
ผลกระทบจากการใช้เสรีภาพของสื�อ “ชาลี เอบโด”ในฝรั�งเศส ปีค.ศ.๒๐๑๓ /พ.ศ.๒๕๕๘



เกรียตา ทุนแบรก์ เริ�ม “การหยุดเรียนประทว้งเพื�อสภาพ

ภมูิอากาศ” ที�ด้านหน้าอาคารรัฐสภาของสวีเดนในกรุง
สตอ็กโฮลม์ เมื�อเดอืน ส.ค. ๒๕๖๑ จากนั�นก็มักหยุดเรียนไป
ประทว้งทุกวันศุกร ์เธอเริ�มเป็นที�รู้จักไปทั�วโลก จากการขึ�น
กล่าวสุนทรพจนบ์นเวทปีระชุมของสหประชาชาตว่ิาด้วย
การเปลี�ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศโลกครั�งที� 24 หรือ 
COP24 ที�ประเทศโปแลนด ์เมื�อเดอืน ธ.ค. ที�ผ่านมา การ
หยุดเรียนประทว้งของเธอได้สร้างแรงบนัดาลใจใหเ้ยาวชน
ทั�วโลก
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กรณี ต.ร.จบักุม จอรจ์ ฟลอยด ์จนเสียชวีติ ที�เมืองมินิอาโปลิส รัฐมินิโซต้า สหรัฐฯ



อทิธิพลของศาสนาพราหมณ ์พุทธ และศาสนาอื�น (ศาสนาคริสต ์อสิลาม นับถอืผีบรรพบรุุษ สิ�ง
ศักดิ�สิทธิ�ฯ) ต่อสังคมไทย และหลักสิทธิมนุษยชนของไทย



พ่อขุนรามคาํแหงมหาราช ครองราชย ์พ.ศ. ๑๘๒๒ -  ๑๘๔๑ จากศิลาจารึกสะทอ้นใหเ้หน็สิทธิ เสรีภาพของราษฎร
๑) เศรษฐกิจการค้า ราษฎรค้าขายได้โดยเสรี เจ้าเมืองไม่เรียก

เก็บจังกอบหรือภาษผ่ีานทาง มีการค้ากับจนี นําช่างจนีมาทาํ
ชามสังคโลก (สิทธิทางเศรษฐกิจ)
ผู้ใดล้มตายลง ทรัพยม์รดกก็ตกแก่บุตร

๒) การปกครอง หากผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีพพิาท 

ก็มีสิทธิไปสั�นกระดิ�งที�แขวนไว้หน้าประตูวังเพื�อถวายฎกีา(สิทธิใน
กระบวนการยุตธิรรม)

๓) ศาสนา วัฒนธรรม ทรงประดษิฐอ์ักษรไทย และทรงสร้าง

พระแทน่ศิลาอาสนใ์หพ้ระสงฆม์าเทศนใ์นวันพระ (สิทธิทาง
วัฒนธรรม)

สรุป สิทธิต่างๆที�จารีกไว้ ได้แก่
๑.สิทธิที�จะล้มพระราชอาํนาจ (ศิลาจารึกที� ๓ นครชุม) ๒.สิทธิในทรัพยส์ินของราษฏร มีหลักกรรมสิทธิ�เหนือที�ดนิ ใช้ยันกับราษฏร
ด้วยกันได้ แต่ใช้ยันกับกษัตริยไ์ม่ได้(ศิลาจารึกหลักที� ๑) ๓.สืบในการสืบมรดก(เฉพาะชั�นบุตร) ๔.สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ ๕.
สิทธิมนุษยชน ๕.๑ สิทธิของเชลยศึก ๕.๒สิทธิของผู้ลี�ภยัสิทธิของผู้ต้องหา/นักโทษทางอาญา (ศิลาจารึกก.ม.ลักษณะโจร) ๕.๓ สิทธิ
ของราษฏรในการถวายฏกีา ๕.๔ สิทธิของราษฏรในการแสดงออก (ศิลาจารึกหลักที� ๑๑ ด้านที� ๒)



สมเดจ็พระนารายณม์หาราช 
ครองราชย ์พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑

ราชทตูสยามนาํโดยโกษาปานเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยสท์ี� 14 ที� หอ้งกระจก
พระราชวังแวรซ์าย ณ วันที� 1 กันยายน พ.ศ. 2229 (ค.ศ. 1686)

สมเดจ็พระนารายณม์หาราช
ทอดพระเนตรจันทรุปราคา
ร่วมกับคณะทตู นักบวช
คณะเยสุอติ และนักดารา
ศาสตรช์าวฝรั�งเศส เมื�อวันที� 
11 ธค. พ.ศ. 2228 ณ พระที�
นั�งเยน็ ทะเลชุบศร เมือง
ลพบุรี



เทยีนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วัณณาโภ เป็นนาม 
ปากกาของ เทยีน วัณณาโภ (พ.ศ. 2385 - 
2458) ทนายความ และนักคดินักเขยีนคน
สาํคัญ ที�มีบทความวิพากษด์้านนโยบายการ
ต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
การศึกษา ในสมัยร. 4 ถงึร. 6
 เขาศึกษาก.ม.ด้วยตนเองอย่างจริงจัง และ
เริ�มทาํงานเป็นที�ปรึกษาก.ม.รวมทั�งศึกษา
เพิ�มเตมิทั�งภาษาไทย  และอังกฤษอย่าง
ต่อเนื�อง เขาเขยีนทั�งบทความ, บนัทกึ
ประจาํวัน, กาพยก์ลอน และทาํงานช่วย
เหลือชาวบา้นใหไ้ด้รับความยุตธิรรม
ปี พ.ศ. 2425 เทยีนวรรณถูกฟ้องกรณีเขยีน
ฎกีาใหร้าษฎรและถูกตัดสินว่าหมิ�นตราพระ
ราชสีหซ์ึ�งเทา่กับหมิ�นพระบรมเดชานุภาพ 
และหมิ�นประมาทเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย

 และเกษตร ถูกโบย 50 ทขีังคุกโดยไม่มี
กาํหนด    เขาถูกจาํขังอยู่ 17 ปี จงึได้รับ
อสิรภาพในปี พ.ศ. 2442 ระหว่างถูกคุมขงัได้
มีผลงานเขยีนสมํ�าเสมอ ได้ออกนสพ.ราย
ปักษ ์ชื�อ "ตุลวิภาคพจนกิจ" ระหว่าง พ.ศ. 
2442 -2449 และ "ศิริพจนภาค" ปี  2451 โดย
วิจารณสั์งคมไทยในยุคนั�น เช่นเ รื�องการมี
ภรรยาหลายคน การเล่นการพนัน การรับ
สินบน และยังเสนอแนะใหรั้ฐบาลปรับปรุง
พัฒนาประเทศ ตั�งโรงเรียนสอนวิชาแพทย ์
วิชาช่าง ตั�งศาลยุตธิรรม ตัดถนนและทางรถ 
ไฟ ก่อตั�งกิจการไปรษณีย ์โทรเลข และ
ธนาคารพาณิชย ์เสนอ ก.ม.หา้มสูบฝิ� น เลิก
ทาส หา้มเล่นการพนัน หา้มชายไทยมีภรรยา
หลายคน
เขาเสียชีวิตเมื�อ ปี พ.ศ. 2458 อายุได้ 73 ปี



อาํแดงเหมือน ซึ�งเป็นลูกของนายเกตกับอาํแดง (นาง) นุ่น 
มีอาชีพทาํสวนอยู่ที� ต.บางม่วง แขวงเมืองนนทบุรี พ่อ
และแม่ยกอาํแดงเหมือนใหเ้ป็นภรรยานายภ ู อาํแดง
เหมือนไม่ยอม พ่อแม่ก็ใหน้ายภมูาฉุดเอาตัวไป แต่
อาํแดงเหมือนหนีกลับบ้านของตน นายภมูาฉุดไปอีก 
อาํแดงเหมือนก็หนีไปอีก ไปอยู่กับนายริด ชายคนรัก นาย
ภจูงึฟ้องนายริดว่าลักพาเมียตน ระหว่างที�โจทกจ์าํเลยยงัสู้
ความกันอยู่ที�ศาล อาํแดงเหมือนได้ถูกควบคุมไว้ในตะราง 
ที�จวนของพระนนทบุรี เจ้าเมืองนนทบุรี และถูกนายเปี� ยม
พะทาํมะรงซึ�งกินสินบนของนายภกูลั�นแกล้งทารุณต่างๆ 
นานาเพื�อบบีบังคับใหอ้าํแดงเหมือนยอมเป็นภรรยานายภ ู
อาํแดงเหมือนจงึหนีตะรางไปถวายฎีกาต่รัชกาลที� ๔ 
ณ  พระที�นั�งสุทไธศวรรย ์เมื�อวันอาทติยท์ี� ๑๐ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๐๘



