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ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563

	 สิ้นปีที่ผ่านมาทั่วโลกได้รับรู้ถึงการแพร่ระบาดของ 
โรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่	 ซึ่งภายหลังรู ้จักกันในชื่อ	 “โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา	 2019”	หรือ	 “โรคโควิด	 19”	 (COVID-19)	 
หลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกมายืนยันอย่างเป็น
ทางการว่าเกดิการระบาดของโรคดงักล่าวในเมอืงอูฮ่ัน่เม่ือวนัที	่
31	ธนัวาคม	2562	หนึง่เดอืนถัดมา	เมือ่วนัท่ี	30	มกราคม	2563	
องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดนี้ 
เป็นภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ	ขณะทีร่ฐับาลไทย 
โดยกระทรวงสาธารณสุข	 ได้ประกาศให้โรคโควิด	 19	 เป็น 
โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	 พ.ศ.	 2558	
เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2563
 อย่างไรกด็ ีด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19  
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกทวีปและเกือบทุกประเทศทั่วโลก  
11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก จึงได้ประกาศยกระดับการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทัว่โลก”	
(Pandemic) โดยให้ค�านิยามว่าเป็นโรคที่แพร่กระจายระหว่าง
คนในหลายประเทศทั่วโลกในเวลาเดียวกัน 
 หลายประเทศที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค
จึงต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยส่ังระงับการจัดกิจกรรม

และการด�าเนินกิจการบางประเภท ปิดสถานท่ีสาธารณะ และ
ให้ประชาชนอยู่บ้านภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม  
(social distancing) เช่นเดยีวกบัประเทศไทยซึง่รฐับาลได้ประกาศ
สถานการณ์ฉกุเฉนิในทกุเขตท้องทีท่ัว่ราชอาณาจกัร มผีลบงัคบัใช้ 
ตั้งแต่วันท่ี 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เพื่อควบคุมมิให้
โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง โดยมีข้อก�าหนดและข้อปฏิบัติ 
หรือ มาตรการเคอร์ฟิว เช่น การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค  
ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ห้ามกักตุนสินค้า ห้ามชุมนุม 
ห้ามการเสนอข่าวโรคโควดิ-19 อนัไม่เป็นความจรงิและอาจท�าให้ 
ประชาชนหวาดกลัว ให้กลุ่มคนที่มีความเส่ียงสูงต่อการติดเชื้อ 
อยูใ่นเคหสถาน ห้ามบคุคลใดทัว่ราชอาณาจกัรออกนอกเคหสถาน
ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความ
จ�าเป็น เป็นต้น 
 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทีน่�ามา 
ซ่ึงความหวาดวิตกของผู้คน และมาตรการการควบคุมโรคของรัฐ
ในภาวะวกิฤตเช่นนี ้“สทิธมินษุยชน” เรือ่งใดได้รบัผลกระทบบ้าง  
มุมมองสิทธิข์อน�าเสนอ “บางแง่มุม” ไว้ชวนให้ตรึกตรองกัน 

กับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
โรคโควิด 19



2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  : นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
 นายสมณ์ พรหมรส 
     นางสาวอารีวรรณ จตุทอง 
     นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ 
    นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  : นายบุญเกื้อ สมนึก
รองเลขาธิการ : นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
 นางสาวอัจฉรา ฉายากุล

“มุมมองสิทธิ์” เป ็นจดหมายข ่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทำาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธมินุษยชน การนำาข้อความหรือเร่ืองราว 
บางส่วนหรือท้ังหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถงึแหล่งข้อมูล

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ความเหมาะสม

บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ  ท่ีปรากฏอยู่
ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
กองบรรณาธกิารไม่จำาเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน
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 ตามที่ได้เกิด “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก” 

ของโรคโควิด 19 (COVID -19) ในหลายประเทศรวมทั้ง

ประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตผู้คน

จ�านวนมาก เพื่อควบคุมและยับยั้งการระบาดของโรค

รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต 

ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอันมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 

26 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยก�าหนด

มาตรการต่าง ๆ  เช่น การปิดสถานทีเ่สีย่งต่อการติดต่อโรค  

ทั้งโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร 

การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร การห้ามบุคคล

ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.  

เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่านี้ประกอบกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่น�ามาซึ่งความหวาดวิตก 

ของผู ้คน ได้ส ่งผลกระทบต่อสิทธิด้านต่าง ๆ ของ

ประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก 

 มุมมองสิทธิ์ ฉบับนี้จึงขอน�าเสนอผลกระทบ 

ด้านสิทธิมนุษยชนบางแง่มุมที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์

ดังกล่าว และแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐ รวมทั้ง 

ข้อแนะน�าขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนข้อคิดเหน็

ด้านสิทธิมนุษยชนของนางมิเชล บาเชเลต์ ข้าหลวงใหญ่

เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อด้วยสาระน่ารู ้ 

เนื่องในวันขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสากล 21 

มีนาคม ของทุกปี 

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

C = 0 , M = 0, Y = 0, K = 60 

C = 0 , M = 35, Y = 85, K = 0

C = 100 , M = 80, Y = 0, K = 20

C = 0 , M = 0, Y = 0, K = 0

C = 28 , M = 55, Y = 100, K = 11

   สิทธิในสุขภาพ
 สถิติ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 การแพร่ระบาดของ 
โรคโควดิ 19 ส่งผลให้มผีูป่้วยทัว่โลกสะสมกว่า 750,000 ราย และ 
เสยีชีวติกว่า 36,000 คน (องค์การอนามยัโลก, 31 มนีาคม 2563) ขณะที่ 
ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมกว่า 1,600 ราย และเสียชีวิตจ�านวน  
10 ราย (ศูนย์ปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉนิ กรมควบคมุโรค, 31 มนีาคม  
2563) สถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อ “สิทธิในการ
มีสุขภาพท่ีดี” ของประชาชน ซึ่งพึงได้รับการคุ ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกติการะหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) 
 อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยมีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิ
ด้านสุขภาพของประชาชน โดยในส่วนของผู้ป่วยโรคโควิด 19 

กระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศหลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
การของผู้ป่วยโรคโควิด 19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 5 มีนาคม 2563 
ให้ผู้ป่วยโรคโควิด 19 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถได้รับการรักษา
พยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากท้ังโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 
ขณะที่การตรวจหาโรคนั้นยังก�าหนดให้เฉพาะผู้มีประวัติเสี่ยง
เท่านั้นท่ีสามารถได้รับการวินิจฉัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนผู้ไม่มี
ประวติัเสีย่งและประสงค์จะรบัการตรวจหาโรคเองต้องรบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเนื่องด้วยข้อจ�ากัดด้านอุปกรณ์และบุคลากร
ทางการแพทย์ แนวทางดังกล่าวจงึท�าให้เกดิประเดน็ข้อถกเถียงว่า
ควรมีการตรวจวินิจฉัยโรคให้แก่ทุกคนในเชิงรุก หรือปูพรมตรวจ
หรือไม่ เพื่อให้การตรวจหา รักษา และควบคุมการระบาดของโรค
เป็นไปอย่างรวดเร็วและรัดกุม
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โดย นพ.ทวศีลิป์ วษิณโุยธนิ โฆษก ศบค. ออกมาเตอืนให้ประชาชน
ลดความวติกกังวลและไม่แสดงความรงัเกียจต่อกนั โดยให้ข้อมลูว่า
โรคโควิด 19 ติดกันได้ในระยะใกล้ชิด 1-2 เมตร และการเข้าไป
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเท่านั้น สิ่งส�าคัญจึงเป็นการระวังไม่ให้ตนเอง 
ตดิเชือ้ และจดัสมดลุของความรูส้กึ ความคดิ และความรูใ้ห้พอกัน
 ในระดับสากล องค์การอนามัยโลก ได้ออกแนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา “การตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับ	 COVID-19” โดยระบุว่า การตีตราทางสังคม (social 
stigma) ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลด้วยการเรียกชื่อ 
แบบดูแคลน การเหมารวม การเลือกปฏิบัติแยกจากคนอื่น 
เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรค เพราะอาจ
ท�าให้ประชาชนปกปิดอาการเจ็บป่วยเพื่อหลีกเลี่ยงการเลือก
ปฏิบัติ ขัดขวางไม่ให้ประชาชนเข้ารับการรักษาในทันที และ
อาจท�าให้ประชาชนหมดก�าลังใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ
สุขภาพท่ีดี โดยให้ข้อแนะน�าท่ีควรท�า เช่น ไม่พูดถึงสถานที่
หรือเชื้อชาติประกอบชื่อโรค พูดถึงความเสี่ยงของโรคโควิด 19  
อย่างถูกต้องตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และค�าแนะน�าการ
ดูแลสุขภาพท่ีประกาศอย่างเป็นทางการ โดยไม่กระจายข่าวลือ 
หรือใช้ภาษาเกินจริงที่จะยิ่งสร้างความหวาดกลัว บอกเล่า
เรื่องราวหรือประสบการณ์ที่น ่าเห็นใจของบุคคลที่ประสบ
ความทุกข์ยากจากผลกระทบของโรคโควิด 19 และแสดง 
ความรู้สึกเห็นใจและส่งก�าลังใจให้แก่กัน เป็นต้น โดยระบุอีกว่า 
วิธีการสื่อสารเช ่นนี้ มีความส�าคัญมากในการสนับสนุนให ้
ประชาชนปฏิบัติติตนอย่างเหมาะสม ลดการตีตราทางสังคม 
อันจะช่วยต่อสู ้กับโรคและควบคุมการระบาดในวงกว้างได้  
ดังท่ีเคยปรากฏตัวอย่างมาแล้วในกรณีการแพร่ระบาดของ 
เอชไอวี วัณโรคและไข้หวัดใหญ่ชนิด H1N1

