
พฒันาการ
สิทธิมนุษยชน สากลและไทย

นางสาวเปรมยุดา ตนัตกินกพร ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

นายพทิยา จนิาวฒัน์ ผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชน



ขอบเขตเนือ้หา

- เปรยีบเทียบพฒันาการของสิทธิมนษุยชนตามหลกัสากล

และหลกัสทิธิมนษุยชนของประเทศไทย

- ผลกระทบ/มรดกตกทอดมาถงึปัจจบุนัและความทา้ทายใน

การขบัเคลื่อนสทิธิมนษุยชนในประเทศไทย



1. สมาชิกกลุ่มรับบัตรค าเหตุการณ์
2. ค้นหาข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบับัตรค า (10 นาท)ี 

- เหตุการณ์อะไร
- เกดิขึน้ช่วงเวลาใด (ค.ศ./พ.ศ.)
- เกีย่วข้องกบัเร่ืองสิทธิมนุษยชนอย่างไร

3. เล่าเหตุการณ์ในบัตรค าโดยสรุป บัตรละ
ไม่เกนิ 1 นาท ี(10 นาท)ี 
4. รวมกลุ่มพฒันาการสิทธิมนุษยชนสากล และกลุ่มพฒันาการสิทธิมนุษยชนไทย
5. เรียงบัตรค าแต่ละกลุ่มตามล าดับช่วงเวลาก่อนหลงั 
6. ผลดักนัเล่าเหตุการณ์เรียงตามล าดับพฒันาการ (30 นาท)ี
7. สมาชิกร่วมกนัสรุปบทเรียน ทีเ่รียนรู้จากพฒันาการสิทธิมนุษยชน (5 นาท)ี
8. เลือกบัตรค า มรดกของพฒันาการสิทธิมนุษยชนสากลและของไทย และความท้าทาย
ในการขบัเคล่ือน
9. น าบัตรค าทั้งหมดเรียงตามล าดับช่วงเวลาก่อนหลงั ส่งผู้แทนกลุ่มสรุปพฒันาการ  5 นาที



พฒันาการของสิทธิมนุษยชนสากล และ สิทธิมนุษยชนไทย
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พฒันาการสิทธิมนุษยชนสากล
ที่มา: กฎธรรมชาติ หลักศาสนาคริสต ์และศาสนาอื่น

มีหลักฐานแรก แท่งดินเหนียว สมัยกษัตริยไ์ซรัส เร่ืองเสรีภาพการนับถอืศาสนาฯ

แมคนาคาต้า เสมือนรัฐธรรมนูญอังกฤษ ที่ลดอ านาจกษัตริยใ์นการเก็บภาษี มีหลักนิติธรรมเกิดขึน้

ความคิดเห็นของนักปรัชญาตา่งๆ เช่น จอหน์ ล็อค ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและถอดถอน
ผู้ปกครองได้ หากไม่มีความเป็นธรรมและไร้ประสิทธิภาพ (ลดอ านาจผู้ปกครอง ให้มีความป็นธรรมมากขึน้)

การประกาศอิสระภาพของอเมริกา ข้อความในรัฐธรรมนูญฯ มนุษยเ์ราถกูสร้างขึน้มาอยา่งเท่าเทยีมกันฯ

ค าประกาศในสิทธิพลเมืองฯของฝร่ังเศส หลังการปฏิวัติฯ “มนุษยเ์กิดมาและด ารงอยู่อย่างเสรีและเสมอภาคฯ

หลังWW2ที่นาซีฆา่ล้างเผ่าพันธช์าวยวิ ตั้งUN วัตถุประสงคข์้อหน่ึงคอืการสง่เสริมสิทธิมนุษยชน มีการท า
ข้อตกลง(ปฎิญญาสากลฯ) และอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนขึน้ ๙ ฉบับ และกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขึน้

มีผู้น าต่อสู้ให้เลิกทาส ท าข้อตกลงฯสทิธิมนุษยชนฯ เรียกร้องสิทธิคนผิวสี เรียกร้องเอกราช ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี 
สิ่งแวดล้อมฯ เช่น ลินคอน,อีเลนอร ์รูสเวลท ์มารต์ิน ลูเธอร ์คิง, คานธี,เนลสัน เมเดลล่า.ยเูซปไฟ ทุนเบริกจ์



The Cyrus cylinder ของพระเจ้าไซรัสมหาราช (424-401 BC)

ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิเปอร์เซีย หรือ Achaemenid Empire

หลักฐานทางประวัตศิาสตร์
ชิน้แรกของโลกทีบั่นทกึเร่ือง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเมื่อ 
๕๓๙ ปีก่อนค.ศ. ในแท่งดนิ
เหนียว โดยบันทกึว่า

