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คํา นํา
           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป�ตตานี เป�นมหาวิทยาลัยที�มุง่เน้น
ผลิตบัณฑิตที�มีความรู้ ความสามารถทั�งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื�อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเพื�อให้ได้บัณฑิตนักปฏิบัติอยา่งแท้จริง
มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายเข้ารว่มโครงการสหกิจศึกษาอยา่งจริงจัง โดยบรรจุ
รายวิชาสหกิจศึกษา ไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร 

             คู่มือสหกิจศึกษาเล่มนี�จัดทําขึ�นเพื�อให้ประชาชนในพื�นที�สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ศึกษารูปแบบการใช้งานของแชทบอทสง่เสริมมนุษยธรรมทั�ง
ภาษไทย และภาษามลายู ประชาชนในพื�นที�สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษา
ความรู้เกี�ยวกับสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐานและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
รวมถึงเพื�อเป�นประโยชน์ต่อสถานประกอบการในการเป�นแหล่งข้อมูลเกี�ยวกับ
คู่มือแชทบอทสง่เสริมมนุษยธรรมที�สามารถเผยแพรน่ําเสนอให้กับคนในพื�นที�ได้
เข้าถึงและเป�นที�รู้จักแชทบอทสง่เสริมมนุษยธรรมมากยิ�งขึ�น 
             นอกจากนี�เพื�อให้องค์กรสิทธิมนุษยชนที�จัดทําแชทบอทสามารถติดตาม
ศึกษา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ การถูกละเมิดสิทธิในพื�นที�ชายแดนใต้ได้ง่ายขึ�น
และมีประะสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น

              ทางคณะผู้จัดทําขอขอบพี�ๆที�ปรึกษาทุกท่านที�มีสว่นรว่มในการจัดทํา
คู่มือ เล่มนี�จนเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป�นอยา่งยิ�งว่าคู่มือเล่มนี�จะเป�นประโยชน์ให้
กับผู้ที�ถูกละมิดสิทธิในพื�นที�ชายแดนใต้และองค์กรสิทธิมนุษยชนที�เกี�ยวข้อง ทุก
ท่าน และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทํา ขอน้อมรับไว้เพื�อปรับปรุง
ในโอกาสต่อไป 
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  แชทบอท
คืออะ ไร?

     แชทบอท (Chatbot) คือ เครื� องมือที�ถูกสร้างขึ�น

โดยใช้กลไลของระบบป�ญญาประดิษฐ์  (AI) เพื� อช่วย

ในการตอบกลับการสนทนาแชทบอทสามารถสื� อสาร

กับผู้ ใช้งานผ่านข้อความหรือข้อความเสียงแบบ

อัตโนมัติได้อย่างเป�นธรรมชาติ ช่วยเพิ�มความคล่อง

ตัวและความสะดวกสบายในการทํางานมากยิ�งขึ�น

-1-



    มนุษยธรรม คือ ธรรมที� ทําให้คนที� เป�นมนุษย์สมบูรณ์

ไม่ ว่าจะเป�นการมีเมตตากรุณา การไม่ทําร้ายผู้ อื� น การ

เคารพในความเป�นมนุษย์  ความแตกต่างของผู้คน รวม

ไปถึงการมองคนให้เท่ากัน เพราะการมองคนให้  เท่ากัน

ถือเป�นหนึ� งป�จจัยที� ทําให้ไม่ เ กิดการละเมิดในตัวบุคคล

อื� น ไม่ ว่าบุคคลนั�นจะเป�นใครก็ตาม

  มนุษยธรรม
คืออะไร?
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แชทบอทส่งเสริม
มนุษยธรรม คืออะไร
        เป�นแชทบอทที�ถูกสร้างขึ�นมาด้วยระบบป�ญญาประดิษฐ์ (AI)
ที�สามารถเข้าถึงเรื�องเกี�ยวกับสิทธิมนุษยชนเเละต้องการให้คนที�
ใช้งาน สามารถแจ้งเหตุที�ถูกละเมิดสิทธิ ศึกษาความรู้ในเรื�องของ
สิทธิขั�นพื�นฐานของเรา เเละสามารถทราบถึงรายงานสถานการณ์
การละเมิดสิทธิของแต่ละวัน เดือน และป� ในเเชทบอทมนุษยธรรม
ได้ 
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แชทบอทช่วยพัฒนาและแก้
ป�ญหาในทุก ๆ ด้านให้
องค์กรของคุณ

สร้างประสบการณ์ท่ีดีในการใช้งาน
ชว่ยให้การสื�อสารกับลูกค้า หรือ พนักงานในองค์กร
เป�นไปได้ตลอดเวลา และยังสามารถรองรับการสนทนา
จากหลากหลายผู้ใช้งานภายในเวลาเดียวกัน

ลดข้ันตอนการทํางานของ
พนักงาน

ด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะชว่ยให้แชทบอ
ทสามารถเรียนรู้และตอบคําถามที�พบบอ่ย
(FAQ) เพื�อลดขั�นตอนการทํางานที�ต้องทํา
ซ�าๆในแต่ละวันของพนักงาน

ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

การนําแชทบอทที�มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ใน
องค์กรจะชว่ยลดต้นทุนจากการจ้าง Admin ลง
ได้
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แชทบอท มีประโยชอย่างไร
กับผู้ใช้งาน ?