  สิทธิในการท�างานและผลกระทบ
    ทางเศรษฐกิจ 

      มาตรการหลายมาตรการท่ีถูกน�ามาใช ้
ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย เช่น 
การห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ การกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง การปิด 
กิจการท่องเที่ยว โรงแรม สถานบันเทิง และร้านอาหาร และ 
งดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการชุมนุมของคนจ�านวนมากเพื่อให ้
ความคุ้มครองด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนเปรียบเสมือนเหรียญ 
สองด้าน ด้านหนึง่เป็นประโยชน์แก่การป้องกนัและยบัยัง้โรคระบาด  
แต่อีกด้านหนึ่งได้ท�าให้กิจการและธุรกิจต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก  
เกดิการเลกิจ้าง และการสญูเสียรายได้ของผู้คน แรงงานจ�านวนไม่น้อย 
ขาดรายได้ในการดแูลตนเองและครอบครวั แรงงานบางส่วนโดยเฉพาะ 
คนจนเมืองไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าท่ีพักและไม่อาจกลับท้องถิ่น 
ของตนได้ จึงต้องกลายเป็นคนไร้บ้านหรือไร้ที่พักพิงชั่วคราว 
ที่จ�าต้องอาศัยและใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ เกิดเป็นผลกระทบ 
ด้านสิทธิในที่อยู่อาศัยต่อเนื่อง

 ส่วนมาตรการการป้องกนัโรคโควดิ 19  เมือ่มกีารรณรงค์
ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยและท�าความสะอาดมืออย่าง
สม�่าเสมอเพื่อป้องกันเชื้อโรค ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์
และสิ่งจ�าเป็นในการป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ 
และเจลล้างมือ รวมทั้งมีรายงานว่าสินค้าดังกล่าวมีราคาแพงเกิน
สมควร นอกจากน้ียงัปรากฏว่าบคุลากรทางการแพทย์ต้องประสบ
ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
(Personal Protective Equipment- PPE) รัฐบาลจึงได้แก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยก�าหนดให้หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์
ล้างมอืเป็นสนิค้าควบคมุราคา สนบัสนนุการใช้หน้ากากผ้าส�าหรบั
ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ป่วย เพิ่มการผลิตหน้ากากอนามัย พร้อม
มีมาตรการกระจายหน้ากากอนามัยไปยังสถานพยาบาลและ
ประชาชน 

     การตีตราและการเลือกปฏิบัติ
 การระบาดของโรคโควิด 19 ไม่เพียงส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพและน�ามาซึ่งความสูญเสียชีวิตของผู้คน
ทั่วโลกเท่าน้ัน ความหวาดวิตกต่อโรคดังกล่าวยัง

ท�าให้เกิดการตีตรา	 ลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ระหว่างกัน	และน�าไปสู่การเลือกปฏิบัต ิดังที่เราได้รับรู้ข่าวกรณ ี
ชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในประเทศตะวันตกหลายรายต้องเผชิญกับ
การดูหม่ินและถกูท�าร้ายร่างกาย เช่นกรณีของนักศึกษาเช้ือสายจีน 
ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นชายรุมท�าร้ายในกรุงลอนดอน ด้วยข้อกล่าวหาว่า
เพราะประเทศของเขาเป็นต้นก�าเนดิของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่
ก�าลงัแพร่ระบาดไปทัว่ยโุรป หรอืการเลอืกใช้ค�าทีเ่ป็นการแบ่งแยก
และก่อให้เกิดทศันคตเิชิงลบทางเชือ้ชาติ เช่นกรณีทีป่ระธานาธบิดี
สหรัฐได้ทวีตข้อความเรียกโรคโควิด 19 ด้วยค�าว่า “ไวรัสจีน” 
 ขณะทีส่ถานการณ์ในสงัคมไทย แม้การดูหมิน่ทางเช้ือชาติ 
จะไม่ปรากฏเป็นเหตกุารณ์ทีร่นุแรง แต่ผลของความหวาดกลวัต่อ
โรคท�าให้เกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วย ผู้ติดเช้ือโคโรนา 
2019 ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด เช่น บุคลากรทางการแพทย์  
ดงักรณทีีป่รากฏข่าวชาวบ้านชมุชนบางบอนรวมตัวกดดันให้คลนิกิ
แห่งหนึ่งน�าตัวผู้ป่วยโควิด 19 ออกจากพื้นที่ โดยระบุว่ากังวลกับ
การน�าผู้ป่วยมารักษาในพ้ืนที่เพราะไม่มั่นใจในระบบการจัดการ
ต่าง ๆ เช่น การจัดการขยะติดเชื้อ และระบบบ�าบัดน�้าเสียของ
คลินิก หรือกรณีสังคมออนไลน์เผยแพร่เร่ืองราวครอบครัวของ 
ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่จ�าต้องย้ายออกจากที่อยู่เดิม เนื่องจากสังคม
ละแวกน้ันแสดงความรงัเกยีจและต้องประสบความล�าบากในการ
หาที่อยู่ใหม่ทั้งที่ขาดรายได้ ขณะที่อีกกรณีเป็นผู้ป่วยโรคภูมิแพ้  
มีอาการไอ แต่ถูกเพื่อนร่วมงานรังเกียจและคิดว่าป่วยเป็น
โรคโควิด 19 แม้ผลตรวจไม่พบเชื้อแต่กลับถูกให้ออกจากงาน 
ท�าให้ไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว เป็นต้น
 สถานการณ์ที่ปรากฏดังกล ่าว ท�าให ้ศูนย์อ�านวย
การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 (ศบค.)  