“ประชาชนมีสิทธิทีจ่ะ
ปฎิบัตติามความเช่ือของ
ตนโดยไม่ถูกบังคับให้
เปลี่ยนแปลงฯและลงโทษ”



มหากฎบัตร Magna carta ขององักฤษ ค.ศ.๑๒๑๕  (การปรากฎตัวของหลกันิติธรรม)
กล่าวถึง สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามก.ม.ของเสรี
ชน ไม่ว่าบุคคลน้ันจะอยู่ในชนชัน้หรือวรรณะใดก็ตาม 
กษัตริยจ์ะต้องมอบสิทธินีใ้หกั้บขุนนาง/ผู้ครอบครองทีด่ิน 
(Vassal) ซึ่งจะต้องมอบสิทธิใหกั้บพลเมือง/ไพร่ในสังกัด 
โดยพลเมืองทุกคนจะไม่ถูกกดข่ี พ่อค้าและชาวนาไม่
จ าเป็นต้องมอบสินค้าบางส่วน/ผลิตผลทางเกษตรใหก้ับขุน
นางหรือกษัตริย ์เพ่ือเป็นค่าคุ้มครอง ดังเนือ้ความในส่วน
หน่ึงของมหากฎบัตร ทีก่ล่าวว่า
"จะไม่มีบุคคลทีถ่กูกักขัง หน่วงเหน่ียว โดยปราศ 
จากอิสรภาพ หรือถกูยดึ ขู่กรรโชก ทรัพยส์ินโดย
ปราศจากค าตัดสินของศาล" นอกจากนีพ้ระเจ้า
แผ่นดิน ไม่อาจเก็บภาษีได้ โดยไม่ผ่านการเห็น 
ชอบจากสภาบริหารราชการแผ่นดนิ” 
เป็นทีม่าของ “หลักนิติธรรม”  และรัฐธรรมนูญ
แบบจารีตประเพณี



.จอหน์ ล็อค ..พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้มี
ธรรมชาติแบบเดียวกัน มนุษย์ทุกคนจึงมีอิสระและ
ความเสมอภาคกัน ดังนัน้มนุษย์ทุกคนจึงควรมี
สิทธิแบบเดียวกันและเสมอภาคกัน และไม่ควรมี
ผู้ใดมีสิทธิเหนือกว่าผู้อื่น เขาถอืว่าสิทธิเป็นส่ิงที่
ส าคัญของมนุษยทุ์กผู้คนทีเ่กิดมาในโลกนี ้โดย
มนุษยเ์ป็นเจ้าของสิทธิ และครอบครองสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทีอ่ยู่ตามธรรมชาต ิและสิทธิในชีวิตของ
ปัจเจกชน รัฐมีหน้าทีใ่นการรับใช้ประชาชน สิทธิ
ทางการเมืองท้ังหมดเป็นของประชาชน 
ประชาชนเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและ
ถอดถอนรัฐบาลได้ หากรัฐบาลไม่มีความเป็น
ธรรมและไร้ประสิทธิภาพในการบริหาร
ประเทศ

นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษ จอหน์ ล็อค (John 

Locke) ค.ศ ๑๖๓๒-๑๗๐๔/พ.ศ.๒๐๗๕-๒๑๔๗.



ค าประกาศอสิรภาพของอเมริกา หลงัสงครามกบัองักฤษ ปีค.ศ.๑๗๗๖ และรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

“.......มนุษยทุ์กคนถูกสร้างขึน้มาอย่างเท่าเทียมกัน และพระผู้สร้างได้มอบ
สิทธิบางประการทีจ่ะเพกิถอนมิได้ไว้ให้แก่มนุษย ์ในบรรดาสิทธิเหล่าน้ัน
ได้แก่ ชีวิต เสรีภาพและการเสาะแสวงหาความสุข..”

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82


การปฎวิตัิฝร่ังเศส และค าประกาศสิทธิของมนุษย์และของประชาชน/พลเมือง ค.ศ. ๑๗๘๙

เป็นเอกสารส าคัญซ่ึงเกิดขึน้ในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส
ก าหนดให้ สิทธิของปัจเจกชนและสิทธิมวลชนเป็น
สิทธิสากล ประกาศฉบับนี้ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีสิทธิ
ธรรมชาติ ซ่ึงหมายความว่า สิทธิดังกล่าวมีอยูไ่ม่ว่าเม่ือใด
และที่ใด เน่ืองจากเป็นสทิธิที่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานธรรมชาติของ
มนุษย ์(ไม่อ้างศาสนา)
.“ มนุษย์เกิดมาและด ารงอยู่อย่างเสรีและเสมอ

ภาคกันในสิทธิ การเลือกปฏิบัติทางสังคมจะกระท า
ได้ก็แต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม“
สภาร่างรัฐธรรมนูญ รับรองร่างสุดท้ายของประกาศนีเ้ม่ือ
วันที่ ๒๖ ส.ค.พ.ศ.๒๓๓๒ /ค.ศ.๑๗๘๙

