลมุ
ขอบเขต/ชนิดของสิทธิ
มนุษยชน

-การเตรียมบัตรค า สื่อ 
วิทยากรอ านวยความ
สะดวก  ค าชี้แจง/ใบงาน 
และตัวอย่างจากกรณี
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นรวมทัง้
การมสี่วนร่วม และการ
เรียนรู้ของผู้เข้าอบรมมี
ความส าคัญ



หัวข้อ เทคนิควิธกีาร วัตถุประสงค์ ข้อสังเกตุ/เงื่อนไข

๑๐. การวิเคราะห์
กรณีศึกษา

๑๑. หาของ

-ใช้เทคนิคจิกซอว์ โดย
แบ่งกลุ่มท างานตามใบงาน 
เน้นการมสี่วนร่วมใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์
กรณีศึกษา สรุป น าเสนอฯ 
มีเพลงบรรเลงประกอบ
-กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
เล่นเกมส์

-เพิ่มพูนความรู้ ทักษะใน
การวิเคราะห์กรณศีึกษา ที่
ครอบคลุมประเด็นสทิธิ
มนุษยชนที่ส าคัญ

-คลายเครียด,เรยีนรู้เรือ่ง
การท างานเป็นทีม,การ
รักษากฎกตกิา,การจัดสรร
ทรัพยากรที่เปน็ธรรมฯ 
ความเห็นอกเห็นใจผู้พกิาร
ทางสายตา การได้ยนิ
(ผู้ด้อยโอกาส)การไมเลือก

-การเลือก /จัดท าข้อมูล
กรณีศึกษา การชี้แจง/
มอบใบงาน

-มอีุปกรณ์ สถานที่ที่
เหมาะสม มเีพลง
ประกอบการเล่นเกมส์ 
การสรุปกิจกรรมโดยผู้เข้า
อบรมและวิทยากร



หัวข้อ เทคนิควิธีการ วัตถุประสงค์ ข้อสังเกตุ/เงื่อนไข

๑๒. เทคนิควิธีการอบรมที่
เหมาะสมกับผู้ใหญ่
(กระบวนกรมือทอง)

๑๓. ทบทวนบทเรยีนวันที่
ผ่านมา

- หมุนเวียนฐานเรียนรู ้
World cafe
- สรุปเทคนิคการเป็น
วิทยากรกระบวนการ

-ผักกาด/กระหล่ าเน่า มี
ค าถามห่อรวมเป็นผัก มี
เพลงประกอบ แทรกค าสั่ง

-เรียนรู้เทคนิคการเปน็
วิทยากรกระบวนการ เริ่ม
จาก วงจรการอบรม ตัว
แบบการสื่อสาร ขอบเขต
ระบบการอบรม การ
เรียนรู้ผู้ใหญ่ ความ
แตกต่างของวิทยากร
ดั้งเดิมและวิทยากร
กระบวนการ เทคนิคที่
เหมาะสม และไม่
เหมาะสม การจัดท า
แผนการเรียนรู้
-ทบทวน/ทดสอบความรู้
ความเข้าใจของผู้เข้า
อบรมในเนื้อหาของวนัที่

-การเตรยีมประเด็นการ
ประชุมกลุ่มให้ครอบคลมุ 
การเตรียมวทิยากรกลุ่ม  
การมสี่วนรวมของผู้อบรม

-ท าค าถามที่เรยีนรู้ไป
ส าคัญมารวมกัน 



หัวข้อ เทคนิควิธีการ วัตถุประสงค์ ข้อสังเกตุ/เงื่อนไข

๑๔. ผึ้งอื้ออึง

๑๕. ฝกึปฏิบัติวิทยากร
กระบวนการ

-ให้ผู้เข้าอบรมผลัดเปลี่ยน
กันเล่าสิ่งที่เรยีนรู้ในช่วง ๒ 
วันที่ผ่านมา
-แสดงบทบาทสมมุตเิป็น
วิทยากรกระบวนการ

-ให้ผู้เข้าอบรมอยู่กับ
ตัวเองเพื่อทบทวนสิ่งทีไ่ด้
เรียนรู้
-ให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้
และเทคนิคมาประมวล
และออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
-ส่งเสรมิการเรียนรูโ้ดยใช้
กระบวนการกลุ่ม และการ
ท างานเปน็ทมี
-ส่งเสรมิให้ผู้เข้าอบรม
กล้าแสดงออก
-ประเมนิความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาหลกัสูตร

-การสร้างบรรยากาศใหผู้้
เข้าอบรมใช้ความคดิ และ
ให้ร่วมมือท ากจิกรรม
-การเปิดโอกาสใหผู้้เข้า
อบรมใช้ความคดิรเิริ่ม
สร้างสรรค์อย่างอสิระ
-มทีีมสังเกตการณ์เพื่อให้
ค าแนะน าในการพัฒนา
ศักยภาพการเป็นวทิยากร
กระบวนการด้านสิทธิ
มนุษยชน



ฝากไว้กับ...วิทยากรกระบวนการสิทธิมนุษยชน