4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 เศรษฐกิจที่จ�าต้องหยุดชะงักตามมาตรการของรัฐนี้
ได้ส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ลูกจ้าง 
รายวัน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็น 
กลุม่ทีม่กัประสบปัญหาการเข้าไม่ถงึสทิธกิารประกนัสงัคม ไม่มเีงนิ
ทดแทนเมือ่ต้องขาดรายได้หรอืเจบ็ป่วย เป็นต้น อย่างไรก็ด ีกตกิา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ	สงัคมและวฒันธรรม	
(ICESCR) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและรัฐมีพันธกรณีต้องปฏิบัติ
ตาม ได้ก�าหนดให้รัฐภาคีรับรองสิทธิของประชาชนทุกคนใน
การที่จะมีสวัสดิการสังคมและ	การประกันสังคม	
 ในการน้ี รัฐบาลไทยได้มีมาตรการในการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยให้แรงงาน ลูกจ้าง
ชั่วคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2563) ส่วนลูกจ้าง 
ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับ 
เงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขที่ก�าหนด 
แต่ยังมีรายงานว่าประชาชนบางส่วนไม่สามารถลงทะเบียน
ขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้ เนื่องจากข้อติดขัดด้าน
เงื่อนไขของมาตรการ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นค�าถามในสังคม 
ถึงความเหมาะสมของการขอรับการเยียวยาที่ต้องใช้สมาร์ทโฟน 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงในการลงทะเบียน

ซึ่งคนยากไร้อาจไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นต้น 

  ผู้เปราะบางของสังคม 
      กลุม่คนท่ีไมค่วรถกูทอดทิง้ไวเ้บ้ืองหลัง
 

นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมท่ีหลาย
ฝ่ายทั้งผู้ประกอบกิจการและแรงงานล้วนได้รับความ
เดือดร ้อนแล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19 ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวต่าง ๆ ยังส่งผลกระทบต่อ
การด�ารงชีวิตของกลุ่มผู้เปราะบางในสังคมหรือกลุ่มคนชายขอบ  
เช่น ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุที่อยู่ล�าพัง คนพิการ คนไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน  
แรงงานนอกระบบ/แรงงานข้ามชาติ และกลุม่ชาติพนัธุ/์ไร้สญัชาติ 
/ไร้สถานะบุคคล ซึ่งมักเป็นกลุ่มที่ขาดต้นทุนทางสังคมและความ
พร้อมทางเศรษฐกิจในการท�ามาหาเลี้ยงชีพรวมไปถึงการดูแล
สุขภาพและสุขอนามัยเพื่อให้ห่างไกลจากโรค จึงเป็นกลุ่มท่ีมี
ความเสี่ยงต่อการได้รับและแพร่กระจายเชื้อ หรืออาจกลายเป็น 
ผู้ป่วยแพร่เชื้อ (Super Spreader) ได้โดยง่ายหากรัฐและสังคม
ไม่ร่วมกันดูแล 
 อย่างไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ(กสม.) ด้านบรหิาร ครัง้ที ่14/2563 เมือ่วันที ่31 มนีาคม  
2563 กสม. ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจ�าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ก�าหนดประเด็น  
ผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควดิ 19  

