
ความเข้าใจเบื้องต้น เรื่อง สิทธิมนุษยชน 
สิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม 

กิตติบดี  ใยพูล  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



ประเด็นศึกษา 

ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ที่มาของสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ข้อพิจารณาถึงสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบตามหลัก

ตรรกะตามกฎหมาย 
มิติสากลเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
มิติภายในประเทศเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 



ประเด็นศึกษา 

“สิทธิ” คือ ประโยชน์หรืออ านาจของบุคคลที่กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองมิให้มีการละเมิด รวมทั้งบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิใน
กรณีที่มีการละเมิดด้วย เช่น สิทธิในครอบครัว สิทธิความเป็นอยู่
ส่วนตัว สิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในการเลือกอาชีพ ถิ่นที่อยู่ 
การเดินทาง สิทธิในทรัพย์สิน เป็นต้น 
 



ประเด็นศึกษา 

“เสรีภาพ” หมายถึง อ านาจตัดสินใจด้วยตนเองของมนุษย์ที่จะ
เลือกด าเนินพฤติกรรมของตนเอง โดยไม่มีบุคคลอื่นใดอ้างหรือใช้
อ านาจแทรกแซงเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น  



ประเด็นศึกษา 

“ความรับผิดชอบต่อสังคม”  
หมายถึง  
The Neighbor Principle 
คือ 
Love wisdom 



ประเด็นศึกษา 

ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ที่มาของสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ข้อพิจารณาถึงสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบตามหลัก

ตรรกะตามกฎหมาย 
มิติสากลเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
มิติภายในประเทศเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 



ที่มาของสิทธิเสรีภาพ 

East 

West 



ความรู้พื้นฐานและความเป็นมาของนิติปรัชญา 

Without Philosophy, there won’t be no Religious 
Without Religious, there won’t be no Morality 

Without Morality, there won’t be no Law 
Without Law, …………………… 

 
  
 

การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรม 



ปรัชญา    หลักคิด   ทางปฏิบัติ 

 
 
  
 

อภิปรัชญา 

ตรรกะ(ปรัชญา) 

จริยศาสตร์ (ปรัชญา) 



ประเด็นศึกษา 

ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ที่มาของสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ข้อพิจารณาถึงสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบตามหลัก

ตรรกะตามกฎหมาย 
มิติสากลเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
มิติภายในประเทศเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 



ตรรกะ (ปรัชญา) 

Positivism Law 

Natural Law 

Historical Law 

Legal Realism 



   จริยศาสตร์ (ปรัชญา) 

การรู้จักสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบ (I have Rights) 

การเคารพสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม (You have Rights) 

การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม (Rights Promote) 

  



ข้อพิจารณาถึงสิทธเิสรีภาพและความ
รับผิดชอบตามหลักตรรกะตามกฎหมาย 

มุมมองและทัศนะที่มตี่อสิทธิเสรีภาพศึกษา
ตามส านักคิดทางกฎหมาย 

  



สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามบทกฎหมาย 

Positive School 

Austin 
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ ์

ศ.หยุด แสงอุทัย 
Austinian School 

 

เชือ่ในเรือ่ง 

Sovereignty,  
Command and 

Sanctions 

กฎหมายใหญ ่

Jurisprudence is the 

science of civil law. By 

law he means the law of 

the land. 

 

LAW 

Traditional 

“Law is the 

general command of sovereign enforceable 

with sanctions.” 



ส านักคิดทางกฎหมาย Major Schools of Jurisprudence  

Traditional 
Jeremy Bentham (1742-1832) 
John Austin (1790-1859) 

Sir William Markby (1829-1914) 
Sheldon Amos (1835 – 1886) 

Thomas Erskine Holland (1835 – 1926) 
John Salmond (1862 – 1924) 

Herbert Lionel Adolphus Hart (1907-1992) 
 Horace Gray (1828-1902) 

 Wesley Newcomb Hohfeld (1879-1918) 
Hans Kelsen (1881-1973) 



ฮันส์ เคลเซ่น (Han Kelsen)  
และทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ ์
(The Pure Theory of Law) 



