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คําสําคัญ

สาขาการวิจัย

รายละเอียดของคณะผูวิจัย

บทสรุปผูบริหาร

หลักการและเหตุผล

เริ่มรับงบประมาณในป 2564

ภาษาไทย สิทธิมนุษยชน,ผูตองขังสูงอายุ

ภาษาอังกฤษ Human Righrs,Elderly Prisoners

สาขาการวิจัยหลัก OECD มนุษยศาสตร

สาขาการวิจัยยอย OECD มนุษยศาสตรอ่ืนๆ

ชื่อ - สกุล ตําแหนงในโครงการ
สัดสวนการมีสวน

รวม

- ไมมีขอมูลนักวิจัย -

ประเทศไทยกาลังกาวไปสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบที่มีประชากรผูสูงอายุ เกินกวา 60 ป มากกวา 20% ประชากรผูสูงอายุในเรือนจา

ของไทยก็เพ่ิมสูงข้ึน เปนสัดสวนท่ีสูงกวาผูตองขังประเภทอ่ืน ๆ ปญหาเก่ียวกับการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุเปนส่ิงสาคัญและ

มีความจาเปนตองทาการศึกษาเพื่อคนหาแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุตอไป อีกทั้ง แผน

ยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 25652 ยังกาหนดใหประเด็นเกี่ยวกับผูสูงอายุถือเปนภาระกิจหนึ่งที่คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติใหความสาคัญ ดังน้ัน ผูตองขังสูงอายุจึงถือเปนเปาหมายท่ีสาคัญประการหน่ึงตามแผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติเชนเดียวกัน คณะผูวิจัยจึงเห็นวาสมควรทาการศึกษาเพื่อคนหาแนวทางในการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุในราช

อาณาจักรไทย เพ่ือใหผูตองขังสูงอายุสามารถดารงชีพอยูไดระหวางการบังคับโทษและชวยเหลือผูตองขังสูงอายุเม่ือพนโทษจาคุกไปแลวเพ่ือไมใหผูพน

โทษเหลานั้นสามารถกลับเขาไปใชชีวิตในสังคมปกติไดอีกครั้งโดยไมหวนกลับมากระทาผิดอีก อันเปนการคุมครองสังคมจากปญหาการกอ

อาชญากรรมไดอยางแทจริง

ผูตองขังสูงอายุ (Elderly prisoners)

ถือเปนกลุมบุคคลอีกกลุมหน่ึงท่ีรัฐจําเปนตองดําเนินการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน ดวยเหตุผลท่ีวา

โทษจําคุกเปนโทษท่ีตัดผูกระทําผิดออกจากสังคมเปนการช่ัวคราว เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามคําพิพากษา

ผูตองโทษจําคุกก็จะกลับเขามาอยูในสังคมปกติอีกครั้ง การที่ผูตองสูงอายุไดกระทําความผิดแลวตองโทษจําคุกยอมสงผลกระทบทั้งทางดานรางกาย

และจิตใจ

การดูแลผูตองขังสูงอายุในกลุมน้ีจึงจําเปนตองมีการดําเนินการท่ีมีความแตกตางจากผูตองขังประเภทอ่ืน ๆ

สวนกรณีผูตองขังท่ีตองโทษจําคุกท่ีไมไดอยูในวัยผูสูงอายุ

ผูสูงอายุถือเปนบุคคลท่ีอยูในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของรางกายในมิติท่ีเก่ียวกับความถดถอยหรือเส่ือมลงของรางกายซ่ึงสงผลตอการ

เปล่ียนแปลงตอผูสูงอายุหลายประการ ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงทางอารมณ รางกายและจิตใจ ส่ิงเหลาน้ีทําใหผูท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุตองมีความ
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รูความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุเหลานี้เพื่อใหการดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสมกับผูสูงอายุ

เหลาน้ัน ท้ังน้ีจากการคาดการประชากรไทยในอนาคตพบวา เม่ือกลางป พ.ศ.2548 ประเทศไทยมีประชากร 62.2 ลานคน หน่ึงปถัดไปประมาณไดวา

ประชากรไทย ณ กลางป พ.ศ. 2549 เพ่ิมข้ึนเปน 62.5 ลานคน เทากับวา 1 ป มีคนเพ่ิมข้ึน 3 แสนคนเศษ คิดเปนอัตราเพ่ิมประชากรรอยละ 0.6 ตอ