เป็นเรื่องส�าคัญในการปฏิบัติงานของปีนี้ โดยนายวัส	 ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด	19	ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อ
สทิธิในสขุภาพ	สทิธิทางเศรษฐกจิ	สทิธิแรงงาน	มาตรฐานขัน้ต�า่ 
ในการด�ารงชีพอย่างสมศักดิ์ศรี	 (minimum	 standards	 of	
living)	 แล้ว	 ยังมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้เปราะบางในสังคมหรือ
กลุ่มคนชายขอบท่ีอาจเข้าถึงหรือได้รับประโยชน์จากมาตรการ
ของรัฐในการป้องกันและเยียวยาได้ไม่เต็มที่ ซึ่งปัจจุบัน กสม. 
ก�าลังอยู่ในระหว่างการประมวลข้อมูลกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่าง ๆ 
จากเครอืข่าย และหากมีความจ�าเป็น กอ็าจมกีารจดัตัง้กลไกเฉพาะ
เพื่อการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบ 
 “แม้ว่าหน่วยงานของรฐัจะพยายามอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่ม แต่ กสม. เห็นว่าจะ 
ส่งผลกระทบในระยะยาวเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปด้วย จึงมีความ
จ�าเป็นที่ กสม. จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเป็น
ระบบ ร่วมสร้างความตระหนกัแก่ภาคส่วนต่าง ๆ  และหากมคีวาม
จ�าเป็นเร่งด่วน ก็อาจมีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อจะได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเยียวยาได้
ทันท่วงที ซึ่งถือเป็นหน้าท่ี 
ของทุกหน ่วยในสังคมที่
จะต้องร่วมมือกันในยาม 
วิกฤตินี้	 และต้องช่วยกัน
มิให ้ มี ใครถูกทอดท้ิงไว ้ 
เบื้องหลัง” ประธาน กสม. 
กล่าวทิ้งท้าย
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ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวถึง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

หรือ โรคโควิด 19 กับสิทธิมนุษยชน สรุปว่า เป็นเรื่องส�าคัญที่

รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ  ก�าลังด�าเนินมาตรการเพื่อยั้บยั้งการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 และทุ่มเทสรรพก�าลังเพื่อลดผลกระทบ

ทางลบที่อาจมีต่อชีวิตของผู้คน ในฐานะแพทย์ ตนเข้าใจถึงความ

จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติต่าง ๆ ในการต่อสู้กับโรคโควิด 19 และ 

ในฐานะอดีตหัวหน้ารัฐบาล ตนเข้าใจถึงความยากล�าบากในการ

เลอืกการตดัสนิใจในสถานการณ์เช่นน้ี อย่างไรกต็าม ความพยายาม

ของเราในการต่อสู้กับไวรัสนี้จะไม่ส�าเร็จ หากเราไม่ใช้วิธีคิดแบบ 

องค์รวม ซึ่งหมายความว่า	 เราต้องให้การดูแลที่ดีทั้งในด้านการ

แพทย์และเศรษฐกิจในการปกป้องผู้ที่อ่อนแอที่สุดและผู้ที่ถูก

ทอดทิ้งในสังคม	 คนเหล่านี้รวมถึงผู้ท่ีมีรายได้น้อย	 ประชาชน

ในชนบททีห่่างไกล	ผูท่ี้ต้องได้รบัการดแูลสขุภาพ	คนพกิาร	และ 

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว	ผู้สูงอายุในศูนย์ดูแล

 อย่างไรก็ดี การปิดเมือง การกักตัว และมาตรการอื่น ๆ  

เพื่อปิดกั้นและต่อสู้กับการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ควร

ด�าเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและในทาง

ที่จ�าเป็นและได้สัดส่วนกับความเสี่ยงที่ประเมินแล้ว ในขณะท่ี 

ทางการอาจตัดสินว่า จ�าเป็นต้องปิดโรงเรียน สิ่งนี้อาจส่งผลให ้

ผู้ปกครองต้องอยู่บ้านดูแลบุตรหลานและไม่สามารถไปท�างานได้ 

ซึ่งเป็นมาตรการที่น่าจะส่งผลกระทบต่อสตรีอย่างไม่ได้สัดส่วน 

ขณะทีก่ารหยดุท�างานเพือ่ "แยกตวัเอง" อาจส่งผลให้เกดิการสญูเสยี 

รายได้หรือตกงาน ซึ่งส่งผลต่อการด�ารงชีวิตและชีวิตของผู้คน

ในวงกว้าง การดูแลสุขภาพส�าหรับผู้ที่มีอาการเรื้อรังหรืออาการ 

น่าวิตกอาจถูกขัดขวางจากการตอบโต้กับการระบาดของโรค  

การหยุดชะงักทางการค้าและการเดินทางมีแนวโน้มที่จะม ี

ผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างและผู้รับบริการ 

	 "ประชาชนผู้ซึ่งแทบจะเอาตัวรอดไม่ได้ทางเศรษฐกิจ	

อาจจะส้ินสุดความอดทนได้ง่ายต่อมาตรการโควิด	 19	 รัฐบาล

จ�าเป็นต้องพร้อมท่ีจะตอบสนองในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อรับผล