การเปลี�ยนแปลงในสมัย ร.๕



การเปลี�ยนแปลงครั�งสาํคัญในสมัย ร.๕



เหตุการณก์บฎ ร.ศ 130 (เหล็ง ศรีจนัทร)์
เกิดขึ �นก่อนการปฏิวตัิสยาม พ.ศ. 2475 ถึง 24 ปี โดย
เกิดขึ �นในสมยัรชักาลที� 6 เมื�อพ.ศ. 2455
(ร.ศ. 130) 
เมื�อนายทหารและปัญญาชนกลุ่มหนึ�งปฏิบตัิการ
โดยหมายให้พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทาน
รัฐธรรมนูญให้และเปลี�ยนแปลงการปกครองสู่
ระบอบประชาธิปไตย แต่แผนการแตกเสีย ก่อน 
มีการจับกุมผู้คิดก่อการหลายคนไว้ได้ มีการ
พิจารณาตัดสินลงโทษให้จาํคุกและประหารชีวิต 
ท้ายที�สุดได้รับการพระราชทานอภยัโทษ

กบฎ รศ.๑๓๐ : สัญญานเตอืนเรื�องกระแสประชาธิปไตยจากกลุ่มทหารหนุ่ม



ดุสิตธานี เมืองจาํลองแหง่ประชาธิปไตย ร.๖ ทรงสร้างในปีพ.ศ. ๒๔๖๐ หลังกบฎรศ.๑๓๐



คณะราษฎร



รัชกาลที� ๘ ไทยกับสงครามโลกครั�งที� ๒



กุหลาบ สายประดษิฐ ์หรอืรูจ้กักนัดีในนามปากกา
วา่ ศรีบูรพา[1] (31 มีนาคม พ.ศ. 2448 - 16 
มิถนุายน พ.ศ. 2517) เป็นนกัเขียนที�มีชื�อเสียงชาวไทย 
เจา้ของวาทะ "ฉันรักธรรมศาสตร ์เพราะธรรมศาสตร์
สอนใหฉั้นรักประชาชน"[2] 
บุคคลดเีด่นของโลกจากองคก์ารยูเนสโก พ.ศ. 2548

ปัญญาชนสยาม ผู้ต่อสู้เพื�ออุดมการณ ์

• สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคของบุคคล 
คุณค่าของคนมิใช่มาแต่เพยีงชาตกิาํเนิด

 และ 
• การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตั�งแต่ก่อนการเปลี�ยนแปลงการปกครอง



เหตุการณ ์๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จุดเริ�มต้นของพลัง นศ.ปชช.ขับไล่เผดจ็การฯ



ผลกระทบจากการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การประกาศสงครามยาเสพตดิ ปี ๒๕๔๖



คดอีุ้มหาย กรณทีนายสมชาย อุ้มแขวนคอที�กาฬสินธ์ เอกยุทธ และบิลลี�

  คดจีับผู้ต้องหาแขวนคอที�กาฬสินธพ์.ศ.๒๕๔๗ คดอุ้ีมบลิลี� หายตัวไป ปีพ.ศ.๒๕๕๗

     คดอุ้ีมทนายสมชาย ปีพ.ศ.๒๕๔๖



กรณเีหตุการณ์ความไม่สงบที�อาํเภอตากใบ จ.นราธิวาส ปี๒๕๔๗



รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๔๐   (รัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน)

เจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็คือการปฏรูิปการเมืองโดยมี
เป้าหมาย ๓ ประการ[2]

๑. ขยายสิทธิ เสรีภาพ และส่วนร่วมของพลเมืองในการเมือง สิทธิใน
กระบวนการการยุตธิรรม เยยีวยาฯ
๒. การเพิ�มการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐโดยประชาชน เพื�อใหเ้กิด
ความสุจริตและโปร่งใสในระบอบการเมือง
๓.การทาํใหร้ะบบการเมืองมีเสถยีรภาพและประสิทธิภาพ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มีผลกระทบที�สาํคัญต่อพัฒนาการสิทธิมนุยชน
ในประเทศไทย หลายประการ
- บทบัญญัตเิรื�องสิทธิฯต่างๆ
- นาํไปสู่ก.ม.ภายในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการเยยีวยา
- การจัดตั�งองคก์รคุ้มครองสิทธิฯและการตรวจสอบรัฐบาลฯ



 กรณตีากใบ จ.นราธิวาสปี ๒๕๔๗ การปฏบิัติงานของจนท.ฯมคีวามเสี�ยงในการละเมดิสิทธิฯ



๑๖ ธ.ค. พ.ศ. ๒๔๘๙ ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชกิองคก์ารสหประชาชาต ิ(UN) ฐานะสมาชิกใหม่เป็นลาํดับที� ๕๕





ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตั�งแต่ปี ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน



การระบาดของโควดิ-19 ในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓- ปัจจุบัน



•หลกัธรรมของศาสนาต่างๆ มีความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ในเรื�องคุณค่าของ
ทุกชีวติ 

• ศาสนาพทุธ เนน้ความเสมอภาค (เมื�อมาบวช ไม่มีชั�นวรรณะ) เคารพสิทธิ ไม่เบียดเบียนในชีวติ ร่างกาย 
ทรัพยสิ์นฯ (มีศีล ๕ ไม่ฆ่าสัตว ์ทาํร้ายร่างกาย ลกัทรัพย ์ฯ) 

• ศาสนาคริสต ์เนน้ความรักในมนุษย ์พระเจา้สร้างมนุษยขึ์�นตามลกัษณ์ของพระเจา้ ทุกคนมีศกัดิ� ศรี เสมอ
ภาคกนัฯ 

• ศาสนาอิสลาม เนน้ความสงบสันติสุข ไม่ใชก้าํลงับงัคบัใหค้นนบัถือศาสนา หา้มนินทา เหยยีดหยาม ทุกคน
เท่าเทียมกนั การใหท้าน (มีประเดน็ขอ้โตแ้ยง้ในหลกั/การปฏิบติัของศาสนา เรื�องความไมเสมอภาคในสิทธิ
สตรี ในการเป็นนกับวช อิหม่าม เท่าเทียบกบัผูช้าย และสิทธิของLGBT)

• รวมทั�งนาํประเดน็กฎธรรมชาติ มาบรรจุอยูใ่นหลกัสิทธิมนุษยชน หลายประการ โดยเฉพาะในเรื�องสิทธิ
ของมนุษยที์�เกิดมาในโลกนี�  ไม่มีพรมแดน เป็นกฎ(หมาย)ธรรมชาติ เหนือก.ม.รัฐ 

จุดกาํเนิดสําคญัของสิทธิมนุษยชน



 ที�มาของหลกัสิทธิมนุษยชน มาจากกฎธรรมชาต ิหลกัการทางศาสนา

 ประเดน็การเรียกร้องสิทธิฯที�สําคญั เป็นเรื�อง ผู้ปกครองต้องเป็นธรรม   ไม่กดขี�ประชาชน  เรื�องสิทธิใน
ชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สิน เสรีภาพฯของปชช. ใช้ก.ม.เป็นหลกัไม่ใช่ตวัผู้ปกครองเป็นหลกั การมส่ีวนร่วม
ของปชช. ลดช่องว่าง/ความแตกต่างให้เกดิความเสมอภาคฯ

 มผู้ีนําที�จุดประกายความคดิ  ในระยะแรกๆ เป็นนักปรัชญา นักปราชญ์ ผู้นําในการต่อสู้/ทหาร ระยะ
หลงัผู้หญงิมบีทบาทมากขึ�น และผู้ที�ถูกกดทบัมานาน ผู้ถูกคุมขงั  เช่น ในยุโรป เอเซีย อฟัริกาฯ ทาํให้เกดิ
การประกาศอสิรภาพ

 วธีิการเรียกร้องและต่อสู้ มทีั�งไม่รุนแรง และรุนแรง

 ผลที�เกดิขึ�น การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการปกครอง ผู้ปกครองฯ การเลกิทาส การเหยยีดผวิ การเรียกร้อง
สิทธิผู้หญงิ ความเสมอภาคการต่อสู้กบัเผดจ็การ เป็นต้น

 สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (และประเทศอื�นฯ) ย่อมขึ�นกบัภูมหิลงัทางด้านประวตัศิาสตร์ ปัจจัย
ทางด้านระบบการเมือง การปกครอง สังคมวฒันธรรมฯซึ�งอาจแตกต่างกนัไป

จดุร่วมที�สาํคญั พฒันาการสิทธิมนุษยชนสากลและของไทย 



ความแตกต่าง สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และประเทศอื�นฯ ขึ�นกบั

• ภูมหิลงัทางด้านประวตัิศาสตร์

• ปัจจยัทางด้านระบบการเมือง การปกครอง 

• สังคม วฒันธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณ ีความเชื�อทางศาสนา



กิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียงลาํดบัเหตกุารณ์ (Timeline Activity) โดยการ
เรียงลาํดบัข้อมลู หรือภาพเหตกุารณ์ ที�มีความสมัพนัธก์บัระยะเวลาก่อนและหลงั 
เน้นการใช้กิจกรรม (Activity Based Approach) ใช้หลกัการ

1) ยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากที�สดุ
2) ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ เพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์กนั
3) ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นกระบวนการควบคู่กบัความรู้


