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เปิดรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของไทยปี ๒๕๖๑  
มุมสะท้อน

บทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย
และข้อท้าทายที่ต้องเผชิญ

๑๓ เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ – เผยผู้สูงวัย
ยังถูกละเมิด เหตุต้องพึ่งพาลูกหลาน 
แนะเสริมสร้างอาชีพให้พึ่งตนเองได้
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เปิดรายงาน ผลการประเมินสถานการณ ์
ด้านสิทธมินุษยชนของไทย ปี ๒๕๖๑ (ตอนที่ ๒)

 มุมมองสิทธ์ิฉบับท่ีแล้วได้น�าเสนอรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ (ตอนท่ี ๑) โดยน�าเสนอเนื้อหาในส่วนแรก 
เก่ียวกับการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธพิลเมืองและสทิธทิางการเมอืง และการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธทิางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม ส�าหรบัฉบบันีข้อน�าเสนอการ
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคล ๕ กลุ่มและการประเมินสถานการณ์
รายประเด็นข้อห่วงใย สรุปได้ดังนี้

ว่าด้วยสิทธิเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ นักปกป้องสิทธิฯ - 
สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ามนุษย์ 

 ๑.๒ ผู้สูงอายุ 
           ในปี ๒๕๖๑ รัฐบาลได้ประกาศแผนปฏิรปูประเทศ  
โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจมีประเด็น
ส�าคญัต่อสทิธขิองผูส้งูอาย ุอาท ิการปฏริปูการออมและระบบ
สวสัดกิาร เช่น การสร้างระบบเพือ่ให้มบี�าเหนจ็บ�านาญหลงัพ้น
วัยเกษียณ การพัฒนาการออมภาคบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้
ในประเด็นการปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมซ่ึงรวมถึงกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ได้ระบุถึงการมุ่งเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการ
ท�างาน โดยมกีจิกรรมหลัก เช่น การขยายอายเุกษยีณราชการ
จาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี การแก้ไขกฎหมายแรงงาน 
ที่ให้ผู้สูงอายุสามารถรับงานเป็นชิ้นงานเพ่ือให้
เกิดการท�างานร่วมกันตามศักยภาพและสภาพ
แวดล้อมโดยไม่ผูกพันกับการท�างานเต็มเวลา 
แผนปฏิรูปดังกล่าวสอดคล้องกับผลการ
ส�ารวจประชากรสูงอายุของส�านักงานสถิติ
แห่งชาติเมื่อปี ๒๕๖๐ ที่สะท้อนให้เห็นว่า 
ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีเงินออมเพียงพอ 

๑. การประเมนิสถานการณ์สทิธิมนุษยชนของบุคคล ๕ กลุม่ 
 ๑.๑ เด็ก 
   พัฒนาการด ้านสิทธิ เด็กในภาพรวมของ

ปี ๒๕๖๑ พบว่า มีการตราและจัดท�าร่าง
กฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติการบริหาร 
การแก้ไขบ�าบดัฟ้ืนฟเูดก็และเยาวชนทีก่ระท�าผดิ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ และการพัฒนาประสิทธิภาพของ

กลไกทีเ่กีย่วข้องในการคุม้ครองเดก็ อาท ิการจัดท�า 
ยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
อย่างไรก็ตาม ยังพบสถานการณ์ท่ีเป็นข้อห่วงกังวล เช่น  
การเสยีชวีติของเด็กจากการจมน�า้และอบุตัเิหตทุางถนนทีย่งั
มีสถิติค่อนข้างสูง ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็ก
และสตรเีพิม่สงูขึน้ โอกาสเสีย่งของเดก็จากภัยออนไลน์ร้อยละ 
๖๐ ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่ของโลก และส่วนใหญ่เป็นภยัในลักษณะ
การคกุคามผ่านพืน้ท่ีออนไลน์ (cyber bullying) การแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศจากเดก็ ซึง่พบทัง้การค้าบริการทางเพศ 
สื่อลามกอนาจาร และการจัดให้เด็กแต่งงานก่อนวัยอันควร 