ที่จะตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากการด�าเนินมาตรการโควิด	 19  

ภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องมีบทบาท รวมถึงการตอบสนองด้วยความ

ยืดหยุ่นต่อผลกระทบที่จะเกิดกับพนักงาน" นางบาเชเลต์ กล่าว 

 อย่างไรก็ดี ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนฯ ยินดีเมื่อ

ทราบว่า บางรัฐบาลรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ก�าลัง

เริ่มใช้มาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประชาชน โดยกล่าวสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

ประเทศโดยให้รัฐก�าหนดวิธีการแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับแนวปฏิบัติ

ท่ีดีท่ีเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบทางสังคม – เศรษฐกิจของ 

โรคโควิด 19 ขณะที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน

จ�าเป็นท่ีจะต้องค�านึงถึงเป็นอย่างแรกและเป็นศูนย์กลางในความ

พยายามแก้ปัญหา 

 นอกจากนี้ นางบาเชเลต์ ยังกล่าวว่า การต่อสู้กับโรค

ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพยังหมายถึงการท�าให้มั่นใจว่าทุกคน

สามารถเข้าถึงการรักษาได้และไม่ได้ถูกปฏิเสธการดูแลสุขภาพ

เพราะพวกเขาไม่สามารถจ่ายได้หรือเพราะการถูกตีตรา และ

รัฐบาลจ�าเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรค

ท้ังหมดสามารถคนทุกกลุม่ได้โดยไม่มข้ีอยกเว้น และปรบัให้เหมาะ

กับผู้ท่ีมีความต้องการเฉพาะ เช่น เด็ก ผู้พิการทางสายตาและ 

ผู้พิการทางการได้ยิน และผู้ซึ่งมีข้อจ�ากัดหรือไม่สามารถอ่านออก

 “การเปิดกว้างและโปร่งใสเป็นกุญแจส�าคัญในการ

เสริมสร้างพลังและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในมาตรการที่

ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองสุขภาพของตนเองและของประชาชน

ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเชื่อมั่นต่อทางการได้ถูก

บ่ันทอน การเปิดกว้างและโปร่งใสดงักล่าวจะช่วยรบัมอืกบัข่าวสาร

ทีผ่ดิพลาดหรอืข่าวสารทีท่�าให้เข้าใจผดิ ซึง่เป็นอนัตรายมากเพราะ

ยิ่งเท่ากับเติมเชื้อไฟแห่งความกลัวและอคติ ดิฉันขอเรียกร้องให้

ทางการในประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโรคโควดิ	19	ด�าเนนิการ 

ตามขัน้ตอนทีจ่�าเป็นทัง้หมดเพือ่จดัการกบัเหตกุารณ์หวาดกลวั

ชาวต่างชาติหรือการตีตราชาวต่างชาต"ิ นางบาเชเลต์ กล่าว

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2563 5

 โคโรนาไวรัส : สิทธิมนุษยชนต้องค�ำนึงถึงเป็นอย่ำงแรก
และเป็นศูนย์กลำงในกำรรับมือ



 ปี 1966 องค ์การสหประชาชาติ  ได ้ก�าหนดให ้  

วันที่ 21	 มีนาคม	 เป็นวันขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ

สากล (International Day for the Elimination of Racial 

Discrimination) เพ่ือสร้างความตระหนักถึงปัญหาการแบ่งแยก 

และเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ โดยวันดังกล ่าวมีที่มาจาก

เหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ในเมืองชาร์ปวิลล์ ทางตอนเหนือ 

ของประเทศแอฟริกาใต ้ ใช ้ป ืนกราดยิงผู ้ชุมนุมที่ออกมา

ประท้วงรัฐบาลแอฟริกาใต้ ที่ผ่านร่างกฎหมายการแบ่งแยก 

สีผิว ในปี 1960 จนท�าให้มีผู ้เสียชีวิตจ�านวน 69 ราย และ 

มีผู้บาดเจ็บจ�านวนมาก 

 ปัจจุบันปัญหาการเหยียดเชื้อชาติและสีผิว รวมทั้งการ

เลอืกปฏบิตั ิเกิดข้ึนกับกลุม่คนทกุกลุม่ ทกุวงการทัว่โลก เช่น ในสงัคม 

สหรัฐอเมริกามักมีประเด็นการเลือกปฏิบัติระหว่างต�ารวจ 

กับคนผิวสี จนน�าไปสู่การประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มักใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุหาก

สงสัยว่าคนผิวสีกระท�าความผิด หรือในวงการกีฬา นักฟุตบอล

ผิวสีมักถูกนักเตะหรือแฟนบอลคู่แข่งด่าทอ เหยียดหยามระหว่าง

การแข่งขัน จนเกิดแคมเปญรณรงค์เพื่อต่อต้านการเหยียด 

เช้ือชาติและสีผิวหลายคร้ังในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น แคมเปญ  