   “เราจะต้องระวังอย่าเอากฎหมายไปปนกับความดี ความชั่ว หรือความ
ยุติธรรม กฎหมายเป็นค าสั่งหรือเป็นแบบที่เราจะต้องประพฤติตาม...กฎหมาย
นั้นเกิดขึ้น ได้แห่งเดียวคือ จากผู้ปกครองแผ่นดิน หรือที่ผู้ปกครองแผ่นดิน
อนุญาตเท่านั้น” (ได้รับอิทธิพลจาก J. Bentham, J. Austin) 

 

ค าพิพากษาฎีกา ที่ ๑๑๔/๒๔๕๙ ได้วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า “ ความยุติธรรม แปลว่า ความ
ประพฤติอันชอบด้วยพระราชก าหนดกฎหมายเท่านั้น ความเห็นส่วนตัวของบุคคลย่อม
แปรปรวนไปต่าง ๆมียุติธรรมไม่ได้เลย” 

  
ค าพิพากษาฎีกา ที่ ๑๒/๒๕๒๑ วินิจฉัยไว้ว่า “ข้ออ้างเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมนั้น 
จะต้องเป็นไปเพื่อคู่ความทั้งสองฝ่าย มิใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วย”  



   “ในเมืองไทย  ค าพิพากษาเก่าๆและค าพิพากษาเดี๋ยวนี้ด้วย  อ้างความยุติธรรม
ขึ้นตั้งเสมอๆ  แต่ค าที่เรียกว่ายุติธรรมเป็นค าไม่ดี  เพราะเป็นการที่ทุกคนเห็น
ต่างกันตามนิสัย  ซึ่งไม่เป็นกิริยาของกฎหมาย  กฎหมายต้องเป็นยุติ  จะเถียง
แปลกออกไปไม่ได้  แต่เราเถียงได้ว่าอย่างไร  เป็นยุติธรรมไม่ยุติธรรมทุกเมื่อ  ทุก
เรื่อง...” (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ)์ 

 ฮันส์  เคลเซ่น  (Hans  Kelsen)  กล่าวว่า  “ความยุติธรรมคือการรักษาไว้ซึ่งค าสั่งท่ี
เป็นกฎหมาย  โดยการปรับใช้ค าสั่งนั้นอย่างมีมโนธรรม” 
  
อัลฟ  รอสส์  (Alf  Ross)  กล่าวว่า  “ความยุติธรรมคือการปรับใช้กฎหมายอย่าง
ถูกต้องอันเป็นสิ่งตรงข้ามกับการกระท าสิ่งใดตามอ าเภอใจ” 



สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามกฎธรรมชาติ 

Natural School 

Plato, Aristotle, 
Augustine, Aquinas, 

Hobbes, Locke, 
Rousseau 
L. L. Fuller 

เชือ่ในเรือ่ง 

the Laws of Nature 
The Social Contract 

กฎธรรมชาต ิ

Morality of Law 

Nature Rights 

Human Rights  

Natural Law 

“Assumes that law, rights and ethics are based on 

universal moral principals inherent in nature discoverable 

through the human reason.  



   “...การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ไม่ควรจะถือเพียงแค่ขอบเขตของ
กฎหมาย จ าเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผล
ตามความเป็นจริงด้วย...” (พระบรมราโชวาท ปี ๒๕๒๒) 

 

“...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งส าหรับใช้
ในการรักษาและอ านวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมาย
ใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการ
รักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่ เพียงแค่ขอบเขตของ
กฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตาม
ความเป็นจริงด้วย...” (พระบรมราโชวาท ปี ๒๕๒๔) 



 
คดอี าแดงป้อม 

 
 

หนังสือหลักวิชาชีพกฎหมายของศ. จิตติ  ติงศภัทิย์ ได้กล่าว
ไว้ว่า  “การที่มีค าใช้อยู่  2  ค า  คือ  “กฎหมาย”  ค าหนึ่ง  
“ความยุติธรรม”  ค าหนึ่ง  ก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่าหาใช่สิ่ง
เดียวกันไปไม่  การท่ีนักกฎหมายจะยึดถือแต่กฎหมายไม่
ค านึงถึงความยุติธรรมตามความหมายทั่วไปนั้นเป็น
ความเห็นความเข้าใจแคบกว่าที่ควรจะเป็น” 