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


การคา้ทาส ช่วงเวลาท่ีส าคญัในคริสศตวรรษท่ี ๑๖-๑๙ (ค.ศ.๑๕๐๐-๑๙๐๐/พ.ศ.๒๐๔๐-๒๔๑๐)



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

ฉันไม่ปรารถนาใหผู้้หญิงมอี านาจเหนือผู้ชาย 
แต่ต้องการใหผู้้หญิงมอี านาจเหนือตัวของ
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 (ที่ชนชั้นสูง 
เจ้าของที่ดินใช้แรงงานทาสเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตภาคเกษตร)



การก่อตั้งองค์การสหประชาชาต ิในปีค.ศ.๑๙๔๕/พ.ศ.๒๔๘๙ หลงัWW2

พิธีลงนาม UN charter ปี 1945 

ที่ San Francisco



วตัถุประสงค์ และหลกัการขององค์การสหประชาชาติ

วัตถุประสงคข์องสหประชาชาติ
๑. ธ ารงไว้ซึ่งสันตภิาพและความม่ันคงระหว่างประเทศ
๒. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
๓. การเคารพในหลักความยุตธิรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
๔. การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชากรโลก ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธอ์ันดรีะหว่างประเทศ



มสิซิส อลิลนิอร์ รูสเวลล์ ภรรยาของประธานาธิบดี แฟรงคลนิ ดี  รูสเวลล์ แห่งสหรัฐอเมริกา
ผู้มบีทบาทส าคญัในการยกร่างปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฯ (๓๐ ข้อ)



ข้อตกลงฯและอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ



๘๘มหาตมะ คานธี ผู้น าอินเดยีในการเรียกร้องเอกราช จากอังกฤษ ด้วยวิธีสันต ิ(อหงิสา)



ผู้น าในการเรียกร้องสิทธิฯให้

ชาวอเมริกันผิวด า Dr. 
Martin Luther King Jr. 

(ค.ศ.๑๙๒๙/พ.ศ.๒๔๗๒ - ค.ศ.
๑๙๖๘/พ.ศ.๒๕๓๑) กล่าวค า
ปราศรัยแห่งประวัติศาสตร ์ใน
หัวข้อชื่อ ผมมีความฝัน
(I have a dream) ใน
ระหว่างการชุมนุมที่อนุสาวรีย์
ประธานาธิบดีลินคอลน์ กรุง
วอชิงตัน ดีซี



เนลสัน แมนเดลา อดตีประธานาธิบดอัีฟริกาใต้ 
ผู้ต่อสู้เพือ่สิทธิของคนผิวสีในอัฟริกาใต้



แม้มีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว เขมรแดงยังฆ่าชาวเขมรด้วยกันเป็นล้านคน



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

โรงงานบริษัทยเูนียน คารไ์บดใ์นอินเดยี ระเบิดปี ๑๙๘๔ มีผู้เสียชีวิตมาก เป็นที่มาของ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

https://www.google.co.th/search?sa=X&rlz=1C1DVJR_enTH759TH759&biw=1280&bih=610&q=bhopal+disaster+non-fatal+injuries&ved=2ahUKEwilh9DHx4XeAhVGpI8KHXtIC10Q6BMoADAregQICxA6


เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนืของสหประชาชาต ิภายใน ๑๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๗๓



เหตุการณ์ 911 กบัสิทธิมนุษยชน



มาลาลา ยูซาฟไซ
ผู้ต่อสู้เพือ่สิทธิในการศึกษา
ของเดก็ผู้หญิงในปากีสถาน
เธอถูกกลุ่มตาลีบันยงิทีศ่รีษะ 
๙ ต.ค.ปีค.ศ.๒๐๑๒ ต่อมาเธอ
ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
สันตภิาพในปีค.ศ.๒๐๑๔ ซ่ึง
เป็นผู้รับรางวัลทีอ่ายุน้อย
ทีสุ่ดในวัย เพยีง ๑๗ ปี



9 ตุลาคม 2012/๒๕๕๕ กลุ่มตอลิบานได้ขึน้ไปบนรถรร. ที่
สวา แวลลีย ์( Swat valley) ปากีสถาน และระดมยิงจน
ท าให ้มาลาลา ยซูาฟไซ (Malala Yousafzai) เด็ก
สาวอายุ ๑๕ ปี บาดเจ็บสาหสั ต่อมาเธอสามารถรอดชีวิต
และหายป่วย ท าใหโ้ลกต่างยกย่องยูซาฟไซในความกล้า
หาญ

ยูซาฟไซได้รับการเสนอช่ือจัดเป็นหน่ึงในบุคคคลที่
ทรงอิทธิพลทีสุ่ดในโลกโดยนิตยสารไทมสป์ระจ าปี 
ค.ศ.2013/พ.ศ.๒๕๕๖ และได้รับรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพ ในปีค.ศ.2015/พ.ศ.๒๕๕๗

