
พฒันาการ
สิทธิมนุษยชน สากลและไทย

นางสาวเปรมยุดา ตนัตกินกพร ผู้เชี�ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

นายพทิยา  จนิาวฒัน์        ผู้เชี�ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน



ขอบเขตเนื�อหา

- เปรยีบเทียบพฒันาการของสทิธิมนษุยชนตามหลกัสากล

และหลกัสทิธิมนษุยชนของประเทศไทย

- ผลกระทบ/มรดกตกทอดมาถงึปัจจบุนัและความทา้ทายใน

การขบัเคลื�อนสทิธิมนษุยชนในประเทศไทย



1. สมาชิกกลุ่มรับบตัรคาํเหตุการณ์
2. ค้นหาข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบับตัรคาํ (10 นาท)ี 

- เหตุการณ์อะไร
- เกดิขึ�นช่วงเวลาใด (ค.ศ./พ.ศ.)
- เกี�ยวข้องกบัเรื�องสิทธิมนุษยชนอย่างไร

3. เล่าเหตุการณ์ในบัตรคาํโดยสรุป บัตรละ
ไม่เกนิ 1 นาท ี(10 นาท)ี 
4. รวมกลุ่มพฒันาการสิทธิมนุษยชนสากล และกลุ่มพฒันาการสิทธิมนุษยชนไทย
5. เรียงบัตรคาํแต่ละกลุ่มตามลาํดบัช่วงเวลาก่อนหลงั 
6. ผลดักนัเล่าเหตุการณ์เรียงตามลาํดบัพฒันาการ (30 นาท)ี
7. สมาชิกร่วมกนัสรุปบทเรียน ที�เรียนรู้จากพฒันาการสิทธิมนุษยชน (5 นาท)ี
8. เลือกบัตรคาํ มรดกของพฒันาการสิทธิมนุษยชนสากลและของไทย และความท้าทาย
ในการขบัเคลื�อน
9. นําบัตรคาํทั�งหมดเรียงตามลาํดบัช่วงเวลาก่อนหลงั ส่งผู้แทนกลุ่มสรุปพฒันาการ  5 นาที



พฒันาการของสิทธิมนุษยชนสากล และ สิทธิมนุษยชนไทย
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พฒันาการสิทธิมนุษยชนสากล
ที�มา: กฎธรรมชาต ิหลักศาสนาคริสต ์และศาสนาอื�น

มีหลักฐานแรก แทง่ดนิเหนียว สมัยกษัตริยไ์ซรัส เรื�องเสรีภาพการนับถือศาสนาฯ

แมคนาคาต้า เสมือนรัฐธรรมนูญอังกฤษ ที�ลดอาํนาจกษัตริยใ์นการเก็บภาษี มีหลักนิตธิรรมเกิดขึ�น

ความคิดเหน็ของนักปรัชญาต่างๆ เช่น จอหน์ ล็อค ประชาชนเป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดและถอดถอน
ผู้ปกครองได้ หากไม่มีความเป็นธรรมและไร้ประสิทธิภาพ (ลดอาํนาจผู้ปกครอง ใหม้ีความป็นธรรมมากขึ�น)

การประกาศอิสระภาพของอเมริกา ข้อความในรัฐธรรมนูญฯ มนุษยเ์ราถูกสร้างขึ�นมาอยา่งเทา่เทยีมกันฯ

คําประกาศในสิทธิพลเมืองฯของฝรั�งเศส หลังการปฏิวัติฯ “มนุษย์เกิดมาและดาํรงอยู่อย่างเสรีและเสมอภาคฯ

หลังWW2ที�นาซีฆา่ล้างเผ่าพนัธช์าวยวิ ตั�งUN วัตถุประสงคข้์อหนึ�งคือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีการทาํ
ข้อตกลง(ปฎิญญาสากลฯ) และอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนขึ�น ๙ ฉบับ และกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขึ�น

มีผู้นาํต่อสู้ใหเ้ลิกทาส ทาํข้อตกลงฯสิทธิมนุษยชนฯ เรียกร้องสิทธิคนผิวสี เรียกร้องเอกราช ต่อสู้เพื�อสิทธิสตรี 
สิ�งแวดล้อมฯ เช่น ลินคอน,อีเลนอร ์รูสเวลท ์มารต์นิ ลูเธอร ์คิง, คานธี,เนลสัน เมเดลล่า.ยูเซปไฟ ทุนเบริกจ์