ป การเพ่ิมข้ึนของประชากรไทยยังคงเพ่ิมข้ึนตอไปในอนาคตแตเปนการเพ่ิมท่ีชาลง แตละปอัตราเพ่ิมประชากรมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดยในป

พ.ศ. 2565 คาดวาเปนปที่ประชากรไทยถึงจุดอิ่มตัว อัตราการเกิดอยูใกลเคียงกับอัตราการตาย ทําใหการเพิ่มขึ้นของประชากรใกลเคียงกับศูนย จึง

คาดการณวาหลังป พ.ศ.2565 เปนไปไดวา     อัตราเพิ่มประชากรจะติดลบคือตํ่ากวาศูนยบางเล็กนอยทําใหจํานวนประชากรแตละปลดลง ลักษณะ

เชนนี้ทําใหโครงสรางอายุของประชากรเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) จะเปนกลุมคนที่มี

จํานวนเพ่ิมข้ึนอยางเห็นไดชัดเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมอ่ืน[1] ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2559 จํานวนประชากรไทย 65.9 ลานคน มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป

11 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมดซึ่งคาดประมาณวาในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเขาสู “สังคมสูงอายุอยางสมบูรณ”

เมื่อประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป   มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ในป พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเขาสู “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด”

เม่ือประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 28 ของประชากรท้ังหมด[2]

          อนึ่งแนวคิดดานสิทธิมนุษยชนผูสูงอายุปรากฎตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human

Rights หรือ UDHR) ขอ 25 (1) ขอ 25 (1) “ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพ  อันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความอยูดีของตนและของ

ครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม      ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย และบริการสังคมที่จําเปน และมีสิทธิในหลักประกันยามวาง

งาน เจ็บปวย พิการ หมาย วัยชรา หรือปราศจากการดํารงชีพอื่นในสภาวะแวดลอมนอกเหนือการควบคุมของตน”[3] จากแนวคิดดานสิทธิมนุษยชน

ผูสูงอายุดังกลาวขางตนเห็นไดวาจุดมุงหมายสําคัญสําหรับสิทธิมนุษยชนสําหรับผูสูงอายุคือการใหความสําคัญกับความจําเปนข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริม

ดานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

ผูตองขังสูงอายุ (Elderly prisoners) ถือเปนกลุมบุคคลอีกกลุมหน่ึงท่ีรัฐจําเปนตองดําเนินการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนท่ีจําเปน

ขั้นพื้นฐาน ดวยเหตุผลที่วา โทษจําคุกเปนโทษที่กันผูกระทําผิดออกจากสังคมเปนการชั่วคราว เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามคําพิพพากษาผูตอง

โทษจําคุกก็จะกลับเขามาอยูในสังคมปกติอีกครั้ง การที่ผูตองสูงอายุไดกระทําความผิดแลวตองโทษจําคุก การตองโทษจําคุกที่ถือวาเปนชวงปนปลาย

ชีวิตยอมสงผลกระทบท้ังทางดานรางกายและจิตใจ การดูแลผูตองขังสูงอายุในกลุมน้ีจึงจําเปนตองมีการดําเนินการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุยชนผู

ตองขังสูงอายุที่มีความแตกตางจากผูตองขังประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้ผูตองขังที่ตองโทษจําคุกที่ไมไดอยูในวัยผูสูงอายุแตระยะเวลาของการลงโทษจํา

คุกที่คาดหมายไดวาชวงเวลาเมื่อพนโทษจําคุกไปแลวบุคคลนั้นจะกลายเปนผูสูงอายุ ก็มีความจําเปนตองเตรียมความพรอมเปนพิเศษสําหรับการกลับ

เขาไปอยูในสังคมปกติอีกคร้ังเชนเดียวกัน

          ขอมูลทางสถิติเก่ียวกับสถานการณผูตองขังสูงอายุของกรมราชทัณฑ พบวาใน พ.ศ. 2551 มีผูตองขังสูงอายุท่ีตองโทษอยูในเรือนจํา

หรือทัณฑสถานทั่วประเทศ จํานวน 3,345 คน เปนชาย 2,703 คนและหญิง 642 คน[4] และมีจํานวนผูตองขังสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยในป

พ.ศ. 2555 มีจํานวน 4,664 คน จําแนกเปนผูตองขังสูงอายุเพศชาย จํานวน 3,615 คน ผูตองขังหญิงสูงอายุเพศหญิง จํานวน 749 คน การเพิ่มขึ้น

ของจํานวนผูตองขังสูงอายุในเรือนจําท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนดังกลาว หากไมไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูตองขังใน

เรือนจํา[5] โดยปญหาเกี่ยวกับผูตองขังสูงอายุ เชน ปญหาดานสุขภาพ ทั้งดานสุขภาพจิตและรางกาย ซึ่งถาเทียบกับบุคคลทั่วไปที่มีอายุเทากัน ผูตอง

ขังสูงอายุจะมีสุขภาพรางกายท่ีทรุดโทรมเร็วกวาบุคคลปกติ จะเจ็บปวยเร้ือรังและรักษายาก[6]ทั้งนี้ ปญหาสุขภาพอนามัย ปญหาสุขภาพจิต จะสงผล

ตอการกลับคืนสูสังคมและเปนภาระของสังคมในการดูแลผูสูงอายุกลุมน้ีอีกตอหน่ึง[7] ดังนั้น การใหคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูตองขังสูงอายุดาน

สุขภาพและคุณภาพชีวิต เชน สถานท่ีพัก อาหาร เคร่ืองนุมหม การดูแลทางการแพทย จึงมีความสําคัญตอผูตองขังสูงอายุอยางย่ิงในชวงท่ีมีการบังคับ

โทษจําคุก

                    กรมราชทัณฑเปนหนวยงานสําคัญท่ีควบคุมและดูแลผูตองขังสูงอายุ ซ่ึงนอกจากการควบคุมผูตองขังแลวกรมราชทัณฑยัง

มีภารกิจเก่ียวกับการแกไขพฤตินิสัยผูตองขังโดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือแกไข ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดีมีสุขภาพ

กายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีก[8] โดยผูตองขังสูงอายุถือเปนกลุมผูตองขังอีกกลุมหน่ึงท่ีกรมราชทัณฑใหความสําคัญในการควบคุม

และดูแลผูตองขังกลุมนี้ เห็นไดจากหนังสือเวียนของกรมราชทัณฑเกี่ยวกับการคัดกรองและประเมินผูสูงอายุ[9]การดูแลเร่ืองการออกกําลังกาย[10]
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เปนตน อยางไรก็ตามจากการศึกษาเก่ียวกับผูตองขังสูงอายุพบปญหาบางประกาศท่ีอาจสงผลกระทบตอการควบคุมและดูแลผูตองขังสูงอายุดังน้ี

 

                   1.ปญหาเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุ สิทธิมนุษยชน คือ ส่ิงจําเปนสําหรับคนทุกคนท่ีตองไดรับใน

ฐานะที่เปนคน เพื่อทําใหคน ๆ นั้นมีชีวิตอยูรอดไดและมีการพัฒนา[11] การคุมครองสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุจึงเปนเร่ืองเก่ียวกับการชวยเหลือ

ใหผูตองขังสูงอายุสามารถดํารงชีวิตรอดอยูไดในชวงที่ตองโทษจําคุกและไดรับการพัฒนาชีวิตใหดีขึ้นระหวางการบังคับโทษจําคุก แตจากผลการ

ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับผูตองขังสูงอายุ[12]ซ่ึงพบปญหาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูตองขังสูงอายุท่ีกระทบตอสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจ

แสดงใหเห็นขอเท็จจริงประการหน่ึงวา ผูตองขังสูงอายุไมไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมเทาท่ีควรจนมีผลกระทบตอ

อาการเจ็บปวยท้ังทางกายและทางจิตใจของผูตองขังสูงอายุเหลาน้ัน

                   2.ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุ การสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุคือ

การสนับสนุน เกื้อหนุนหรือการใหความชวยเหลือดานตาง ๆ ที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับผูตองขังสูงอายุเพื่อใหผูตองขังสูงอายุเหลานี้สามารถดํารง

ชีพท้ังขณะอยูในเรือนจํารวมท้ังภายหลังจากไดรับการปลอยตัวไปแลวก็ตาม โดยการสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุน้ีควรมีกฎหมายรองรับเพ่ือ

ใหการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ตอผูตองขังสูงเปนไปโดยถูกตองเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งปจุบันยังไมมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับผูตองขังสูงอายุไวโดยเฉพาะ

          จากท่ีกลาวมาขางตนเห็นไดวาการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุตองพิจารณาในหลาย ๆ ดาน เชน ในระหวาง

การบังคับโทษจําคุก การคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุดานสุขภาพ คุณภาพชีวิต และดานกระบวนการยุติธรรมมีความสําคัญ

สําหรับผูตองขังสูงอายุเพ่ือสามารถดํารงชีวิตอยูในเรือนจําไดอยาง อีกท้ังผูตองขังสูงอายุตองไดรับการสงเสริมดานเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความ

พรอมสําหรับการปลอยตัว ซึ่งสิ่งเหลานี้มีความจําเปนสําหรับผูตองขังสูงอายุในประเทศไทย ผูวิจัยจึงเห็นวาสมควรทําการศึกษาเพื่อคนหาแนวทางใน

การคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุในราชอาณาจักรไทย เพื่อใหผูตองขังสูงอายุสามารถดํารงชีพอยูไดระหวางการบังคับโทษและ

ชวยเหลือผูตองขังสูงอายุเม่ือไดรับการปลอยตัวไปแลวเพ่ือไมใหผูพนโทษเหลาน้ันสามารถกลับเขาไปใชชีวิตในสังคมปกติไดอีกคร้ังโดยไมหวนกลับ

มากระทําผิดซ้ําอีก อันเปนการคุมครองสังคมจากปญหาการกออาชญากรรมไดอยางแทจริง

 

2. ประเด็นการศึกษา

                   1) ประเด็นการคุมครองสิทธิผูตองขังสูงอายุ การศึกษาจะทําใหทราบวาหนวยงานท่ีควบคุมดูแลผูตองขังสูงอายุไดปฏิบัติตอ

ผูตองขังสูงอายุสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานสิทธิมนุษยชนผูตองขังหรือไม

                   2) ประเด็นดานการสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุ การศึกษาจะทําใหทราบวาหนวยงาน              ที่ควบคุมดูแลผู

ตองขังสูงอายุมีกระบวนการ แนวทาง เพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคม ดานสุขภาพ ดานคุณภาพชีวิต และดาน

กระบวนการยุติธรรม สําหรับผูตองขังสูงอายุในรูปแบบหรือวิธีการใดบางหรือไม อยางไร

                   3) ประเด็นดานกฎหมายท่ีเก่ียวของกับผูตองขังสูงอายุ

 

[1] ป  ท ม า  ว  า พ ั ฒ น ว ง ศ   แ ล ะ  ป ร า โ ม ท ย   ป ร ะ ส า ท ก ุ ล , ป ร ะ ช า ก ร ไ ท ย ใ น อ น า ค ต ,

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/Article/Article02.htm,(สืบคนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563)

[2] ปราโมทย ประสาทกุล (บรรณาธิการ),สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2559,(นครปฐม:พร้ินเทอร่ี,2560),หนา 22-25

[3] กระทรวงการตางประเทศ,ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน, http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/udhr-th-en.pdf,

(สืบคนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563)

                [4] สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ (บรรณาธิการ),สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ.2551,(กรุงเทพ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย

(มส.ผส.)),2552, หนา 83
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วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการวิจัย

            [5] สุมนทิพย จิตสวาง และ นัทธี จิตสวาง,“การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูตองขังสูงอายุในเรือนจํา”,วารสารสังคมสงเคราะห

ศาสตร,ปที่ 24,ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2559),หนา 82

            [6] ปยะพร ตันณีกุล,“แนวคิดการจัดสวัสดิการสําหรับผูตองขังสูงอายุ”,วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ,ปท่ี

16 ,(มกราคม-ธันวาคม 2556),หนา 316

            [7] สุมนทิพย จิตสวาง และ นัทธี จิตสวาง,อางแลว เชิงอรรถท่ี 5,

            [8 ]  กรมราชท ัณฑ  ,แผนปฏ ิบ ัต ิ ราชการ กรมราชท ัณฑ   พ .ศ .  2559 – 2562,

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER11/DRAWER052/GENERAL/DATA0000/00000124.PDF, (สืบคนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม

2563)

            [9] หนังสือเวียนกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม ท่ี ยธ. 0708.2/5821 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2560 เร่ือง การคัดกรองและประเมิน

ผูสูงอายุโดยใชแบบฟอรมคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ (Basic Geriatic Screening: BGS)

            [10] หนังสือเวียนกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม ท่ี ยธ.0705.2/29068 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2561 เร่ือง    ขอสงทาออกกําลัง

กายในผูตองขังสูงอายุ

            [11] กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ ศรีสมบัติ โชคประจักษชัด,บทวิเคราะหขอมูล สถานการณ เพื่อวาง

ทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561),กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2556.หนา 1

            [12] อางแลว เชิงอรรถท่ี 5 และ เชิงอรรถท่ี 6

           1) เพ่ือศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหาเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุ

          2) เพื่อแสวงหาแนวทางในการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนของผูตองขังสูงอายุในประเทศไทย ที่เหมาะสมตามหลักสิทธิ

มนุษยชนสากลและสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย

          3) เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายและหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายในการปองกันผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจาก

การปฏิบัติตอผูตองขังสูงอายุในเรือนจํา

การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยวิธีการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

เอกสาร องคความรู งานวิจัยที่เกี ่ยวของ และการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ  การสัมภาษณเชิงกลุมยอย (Focus group

Discussion)  และการใชแบบสอบถามเชิงประมาณรวมดวย  เพ่ือหาคําตอบในประเด็นท่ีมุงเนนในขอบเขตของงานวิจัย

           1) ศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการลงโทษจําคุก นโยบาย แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขังสูงอายุในเรือน

จําของประเทศไทย

          2) ศึกษาสภาพปญหาจากการบังคับใชกฎหมายหรือนโยบายของเรือนจําท่ีอาจสงผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุ

          3) ศึกษามาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศขององคกรระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขังสูงอายุใน

เรือนจํา

          4) วิเคราะหประเด็นปญหาและชองวางท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายหรือนโยบายในการปฏิบัติตอผูตองขังสูงอายุในเรือน

จํา เปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ รวมท้ังมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ

          5) ดําเนินการจัดใหมีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูตองขังสูงอายุ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในเรือนจํา เพ่ือเปน

ขอมูลในการวิเคราะหขอเท็จจริง สภาพปญหา และขอเสนอแนะ

          6) วิเคราะหขอมูลและผลการศึกษาตามท่ีไดดําเนินการตามขอบเขตในขอ 1 ถึง ขอ 5
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กรอบการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎี และสมมติฐานงานวิจัย

          7) จัดทํารางรายงานผลการศึกษาวิจัย (Draft final report) ในการปรับปรุงกฎหมาย หรือขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการ

ปองกันผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติตอผูตองขังสูงอายุในเรือนจํา

          8) นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอรางรายงานการศึกษาวิจัย เพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุง และแกไขรายงานการศึกษาใหมีความสมบูรณ

          9) จัดทํารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ (Final report) ท่ีไดปรับปรุงแกไขตามความเห็นและขอเสนอแนะในขอ 8.

กรอบแนวคิดของแผนงาน ไดแก

1) แนวคิดดานสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวของกับผูตองขังสูงอายุ

ซ่ึงปรากฎในตราสารดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศตาง ๆ

2) แนวคิดดานอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาในการปฏบัติตอผูตองขังสูงอายุ

1.แนวคิดเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุ

สิทธิมนุษยชน คือ สิ่งจาเปนสาหรับคนทุกคนที่ตองไดรับในฐานะที่เปนคน เพื่อทาใหคน ๆ นั้นมีชีวิตอยูรอดไดและมีการพัฒนา15 การคุมครองสิทธิ

มนุษยชนผูตองขังสูงอายุจึงเปนเร่ืองเก่ียวกับการชวยเหลือใหผูตองขังสูงอายุสามารถดารงชีวิตรอดอยูไดในชวงท่ีตองโทษจาคุกและไดรับการพัฒนา

ชีวิตใหดีขึ้นระหวางการบังคับโทษจาคุก แตจากผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับผูตองขังสูงอายุ16ซึ่งพบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูตองขังสูงอายุ

ที่กระทบตอสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจ แสดงใหเห็นขอเท็จจริงประการหนึ่งวา ผูตองขังสูงอายุไมไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมเทาท่ีควรจนมีผลกระทบตออาการเจ็บปวยท้ังทางกายและทางจิตใจของผูตองขังสูงอายุเหลาน้ัน

2.แนวคิดทางกฎหมายเก่ียวกับการสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุ

การสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุคือ การสนับสนุน เกื้อหนุนหรือการใหความชวยเหลือดานตาง ๆ ที่จาเปนและเหมาะสมสาหรับผูตองขังสูง

อายุเพื่อใหผูตองขังสูงอายุเหลานี้สามารถดารงชีพทั้งขณะอยูในเรือนจารวมทั้งภายหลังจากพนทาจาคุกไปแลวก็ตาม โดยการสงเสริมสิทธิมนุษยชนผู

ตองขังสูงอายุน้ีควรมีกฎหมายรองรับเพ่ือใหการปฎิบัติงานของเจาหนาท่ีตอผูตองขังสูงเปนไปโดยถูกตองเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน

งบประมาณดาน ววน. Full Proposal ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 2/3/2565 10:57:52

87230 ชื่อโครงการ โครงการศึกษาแนวทางการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุในประเทศไทย
หนา 6 / 10



วิธีการดําเนินงานวิจัยและแผนการดําเนินงานวิจัย

สถานที่ทําวิจัย

แผนการใชจายงบประมาณของโครงการวิจัย

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ

กิจกรรม ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

สัดสวน

ของงาน

ตอ

โครงการ

ความ

สําเร็จ

ตอ

กิจกรรม

ป 2564

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 15 15

สัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง 15 15

การวิเคราะหขอมูล 15 15

จัดทํารางรายงานการศึกษาและ

ข อเสนอแนะ
20 20

การประชุมเสนอความคิดเห็น

เก่ียวกับรางรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ

15 15

จัดทํารายงานศึกษาวิจัยฉบับ

สมบูรณ
20 20

ประเภท ชื่อประเทศ/จังหวัด ชื่อสถานที่

ในประเทศ จังหวัดเชียงใหม เรือนจํา/ทัณฑสถาน

ในประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี เรือนจํา/ทัณฑสถาน

ในประเทศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เรือนจํา/ทัณฑสถาน

ในประเทศ จังหวัดระยอง เรือนจํา/ทัณฑสถาน

ในประเทศ จังหวัดสงขลา เรือนจํา/ทัณฑสถาน

ในประเทศ จังหวัดสุราษฎรธานี เรือนจํา/ทัณฑสถาน

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด ป64 รวม

งบดําเนินงาน -คาใชสอย  380,000 380,000

งบดําเนินงาน -คาใชสอย  20,000 20,000

งบบุคลากร  50,000 50,000

รวม(บาท) 450,000 450,000

ขอมูลครุภัณฑ

- ไมมีขอมูลการจัดซื้อครุภัณฑ -
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มาตราฐานการวิจัย

หนวยงานรวมดําเนินการ/ภาคเอกชนหรือชุมชนที่รวมลงทุนหรือดําเนินการ

ระดับความพรอมที่มีอยูในปจจุบัน

การใชสัตวทดลอง ไมมี

การวิจัยในมนุษย ไมมี

การวิจัยที่เกี่ยวของกับความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

ไมมี

การใชหองปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ไมมี

เลขทะเบียน

หองปฎิบัติการ

สถานที่

ปฏิบัติการวิจัย

- ไมมีขอมูลหองปฎิบัติการท่ีเก่ียวกับสารเคมี -

ชื่อหนวยงาน/บริษัท ป
แนวทางรวมดําเนิน

การ

การรวมลงทุนในรูปแบบตัวเงิน (in-

cash)

การรวมลงทุนในรูปแบบอื่น (in-

kind)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี
2564

เปนท่ีปรึกษา

โครงการ
0 -

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2564
เปนท่ีปรึกษา

โครงการ
0 -

ระดับความพรอมทางเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL)

TRL ณ ปจจุบัน ระดับ 1. Basic principles observed and reported

รายละเอียด

TRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ 2. Concept and/or application formulated

รายละเอียด

ระดับความพรอมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL)

SRL ณ ปจจุบัน ระดับ 1. identifying problem and identifying societal readiness

รายละเอียด

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นระดับ 2. formulation of problem, proposed solution(s) and potential impact, expected

societal readiness; identifying relevant stakeholders for the project.

