กสม. เปิ ดเผยสถิติเรื่ องร้ องเรียน ปี 2563 – สิ ทธิในกระบวนการยุติธรรมถูกร้ องมากที่สุด
เน้ นภารกิจสาคัญเฝ้าระวังผลกระทบด้ านสิ ทธิในสถานการณ์ ชุมนุม-การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
เร่ งขยายพื้นที่ให้ บริการในภูมิภาค เพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว
นางประกายรั ตน์ ต้ นธี รวงศ์ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ท าหน้ าที่ แทนประธานกรรมการ
สิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ เปิ ดเผยว่าในปี 2563 กสม.ได้ดาเนินการในเรื่ องที่สาคัญดังนี้
1. การรับเรื่ องร้ องเรียน กสม. ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนทั้งสิ้ นจานวน 568 เรื่ อง โดยประเด็นสิ ทธิ มนุษยชน
ที่มีการร้องเรี ยนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
อันดับที่ 1 สิ ทธิ ในกระบวนการยุติธรรม คิดเป็ นร้อยละ 24 เช่น กรณี ขอความช่วยเหลือให้เร่ งรัด
ดาเนิ นคดีของพนักงานสอบสวน กรณี กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทาร้ายร่ างกายระหว่างการจับกุม กรณี การตั้งด่าน
ตรวจค้นมีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมกับเพศสภาพ เป็ นต้น
อันดับ ที่ 2 สิ ท ธิ พ ลเมือง คิ ดเป็ นร้ อยละ 18 เช่ น กรณี ไ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การชุมนุ ม
ทางการเมือง เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม กรณี กล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามตัว
กรณี ผตู ้ อ้ งขังเข้าใหม่มีร่องรอยการถูกทาร้ายร่ างกาย กรณีได้รับผลกระทบจากการกักตัวหลังจากเดินทางกลับ
จากต่างประเทศเพื่อดูอาการจากโรคโควิด 19 เป็ นต้น
อันดับ ที่ 3 สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในทรั พย์สิน คิดเป็ นร้ อยละ 11 เช่ น กรณี ก ารจ่ ายค่าทดแทนสาหรับ
การเวนคืนที่ดินโดยไม่เป็ นธรรม กรณี ปัญหาที่ สาธารณะประโยชน์ทบั ซ้อนกับที่ดิน ทากินของประชาชน
กรณีการโต้แย้งสิ ทธิการครอบครองที่ดินของราษฎร เป็ นต้น
2. การประสานการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนหรื อส่ งต่ อหน่ วยงานอื่นเพื่อให้ การแก้ ไขปัญหาแก่ ผ้ ูร้อง
เป็ นไปอย่ า งรวดเร็ ว จ านวนทั้ ง สิ้ น 136 เรื่ อง เช่ น เรื่ องที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม
สิ ทธิแรงงาน สิ ทธิสถานะบุคคล นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน โดยได้มีการประสานการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน
ไปยังหน่ วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงานตารวจแห่ งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม เป็ นต้น
3. การจัดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน จานวนทั้งสิ้ น 203 คาร้อง โดยมี
ประเด็นสาคัญ ได้แก่ (1) สิ ทธิและเสรี ภาพในชีวิตและร่ างกาย เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐทาร้ายร่ างกายบุคคล
ผูต้ อ้ งสงสัยระหว่างการควบคุมตัว (2) สิ ทธิชุมชน เช่น กรณี คดั ค้านการก่อสร้างโครงการรัฐหรื อเอกชนและ
ชุ มชนได้รับผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมจากโครงการดังกล่าว และ (3) สิ ทธิ ของบุคคลในทรัพย์สิน เช่น
กรณี พ้ื นที่ ส าธารณะประโยชน์ ท ับที่ ดินท ากิ นของประชาชน และการโต้แย้ง สิ ท ธิ ก ารครอบครองที่ ดิน
ของราษฎร เป็ นต้น ทั้งนี้ในจานวนดังกล่าว มีท้ งั กรณี ละเมิดและไม่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
4. การจั ด ท าข้ อ เสนอแนะในการส่ งเสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเพื่ อ เสนอต่ อ รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีจานวนทั้งสิ้ น 21 เรื่ อง โดยมีเรื่ องสาคัญ ได้แก่ (1) ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชน (หลักสู ตรสิ ทธิ มนุษยชนศึกษาสาหรับกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลาย

และคู่มือการจัดการเรี ยนรู ้สิทธิ มนุ ษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน) (2) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่ งเสริ มและ
คุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนของผูส้ ู งอายุ (3) ข้อเสนอแนะกรณี ผลกระทบด้านการจราจรของโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้ า สี ช มพู ช่ วงแคราย – มี นบุ รี (4) ข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มและคุ้มครองสิ ทธิ มนุ ษ ยชนและ