"ชายหาผิดมิได้ หญิงขอหย่า ท่านว่าเป็นหญิงหย่าชาย หย่าได้" 



ส านักคิดทางกฎหมาย Major Schools of Jurisprudence  

Historical Law 

“เบ้ืองหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีกุฎี พิหาร ปู่ครู อยู่ 
มีสรีดภงส์ มีป่าพร้าว ป่าลาง มีป่าม่วง ป่าขาม มี
น้้าโคก มีพระขพุงผี เทวดาในเขาอันนั้น เป็นใหญ่
กว่าทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล้ ไหว้
ดีพลีถูก เมืองนี้เท่ียง เมืองนี้ดี ผิไหว้บ่ถูก พลีบ่ถูก 
ผีในเขาอันบ่คุ้ม บ่เกรง เมืองนี้หาย”  



ส านักคิดทางกฎหมาย Major Schools of Jurisprudence  

Positive School 

อาจรวมถึง 
นักคดิทางสังคมนิยม 

เชือ่ในเรือ่ง 

Social  Engineering  
Theory 

Law 

กฎหมายตอ้งไมใ่ช้

ตวัใหญ ่

LAW 

Legal Realism 

ความจริงทางกฎหมายว่ามีความหลากหลายทั้งในแง่วัฒนธรรม 
อุดมการณ์ทางการเมือง   เชื้อชาติ ภาษา ฯลฯ 



 Legal Methodology  

เจตนารมณ์ของกฎหมาย และเรื่องราวต่าง ๆ อันแทรกอยู่ในระบบกฎหมาย 

หลักพื้นฐานในการปรับใช้ตามแบบแผนของกฎหมาย 

นิติวิธีทางกฎหมาย 
 

การศึกษานติิวิธี (Juristic Method) ในประเทศไทย หมายถึง 
            (1) วธิกีารนิติบัญญัติ/วธิีการร่างสัญญา 
            (2) วธิใีช้/วธิกีารตีความ/วิธีการสร้างเสริมกฎหมาย 
             (ศ.วรเจตน ์ ภาครีัตน์)  
 



Legitimacy  

Justification 

Morality  



ประเด็นศึกษา 

 ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ที่มาของสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ข้อพิจารณาถึงสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบตามหลัก

ตรรกะตามกฎหมาย 
 มิติสากลเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มิติภายในประเทศเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 



มิติสากลเรื่องสิทธิ เสรีภาพ                    
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

  



      พัฒนาการสิทธิมนุษยชนกับสังคม 



เอกสารประกอบการบรรยายเรือ่ง นติปิรัชญา
ส าหรับผูบ้รหิารงานยตุธิรรมระดบัตน้ 



          สิทธิมนุษยชน : มิติทางสากล 
พัฒนาการของสทิธิมนุษยชน 

สิทธิตามธรรมชาติ (นามธรรม) ได้แก่ หลักคิด ทฤษฎี ค าสอนในหลักศาสนา 
และปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่นแนวคิดของนักปรัชญาตะวันตก    ในยุคก่อน 
คริสตกาล และต่อเนื่อง  เช่น  เพลโต อริสโตเติ้ล ซิเซโร โบแดงค ์รุสโซ เป็น
ต้น 

สิทธิตามธรรมชาติ (รูปธรรม) ได้แก่ เอกสารสิทธิระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ 
เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น   

 



ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ  2491 
(United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948) 

  
 การยอมรับนับถือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ

ความเท่าเทียมกันของทุกคน เป็นมูลฐานแห่ง
อิสรภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพของโลก 

 ยืนยันเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 4 ประการ 



หลักพื้นฐานแห่งสิทธิ 



เสรีภาพขั้นพื้นฐาน 



ขอ้ 
1.  

ขอ้ 
2.  

ทุกคนมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่ก าหนดไว้ในปฏิญญานี้ 
โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใด เช่น เชื้อชาติ ผิว 
เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดความเชื่อทางการเมือง หรือ
อื่นใด เผ่าพันธุ์ สังคม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอื่นใด 

มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันใน
เกียรติศักดิ์และสิทธิ มีเหตุผลและมโนธรรมและควร
ปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ 



  

ส่วนที่สอง กล่าวถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ข้อ 3-ข้อ 21) 

สิทธิในชีวิตร่างกาย และความมั่นคงของชีวิต 

ห้ามเอาคนลงเป็นทาสและห้ามค้าทาส 

ห้ามทรมานหรือลงโทษอย่างโหดร้ายหรือหยามเกียรติ 

สิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย 



สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
 (Fair Trial) 

 
 
 รวมทั้งการเยียวยา
โดยศาล 

ความเสมอภาคและการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย ไม่มีการเลือกปฏิบัติ  

สิทธิในการที่จะได้รับการเยียวยา
จากศาลที่เป็นอิสระ 

ห้ามจับกุมคุมขังหรือเนรเทศโดย
พลการ 

สิทธิในการท่ีจะได้รับการพิจารณา
คดีอย่างเที่ยงธรรมโดยศาลที่อิสระ 

สิทธิในการที่จะได้รับการสันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 



เสรีภาพ 
ในความเป็นส่วนตัว 

ปราศจากการ
แทรกแซงของรัฐ
หรืออื่นใด สิทธิในความเป็นส่วนตัว เกียรติยศ 

ชื่อเสียง เคหสถานและการสื่อสาร 

เสรีภาพในการเดินทาง เลือกถ่ินที่อยู่ 

สิทธิในการลี้ภัยจากการประหัตประหาร 
หรือลี้ภัยทางการเมือง 
สิทธิในสัญชาติ การเลือกคู่ครอง สิทธิใน
ทรัพย์สิน 



เสรีภาพในความคิด 
 

  
ความเชื่อทางการเมือง 

การนับถือศาสนา 

ในการแสดงความเห็น 
การแสดงออก และ

เสรีภาพของสื่อมวลชน 

การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 



สิทธิเสรีภาพ 
ทางการเมือง 

 
 

ในการชุมนุม การรวมกลุ่ม การสมาคม 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการเข้าถึงบริการสาธารณะ  



ส่วนที่สาม สิทธทิางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ข้อ 22 –ข้อ 27) 

สิทธิในด้านแรงงาน ค่าจ้างที่เป็นธรรม สภาพการท างานที่ไม่เป็น
อันตราย 

สิทธิมารดาและบุตรในการได้รับการคุ้มครองจากสังคม  

สิทธิในการศึกษาฟรี การพัฒนาบุคคลิกภาพ 

สิทธิทางวัฒนธรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตรและลิขสิทธิ ์



สิทธิขั้นพื้นฐานตามปฏิญญา 

Life and Security 

Culture, Religion, and Language 

Participation and  

Development 

Land and Resources 

Self Government and  

Indigenous Laws 

Implementation 

Minimum Standards 



หน้าที่ตามปฏิญญา 

 กฎหมาย ระเบียบ
ทางสังคมทั้งใน
ประเทศและ

ระหว่างประเทศ
ต้องไม่ขัดต่อ

ปฏิญญา 

บุคคลมีหน้าที่
ต่อชุมชน  

 การใช้สิทธิของ
บุคคลต้อง

เคารพสิทธิและ
เสรีภาพของ

ผู้อื่น 

 การใช้สิทธิ
เสรีภาพต้องไม่
ขัดต่อหลักการ
ของปฏิญญา 

ห้ามรัฐ กลุ่มชน 
หรือบุคคล 
ละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตาม
ปฏิญญานี้ 































สรุปสาระส าคัญของหลักสิทธิมนุษยชน 

 สิทธิมนุษยชนคือชีวิตมนุษย์ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา 
 พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนเปลี่ยนแปลงตามสังคม 
 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเสมอภาคกัน 
 สิทธิมนุษยชนเป็นทั้งสิทธิเสรีภาพและหน้าที ่
 I have Rights = Rights and Freedom 
 You have Rights = Engage to do Good หรือ Social 

Responsibility  
 





ประเด็นศึกษา 

 ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ที่มาของสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ข้อพิจารณาถึงสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบตามหลัก

ตรรกะตามกฎหมาย 
 มิติสากลเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มิติภายในประเทศเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 