The Cyrus cylinder ของพระเจ้าไซรัสมหาราช (424-401 BC) 

ผู้ก่อตั�งจกัรวรรดเิปอร์เซีย หรือ Achaemenid Empire

หลักฐานทางประวัตศิาสตร์
ชิ�นแรกของโลกที�บนัทกึเรื�อง
เกี�ยวกับสิทธิมนุษยชนเมื�อ 
๕๓๙ ปีก่อนค.ศ. ในแทง่ดนิ
เหนียว โดยบนัทกึว่า
 

  “ประชาชนมีสิทธิที�จะ
ปฎบิัตติามความเชื�อของ
ตนโดยไม่ถูกบงัคับให้
เปลี�ยนแปลงฯและลงโทษ”



มหากฎบัตร Magna carta ขององักฤษ ค.ศ.๑๒๑๕  (การปรากฎตัวของหลกันิตธิรรม)

กล่าวถงึ สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามก.ม.ของเสรี
ชน ไม่ว่าบุคคลนั�นจะอยู่ในชนชั�นหรือวรรณะใดก็ตาม 
กษัตริยจ์ะต้องมอบสิทธินี�ใหกั้บขุนนาง/ผู้ครอบครองที�ดนิ 
(Vassal) ซึ�งจะต้องมอบสิทธิใหกั้บพลเมือง/ไพร่ในสังกัด 
โดยพลเมืองทุกคนจะไม่ถูกกดขี� พ่อค้าและชาวนาไม่
จาํเป็นต้องมอบสินค้าบางส่วน/ผลิตผลทางเกษตรใหกั้บขุน
นางหรือกษัตริย ์เพื�อเป็นค่าคุ้มครอง ดังเนื�อความในส่วน
หนึ�งของมหากฎบตัร ที�กล่าวว่า

 "จะไม่มีบุคคลที�ถูกกักขัง หน่วงเหนี�ยว โดยปราศ 
จากอิสรภาพ หรือถูกยึด ขู่กรรโชก ทรัพย์สินโดย
ปราศจากคําตัดสินของศาล" นอกจากนี�พระเจ้า
แผ่นดิน ไม่อาจเก็บภาษีได้ โดยไม่ผ่านการเหน็ 
ชอบจากสภาบริหารราชการแผ่นดิน” 
เป็นที�มาของ “หลักนิติธรรม”  และรัฐธรรมนูญ
แบบจารีตประเพณี



.จอหน์ ล็อค ..พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทกุคนให้มี
ธรรมชาติแบบเดียวกัน มนุษย์ทกุคนจงึมีอสิระและ
ความเสมอภาคกัน ดังนั�นมนุษย์ทกุคนจงึควรมี
สิทธิแบบเดียวกันและเสมอภาคกัน และไม่ควรมี
ผู้ใดมีสิทธิเหนือกว่าผู้อื�น เขาถอืว่าสิทธิเป็นสิ�งที�
สาํคัญของมนุษยท์กุผู้คนที�เกดิมาในโลกนี� โดย
มนุษยเ์ป็นเจา้ของสิทธิ และครอบครองสิทธิใน
ทรัพยส์ินที�อยู่ตามธรรมชาต ิและสิทธิในชวีติของ

ปัจเจกชน รัฐมีหน้าที�ในการรับใช้ประชาชน สิทธิ
ทางการเมืองทั�งหมดเป็นของประชาชน 

ประชาชนเป็นผู้มีอาํนาจในการกาํหนดและ
ถอดถอนรัฐบาลได้ หากรัฐบาลไม่มีความเป็น
ธรรมและไร้ประสิทธิภาพในการบริหาร

นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษ จอหน์ ล็อค (John 

Locke) ค.ศ ๑๖๓๒-๑๗๐๔/พ.ศ.๒๐๗๕-๒๑๔๗.



คาํประกาศอสิรภาพของอเมริกา หลงัสงครามกบัองักฤษ ปีค.ศ.๑๗๗๖ และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

“.......มนุษยท์กุคนถูกสร้างขึ�นมาอย่างเทา่เทยีมกัน และพระผู้สร้างได้มอบ
สิทธิบางประการที�จะเพกิถอนมิได้ไว้ใหแ้ก่มนุษย ์ในบรรดาสิทธิเหล่านั�น
ได้แก่ ชวีติ เสรีภาพและการเสาะแสวงหาความสุข..”