2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

 มุมมองสิทธิ์ฉบับนี้ ขอน�าเสนอรายงาน 

ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

ของไทย ป ี  ๒๕๖๑ (ตอนที่  ๒) จัดท�าโดย  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  

โดยฉบับนี้ ได ้น�า เนื้อหาในส ่วนที่ เกี่ยวข ้องกับ 

สิทธิมนุษยชนของบุคคล ๕ กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ  

คนพิการ ผู ้มีปัญหาสถานะและสิทธิ นักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน และการประเมินสถานการณ ์ 

รายประเด็นข้อห่วงใย ๓ ประเด็น ได้แก่ สิทธิชุมชน

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการ

ค้ามนุษย์

 ต่อด้วยสาระในประเด็นบทบาทนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและข้อท้าทายที ่

ต้องเผชิญ จากเวทกีจิกรรมคูข่นานว่าด้วยเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Side Event on SDGs)  

จัดโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเดนมาร์ก

และอินโดนีเซีย และข่าวสารเนื่องในวันผู้สูงอายุ 

แห่งชาติที่ยังพบข้อห่วงใยในประเด็นความรุนแรง

และละเมิดสิทธิผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยมี

สาเหตุหน่ึงมาจากการที่ผู ้สูงอายุไม่สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ในด้านเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  : นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
 นางอังคณา นีละไพจิตร 
 นางเตือนใจ ดีเทศน์  
 นายชาติชาย สุทธิกลม
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  : นายโสพล จริงจิตร
รองเลขาธิการ : นายบุญเกื้อ สมนึก 
 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
 นางสาวอัจฉรา ฉายากุล

“มุมมองสิทธิ์” เป ็นจดหมายข ่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธมินุษยชน การน�าข้อความหรือเร่ืองราว 
บางส่วนหรือท้ังหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถงึแหล่งข้อมูล

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ความเหมาะสม

บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ  ท่ีปรากฏอยู่
ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
กองบรรณาธกิารไม่จ�าเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการด�ารงชีวิต โดยพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ ๖๕ พึ่งพารายได้
จากบุตรและการท�างาน ผู้สูงอายุเพียงร้อยละ ๘ มีรายได้จาก
บ�าเหนจ็บ�านาญและเงนิออม และมผีูส้งูอายมุากถึงร้อยละ ๒๐ 
พึ่งพาเบี้ยยังชีพจากรัฐ

 ๑.๓ คนพิการ 
     ในปี ๒๕๖๑ รฐับาลได้ขยายศนูย์บรกิารคนพกิาร
กรงุเทพมหานครเพิม่เตมิเพือ่ให้คนพกิาร ผูด้แูลคนพิการ และ
เครือข่ายคนพกิารได้รบัความสะดวก ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน  
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ โดย
มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ส�าหรับคนพิการ เช่น ด้านการ
ศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด 

การศกึษาส�าหรบัคนพกิาร ด้านการจ้างงาน  
มีการเตรียมความพร้อมจัดตั้ง 

กลไกการแนะแนวและ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ
ในประเทศไทย อย่างไร
กต็าม ยงัพบปัญหาอุปสรรค
ส�าคัญ เช่น สังคม ชุมชน  

เจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือแม้แต่คนพิการและครอบครัวยงัขาดความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องสิทธิของคนพิการ ส่งผลให้เกิดปัญหา
อุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ นอกจากนี้คนพิการส่วนใหญ่ 
ยังได้รับการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา ส่งผลกระทบต่อ
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โอกาสการมีงานท�า ขณะที่การจัดสิ่งอ�านวย
ความสะดวกส�าหรับคนพิการในปัจจุบันยัง
ไม่ทั่วถึง