          มิติสังคมไทย 
พัฒนาการของสิทธเิสรีภาพในประเทศไทย 

ความก้าวหน้าและความถดถอยของสิทธิเสรีภาพ 
ช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

ช่วงอยู่ภายใต้การปกครองแบบอ านาจนิยมโดยทหาร พ.ศ.๒๔๙๑-๒๕๑๖ 

 เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖, ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ และพฤษภาคม ๒๕๓๕ 
 การปฏิรูปการเมืองไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 
 สถานการณ์ทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๙ – ปัจจุบัน 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ปัจจุบัน = การปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0  

 



          สิทธิมนุษยชน : มิติสังคมไทย 
สิ่งที่พบและเรียนรู้ 

 การใช้อ านาจของรัฐ ความม่ันคงของประเทศ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาครัฐ    

ก) การละเมิดเชิงนโยบาย 
ข) การละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐใช้อ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่

เป็นธรรม 
ค) การละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐใช้อ านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคเอกชน/ ประชาชน 

 





ความขัดแย้งในสังคมไทย? 
 



การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ /// การประทุษร้ายต่อสิทธิเสรีภาพ 

• สันติภาพ 

• สิทธิเสรีภาพ 

• ความรับผิดชอบต่อสังคม 

• สงคราม 

• กดขี่ ทารุณกรรม ป่าเถื่อน 

• ความขัดแย้ง 



65 

ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อ 

 

 

 

 

 
 

 

 
มีเป้าหมายต่างกัน 

 



ความขัดแย้งคืออะไร 

ความขัดแย้งเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

ความขัดแย้งด้านทรัพยากร 

ความขัดแย้งทางสังคม 

ความขัดแย้งในสังคมการเมืองไทย 

การแก้ไขความขัดแย้ง 

การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในสังคมการเมืองไทย 



           
รูปแบบความขัดแย้งที่ประทุษร้ายต่อสิทธิเสรีภาพในปัจจุบัน 

การจ าแนกแยกแยะ 

ความเป็น
จริง 

Reality 

ข้อเท็จจริง 
Fact 

ความจริง 
Truth 





Blogger in 1999, Friendster in 2002, LinkedIn and My 
space in 2003, and Facebook in 2004 defined the age 
of digital social media 





เทคโนโลย ี

โทรศพัทม์อืถอื 3G 

ท ำใหช้วีติเรำ 

“เรว็ขึน้” 

แลว้ถำ้ม ี4 G ละ่ 

จะเป็น

อย่ำงไร? 













1. Twitch-Speed  คลิกโน่นนี่อย่างรวดเรว็ตลอดเวลา ไม่จดจ่อกับอะไรนานๆ  

2. Multitasking ท าหลายอย่างได้พร้อมกัน แช็ต ท าการบ้าน ดูยูทูบ 

3. Graphics First  ภาพ กราฟิก วิดีโอมาก่อนตัวอักษร อะไรยาวๆ ขอผ่าน 

4. Random Access  เข้าหาข้อมูลแบบสุม่ คลิกตรงนี้ สุ่มข้ามไปตรงโน้นเรื่อย 

5. Trial & Error เรียนรู้รวดเร็ว กล้าทดลอง ไม่กลัวการผิดพลาด 

6. Connected  ออนไลน์ตลอดเวลา ขาดโซเชี่ยลมีเดียไม่ได้ ใครท าอะไร ท าอะไรต้องแสดงตน 

7. Fun & Fantasy  ชอบเรื่องสนุก แฟนตาซี เกม  

8. Active ตื่นตัว กระตือรือร้นในการค้นพบสิ่งใหม่บนโลกออนไลน์ 

เอียน จูคส์ นักการศึกษาชาวแคนาดา เจ้าของหนังสือUnderstanding the Digital Generation  กล่าวว่า เด็กยุคดิจิตอลคือเด็กที่
เกิดและใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โตมาพร้อมเทคโนโลยีและความรู้ที่ทันสมัย คุ้นเคยกับเทคโนโลยีไร้สาย จอทัชสกรีน ไม่รู้จักโลกก่อน
ยุคสมาร์ตโฟน 

นักศึกษายุคดิจิทัล 



• การละเมิด “อัตลักษณ์บุคคล”  