รายละเอียด
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัยที่สอดคลองกับ OKR (Output/Outcome/Impact)

ดานการนําไปใชประโยชนหลัก วิชาการ สังคม นโยบาย เศรษฐกิจ

ระบุคําอธิบาย

ผูไดรับประโยชนจากโครงการ

 ผลผลิต (Output) (ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (หลัก))

ผลผลิต
จํานวนนําสง/

หนวยนับ
รายละเอียดผลผลิต

องคความรู - องค

ความรูใหม
เร่ือง

องคความรู - องค

ความรูใหม
เร่ือง

ไดเคาโครงการศึกษาวิจัย 3 บทเพ่ือเปนฐานในการเก็บและรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล

และการรายงานผลการศึกษาวิจัยตอไป

 ผลลัพธ (Outcome)

ผลที่คาดวาจะไดรับ จํานวน/หนวยนับ รายละเอียดผลลัพธ ผูใชประโยชน/ผูไดรับผลประโยชน

- ไมมีขอมูล -

 ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ ตัวเลือกยอยดานสังคม รายละเอียดผลกระทบ

- ไมมีขอมูล -

แนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูผลลัพธและผลกระทบ

 การเชื่อมโยงกับนักวิจัยที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ทําการวิจัยทในและตางประเทศ(ถามี) (Connections with other experts

within and outside Thailand) และแผนที่จะติดตอหรือสรางความสัมพันธกับผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งการสรางทีมงานวิจัยในอนาคตดวย

 การเชื่อมโยงหรือความรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสีย และผูใชประโยชนจากงานวิจัย (Connections with stakeholder and user

engagement) โดยระบุชื่อหนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน โดยอธิบายกระบวนการดําเนินงานรวมกันและการเชื่อมโยง

การขับเคลื่อนผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางชัดเจน รวมถึงอธิบายกระบวนการดําเนินงานตอเนื่องของผูใชประโยชนจากงานวิจัย

เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

การจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฎิบัติตอผูตองขังสูงอายุ และจัดประชุมปรึกษาหารือกับฝายนโยบายและผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการปฎิบัติตอผูตองขังสูง

อายุ เพ่ือกระตุนความตระหนักรูในการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุ และผลักดันใหเกิดการปรับปรุงแกไขกฎหมาย นโยบาย

การประเมินตนเองระดับโครงการวิจัย (Self-assessment)

ความสอดคลองและความเปนไปไดในการตอบ 

OKR ของแผนดาน ววน. ของประเทศ

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และตอบ KR ของ Platform
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เอกสารแนบ

ชื่อไฟล ประเภทเอกสาร ประเภทไฟล

เอกสารขออนุมัติโครงการ ผูตองขัง.pdf ไฟลขอมูลโครงการ

สััญญาเงินยืม001.jpg ไฟลขอมูลโครงการ

โครงราง0001.docx ไฟลขอมูลโครงการ

แผนปฏิบัติงานวิจัยผูตองขังสูงอายุ.docx ไฟลขอมูลโครงการ

รายงาน คกต.แผนฯ ววน.กสม. (3.2564)15.3.2564.doc ไฟลขอมูลโครงการ

213023.jpg ไฟลขอมูลโครงการ

213025.jpg ไฟลขอมูลโครงการ

Inception report 03.docx ไฟลขอมูลโครงการ

ใบประกาศ อบรมจริยธรรม 2.64-98.pdf ไฟลขอมูลโครงการ

ประสบการณการบริหารงานของหัวหนาโครงการ ในการบริหารโครงการยอนหลังไมเกิน 5 ป (โครงการที่เกิดผลกระทบสูงสุด

5 อันดับแรก)

ชื่อโครงการวิจัย หนวยงานที่ไดรับทุน ปที่ไดรับงบประมาณ งบประมาณ

- ไมมีขอมูล -

งบประมาณดาน ววน. Full Proposal ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

พิมพจากระบบ NRIIS เมื่อวันที่ 2/3/2565 10:57:52

87230 ชื่อโครงการ โครงการศึกษาแนวทางการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนผูตองขังสูงอายุในประเทศไทย
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