ในขณะน้ันยูซาฟไซทีมี่ช่ือเสียงโด่งดังในปากีสถาน
จากความพยายามทีจ่ะเรียกร้องใหก้ารศึกษากับเด็กหญิง

ปี 2013/๒๕๕๖ ยูซาฟไซได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนอัน
ทรงเกียรติของสหภาพยุโรปชาคารอฟ (Sakharov) 

ขณะนีเ้ธออาศัยในอังกฤษและได้ทุนเรียนจบม.ออกฟอรด์ 
หลังจากทีม่ารับการรักษาทีอั่งกฤษ และไม่สามารถเดินทาง
กลับปากีสถานได้ เพราะทัง้ยูซาฟไซและครอบครัว ถกู
กลุ่มตาลีบันหมายหวัเอาชีวิต

มาลาลา ยซูาฟไซ ผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิใน
การศึกษาของเด็กหญิงในปากสีถาน



สงครามกลางเมือง ซีเรีย ปีค.ศ.2011- ปัจจุบัน และผลกระทบในด้านสิทธิมนุษยชน



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



ผลกระทบจากการใช้เสรีภาพของส่ือ “ชาลี เอบโด”ในฝร่ังเศส ปีค.ศ.๒๐๑๓ /พ.ศ.๒๕๕๘



เกรียตา ทุนแบรก์ เร่ิม “การหยุดเรียนประทว้งเพื่อสภาพ
ภูมิอากาศ” ทีด่้านหน้าอาคารรัฐสภาของสวีเดนในกรุง
สต็อกโฮลม์ เม่ือเดือน ส.ค. ๒๕๖๑ จากน้ันก็มักหยุดเรียนไป
ประทว้งทุกวันศุกร ์เธอเร่ิมเป็นทีรู้่จักไปทั่วโลก จากการขึน้
กล่าวสุนทรพจนบ์นเวทปีระชุมของสหประชาชาติว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครัง้ที ่24 หรือ 
COP24 ทีป่ระเทศโปแลนด ์เม่ือเดือน ธ.ค. ทีผ่่านมา การ
หยุดเรียนประทว้งของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจใหเ้ยาวชน
ทั่วโลก



กรณี ต.ร.จับกุม จอรจ์ ฟลอยด ์จนเสียชีวิต ทีเ่มืองมินิอาโปลิส รัฐมินิโซต้า สหรัฐฯ



อิทธิพลของศาสนาพราหมณ ์พุทธ และศาสนาอื่น (ศาสนาคริสต ์อิสลาม นับถอืผีบรรพบุรุษ ส่ิง
ศักดิส์ิทธิ์ฯ) ต่อสังคมไทย และหลักสิทธิมนุษยชนของไทย



พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ครองราชย ์พ.ศ. ๑๘๒๒ - ๑๘๔๑ จากศิลาจารึกสะท้อนใหเ้หน็สทิธิ เสรีภาพของราษฎร
๑) เศรษฐกิจการค้า ราษฎรค้าขายได้โดยเสรี เจ้าเมืองไม่เรยีก
เก็บจังกอบหรือภาษีผ่านทาง มีการค้ากับจีน น าช่างจีนมาท า
ชามสังคโลก (สิทธิทางเศรษฐกิจ)
ผู้ใดล้มตายลง ทรัพยม์รดกก็ตกแก่บุตร
๒) การปกครอง หากผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีพิพาท 
ก็มีสิทธิไปส่ันกระดิ่งทีแ่ขวนไว้หน้าประตูวังเพ่ือถวายฎีกา(สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม)
๓) ศาสนา วัฒนธรรม ทรงประดิษฐอ์ักษรไทย และทรงสร้าง
พระแทน่ศิลาอาสนใ์หพ้ระสงฆม์าเทศนใ์นวันพระ (สิทธิทาง
วัฒนธรรม)

สรุป สิทธิต่างๆทีจ่ารีกไว้ ได้แก่
๑.สิทธิทีจ่ะล้มพระราชอ านาจ (ศิลาจารึกที ่๓ นครชุม) ๒.สิทธิในทรัพยสิ์นของราษฏร มีหลักกรรมสิทธ์ิเหนือทีด่ิน ใช้ยันกับราษฏร
ด้วยกันได้ แต่ใช้ยันกับกษัตริยไ์ม่ได้(ศิลาจารึกหลักที ่๑) ๓.สืบในการสืบมรดก(เฉพาะชัน้บุตร) ๔.สิทธิในการเลือกประกอบอาชีพ ๕.
สิทธิมนุษยชน ๕.๑ สิทธิของเชลยศึก ๕.๒สิทธิของผู้ลีภ้ัยสิทธิของผู้ต้องหา/นักโทษทางอาญา (ศิลาจารึกก.ม.ลักษณะโจร) ๕.๓ สิทธิ
ของราษฏรในการถวายฏีกา ๕.๔ สิทธิของราษฏรในการแสดงออก (ศิลาจารึกหลักที ่๑๑ ด้านที ่๒)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99