1.มีประสทิธภิาพในการใหข้อ้มูล

2.ชว่ยใหก้ารติดต่อสื�อสารเป�น
ไปได้ตลอดเวลา

3.ใหคํ้าปรกึษาหรือคําแนะนาํกับผู้
ใชง้านได้อยา่งรวดเร็ว

4.ลดการมีป�ญหาระหว่างแอดมนิกับผูใ้ช้
งาน เพราะแชทบอทจะถามกลับอยา่ง
สภุาพเสมอ

5.แจ้งข้อมูลขา่วสารใหกั้บผูใ้ชง้านได้อยา่ง
รวดเร็ว
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รูปแบบการใช้งานของ
แชทบอทเป็นอย่างไร?

รูปแบบการใช้งานของแชทบอท มีดังต่อไปน้ี



รูปแบบการใช้งานของแชท
บอทส่งเสริมมนุษยธรรม

1.ค้นหาในไลน์  @kemanusian  

2.เเจ้งเหตุละเมิดสิทธิ

3.โทรสายด่วน

4.แหล่งความรู้

5.รายงาน

6.เก่ียวกับเรา
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  1.พิมพ์ค้นหาในไลน์ @kemanusiaan 
 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

2.เเจ้งเหตุละเมิดสิทธิ
กรอกแบบฟอร์มแจ้งเหตุการณ์

ท่ีถูกละเมิดสิทธิตามระบบท่ีกําหนด
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กด Submit ข้อมูลจะส่งไปยัง
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
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3.โทรสายด่วนมนุษยธรรม

4.แหล่งความรู้
เป็นความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีฉบับภาษาไทยและภาษามลายู

มีเจ้าหน้าท่ีรับสายด่วนตลอด 24 ช่ัวโมง
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สิทธิมนุษยชน
ขั�นพื� นฐาน

Hak Asasi Manusia
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สิทธิมนุษยชนคอือะไร ?

สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิและเสรีภาพขั�นพื�นฐานที�เป�นของพวกเรา
ทุกคน ไมว่่าเราจะเป�นใคร หรืออยูที่�ไหนบนโลกใบนี� ไมว่่าคุณจะมี
ความเชื�ออะไร หรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตาม

HAK ASASI MANUSIA adalah hak asasi dan kebebasan yang dimiliki
oleh kita semua. siapa pun kita atau di mana di dunia tidak kira apa
kepercayaan anda atau menjalani apa-apa kehidupan

สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน

สิทธิมนุษยชนมีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ�งได้รับการยอมรับโดยประชาคมโลก ดังนี� 
     มีความเป�นสากล: สิทธิมนุษยชนเป�นของมนุษย์ทุกคน 
     พรากไปไมไ่ด้: สิทธิมนุษยชนไมส่ามารถถูกพรากไปจากเราได้ 
ไมส่ามารถแบง่แยกได้ เพราะสิทธิทุกสิทธิล้วนเกี�ยวข้องกัน: รัฐบาลไมส่ามารถเลือก
ที�จะเคารพสิทธิใดสิทธิหนึ�งได้ สิทธิทุกสิทธิต้องได้รับการเคารพอยา่งเท่าเทียมกัน

HAK ASASI MANUSIA Hak asasi manusia mempunyai ciri-ciri yang unik.
yang telah diterima oleh masyarakat antarabangsa seperti berikut:          

Kesejagatan : Hak asasi manusia adalah milik semua manusia. 
Mustahil : Hak asasi manusia tidak boleh dirampas daripada kita.