การปฎวิตัิฝรั�งเศส และคาํประกาศสิทธิของมนุษย์และของประชาชน/พลเมือง ค.ศ. ๑๗๘๙

  เป็นเอกสารสาํคัญซึ�งเกิดขึ�นในสมัยปฏวัิตฝิรั�งเศส

กาํหนดให ้สิทธิของปัจเจกชนและสิทธิมวลชนเป็น
สิทธิสากล ประกาศฉบับนี�ได้รับอทิธิพลจากทฤษฎีสิทธิ
ธรรมชาต ิซึ�งหมายความว่า สิทธิดังกล่าวมีอยู่ไม่ว่าเมื�อใด
และที�ใด เนื�องจากเป็นสิทธิที�ตั�งอยู่บนพื�นฐานธรรมชาตขิอง
มนุษย ์(ไม่อ้างศาสนา)

    .“ มนุษย์เกิดมาและดาํรงอยู่อย่างเสรีและเสมอ
ภาคกันในสิทธิ การเลือกปฏิบัติทางสังคมจะกระทาํ
ได้กแ็ต่เพื�อประโยชน์ส่วนรวม“
สภาร่างรัฐธรรมนูญ รับรองร่างสุดทา้ยของประกาศนี�เมื�อ
วันที� ๒๖ ส.ค.พ.ศ.๒๓๓๒ /ค.ศ.๑๗๘๙



การคา้ทาส ช่วงเวลาที�สาํคญัในคริสศตวรรษที� ๑๖-๑๙ (ค.ศ.๑๕๐๐-๑๙๐๐/พ.ศ.๒๐๔๐-๒๔๑๐)



แมรี� โวลสโตนคราฟ สตรีชาวอเมริกัน ผู้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีคนแรก(ค.ศ.๑๗๕๙-๑๗๙๗/พ.ศ.๒๓๐๒-๒๓๔๐)

ฉันไม่ปรารถนาใหผู้้หญิงมีอาํนาจเหนือผู้ชาย 
แต่ต้องการใหผู้้หญิงมีอาํนาจเหนือตัวของ
พวกเขาเอง (กล้าแสดงออกกล้าเรียกร้อง
สิทธิฯของผู้หญิงเอง



Abraham Lincoln 16th President (1809-1865)  “ Those who would deny freedom to others, 
deserve it not for themselves.”

การเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา ค.ศ.๑๘๖๒ และสงครามกลางเมือง ระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ (ที�ชนชั�นสูง 
เจ้าของที�ดนิใช้แรงงานทาสเป็นปัจจัยสาํคัญในการผลิตภาคเกษตร)



การก่อตั�งองค์การสหประชาชาติ ในปีค.ศ.๑๙๔๕/พ.ศ.๒๔๘๙ หลงัWW2

พิธีลงนาม UN charter ปี 1945 

ที� San Francisco



วตัถุประสงค์ และหลกัการขององค์การสหประชาชาติ

วัตถุประสงคข์องสหประชาชาติ
๑. ธาํรงไว้ซึ�งสันตภิาพและความมั�นคงระหว่างประเทศ
๒. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
๓. การเคารพในหลักความยุตธิรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
๔. การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกจิและสังคมของ
ประชากรโลก ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธอั์นดรีะหว่างประเทศ



มสิซิส อลิลนิอร์ รูสเวลล์ ภรรยาของประธานาธิบด ีแฟรงคลนิ ด ี รูสเวลล์ แห่งสหรัฐอเมริกา
 ผู้มบีทบาทสําคญัในการยกร่างปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฯ (๓๐ ข้อ)



ข้อตกลงฯและอนุสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ



๘๘มหาตมะ คานธี ผู้นาํอินเดยีในการเรียกร้องเอกราช จากอังกฤษ ด้วยวธีิสันต ิ(อหงิสา)



ผู้นาํในการเรียกร้องสิทธิฯให้

ชาวอเมริกันผิวดาํ Dr. 
Martin Luther King Jr. 