สมเดจ็พระนารายณม์หาราช 
ครองราชย ์พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑ราชทูตสยามน าโดยโกษาปานเขา้เฝ้าพระเจ้าหลุยสท์ี ่14 ที่ หอ้งกระจก

พระราชวังแวรซ์าย ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2229 (ค.ศ. 1686)

สมเด็จพระนารายณม์หาราช
ทอดพระเนตรจันทรุปราคา
ร่วมกับคณะทตู นักบวช
คณะเยสุอิต และนักดารา
ศาสตรช์าวฝร่ังเศส เม่ือวันที ่
11 ธค. พ.ศ. 2228 ณ พระที่
น่ังเย็น ทะเลชุบศร เมือง
ลพบุรี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA_(%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2229)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A2


เทยีนวรรณ หรือ ต.ว.ส. วัณณาโภ เป็นนาม 
ปากกาของ เทยีน วัณณาโภ (พ.ศ. 2385 -
2458) ทนายความ และนักคิดนักเขียนคน
ส าคัญ ทีมี่บทความวิพากษด์้านนโยบายการ
ต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
การศึกษา ในสมัยร. 4 ถึงร. 6
เขาศึกษาก.ม.ด้วยตนเองอย่างจริงจัง และ
เร่ิมท างานเป็นทีป่รึกษาก.ม.รวมทัง้ศึกษา
เพิ่มเติมทัง้ภาษาไทย  และอังกฤษอย่าง
ต่อเน่ือง เขาเขียนทัง้บทความ, บันทกึ
ประจ าวัน, กาพยก์ลอน และท างานช่วย
เหลือชาวบ้านใหไ้ด้รับความยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2425 เทยีนวรรณถูกฟ้องกรณีเขียน
ฎีกาใหร้าษฎรและถูกตัดสินว่าหม่ินตราพระ
ราชสีหซ์ึ่งเทา่กับหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 
และหม่ินประมาทเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

และเกษตร ถูกโบย 50 ทขัีงคุกโดยไม่มี
ก าหนด เขาถูกจ าขังอยู่ 17 ปี จึงได้รับ
อิสรภาพในปี พ.ศ. 2442 ระหว่างถูกคุมขังได้
มีผลงานเขียนสม ่าเสมอ ได้ออกนสพ.ราย
ปักษ ์ช่ือ "ตุลวิภาคพจนกิจ" ระหว่าง พ.ศ. 
2442 -2449 และ "ศิริพจนภาค" ปี 2451 โดย
วิจารณสั์งคมไทยในยุคน้ัน เช่นเ ร่ืองการมี
ภรรยาหลายคน การเล่นการพนัน การรับ
สินบน และยังเสนอแนะใหรั้ฐบาลปรับปรุง
พัฒนาประเทศ ตัง้โรงเรียนสอนวิชาแพทย์
วิชาช่าง ตัง้ศาลยุติธรรม ตัดถนนและทางรถ 
ไฟ ก่อตัง้กิจการไปรษณีย ์โทรเลข และ
ธนาคารพาณิชย ์เสนอ ก.ม.หา้มสูบฝ่ิน เลิก
ทาส หา้มเล่นการพนัน หา้มชายไทยมีภรรยา
หลายคน
เขาเสียชีวิตเม่ือ ปี พ.ศ. 2458 อายุได้ 73 ปี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2385
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2458
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2425
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2442
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2449
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2451


อ าแดงเหมือน ซ่ึงเป็นลูกของนายเกตกบัอ าแดง (นาง) นุ่น 
มีอาชีพท าสวนอยูท่ี่ ต.บางม่วง แขวงเมืองนนทบุรี พ่อ
และแม่ยกอ าแดงเหมือนใหเ้ป็นภรรยานายภ ู อ าแดง
เหมือนไม่ยอม พ่อแม่ก็ให้นายภมูาฉุดเอาตัวไป แต่
อ าแดงเหมือนหนีกลบับ้านของตน นายภมูาฉุดไปอีก
อ าแดงเหมือนก็หนีไปอีก ไปอยูก่ับนายริด ชายคนรัก นาย
ภจึูงฟ้องนายริดว่าลักพาเมียตน ระหว่างที่โจทกจ์ าเลยยงัสู้
ความกันอยูท่ี่ศาล อ าแดงเหมือนได้ถกูควบคุมไวใ้นตะราง 
ที่จวนของพระนนทบุรี เจ้าเมืองนนทบุรี และถกูนายเป่ียม
พะท ามะรงซ่ึงกินสินบนของนายภกูลั่นแกลง้ทารุณต่างๆ 
นานาเพื่อบีบบังคบัใหอ้ าแดงเหมือนยอมเป็นภรรยานายภ ู
อ าแดงเหมือนจึงหนีตะรางไปถวายฎีกาต่รัชกาลที ่๔
ณ พระที่น่ังสุทไธศวรรย์ เม่ือวันอาทิตยท์ี่ ๑๐ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๐๘