     ๑.๔ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
  ผู ้ มีป ัญหาสถานะและสิทธิ ใน
ประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

(๑) กลุม่แรงงานข้ามชาตจิากประเทศเมยีนมา 
ลาว และกมัพชูา (๒) กลุม่ผูไ้ร้รฐั/ไร้สญัชาต ิและ 

(๓) กลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง/ผู้ลี้ภัย 
       ในส่วนของแรงงานข้ามชาต ิในปี ๒๕๖๑ รัฐบาล 
ได้ด�าเนินการจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย 
กว่า ๑.๓ ล้านคนเข้าสู ่ระบบการท�างานที่ถูกต้องตาม 
พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า 
แรงงานข้ามชาติมีอุปสรรคบางประการในการจดทะเบียน
บุตรที่ เกิดในประเทศไทย
ที่ต ้องใช ้เอกสารบัตร
ประจ�าตัวและทะเบียน
บ้านของนายจ้าง แต่
นายจ ้ างไม ่ยินยอม  
ในส่วนของกลุม่ผูไ้ร้รฐั/ 
ไร้สัญชาติ แม้ว่ารัฐมี
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
เอ้ือประโยชน์ในการขอสถานะหรือสัญชาติไทยของคนกลุ่มนี้

มากขึน้ แต่ยงัมอุีปสรรคในการปฏบิตั ิท�าให้การด�าเนนิ
การเรือ่งสถานะบุคคลยงัไม่คบืหน้าเท่าทีค่วร ด้านกลุม่ 
ผูแ้สวงหาทีพั่กพงิ/ผูล้ีภ้ยั ด้วยพัฒนาการทางการเมือง
ที่ดีขึ้นในประเทศเมียนมาท�าให้สามารถส่งผู้หนีภัยจาก
การสู้รบกลับประเทศเมียนมาได้จ�านวนหนึ่ง ส่วนการ 
ด�าเนนิการเก่ียวกบัผู้แสวงหาท่ีพกัพงิ  
จากการตรวจเยี่ยมห้องกักหลาย

แห่ง พบว่า ผูห้ลบหนีเข้าเมอืงบางรายเป็น
ผูห้นีภยัอนัตรายเข้ามาในไทย ไม่สามารถ
เดนิทางกลบัประเทศต้นทางได้  ท�าให้ต้อง
ถูกกักอย่างไม่มีก�าหนด โดยต้องเผชิญกับ
สภาพความแออัดในห้องกักและข้อจ�ากัด
ในการเข้าถงึการรกัษาพยาบาล อย่างไรกด็รีฐัมคีวามพยายาม
คุ้มครองสิทธิเด็กโดยไม่ควบคุมตัวเด็กไว้ในห้องกัก

 ๑.๕  นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
  ในปี ๒๕๖๑รัฐมีการด�าเนินการที่ส�าคัญคือ การ
บัญญัติกฎหมายซึ่งจะช่วยให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับ

ความคุ้มครองมากขึ้น ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขประมวลวิธีกฎหมายพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... โดยแก้ไขมาตรา ๑๖๑/๑ เพื่อป้องกันการฟ้องคดีที่
เป็นการใช้สิทธโิดยไม่สุจริตหรือฟ้องกลัน่แกล้งเพือ่เอาเปรยีบ
จ�าเลย และ (๒) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งยังอยู่
ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อย่างไรก็ดี 
ร่างกฎหมายฉบับแรกยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี ๒๕๖๑ จึงต้อง 
มกีารตดิตามผลในปี ๒๕๖๒ ต่อไป ส่วนร่างกฎหมายฉบับท่ีสอง
ต้องมีการติดตามผลการพิจารณาว่าสอดคล้องกับอนุสัญญา 
ว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระท�าอืน่ๆ ทีโ่หดร้าย  
ไร้มนษุยธรรม หรอืทีย่�า่ยศีกัดิศ์รี (CAT) และอนสัุญญาว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
(CPED) หรือไม่ 
๒. การประเมินสถานการณ์ด ้านสิทธิมนุษยชน 
ใน ๓ ประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย 
 ๒.๑ สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
  ในภาพรวม การด�าเนนิการของรฐัมพีฒันาการที่
ส�าคัญ ๒ ด้าน ด้านแรกเป็นการจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
เมือ่วนัที ่๑๓ และ ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๑ ตามล�าดับ และการแต่งตัง้ 



