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เนื่องในวันสิ ทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2563
------------------------------------10 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากเป็ นวันสาคัญของประเทศไทยคือวันรัฐธรรมนูญแล้ว ในทางสากล
ยัง ถื อ เป็ นวัน ส าคั ญ ยิ่ ง ส าหรั บ ประชาคมโลก คื อ “วัน สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนสากล” (Human Rights Day)
สื บเนื่ อ งมาจากการที่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ มี ม ติ รั บ รองปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ทธิ มนุ ษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 (ค.ศ. 1948) เอกสารฉบับ นี้ ถื อ เป็ น
เอกสารสาคัญของโลกที่ แสดงให้เห็ นถึ งความมุ่งหมายของมวลมนุ ษยชาติ ภายหลังผ่านพ้นบทเรี ยนจาก
โศกนาฏกรรมสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่ งต้องการร่ วมกันสร้ างความเท่าเที ยม ไม่เลื อกปฏิ บตั ิ เพื่อให้ทุกคน
ในฐานะมนุษย์เฉกเช่นเดียวกันได้รับการเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็ นคน
ปี 2563 เป็ นปี ที่ ท ั่ว โลกต่ า งเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤติ ด้ า นสุ ขภาพคื อ การแพร่ ระบาดครั้ งใหญ่ ข อง
โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิด 19 ซึ่ งสถานการณ์ ยิ่งเลวร้ ายมากขึ้นเมื่อผูค้ นต้องเผชิ ญกับ
ความยากจน การเลื อกปฏิ บตั ิ การถู กกี ดกันด้วยเหตุ แห่ งโรค ความเหลื่ อมล้ า ความรุ นแรงในครอบครั ว
ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลาย และการเข้าไม่ถึงกลไกการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน ด้วยเหตุน้ ี ในปี ที่ทวั่ โลก
ต้องเผชิ ญกับวิกฤติดงั กล่าวองค์การสหประชาชาติจึงได้ถือโอกาสรณรงค์ให้ประชาคมโลกให้ความสาคัญ
กับการดาเนิ นการแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตการณ์ โรคระบาดและฟื้ นฟูสังคมโดยยึดหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
เป็ นหัวใจสาคัญ ภายใต้แนวคิด “Recover Better - Stand Up for Human Rights” (การฟื้ นตัวสู่ สภาพที่ดีขึ้น :
ยืนหยัดเพื่อสิ ทธิมนุษยชน)
สาหรับประเทศไทย ในปี 2563 นี้ นอกจากจะเผชิ ญกับภัยคุ กคามด้านสุ ขภาพจากการแพร่ ระบาด
ของโรคโควิด 19 ที่มีผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ซ่ ึ งคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่ ง ชาติ (กสม.) ได้ติ ด ตามเฝ้ า ระวัง สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ข อง
ประชาชนกลุ่ มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนกลุ่ มเปราะบาง เช่ น เด็กเร่ ร่อน คนไร้ บา้ น คนพิการ
ผูส้ ู งอายุที่ถูกทอดทิ้ง แรงงานนอกระบบ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ อย่างใกล้ชิดนั้น ประเทศไทย
ยังเดิ นหน้าเข้าสู่ ช่วงเวลาแห่ งความตื่ นตัวของเด็ก เยาวชนและประชาชนหลายกลุ่ มหลายฝ่ ายต่อการใช้
สิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็ น อย่างกว้างขวางอันสอดคล้องกับวิถีทางในระบอบ
ประชาธิ ปไตย โดยที่ผา่ นมา กสม. ได้ติดตามสถานการณ์การชุ มนุ ม มาอย่างต่อเนื่ อง และได้มอบหมายให้
กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ร วมทั้ง พนัก งานเจ้า หน้า ที่ เ ข้า สั ง เกตการณ์ ก ารชุ ม นุ ม เพื่ อ เก็ บ ข้อมู ล

ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริ งจากทุกฝ่ าย และเรี ยกร้องให้ ทุกฝ่ ายทั้งภาครั ฐ ผูช้ ุ มนุ ม และประชาชน
ซึ่ งมีความเห็ นที่แตกต่างตระหนักและเคารพในหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนซึ่ งกันและกัน ดาเนิ นการใด ๆ ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย และแสวงหาทางออกร่ วมกันด้วยสันติวธิ ี
สุ ดท้า ยนี้ เนื่ องในโอกาสวันสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนสากล 10 ธันวาคม ประจาปี 2563 คณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ในฐานะสถาบันสิ ทธิ มนุษยชนระดับชาติ ขอเรี ยกร้องให้ทุกภาคส่ วนร่ วมกันฝ่ าฟัน
ทุกวิกฤตการณ์ ท้ งั การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 และการมีส่วนร่ วมทางการเมือง การแสดงความคิดเห็น
รวมทั้ง ภัย พิ บ ตั ิ ธ รรมชาติ ต่า ง ๆ ด้วยใจที่ เคารพในศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ขจัดการเลื อกปฏิ บตั ิ เชื่ อมั่น
ในความเท่ าเที ยมของบุค คลและความหลากหลายอัน เป็ นความงดงามของสัง คมประชาธิ ป ไตย
ทั้ง นี้ เ พื่อ ให้ป ระเทศไทยเดิ น หน้า ฝ่ าฟั น ทุก ปั ญ หาต่อ ไปได้ด ว้ ยพลัง บวกของผูค้ นในสัง คมที่ย ืน หยัด
เพื่อสิ ทธิ มนุ ษยชน
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ทาหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
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