(ค.ศ.๑๙๒๙/พ.ศ.๒๔๗๒ - ค.ศ.
๑๙๖๘/พ.ศ.๒๕๓๑) กล่าวคาํ
ปราศรัยแหง่ประวัตศิาสตร ์ใน
หวัข้อชื�อ ผมมีความฝัน
 (I have a dream) ใน
ระหว่างการชุมนุมที�อนุสาวรีย์
ประธานาธิบดลิีนคอลน์ กรุง
วอชิงตัน ดซีี



เนลสัน แมนเดลา อดตีประธานาธิบดอีัฟริกาใต้ 
ผู้ต่อสู้เพื�อสิทธิของคนผิวสีในอัฟริกาใต้



แม้มีสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนแล้ว เขมรแดงยังฆา่ชาวเขมรด้วยกันเป็นล้านคน



The Bhopal disaster, was a gas leak incident on the night of 2–3 December 1984 at the Union Carbide India Limited 
pesticide plant in Bhopal, Madhya Pradesh, India. It was considered as of 2010 to be the world's worst industrial 
disaster. At least 3,787 deaths; over 16,000 claimed, At least 558,125 Non-fatal injuries

โรงงานบริษัทยูเนียน คารไ์บดใ์นอินเดยี ระเบดิปี ๑๙๘๔ มีผู้เสียชีวิตมาก เป็นที�มาของ “ธุรกจิกับสิทธิมนุษยชน”



เป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืนของสหประชาชาต ิภายใน ๑๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๗๓



เหตุการณ์ 911 กบัสิทธิมนุษยชน



มาลาลา ยูซาฟไซ
 ผู้ต่อสู้เพื�อสิทธิในการศึกษา
ของเดก็ผู้หญิงในปากสีถาน
เธอถูกกลุ่มตาลีบนัยงิที�ศรีษะ 
๙ ต.ค.ปีค.ศ.๒๐๑๒ ต่อมาเธอ
ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
สันตภิาพในปีค.ศ.๒๐๑๔ ซึ�ง
เป็นผู้รับรางวัลที�อายุน้อย
ที�สุดในวัย เพยีง ๑๗ ปี



9 ตุลาคม 2012/๒๕๕๕ กลุ่มตอลิบานได้ขึ�นไปบนรถรร. ที�

สวา แวลลีย ์( Swat valley) ปากีสถาน และระดมยงิจน

ทาํให ้มาลาลา ยูซาฟไซ (Malala Yousafzai) เดก็

สาวอายุ ๑๕ ปี บาดเจบ็สาหสั ต่อมาเธอสามารถรอดชีวิต
และหายป่วย ทาํใหโ้ลกต่างยกย่องยูซาฟไซในความกล้า
หาญ
        ยูซาฟไซได้รับการเสนอชื�อจัดเป็นหนึ�งในบุคคคลที�
ทรงอทิธิพลที�สุดในโลกโดยนิตยสารไทมสป์ระจาํปี 
ค.ศ.2013/พ.ศ.๒๕๕๖ และได้รับรางวัลโนเบลสาขา
สันตภิาพ ในปีค.ศ.2015/พ.ศ.๒๕๕๗
      ในขณะนั�นยูซาฟไซที�มีชื�อเสียงโด่งดังในปากีสถาน
จากความพยายามที�จะเรียกร้องใหก้ารศึกษากับเดก็หญิง
      ปี 2013/๒๕๕๖ ยูซาฟไซได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนอัน
ทรงเกียรตขิองสหภาพยุโรปชาคารอฟ  (Sakharov) 

ขณะนี�เธออาศัยในอังกฤษและได้ทุนเรียนจบม.ออกฟอรด์ 
หลังจากที�มารับการรักษาที�อังกฤษ และไม่สามารถเดนิทาง
กลับปากีสถานได้ เพราะทั�งยูซาฟไซและครอบครัว ถูก
กลุ่มตาลีบนัหมายหวัเอาชีวิต

มาลาลา ยูซาฟไซ ผู้ต่อสู้เพื�อสิทธิใน
การศึกษาของเดก็หญิงในปากีสถาน



สงครามกลางเมือง ซีเรีย ปีค.ศ.2011- ปัจจุบัน และผลกระทบในด้านสิทธิมนุษยชน



ความรู้สึกเกลียดชงัคนเอเชียฯในสหรัฐ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ ๑๙
ปีค.ศ.๒๐๒๐-๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔)