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


การเปล่ียนแปลงในสมัย ร.๕



การเปล่ียนแปลงคร้ังส าคัญในสมัย ร.๕



เหตุการณก์บฎ ร.ศ 130 (เหล็ง ศรีจันทร)์
เกิดขึน้ก่อนการปฏิวตัสิยาม พ.ศ. 2475 ถึง 24 ปี โดย
เกิดขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 6 เมื่อพ.ศ. 2455
(ร.ศ. 130) 
เมื่อนายทหารและปัญญาชนกลุ่มหน่ึงปฏิบัติการ
โดยหมายให้พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทาน
รัฐธรรมนูญให้และเปล่ียนแปลงการปกครองสู่
ระบอบประชาธิปไตย แต่แผนการแตกเสีย ก่อน 
มีการจับกุมผู้คิดก่อการหลายคนไว้ได้ มีการ
พิจารณาตัดสินลงโทษให้จ าคุกและประหารชีวิต 
ท้ายทีสุ่ดได้รับการพระราชทานอภัยโทษ

กบฎ รศ.๑๓๐ : สัญญานเตอืนเร่ืองกระแสประชาธิปไตยจากกลุ่มทหารหนุ่ม

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2&action=edit


ดุสิตธานี เมืองจ าลองแหง่ประชาธิปไตย ร.๖ ทรงสร้างในปีพ.ศ. ๒๔๖๐ หลังกบฎรศ.๑๓๐



คณะราษฎร



รัชกาลที ่๘ ไทยกับสงครามโลกคร้ังที่ ๒



กุหลาบ สายประดิษฐ์ หรอืรูจ้กักนัดีในนามปากกา
วา่ ศรีบูรพา[1] (31 มีนาคม พ.ศ. 2448 - 16 
มิถนุายน พ.ศ. 2517) เป็นนกัเขียนที่มีช่ือเสยีงชาวไทย 
เจา้ของวาทะ "ฉันรักธรรมศาสตร ์เพราะธรรมศาสตร์
สอนให้ฉันรักประชาชน"[2]

บุคคลดีเด่นของโลกจากองคก์ารยเูนสโก พ.ศ. 2548

ปัญญาชนสยาม ผู้ต่อสู้เพือ่อุดมการณ ์

• สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคของบุคคล 
คุณค่าของคนมิใช่มาแต่เพยีงชาตกิ าเนิด

และ 
• การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตั้งแต่ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2448
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2517
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A_%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C#cite_note-2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


เหตุการณ ์๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จุดเร่ิมต้นของพลัง นศ.ปชช.ขับไล่เผดจ็การฯ



ผลกระทบจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การประกาศสงครามยาเสพตดิ ปี ๒๕๔๖

