กสม. เผยเรื่ องร้ องเรียนปี 62 – การละเมิดสิ ทธิในกระบวนการยุติธรรมถูกร้ องเรี ยนมากทีส่ ุ ด
หน่ วยงานทีถ่ ูกร้ อง ได้ แก่ สานักงานตารวจแห่ งชาติ กรมราชทัณฑ์ และ กอ.รมน. ภาค 4 ส่ วนหน้ า
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) เปิ ดเผยสถิติเรื่ องร้องเรี ยนการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน
ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ว่า มีการร้องเรี ยนเข้ามาจานวน 727 เรื่ อง ประเด็นสิ ทธิ ที่ร้องเรี ยนมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
อันดับที่ 1 สิ ทธิ ในกระบวนการยุติธรรม คิดเป็ นร้ อยละ 29 เช่ น กรณี กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทาร้ าย
ผูต้ อ้ งหาหรื อผูต้ อ้ งสงสั ยระหว่างการจับกุม การไม่แสดงหมายจับ ไม่แจ้งสิ ทธิ ผตู ้ อ้ งหาหรื อดาเนิ นคดีล่าช้า
ผูต้ อ้ งขังในเรื อนจาได้รับ การปฏิ บตั ิ ไม่เป็ นธรรมหรื อต้องอาศัยอยู่ในสภาพเรื อนจาแออัด ไม่มีสุขอนามัย
เป็ นต้น หน่ วยงานที่ ถูกร้ องว่าละเมิ ดสิ ทธิ ได้แก่ หน่ วยงานในสั งกัดสานักงานตารวจแห่ งชาติ หน่ วยงานใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์ และกองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่ วนหน้า
ตามลาดับ
อัน ดับ ที่ 2 การเลื อ กปฏิ บ ัติ ที่ ไ ม่ เป็ นธรรม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16 เช่ น กรณี ก ารก าหนดคุ ณ สมบัติ
ตาแหน่งพนักงานส่ วนท้องถิ่นไม่ตรงกับมาตรฐานกาหนด มหาวิทยาลัยไม่อนุ ญาตให้นกั ศึกษาแต่งกายตาม
เพศสภาพ และการกาหนดคุณสมบัติห้ามผูต้ ิดเชื้ อ HIV เข้ารับราชการตารวจ โดยหน่วยงานที่ถูกร้อง ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และสานักงานตารวจแห่งชาติ
อันดับที่ 3 สิ ทธิ และเสรี ภาพส่ วนบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 12 เช่ น กรณี นกั เรี ยนถู กบังคับตัดทรงผมที่
ไม่เป็ นไปตามที่ กระทรวงศึ กษาธิ การกาหนด การขอให้ลบประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนจาก
ทะเบี ย นประวัติ อ าชญากร และนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนถู ก คุ ก คาม โดยหน่ ว ยงานที่ ถู ก ร้ อ ง ได้ แ ก่
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ขณะที่ กสม. มีเรื่ องร้ องเรี ยนทั้งเรื่ องที่ คา้ งเก่าและเรื่ องที่ร้องเรี ยนใหม่ในปี 2562 ที่ตอ้ งพิ จารณา
จานวนทั้งสิ้ น จานวน 912 เรื่ อง และได้จดั ทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนแล้วเสร็ จลง
จ านวน 499 เรื่ อง นอกจากนี้ กสม. ยัง ได้ จ ัด ท าข้อ เสนอแนะมาตรการเพื่ อ ส่ งเสริ มและคุ ้ ม ครอง
สิ ทธิมนุษยชนเชิงระบบไปยังรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกจานวน 4 เรื่ อง
สาหรับรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน จานวน 499 เรื่ องในปี 2562 นั้น ประเด็น
สิ ท ธิ 3 อัน ดับ แรก อัน ดับ ที่ 1 ได้แก่ สิ ท ธิ ชุ ม ชน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 26.45 เช่ น ประชาชนไม่ มี ส่ วนร่ วมใน
กระบวนการรับฟั งความคิดเห็ นในการดาเนิ นโครงการพัฒนาของรัฐหรื อเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ
และชุมชนได้รับผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและความเป็ นอยูจ่ ากโครงการดังกล่าว อันดับที่ 2 ได้แก่ สิ ทธิ ใน
ชี วิตและร่ างกาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 24.65 เช่ น เจ้าหน้าที่ ทหารซ้อมทรมานบุ คคลผูต้ อ้ งสงสัยในระหว่างถู ก

ควบคุ มตัว และอันดับ 3 ได้แก่ สิ ทธิ ของบุคคลในทรัพย์สิน เช่ น กรณี พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ทบั ที่ดิน
ของประชาชน และการโต้แย้งสิ ทธิการครอบครองที่ดินของราษฎร คิดเป็ นร้อยละ 11.62
ส่ วนการจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง จานวน