“No	 Room	 For	 Racism” ของพรีเมียร์ลีก (ลีกการแข่งขัน

ฟุตบอลสูงสุดของประเทศอังกฤษ) เพื่อเน้นย�้าว่าทุกคนที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการแข่งขันฟุตบอล ควรรู้สึกปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์เท่ากันทุกคน

 อย่างไรก็ดี การเหยียดเชื้อชาติหรือการเลือกปฏิบัติ

ไม่ได้เกิดเฉพาะกับคนผิวสีเท่านั้น กรณีการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโรคโควิด	 19	 ก็ท�าให้คนจีนและ

คนเอเชียที่อาศัยในยุโรปและสหรัฐอเมริกาถูกเหยียดหยาม	

คุกคาม	 และถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าใช้บริการตามร้านอาหาร

หรือสถานที่ต่าง	 ๆ	 หรือแม้แต่ถูกท�าร้ายร่างกาย เช่น กรณี  

โจนาธาน มอค นักเรียนสิงคโปร์ที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ ถูกรุม

ท�าร้ายร่างกายและถูกตะโกนใส่ว่า “I don't want your 

coronavirus in my country” (ฉันไม่ต ้องการไวรัสใน

ประเทศนี้) หรือในประเทศฝรั่งเศส มีชาวเอเชียจ�านวนมาก

ถูกคุกคามในขนส่งสาธารณะและในพื้นท่ีสื่อสังคมออนไลน์  

จนเกิดการณรงค์ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวในครั้งนี้  

ด้วยแฮชแท็ก #JeNeSuisPasUnVirus (เราไม่ใช่ไวรัส) 

 ท่ีผ่านมาการเหยียดเช้ือชาติ สีผิว และการเลือกปฏิบัติ

เพราะความแตกต่างทางเช้ือชาติ เป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่น�าไป

สู่ความรุนแรงและสงครามระดับโลก คือ สงครามโลกครั้งที่ 2 

ในปี 1948 ประชาคมโลกจึงเห็นพ้องต้องกันในการจัดท�าและ

รับรอง “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” (Universal 

Declaration of Human Rights-UDHR) เพื่อส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนท่ัวโลก โดยข้อที่ 2 ของ

ปฏิญญาฯ ระบุว่า มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสระภาพ โดย

ปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางเช้ือชาติ  

สีผิว เพศ ศาสนา ภาษา ฯลฯ อันเป็นหลักการพื้นฐานของ  

“อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูป

แบบ” (Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination : CERD) ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา ทั้งนี้เพื่อ

เป็นหลักประกันว่ารัฐภาคีจะต้องด�าเนินการเพ่ือส่งเสริม ปกป้อง 

คุ้มครองให้ประชาชนทุกคนได้รับการเคารพและปฏิบัติโดยไม่ถูก

แบ่งแยกหรือจ�าแนกเพราะความแตกต่างทางทางเชื้อชาติ เพศ 

ภาษาหรอืศาสนา ด้วยการก�าหนดมาตรการ กฎหมายหรือนโยบาย

ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม 

 นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติได้มีการรณรงค์

เพื่อหยุดยั้งปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สโลแกน “Let’s 

Fight Racism” เพ่ือเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นพลังส�าคัญใน

การปฏิเสธและต่อสู ้ รวมท้ังขจัดปัญหาการเลือกปฏิบัติทาง 

เ ช้ือชาติและสีผิว ท่ี เ กิด ข้ึนท่ัวโลก อีกท้ังกระตุ ้นเตือนให ้

ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงการอยู ่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ 

แตกต่าง ด้วยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การเคารพในศักดิ์ศรี  

	 “เพราะแม้เราแตกต่างทางเชือ้ชาติและสีผวิ	หรอืภาษา	

ศาสนา	แต่เราทุกคนมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน”	

6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

“Let’s Fight Racism” 
ร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและสีผิว
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ภำพกิจกรรม

กสม. อารีวรรณ รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่าย 
ความหลากหลายทางเพศ ขอให้ตรวจสอบกรณี 

ผู้หญิงข้ามเพศถูกห้ามเข้าสถานบันเทิง

กสม. ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าให้แก่โรงเรียน 
สอนคนตาบอดกรุงเทพ

กสม. ประชุมร่วม อนุ กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ หารือการขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เสนอขยายไปยังประเภทธุรกิจต่าง ๆ 
และมีตราสัญลักษณ์ส�าหรับภาคเอกชนที่ท�าธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน

 วันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสาวอารีวรรณ	จตุทอง	
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ รบัเรือ่งร้องเรียนจากเครอืข่าย 
ความหลากหลายทางเพศ น�าโดยนายศิริศักดิ์	 ไชยเทศ	 
นักกิจกรรมอิสระเร่ืองสิทธิมนุษยชนเพื่อคนที่มีความหลาก
หลายทางเพศและพนักงานบริการ กรณีขอให้ตรวจสอบ
และประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แก้ปัญหาสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และ 
สถานบันเทิงหลายแห่งทั่วประเทศห้ามผู้หญิงข้ามเพศเข้าใน
สถานบนัเทงิด้วยเหตแุห่งเพศ “กะเทยห้ามเข้า” ณ ห้องรบัรอง 
604 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 วันท่ี 5 มีนาคม 2563 นางฉัตรสุดา	 จันทร์ดียิ่ง	
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนางสาวรตญา	
กอบศิริกาญจน์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ร่วมมอบปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่าให้แก่โรงเรียนสอน
คนตาบอดกรุงเทพ จากการร่วมบริจาคของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ช�านาญการประจ�าคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร และบุคลากรของส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส�าหรับท�าบัตรค�า และ
สื่อการสอนอักษรเบรลล์ โดยมี นายขรรค์	 ประจวบเหมาะ	
ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

     วันที่ 5 มีนาคม 2563  
นายวัส	 ติงสมิตร ประธาน
กรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ  
นางฉัตรสุดา 	 จันทร ์ ดี ยิ่ ง	 
นางประกายรัตน์	 ต้นธีรวงศ์	

นายสมณ์	 พรหมรส	 นางสาวอารีวรรณ	 จตุทอง	 นางภิรมย์	 
ศรปีระเสรฐิ	และ นายสวุฒัน์	เทพอารกัษ์	กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาต ิประชมุร่วมกบัคณะอนกุรรมาธกิารด้านสทิธมินษุยชน  
สทิธเิสรภีาพและการคุม้ครองผูบ้รโิภค วฒุสิภา น�าโดยนายสมชาย	 
แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู ้บริโภค และนายสุวพันธ	์ 
ตันยุวรรธนะ	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ณ ส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ในการประชุมดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้กล่าว
ช่ืนชมท่ี กสม. ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานตามหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights - 
UNGPs) การผลักดันให้เกิดการลงนามในปฏิญญาความร่วมมือ 
เพื่อขับเคลื่อนหลักการ UNGPs ในประเทศไทยร่วมกับ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การจัดท�าข้อเสนอแนะไปยัง
รัฐบาลเพื่อประกอบการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business 
and Human Rights - NAP) และการด�าเนินโครงการน�าร่อง
เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจท่องเท่ียวและการโรงแรม 
ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะให้ กสม. ขยายการด�าเนินการเรื่องธุรกิจ
กบัสทิธมินษุยชนไปยงักลุม่ธรุกจิอืน่ ๆ  ของประเทศโดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีก�ากบัดแูลองค์กรธรุกจิ และเสนอให้
มกีารจดัท�าตราสัญลกัษณ์หรอืเครือ่งหมายรบัรองการด�าเนนิการ
ขององค์กรธุรกิจตามหลักการ UNPGs เพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ด�าเนินกิจการสู่ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 



ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน 6-7 ฝ่ังทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
หากต้องการข้อมูล ข้อแนะน�าและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

ส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 และ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 3932, 0 2141 3920    โทรสาร 0 2143 9575 

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ 9/2552 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

รูปมือ หมายถึง การร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับ
ประเทศและระหว่างประเทศใน
การโอบอุ้ม คุ้มครองศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ ด้วย
หลักแห่งความเสมอภาค และ
ภราดรภาพ

รปูคนล้อมเป็นวงกลม หมายถงึ  
การสร้างพลังความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อ
เสริมสร ้างวัฒนธรรมสิทธิ -
มนุษยชนให้เป็นส่วนส�าคัญใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ

ภาพเครื่องหมายราชการของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สนี�า้เงนิ หมายถงึ สีของความเชือ่มัน่ของประชาชนและทกุภาคส่วนของสังคม ความมุง่มัน่ 
อดทนในการท�างานเพื่อประชาชน และความสามัคคีและการประสานพลังอย่างหนักแน่น
จากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

อุณาโลม หมายถึง ความยิ่งใหญ่

รัศมี หมายถึง การแผ่ไพศาลหรือการให้ความ 
ช่วยเหลือประชาชนไปทั่วทุกทิศ

รูปทรงดอกบัว หมายถึง ความมีคุณธรรม 
ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์อันเป็น
จริยวัตรอันดีงามของคนไทย

 

        ตามที่ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 65 ง วันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้เผยแพร่ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง ก�าหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 304) ลงวันที่  
14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้ก�าหนดภาพเครื่องหมายราชการของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้เป็น

เครื่องหมายราชการ โดยให้ยกเลิกภาพเครื่องหมายราชการเดิม ส�าหรับเครื่องหมายราชการใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้