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94&source=images&cd=&cad=rja&docid=pvOAB_w7Pznk9M&tbnid=J4iUfLauQMdEnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1344428919&grpid=03&catid=03&ei=vDQbUcWkApKeiQfZ3ICoDw&bvm=bv.42261806,d.bmk&psig=AFQjCNHXFLnEcxcyOG06V9eFd6ZQa14vjw&ust=1360823530149598
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94&source=images&cd=&cad=rja&docid=pvOAB_w7Pznk9M&tbnid=J4iUfLauQMdEnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1344428919&grpid=03&catid=03&ei=vDQbUcWkApKeiQfZ3ICoDw&bvm=bv.42261806,d.bmk&psig=AFQjCNHXFLnEcxcyOG06V9eFd6ZQa14vjw&ust=1360823530149598
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94&source=images&cd=&cad=rja&docid=hWKOUAnMhAeH-M&tbnid=MaAZkraL811s5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://album.sanook.com/files/2220922&ei=YzUbUYOTFIy6iAeu3YGABg&bvm=bv.42261806,d.bmk&psig=AFQjCNHXFLnEcxcyOG06V9eFd6ZQa14vjw&ust=1360823530149598
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94&source=images&cd=&cad=rja&docid=hWKOUAnMhAeH-M&tbnid=MaAZkraL811s5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://album.sanook.com/files/2220922&ei=YzUbUYOTFIy6iAeu3YGABg&bvm=bv.42261806,d.bmk&psig=AFQjCNHXFLnEcxcyOG06V9eFd6ZQa14vjw&ust=1360823530149598
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B5+%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%95&source=images&cd=&cad=rja&docid=kUcDHlLj-M85dM&tbnid=WpXy20s4T5ut7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nctc.oncb.go.th/new/index.php?option=com_content&view=article&id=765:2554-07-13-03-m-s&catid=231:2555-11-26-03-%M-%S&Itemid=269&ei=1DcbUavUCeq0iQfKj4DoBQ&bvm=bv.42261806,d.bmk&psig=AFQjCNEcVSivBlzp82nkpi_LaZAdwhgvUw&ust=1360824406833072
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B5+%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%95&source=images&cd=&cad=rja&docid=kUcDHlLj-M85dM&tbnid=WpXy20s4T5ut7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nctc.oncb.go.th/new/index.php?option=com_content&view=article&id=765:2554-07-13-03-m-s&catid=231:2555-11-26-03-%M-%S&Itemid=269&ei=1DcbUavUCeq0iQfKj4DoBQ&bvm=bv.42261806,d.bmk&psig=AFQjCNEcVSivBlzp82nkpi_LaZAdwhgvUw&ust=1360824406833072
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B5+%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%95&source=images&cd=&cad=rja&docid=EQSsaXMP6tElsM&tbnid=jnNtpZsrdDkNxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sites.google.com/site/thinnuanewsonline/cdhmay-cak-thaksin-laea-thnay-xam-te-xrdam/cdhmay-fxng-lok&ei=kDgbUb2FFs6ViQfzroD4Dw&bvm=bv.42261806,d.bmk&psig=AFQjCNEcVSivBlzp82nkpi_LaZAdwhgvUw&ust=1360824406833072
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B5+%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%94%E0%B9%95&source=images&cd=&cad=rja&docid=EQSsaXMP6tElsM&tbnid=jnNtpZsrdDkNxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sites.google.com/site/thinnuanewsonline/cdhmay-cak-thaksin-laea-thnay-xam-te-xrdam/cdhmay-fxng-lok&ei=kDgbUb2FFs6ViQfzroD4Dw&bvm=bv.42261806,d.bmk&psig=AFQjCNEcVSivBlzp82nkpi_LaZAdwhgvUw&ust=1360824406833072


คดีอุ้มหาย กรณทีนายสมชาย อุ้มแขวนคอทีก่าฬสินธ์ เอกยุทธ และบิลลี่

คดีจับผู้ต้องหาแขวนคอทีก่าฬสินธพ์.ศ.๒๕๔๗ คดีอุ้มบิลล่ี หายตัวไป ปีพ.ศ.๒๕๕๗

คดีอุ้มทนายสมชาย ปีพ.ศ.๒๕๔๖

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF&source=images&cd=&cad=rja&docid=lrlSFkYH-NN7eM&tbnid=JP_mSjDqdIWH2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.prachathon.org/forum/index.php?topic=6055.0&ei=oFciUfzRN4WTiAeKmIC4Bg&bvm=bv.42553238,d.bmk&psig=AFQjCNFI7ErH0y_jO6-j9bhH595FG8up4w&ust=1361289835006101
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2+%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AF&source=images&cd=&cad=rja&docid=lrlSFkYH-NN7eM&tbnid=JP_mSjDqdIWH2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.prachathon.org/forum/index.php?topic=6055.0&ei=oFciUfzRN4WTiAeKmIC4Bg&bvm=bv.42553238,d.bmk&psig=AFQjCNFI7ErH0y_jO6-j9bhH595FG8up4w&ust=1361289835006101
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กรณเีหตุการณ์ความไม่สงบทีอ่ าเภอตากใบ จ.นราธิวาส ปี๒๕๔๗
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รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๔๐   (รัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน)

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

๑. ขยายสิทธิ เสรีภาพ และส่วนร่วมของพลเมืองในการเมือง สิทธิใน
กระบวนการการยุติธรรม เยยีวยาฯ
๒. การเพิ่มการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยประชาชน เพื่อให้เกิด
ความสุจริตและโปร่งใสในระบอบการเมือง
๓.การท าให้ระบบการเมืองมีเสถยีรภาพและประสิทธิภาพ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มีผลกระทบที่ส าคัญต่อพัฒนาการสิทธิมนุยชน
ในประเทศไทย หลายประการ
- บทบัญญัติเร่ืองสิทธิฯต่างๆ
- น าไปสู่ก.ม.ภายในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการเยียวยา
- การจัดตั้งองคก์รคุ้มครองสิทธิฯและการตรวจสอบรัฐบาลฯ



กรณตีากใบ จ.นราธิวาสปี ๒๕๔๗ การปฏบิัติงานของจนท.ฯมคีวามเส่ียงในการละเมดิสิทธิฯ
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๑๖ ธ.ค. พ.ศ. ๒๔๘๙ ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ (UN) ฐานะสมาชิกใหม่เป็นล าดับที่ ๕๕