Tidak dapat dipisahkan Kerana semua hak adalah berkaitan : kerajaan
tidak boleh memilih untuk menghormati mana-mana satu hak. Semua hak
mesti dihormati sama rata.
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ในป� 2491 หลังเกิดสงครามโลกครั�งที�สอง องค์การสหประชาชาติได้กําหนดปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ�นเพื�อเป�นกรอบในการคุ้มครองสิทธิขั�นพื�นฐานของมนุษย์
ทุกคน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้แบง่สิทธิและเสรีภาพออกเป�น 30 หมวด เชน่
สิทธิในการแสวงหาที�ลี�ภัย สิทธิในการมีเสรีภาพจากการทรมาน สิทธิและเสรีภาพใน
การแสดงออก และสิทธิในการศึกษา

ไมม่ีใครสามารถพรากสิทธิและเสรีภาพนี�ไปจากเราได้ เพราะสิทธิและเสรีภาพนี�เป�น
ของพวกเราทุกคน

นับตั�งแต่มีการกําหนดปฏิญญานี�ขึ�นเมื�อเจ็ดสิบป�ที�แล้ว ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนได้ถูกใช้เป�นรากฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทุกฉบับ

ปฏิญญาสากลว�าด�วย
สิทมนุษยชน

Pada tahun 1948, selepas Perang Dunia Kedua Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
telah menubuhkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat sebagai rangka kerja untuk
melindungi hak asasi semua manusia.

Pengisytiharan Hak Asasi Manusia telah membahagikan hak dan kebebasan kepada
30 kategori, seperti hak untuk mendapatkan suaka; Hak untuk bebas daripada
penyeksaan hak dan kebebasan bersuara dan hak untuk mendapat pendidikan

Tiada siapa boleh mengambil hak dan kebebasan ini daripada kami. Kerana hak dan
kebebasan ini adalah milik kita semua.

Sejak penubuhan Deklarasi ini tujuh puluh tahun yang lalu Deklarasi Hak Asasi
Manusia Sejagat telah digunakan sebagai asas kepada semua undang-undang hak
asasi manusia antarabangsa.
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สิทธิมนุษยชนไมไ่ด้เป�นเพียงแค่กฎหมาย แต่สิทธิมนุษยชนคือ
การตัดสินใจ และสิ�งที�เราประสบพบเจอในแต่ละวัน

 

ทําไมคุณต�องสนใจ
สิทธิมนุษยชน ?

Hak asasi manusia bukan sekadar undang-undang. Tetapi hak asasi
manusia adalah keputusan. dan apa yang kita alami setiap hari

การต� อสู� กับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

 

พวกเรามักละเลยความสําคัญของสิทธิมนุษยชน เพราะสิทธิมนุษยชนเป�นแนวคิด
ที�อยูบ่นพื�นฐานของหลักการเรื�องความมีศักดิ�ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม
ความเคารพ และความเป�นอิสระ หลายครั�งเราจะลุกขึ�นมาต่อสู้และให้ความสําคัญ
กับสิทธิมนุษยชนก็ต่อเมื�อสิทธิของเราถูกละเมิด

ในความเป�นจริง สิทธิมนุษยชนนั�นถูกละเมิดตลอดเวลา ยังมีคนนับพันทั�วโลกที�ไม่
ได้รับการพิจารณาคดีอยา่งเป�นธรรม และถูกจําคุกเพียงเพราะความคิดหรือความ
เชื�อบางอยา่งของพวกเขา อีกทั�ง พลเมืองยังตกเป�นเป�าโจมตีในสงคราม เด็กๆถูก
บังคับให้ออกไปรบ การขม่ขืนถูกใช้เป�นเครื�องมือในการทําร้ายคน นี�คือเหตุผลว่า
ทําไมเราจึงไมค่วรละเลยความสําคัญของสิทธิมนุษยชน และทําไมสิทธิมนุษยชน
จึงควรถูกคุ้มครองตามกฎหมาย เพื�อที�เราจะได้เอาผิดและดํารงความยุติธรรมเมื�อ
รัฐหรือบุคคลใดบุคคลหนึ�งละเมิดสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนไมส่ามารถถูกพรากไปได้ แต่บางครั�งสิทธิมนุษยชนอาจถูกจํากัด
เชน่ ถ้าคุณทําผิดกฎหมาย หรือกระทําการที�อาจเป�นอันตรายต่อความมั�นคงของ
ชาติ ทั�งนี� สิทธิมนุษยชนนั�นตั�งอยูบ่นพื�นฐานของคุณค่าความเป�นมนุษย์ เชน่ ความ
มีศักดิ�ศรี ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความเคารพ และความเป�นอิสระ นอกจาก
นี�สิทธิมนุษยชนนั�นไมไ่ด้เป�นเพียงแค่แนวคิดที�เป�นนามธรรมเท่านั�น เพราะสิทธิ
มนุษยชนคือแนวคิดที�ได้รับการนิยาม และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย -14-



Kita sering mengabaikan kepentingan hak asasi manusia. Kerana hak asasi
manusia adalah konsep berdasarkan prinsip maruah, keadilan, kesaksamaan,
penghormatan dan kemerdekaan. Banyak kali kita akan berdiri dan memberi
perhatian kepada hak asasi manusia hanya apabila hak kita dicabuli.