4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเพื่อด�าเนินงาน
ตามกรอบการปฏริปูประเทศ โดยมภีารกจิคลอบคลมุกฎหมาย
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้านที่สองเป็นการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น การจดัการท่ีดนิท�ากนิให้ชมุชน 
และการแก้ปัญหาทีด่นิท�ากินของประชาชนในเขตป่าไม้ การบรหิาร
จัดการทรัพยากรแร่ การรับรองสิทธิชุมชนที่จะมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อม อย่างไรกต็าม ยงัพบ
ปัญหาหลัก เช่น การจ�ากัดและควบคุมการใช้สิทธิของชุมชน 
ในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิและคัดค้านโครงการต่าง ๆ  
การทีรั่ฐไม่มมีาตรการป้องกนั แก้ไข และเยยีวยาผลกระทบต่อ
ชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนา รวมถึงการใช้ค�าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลายฉบับท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

 ๒.๒ สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  ในภาพรวมพบว่า มีพัฒนาการที่ดีขึ้นใน ๓ ด้าน 
คือ (๑) การลดลงของจ�านวนเหตุการณ์ ผู้เสียชีวิต และผู้ได้
รับบาดเจ็บจากความไม่สงบ (๒) ความคืบหน้าของการด�าเนิน
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข โดยได้พื้นท่ีปลอดภัยน�าร่อง 
จ�านวน ๑ อ�าเภอ (อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส)   
ซึ่งปัจจุบันอยู ่ระหว่างการท�ากระบวนการรับฟังความคิด
เห็นและข้อมูลสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมก�าหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีร่วมกับภาครัฐ และ
การยกเลิกการประกาศใช้พระราชก�าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ๒ เขตพื้นที่ 
(อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา และอ�าเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธวิาส) โดยน�าพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้แทน และ (๓) การม ี
มาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหามิติอื่น ๆ เช่น การฟื้นฟู
ระบบเฝ้าระวังโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และเด็กประถมวัย 
โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิต 

อ่าน “รายงานผลการประเมนิสถานการณ์

ด ้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  

ปี ๒๕๖๑” ฉบับเต็มทางออนไลน์ได้ที่ 

อย่างไรก็ดี ยังพบปัญหาท่ีเป็นข้อห่วงใย เช่น กรณี
ร้องเรียนที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง การเสียชีวิตและได้
รับบาดเจ็บของเด็กและสตรีจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และ
การเข้าถึงความยุติธรรมและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรี
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

      ๒.๓  การค้ามนุษย์ 
        ในภาพรวม มพีฒันาการ
ที่ดีในสองด้าน ด้านแรกเป็นการ
ด�าเนินมาตรการในระดับปฏิบัติ
เ พ่ือป ้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย ์ เช ่น การสนธิ
ก�าลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจค้น 
สถานบริการต่าง ๆ การลงนาม
บันทึกความเข ้าใจว ่าด ้วยความ 
ร ่วมมือด ้านการต่อต ้านการค้ามนุษย ์กับต ่างประเทศ  
รวมทั้งการพิจารณาคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไม่ชักช้า 
(คดีส่วนใหญ่ด�าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑ ปี) ด้านที่สอง
เป็นการออกกฎหมาย นโยบาย และแผนปฏบิติัส�าหรบัการแก้ไข  
ป้องกัน ติดตามและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
อย่างเป็นระบบ เช่น การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการค ้ามนุษย ์  (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  
พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังมีกรณีการค้ามนุษย์เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในอุตสาหกรรมการ
ประมง การขายบริการทางเพศ ขอทาน 
รวมทั้งปรากฏว่ายังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าไปกระท�าผิดในคดีค้ามนุษย์ด้วย



บทบาทนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
และข ้อท ้าทายที่ต ้องเผชิญ

5ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

พรชัย น้อยบ้านโง้ง 
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนช�านาญการ

              วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอังคณา นีละไพจิตร  
กรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิในฐานะผูแ้ทนคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมคู ่ขนานว่าด้วย 
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Side Event on SDGs) และร่วม
การอภิปรายในหัวข้อ “การเสริมพลังให้แก่กลุ่มคนชายขอบ
และการท�าให้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและความ
เสมอภาคเกิดข้ึนจริง : เข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้วยสทิธมินษุยชน” (Empowering the most marginalized  
and Ensuring Inclusiveness and Equality : Realizing 
the SDGs through Human Rights) ร่วมกับผู้แทนสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ผู้แทน
องค์กรภาคประชาสังคมท่ีท�างานในประเด็นชนพื้นเมือง
ดั้งเดิม นายกเทศมนตรีเมือง Banjarmasin จากสาธารณรัฐ 
อินโดนเีซีย และผูแ้ทนส�านกังานข้าหลวงใหญ่เพือ่สทิธมินษุยชน 
แห่งสหประชาชาต ิ(OHCHR) ประจ�าภมูภิาคเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต้ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�าเนินนอก 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
 โดยได้อภิปรายในประเด็นเก่ียวกับบทบาทของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders)  
ในประเทศไทย การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของนักปกป้อง
สทิธมินุษยชน ข้อท้าทายทีน่กัปกป้องสทิธมินษุยชนต้องเผชญิ  
และสิ่งท่ีต้องด�าเนินการต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ 
๑๖.๑๐ ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (สร้างความมั่นใจว่า
ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูและได้รับการคุม้ครองเสรภีาพ
ข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลง
ระหว่างประเทศ) 

๑. บทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน คือ บุคคลที่ด�าเนิน
กจิกรรมเพือ่แสดงออกซึง่สทิธมินษุยชนไม่ว่าในนามของตนเอง
หรือร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิพลเมือง 
สทิธทิางการเมือง และสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  
รวมทัง้การด�าเนนิการทีเ่กีย่วกบัประเดน็ปัญหาด้านสทิธมินษุยชน 
หรือสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่เปราะบาง 

 ๒. การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
 ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธมินุษยชน (Declaration  
on Human Rights Defenders) ท่ีประเทศไทยได้ร่วม
ให้การรับรองด้วย ข้อ ๑๒ วรรคสองได้ก�าหนดให้รัฐมีหน้าที่
จะต้องด�าเนินมาตรการท่ีจ�าเป็นเพ่ือประกันให้มีการคุ้มครอง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากความรุนแรง การถูกข่มขู่ การ
ตอบโต้ การเลือกปฏิบัติทั้งทางพฤตินัยและนิตินัย การกดดัน 
หรือการปฏิบัติโดยพลการอื่นใดที่เป็นผลจากการท่ีบุคคลนั้น
ได้ใช้สิทธิอย่างชอบธรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความแน่วแน่ของรัฐบาลไทยในการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุม้ครองการท�าหน้าทีข่องนกัปกป้องสทิธมินษุยชน หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทั้งในระดับนโยบายและ 
ระดับปฏิบัติจึงควรร่วมมือกันในการแสวงหามาตรการ 
ช่วยเหลอืนกัปกป้องสทิธมินษุยชนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
 ๓. ข ้อท ้าทายที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ต้องเผชิญ
 ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ คณะกรรมการ 
สิทธมินุษยชนแห่งชาติได้รับค�าร้อง จ�านวน ๖ ค�าร้องทีเ่กีย่วข้อง
กับประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยทั้งหมดทุกกรณี  
ภายหลังการตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐมพีฤตกิรรม
ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามและท�าให้หวาดกลัว แต่ไม่ปรากฏ
ว่ามีการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนที่ชัดเจน 
 ตามรายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๑๓๒/๒๕๖๑ เร่ือง สิทธิพลเมือง 
เกีย่วกบัเสรภีาพในการแสดงออกของประชาชน กรณกีล่าวอ้างว่า 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐคุกคาม ท�าให้
ได้รับความหวาดกลัวและเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อสังเกตว่า ปัจจุบัน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐบางส่วนยังไม่เข ้าใจการท�าหน้าที่ของ 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการท�าหน้าที่ปกป้องสิทธิชุมชน
และประโยชน์สาธารณะจึงมักใช้ช ่องทางตามกฎหมาย 
ฟ้องร้องด�าเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา หรือที่เรียกว่า  