การแก้ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การยุ ติ ก ารตั้ง ครรภ์ (5) ข้อ เสนอแนะในการส่ ง เสริ ม และคุ้ม ครอง
สิ ทธิ มนุษยชนและการแก้ไขกฎหมายกรณี ปัญหาความรุ นแรงทางเพศต่อเด็กนักเรี ยนโดยครู หรื อบุคลากร
ทางการศึกษา และ (6) ข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน กรณี สถานการณ์การชุมนุม
และเรี ยกร้องทางการเมืองของนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
5. การติดตามการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะของ กสม. พบว่า คณะรัฐมนตรี มีการสั่งการไปยัง
หน่ วยงานต่า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องเพื่ อแก้ไ ขปั ญ หาด้านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้แก่ ป ระชาชนแล้วจ านวน 11 เรื่ อ ง
จากจานวน 12 เรื่ องที่ กสม. เสนอ เช่น ข้อเสนอแนะการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวี
ในการรับเข้าทางานกับบริ ษทั เอกชน ข้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนของผูส้ ู งอายุ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชน (หลักสู ตรสิ ทธิ มนุษยชนศึกษาสาหรับกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ หลากหลาย และคู่ มื อการจัดการเรี ย นรู ้ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน) ข้อเสนอแนะเรื่ อ งธุ ร กิ จ กับ
สิ ทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่า การลงทุนของภาคธุรกิจไทยในต่างประเทศกระทบต่อสิ ทธิมนุษยชน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ได้ด าเนิ น การเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เช่ น การตั้ง คณะท างาน
เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์กรณี การชุมนุ มทางการเมือง โดยร่ วมสังเกตการณ์การชุมนุ มประกอบ
การตรวจสอบข้อเท็จจริ งจากทุกฝ่ าย การตั้งคณะทางานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังผลกระทบของ
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชน
ในสถานการณ์โรคระบาด และได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สาหรับภารกิจด้ านการส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิมนุษยชนที่สาคัญ มีการส่ งมอบและเผยแพร่ คู่มื อ
จัดการเรี ยนรู ้สิทธิ มนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น สาหรับนักเรี ยนระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย
และหลักสู ตรสิ ทธิ มนุ ษยชนศึกษาสาหรับกลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายให้แก่ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคธุ รกิ จ
ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมทัว่ ประเทศ รวมทั้งจัดทาโครงการเยาวชนคนรุ่ นใหม่ใส่ ใจและยืนเคียงข้าง
สิ ทธิมนุษยชนเพื่อให้เยาวชนเรี ยนรู ้ เข้าใจ เท่าทันสิ ทธิมนุษยชนภายใต้บริ บทของสังคมไทยและสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
“และเพื่อให้การคุม้ ครองและส่ ง เสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชนของประชาชนสามารถดาเนิ นการได้อย่าง
ครอบคลุม รวดเร็ ว และทัว่ ถึงในทุกภูมิภาค ปลายปี 2563 นี้ กสม. ได้มีมติให้จดั ตั้งสานักงานภูมิภาคในพื้นที่
ภาคใต้ ณ จัง หวัด สงขลา เป็ นพื้ น ที่ น าร่ อ ง รวมทั้ง มี ก ารด าเนิ น งานจัด ตั้ง ศู น ย์ศึ ก ษาและประสานงาน
ด้านสิ ทธิ มนุษยชนร่ วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มอีก 6 แห่ งในพื้นที่จงั หวัดจันทบุรี กาญจนบุรี
อุ บ ลราชธานี ยะลา พะเยา และภู เ ก็ ต เมื่ อ รวมกับ ศู น ย์ศึ ก ษาฯ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม 6 แห่ ง จะมี ศู น ย์ศึ ก ษาฯ
ทั้งสิ้ นรวม 12 แห่ งในทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ เพื่อขยายพื้นที่ให้บริ การและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
กลไกด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างสะดวกรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น” ผูท้ าหน้าที่แทน ประธาน กสม. กล่าว
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
30 ธันวาคม 2563
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