4 เรื่ อง ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะการดาเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมจากการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัว
ผูต้ ้องขังซึ่ งเป็ นสถานที่ เสี่ ย งต่ อการละเมิ ดสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 2) ข้อเสนอแนะพนัก งานจ้างเหมาบริ ก ารใน
หน่ วยงานของรั ฐไม่ได้รับ ความเป็ นธรรม 3) ข้อเสนอแนะการส่ งเสริ ม และคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ผูส้ ู งอายุ และ
4) ข้อเสนอแนะการเข้าถึงระบบขนส่ งสาธารณะของคนพิการ
ทั้งนี้ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ กล่าวว่า ก่อน กสม. ชุดที่ 3 จะเข้า
มารั บ หน้ าที่ มี เรื่ อ งการตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ด าเนิ น การเสร็ จ ไปประมาณร้ อ ยละ 10
คงค้างอยู่ร้อยละ 90 เมื่ อ กสม.ชุ ดที่ 3 เข้ามารับ หน้าที่ เมื่ อ ปลายเดื อนพฤศจิ ก ายน 2558 จนถึ งสิ้ นเดื อ น
กรกฎาคม 2562 (หลังจากปฏิบตั ิหน้าที่ 3 ปี 8 เดือน) กสม. สามารถออกรายงานผลการตรวจสอบได้ร้อยละ 80
คงค้างอยูร่ ้ อยละ 20 ในระหว่างเดื อนสิ งหาคมถึ งเดื อนตุลาคม 2562 มีร่างรายงานผลการตรวจสอบที่ ผ่าน
กระบวนการกลัน่ กรองเสร็ จและรอการพิจารณาจากที่ประชุ ม กสม. ร่ วม 200 เรื่ อง แต่ กสม. ไม่สามารถเปิ ด
ประชุ ม ได้ เพราะมี ก รรมการฯ ลาออก 2 คน ท าให้เหลื อกรรมการฯ เพี ยง 3 คน ไม่ ถึ งกึ่ งหนึ่ ง คื อ 4 คน
ภายหลังที่ มี ก ารแต่ งตั้งกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ เป็ นการชั่วคราวเมื่ อวัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2562
เป็ นต้น มาจนถึ งปลายเดื อนธัน วาคม 2562 กสม. สามารถพิ จารณาให้ความเห็ นชอบเรื่ องร้ องเรี ยนและ
ร่ างรายงานผลการตรวจสอบที่รอการพิจารณาได้ถึง 389 เรื่ อง โดยสะสางเรื่ องที่รอการพิจารณาในช่ วงที่มี
กรรมการไม่ครบจานวนได้มากกว่าครึ่ งของเรื่ องร้องเรี ยนทั้งหมด ทาให้ปัจจุบนั คงมีเรื่ องร้องเรี ยนที่จะต้อง
ดาเนิ นการอยูร่ ้อยละ 10 นอกจากนี้ กสม. ชุดปั จจุบนั ยังเข้ามาช่วยริ เริ่ มและขับเคลื่อนงานสิ ทธิ มนุ ษยชนใน
เชิ งรุ กเพื่อส่ งเสริ มการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเปิ ดตัวคู่มือการเรี ยนรู ้สิทธิ มนุ ษยชน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น สาหรับนักเรี ยนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลายที่จดั ทาเสร็ จอยูก่ ่อนแล้ว
โดยการขับเคลื่อนผ่านกลไกศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนใน 6 ภูมิภาค ของ กสม. และ
การสร้างแกนนาเครื อข่ายเยาวชนคนรุ่ นใหม่ให้รับรู ้ เข้าใจ เท่าทัน และยืนเคียงข้างสิ ทธิ มนุษยชน
“อย่างไรก็ดี ขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้จดั ทาและประกาศใช้แผนปฏิบตั ิการระดับชาติวา่ ด้วยธุ รกิจกับ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตามหลักการชี้ แนะของสหประชาชาติ ว่าด้วยธุ รกิ จกับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ งได้ส่ งผลท าให้
ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในภู มิ ภ าคนี้ ที่ มี ก ารจัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ก ารดัง กล่ า ว ตามที่ กสม. ได้ มี
ข้อเสนอแนะไปก่อนหน้านี้ และวางระบบในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก กสม. ทั้งยังส่ ง
ต่อข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปยังหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อรับทราบและให้ความเห็ น หรื อ ชี้ แจงในประเด็ น
ปั ญหา อันจะทาให้การคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนใน
หลายเรื่ องสามารถจัดการให้ลุล่วงได้โดยไม่ล่าช้า” นายวัส กล่าว
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
27 ธันวาคม 2562
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