6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

“การด�าเนนิคดีเชงิยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการมส่ีวนร่วมในกิจการ
สาธารณะ” (Strategic Lawsuits Against Public Participation 
– SLAPP) มากขึน้ โดยมุง่หวังว่าการฟ้องร้องด�าเนนิคดีจะท�าให้
นักปกป้องสทิธมินษุยชนยตุกิารเคลือ่นไหวคดัค้านหรอืการแสดง
ความคิดเห็นโดยสุจริตเพ่ือวิจารณ์นโยบายบางประการของ
รัฐและธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งการฟ้องร้อง
ด�าเนินคดีส่งผลกระทบอย่างมากต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
และครอบครวัซึง่ส่วนมากมฐีานะยากจน เช่น การต้องหาหลักทรพัย์ 
ประกันเพื่อใช้สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราว หรือค่าใช้จ่ายใน
การจ้างทนายความ ท�าให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งถูกฟ้อง
หลายคดีได้รับผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ความรู้สึกหวาดกลัว  
และความยากล�าบากในการใช้ชีวิตในด้านอ่ืน ในการนี้  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอแนะให้ 
 (๑) คณะรัฐมนตรีควรก�าชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ใช้ความรอบคอบและความระมดัระวงัในการด�าเนินงานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
หรือการแสดงออกของประชาชนต่อการก�าหนดนโยบายหรือ 
แผนงานของรฐัทีก่ระทบต่อประชาชน และควรตรวจสอบให้ได้
ข้อเทจ็จรงิทีถ่กูต้องก่อนทีจ่ะมกีารแจ้งความฟ้องร้องด�าเนนิคดี
แก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
 (๒) รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรม ควรเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาการ
ใช้กระบวนการฟ้องร้องด�าเนินคดีเพื่อตอบโต้การท�างานของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือท่ีเรียกว่า “การด�าเนินคดีเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ” 
(SLAPP) 
 (๓) คณะรฐัมนตรร่ีวมกบัคณะกรรมการปฏิรปูประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม และรัฐสภา ควรเร่งด�าเนินการเพื่อ
ให้มีกฎหมายที่มีเนื้อหาในการป้องกันปัญหาการฟ้องคดีโดย
ไม่สุจริตหรือเพื่อกลั่นแกล้ง เพื่อป้องกันการด�าเนินคดีทาง
ยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของ
ประชาชน  