sebenarnya Hak asasi manusia dicabuli sepanjang masa. Masih terdapat
beribu-ribu orang di seluruh dunia yang belum menerima perbicaraan yang
adil. dan dipenjarakan semata-mata kerana pemikiran atau kepercayaan
mereka.Rakyat juga menjadi sasaran peperangan. Kanak-kanak itu terpaksa
pergi berperang. Rogol digunakan sebagai alat untuk mencederakan orang.
Itulah sebabnya kita tidak boleh memandang rendah kepentingan hak asasi
manusia. dan mengapa hak asasi manusia perlu dilindungi oleh undang-
undang Supaya kita dapat mendakwa dan mengekalkan keadilan apabila
sesebuah negara atau seseorang itu melanggar hak asasi manusia.

สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย

 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยฉบับป�จจุบัน (พ.ศ. 2560) ได้ระบุถึงการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนไว้หลายมาตราด้วยกัน เชน่ ในมาตรา 4 นั�นระบุว่า “ศักดิ�ศรีความเป�น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอ่มได้รับความคุ้มครอง” และ
ในหมวดที� 3 ซึ�งเป�นหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตราที� 25 ถึง 49
ยังได้บรรยายขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในหลายด้านด้วยกัน
เชน่ ความยุติธรรมทางอาญา การศึกษา การไมเ่ลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการแสดงออก
การไมก้่าวก่ายชีวิตสว่นตัว และข้าวของเครื�องใช้สว่นตัว เป�นต้น

นอกจากนี� รัฐบาลยังได้จัดทํา แผนสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ซึ�งจัดทําฉบับแรกในป�
2551 ในขณะที�ฉบับป�จจุบันเป�นฉบับที� 3 พ.ศ.2557-2561โดยรัฐบาลได้จัดทําแผน
สิทธิมนุษยชนแหง่ชาติขึ�นเพื�อให้ทุกภาคสว่นนําไปใช้ในการสง่เสริม ปกป�อง และ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนในประเทศต่อไป
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Perlembagaan Kerajaan Thailand semasa (2017) menyatakan beberapa
bahagian perlindungan hak asasi manusia. perlindungan”Dan dalam
Seksyen 3, iaitu Hak dan Kebebasan Rakyat Thai, Seksyen 25 hingga 49
menerangkan skop hak dan kebebasan rakyat dalam banyak bidang,
seperti keadilan jenayah, pendidikan, tanpa diskriminasi. kebebasan
bersuara tidak campur tangan dalam kehidupan peribadi dan barang
peribadi, dsb.

Selain itu, kerajaan juga telah membuat persediaan Rancangan Hak Asasi
Manusia Kebangsaan yang disediakan pada edisi pertama pada tahun
2008 manakala edisi semasa adalah edisi ke-3 2014-2018 Kerajaan telah
menyediakan Pelan Hak Asasi Manusia Kebangsaan untuk digunakan oleh
semua sektor dalam mempromosi, melindungi dan melindungi hak rakyat
di negara ini.
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5.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิ
เป็นการสรุปสถิติของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนท่ี

เข้ามาใช้งานแชทบอทมนุษยธรรม

การรายงานสรุปข้อมูลเบ้ืองต้นเป็นการนําข้อมูลท่ีได้ท้ังเชิงปริมาณ
และคุณภาพไปวิเคราะห์เพ่ือไปสรุปลักษณะของผู้ใช้งาน ซ่ึงผลท่ีได้

สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป
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6.เก่ียวกับเรา

เครือขา่ยเยาวชนพทัิกษ์สทิธิเพื�อการพฒันา -เป�นการรวมตัวของ
เยาวชนจากหลากหลายพื�นที� ที�เล็งเห็นถึงป�ญหาในบรบิทและ

มุง่เน้นในเรื�องศกัยภาพของคนรุน่ใหมด้่านการปกป�องสทิธิ�

มูลนิธิ Digital4Peace - เทคโนโลยี พลเมอืง เพื�อ สงัคม สนัติภาพ
และ การพฒันาที�ยั�งยืน ภารกิจ ของเรา คือ 

ขับเคลื�อน สนัติภาพ อยา่ง ยั�งยืน ด้วย นวัตกรรม โซลชูั�น

เป็นข้อมูลเก่ียวกับองค์กรท่ีสร้านวัตกรรม
ข้ึนมา  เพ่ือตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้งาน
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นางสาวฟารีดา  กากอง  6120710248
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

คณะท่ีปรึกษา

จัดทําโดย

1.นายมะรูฟ              เจะบือราเฮง
2.นายอับดุลรอซะ    ยะหร่ิง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
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