ปัญหาฝุ่น PM 2.5ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน



การระบาดของโควดิ-19 ในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓- ปัจจุบัน



•หลกัธรรมของศาสนาต่างๆ มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ในเร่ืองคุณค่าของ
ทุกชีวติ 

• ศาสนาพุทธ เนน้ความเสมอภาค (เม่ือมาบวช ไม่มีชั้นวรรณะ) เคารพสิทธิ ไม่เบียดเบียนในชีวติ ร่างกาย 
ทรัพยสิ์นฯ (มีศีล ๕ ไม่ฆ่าสัตว ์ท าร้ายร่างกาย ลกัทรัพย ์ฯ) 

• ศาสนาคริสต ์เนน้ความรักในมนุษย ์พระเจา้สร้างมนุษยข้ึ์นตามลกัษณ์ของพระเจา้ ทุกคนมีศกัด์ิศรี เสมอ
ภาคกนัฯ 

• ศาสนาอิสลาม เนน้ความสงบสันติสุข ไม่ใชก้  าลงับงัคบัใหค้นนบัถือศาสนา หา้มนินทา เหยยีดหยาม ทุกคน
เท่าเทียมกนั การใหท้าน (มีประเด็นขอ้โตแ้ยง้ในหลกั/การปฏิบติัของศาสนา เร่ืองความไมเสมอภาคในสิทธิ
สตรี ในการเป็นนกับวช อิหม่าม เท่าเทียบกบัผูช้าย และสิทธิของLGBT)

• รวมทั้งน าประเด็นกฎธรรมชาติ มาบรรจุอยูใ่นหลกัสิทธิมนุษยชน หลายประการ โดยเฉพาะในเร่ืองสิทธิ
ของมนุษยท่ี์เกิดมาในโลกน้ี ไม่มีพรมแดน เป็นกฎ(หมาย)ธรรมชาติ เหนือก.ม.รัฐ 

จุดก าเนิดส าคญัของสิทธิมนุษยชน



 ทีม่าของหลกัสิทธิมนุษยชน มาจากกฎธรรมชาติ หลกัการทางศาสนา
 ประเด็นการเรียกร้องสิทธิฯทีส่ าคัญ เป็นเร่ือง ผู้ปกครองต้องเป็นธรรม   ไม่กดขี่ประชาชน  เร่ืองสิทธิใน
ชีวติ ร่างกาย ทรัพย์สิน เสรีภาพฯของปชช. ใช้ก.ม.เป็นหลกัไม่ใช่ตัวผู้ปกครองเป็นหลกั การมีส่วนร่วม
ของปชช. ลดช่องว่าง/ความแตกต่างให้เกดิความเสมอภาคฯ
 มีผู้น าทีจุ่ดประกายความคิด  ในระยะแรกๆ เป็นนักปรัชญา นักปราชญ์ ผู้น าในการต่อสู้/ทหาร ระยะ
หลงัผู้หญงิมีบทบาทมากขึน้ และผู้ทีถู่กกดทบัมานาน ผู้ถูกคุมขัง  เช่น ในยุโรป เอเซีย อฟัริกาฯ ท าให้เกดิ
การประกาศอสิรภาพ
 วธีิการเรียกร้องและต่อสู้ มีทั้งไม่รุนแรง และรุนแรง
 ผลทีเ่กดิขึน้ การเปลีย่นแปลงรูปแบบการปกครอง ผู้ปกครองฯ การเลกิทาส การเหยยีดผวิ การเรียกร้อง
สิทธิผู้หญงิ ความเสมอภาคการต่อสู้กบัเผด็จการ เป็นต้น
 สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (และประเทศอ่ืนฯ) ย่อมขึน้กบัภูมิหลงัทางด้านประวตัิศาสตร์ ปัจจัย
ทางด้านระบบการเมือง การปกครอง สังคมวฒันธรรมฯซ่ึงอาจแตกต่างกนัไป

จุดร่วมทีส่ ำคญั พัฒนำกำรสทิธมินษุยชนสำกลและของไทย 



ความแตกต่าง สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และประเทศอ่ืนฯ ขึน้กบั
• ภูมิหลงัทางด้านประวตัศิาสตร์

• ปัจจัยทางด้านระบบการเมือง การปกครอง 

• สังคม วฒันธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณ ีความเช่ือทางศาสนา



กิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียงล าดับเหตุการณ ์(Timeline Activity) โดยการ
เรียงล าดับข้อมูล หรือภาพเหตุการณ์ ที่มคีวามสัมพันธ์กับระยะเวลาก่อนและหลัง 
เน้นการใช้กิจกรรม (Activity Based Approach) ใช้หลักการ

1) ยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้มสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากท่ีสุด
2) ยดึกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์กัน
3) ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นกระบวนการควบคู่กับความรู้