 ๔. สิ่ งที่ ต ้องด�า เ นินการต ่อไปเ พ่ือให ้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่ ๑๖.๑๐ ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 เพือ่สร้างความม่ันใจว่าประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมูล
และได้รบัการคุม้ครองเสรภีาพขัน้พืน้ฐานตามกฎหมายภายใน
ประเทศและความตกลงระหว่างประเทศถือเป็นส่วนท่ีส�าคัญ 
ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รัฐบาลและรัฐสภามีส่วนร่วมที่ส�าคัญ 
ในการด�าเนนิการในส่วนนี ้โดยในส่วนของรฐับาลและรฐัสภานัน้  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จ�านวน ๕ มาตรา ตามที ่
คณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ เสนอ โดยทีป่ระชุมลงมติเหน็ชอบร่างฯ  
ในวาระสองและสามด้วยคะแนน ๑๔๙ ต่อ ๐ งดออกเสียง 
๓ เสียง เพื่อป้องกันการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือน 
ข้อเทจ็จรงิ เพือ่กลัน่แกล้งหรอืเอาเปรยีบจ�าเลยหรอืโดยมุง่หวงัผล 
อย่างอื่นที่ยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ ซึ่งเป็นการปิดก้ัน
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายภายในประเทศและความ
ตกลงระหว่างประเทศ รวมทัง้การมส่ีวนร่วมในการตัดสินใจใน
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชน ความว่า

 “มาตรา ๑๖๑/๑ ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หาก
ความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานท่ีศาล
เรียกมาว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบดิเบือน
ข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจ�าเลยหรือ
โดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดย
ชอบ ให้ศาลยกฟ้อง และห้ามมใิห้โจทก์ยืน่ฟ้องในเรือ่ง
เดียวกันนั้นอีก
 การฟ้องคดโีดยไม่สจุรติตามวรรคหน่ึงให้หมายความ 
รวมถึงกรณีที่โจทก์จงใจฝ่าฝืนค�าสั่งหรือค�าพิพากษา
ของศาลในคดีอาญาอื่นซ่ึงถึงท่ีสุดแล้วโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควรด้วย”

 นอกจากนี้ ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติอยู่ระหว่างจัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะ
เป็นการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและ
สถานการณ์ทีเ่กีย่วกบันกัปกป้องสทิธมินษุยชนในประเทศไทย 
รวมทั้งข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้ด�าเนินงานหรือมีรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในช่วงท่ีผ่านมา ตลอดจนมกีารรับฟังความคดิเหน็จาก
ภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ให้เกดิการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ  
หรือค�าสั่งให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนและการคุ้มครองเสรีภาพ
ข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลง
ระหว่างประเทศ
      



7ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

 วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ในฐานะประธานคณะท�างานขับเคล่ือนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเรื่องธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน กับคณะผู้แทนจากรัฐบาลปากีสถาน น�าโดย Mr. Malik Kamran 
Azam Khan Rajar เลขานุการร่วม กระทรวงสิทธิมนุษยชน ประเทศปากีสถาน  
ณ ห้องประชุม UNDP’s PacificMeeting toom ชั้น ๔ อาคารสหประชาชาติกรุงเทพฯ 

 วนัท่ี ๒๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นางเตอืนใจ ดเีทศน์ กรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติและคณะ ลงพ้ืนที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคล 
ปัญหาการไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน โดยได้รับความร่วมมือจากอ�าเภอคุระบุรีและสถาบันวิจัย
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในการ
รวบรวมข้อมูลบุคคล และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาสถานะบคุคลตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องต่อไป ณ อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะสรุนิทร์ 
ต�าบลเกาะพระทอง อ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 วนัที ่๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ
จดัพธิลีงนามบนัทกึความร่วมมอืบนัทกึความร่วมมอืระหว่างส�านกังานคณะกรรมการ 
สทิธิมนษุยชนแห่งชาติ กับคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
เรื่อง การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน ในการนี้ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู ้ลงนามในนามส�านักงานฯ และ 
รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาฯ เป็นผู ้ลงนามในนามคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยม ี
นายบญุเกือ้ สมนกึ รองเลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมลงนาม 
เป็นพยาน ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสม. ประกายรัตน์หารือในประเด็นเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
กับคณะผู้แทนจากรัฐบาลปากีสถาน

กสม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อร่างเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับครู และคณาจารย์ 

กสม. เตือนใจลงพื้นที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลจังหวัดพังงา

ส�านักงาน กสม. ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

 วนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายวสั ตงิสมติร ประธานกรรมการ 
สิทธมินุษยชนแห่งชาต ินางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติ และนายโสพล จริงจิตร เลขาธกิารคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน 
แห่งชาติ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุม 
ใน “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อร่าง
เอกสารแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รือ่งสทิธมินษุยชนส�าหรบัครู 
และคณาจารย์” เพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสารแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับครู และคณาจารย์ 
กลุ ่มช่วงชั้นปฐมวัย (อนุบาล) กลุ ่มช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มช่วงช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุ่มช่วงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
และกลุม่ช่วงชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนัที ่๒๙ – ๓๐  
เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ ส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ภาพกิจกรรม
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน ๖-๗ เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ท่ี ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

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

ส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๒, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๒๐    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕ 

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๕๒ 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

๑๓ เมษายน วันผู ้สูงอายุแห่งชาติ – เผยผู้สูงวัยยังถูกละเมิด 
เหตุต้องพึ่งพาลูกหลาน แนะเสริมสร้างอาชีพให้พึ่งตนเองได้

	 เมษายน	๒๕๖๒ นางภรณ ี ภูป่ระเสรฐิ		ผูอ้�านวยการ 

ส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ ่มเฉพาะ	 ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 เปิดเผยว่า	

ตามที่รัฐบาลประกาศให้วันท่ี	 ๑๓	 เมษายน	 ของทุกปี	 เป็น  

“วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”	ภายใต้ธีม	“ก้ม กราบ กอด : สังคม

ผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง”	 แต่กลับพบว่าสถานการณ์ความ

รุนแรงและละเมิดสิทธิผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน	 โดยกลุ่ม

ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิมากคือผู้สูงอายุท่ี

อยู่คนเดียว	ไม่มีครอบครัว	ต้องการพึ่งพาผู้อื่น	และช่วยเหลือ

ตัวเองได้ไม่เต็มที่	

 รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา อาจารย์ประจ�า 

คณะพยาบาลศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กล่าวว่า	จาก

การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความรุนแรงและการ

ละเมดิสทิธต่ิอผูส้งูอายใุนบริบทของสงัคมไทย	ระหว่างปี	พ.ศ.	

๒๕๕๑	-	๒๕๕๙	พบว่า	ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิต่อ 

ผู้สูงอายุที่พบมากที่สุดยังคงเป็นเรื่องการกระท�ารุนแรง

ทางด้านจิตใจ	 รองลงมาคือ	 การทอดทิ้งละเลย	 ตามด้วย

การเอาประโยชน์ด้านทรัพย์สินเงินทอง	 หลอกลวง	 ในส่วน

การถูกกระท�ารุนแรงทางจิตใจ	 มีสาเหตุมาจากการปัญหา

สัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุและบุตรหลาน	 ท�าให้ผู้สูงอายุ

รู้สึกตนเองด้อยค่า	เป็นภาระกับลูกหลาน	โดย รศ.ดร.สมพร  

รุง่เรอืงกลกจิ	คณะพยาบาลศาสตร์	ม.ขอนแก่น	ให้ข้อเสนอแนะ 

ว่า	 การแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับผู้สูงอายุ	 ควรส่งเสริม 

ในด้านสวสัดกิารและการช่วยเหลอืทางเศรษฐกจิ	เช่น	ส่งเสรมิ 

ให้สามารถท�างานมีรายได้เป็นของตัวเอง	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

ข้อเสนอแนะหนึ่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ 

(รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศไทย	 ปี	 ๒๕๖๑)	 ที่ระบุให้มีการปรับปรุงกฎหมาย 

คุ้มครองแรงงาน รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม

และกองทุนการออมต่าง ๆ  

ให้รองรับและคุ้มครอง

การท�างานของผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ

สามารถพึ่งพา

ตนเองได้