• การละเมิด “ความเป็นส่วนตัว”  

• การละเมิด “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย”์ (ชื่อเสียง คุณค่า) 

• การละเมิด “สิทธิในกระบวนการยุติธรรม” (ตีตรา ตัดสิน) 

• การละเมิด “สิทธิแห่งการปฏิเสธ/โต้ตอบ” (สมดุล เป็นธรรม) 

• การละเมิด “กลุ่มผู้ที่มีความอ่อนไหวทางสังคม”  

(เด็ก สตริ ผู้ป่วย เพศที่สาม) 

• การละเมิด “สิทธิที่จะถูกลืมจากข่าว” (แก้ไข ลบออก) 





ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ "อ้วน = ตัวปัญหา" 
หมู อาซาว่า "ผิดปกติ" 
ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ "ไส้เดือน" 
โทนี่ รากแก่น "โง่"   
สอง พาราด็อกซ ์"ปัญญาอ่อน" 
กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ "คนที่ฆ่าพ่อ" 
อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ "กูไม่ชอบมึง" 
จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี "ท าได้แค่นี้เหรอ" 
หมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ "เสี่ยว" 
โอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล "สร้างภาพ" 
เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ "แอ๊บแบ๊ว" 
อ๋อง เขมรัชต ์สุนทรนนท์ "ไหวหรอ" 
ออม สุชาร์ มานะยิ่ง "บทแบบนี้ใครก็เล่นได"้ 
ก้อย อรัชพร โภคินภากร "กระแดะ" 
คริส หอวัง "เขาว่ากันว่า" 
สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข "ก้าวร้าว" 
พลอย หอวัง "ไม่สวย"  
วุ้นเส้น วริิฒพิา ภักดีประสงค์ "ชอบโชว์" 



           
 

 

 

 

 

 

Privacy in the Global Digital Age 

• “You can make money without doing evil.” 

– Google philosophy 

 

• “We know where you are. We know where 

you’ve been. We can more or less know what 

you’re thinking about.” 

– Eric Schmidt, (almost former) CEO of Google: 



           
 

 

 



สิทธิเสรีภาพความเป็นส่วนตัว กับ Social Networking 



Cloud Computing 
การบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้ก าลังประมวลผลหน่วยจัดเก็บข้อมูล   

สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูล? 



ใครก าลังใช้ทัศนคติของเขาตัดสินคุณ? 

ใครก าลังก้าวล่วงความเป็นส่วนตัวของคุณ? 
 



! 



          สิทธิเสรีภาพยุค 4.0 
 

 

 



          สิทธิเสรีภาพ : มิติสังคมไทย 
สิ่งที่พบและเรียนรู้ 

 กฎหมายและกลไกภายในประเทศในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น 
รัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ภาคประชาสังคม Social 
media เป็นต้น 
 พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
หมายถึง  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

ของบุคคลที่ ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือสนธิสัญญาที่ประเทศไทย
เป็นภาค ี

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 



          สิทธิเสรีภาพ : มิติสังคมไทย 
การปลูกฝัง

วัฒนธรรมสิทธิ
มนุษยชน 

การเคารพสิทธิ
เสรีภาพผู้อื่น 

ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ

ชุมชน  
หน้าที่ตามกฎหมาย 

ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับ
ระบบนิเวศวิทยา 

มาตรการทางกฎหมาย 
มาตรการทางสังคม 

Access to law 

Access to justice 

Fault Zone 

No Fault Zone 



          จุดสนใจร่วมกัน 
1. สิทธิ เสรีภาพ ความรับผิดชอบ (หน้าที)่ คืออะไร 

2. สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกชน ประกอบด้วย สิทธิเสรีภาพ
ใดบ้าง 

3. บุคคลมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ 
และระบบนิเวศวิทยา อย่างไรบ้าง 

4. บุคคลจะสิ้นสุดสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อใด 

5. บุคคลใดต่อไปนี้มีหน้าท่ีในการปลูกฝังวัฒนธรรมเรื่องสิทธเิสรีภาพ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ (บุคคลทุกคน หัวหน้าครอบครัว 
หัวหน้าชุมชน รัฐบาล) เพราะเหตุใด     
 


