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บทคัดยอ

จากการศึกษาวิจัยพบวา   สิทธิผูสูงอายุ ไดรับการรับรองปรากฏอยูในกฎหมายระหวางประเทศวาดวย
สิทธิมนุษยชน ในฐานะที่เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยโดยบัญญัติไวชัดเจนในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษย
ชน ซึ่งเปนแนวทางใหทุกรัฐตองยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายขององคการสหประชาชาติ ในแผนปฏิบัติการ
ระหวางประเทศเกี่ยวกับผูสูงอายุ    เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุสงเสริมใหมีการรวมมือกันในระดับภูมิ
ภาคและระหวางประเทศ ในการรับรองสิทธิของผูสูงอายุ เริ่มปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น    เมื่อองคการสหประชาชาติได
ประกาศให ป ค.ศ.1999 เปนปผูสูงอายุสากล     และกํ าหนดสิทธิและแนวทางในการรับรองสิทธิผูสูงอายุ โดยยึด
หลักความเทาเทียมกัน

แนวคิดและความเปนมาเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุในประเทศไทย    อิงอยูกับวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
เปนสํ าคัญ   และบัญญัติอยูในกฎหมายบางสวน    และเริ่มชัดเจนในแนวนโยบายของรัฐ  รัฐธรรมนูญ ตลอดจน
ระเบียบและกฎเกณฑตาง ๆ แตยังไมมีกฎหมายผูสูงอายุซี่งบัญญัติรับรองสิทธิโดยเฉพาะ

รูปแบบของกฎหมายผูสูงอายุในนานาประเทศมีทั้งรูปแบบที่กํ าหนดรับรองสิทธิของผูสูงอายุโดยเฉพาะ 
และรูปแบบการออกกฎหมายประกันสังคมโดยมีสวนที่ใหสวัสดิการแกผูสูงอายุ แตอยางไรก็ตาม รัฐตาง ๆ ก็อาจ
มีกฎหมายเสริมในบางเรื่องที่ตองการใหสิทธิแกผูสูงอายุเปนพิเศษ   หรือปรากฏอยูในกฎหมายสวนอื่น ๆ  เชน
กฎหมายแรงงาน กฎหมายคนพิการ กฎหมายภาษีอากร เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบาย สถานการณทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของแตละรัฐ

รูปแบบและการจัดองคกรในการบังคับใชกฎหมายในประเทศไทย    รัฐควรเนนถึงการแกไขปญหาการ
จัดสรร และการใชงบประมาณใหเพียงพอ กํ าหนดนโยบายในการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุในทิศทางที่ชัดเจน ให
เกิดความหลากหลายและเหมาะสมแกผูสูงอายุที่มีพื้นฐานที่แตกตางกันในแตละกลุม   ควรจัดแบงกลุมผูสูงอายุ
ออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพหรือยากไร  และประเภทที่มีรายไดเพียงพอแก
การยังชีพ โดยมีรูปแบบการจัดสวัสดิการที่แตกตางกัน กํ าหนดนโยบายแหงชาติ   จัดตั้งองคกรที่มีหนาที่กํ ากับดู
แลในระดับประเทศและทองถิ่น   ยกระดับความสํ าคัญของสภาผูสูงอายุและชมรมผูสูงอายุ   สนับสนุนใหองคกร
เอกชนมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ และกํ าหนดใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ

มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม   รัฐควรบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความเทาเทียมกัน    กํ าหนดสิทธิประโยชนที่จะใหแกผูสูงอายุอยางชัดเจน และไมกอให
เกิดปญหาในดานการตีความอันจะเปนผลเสียตอผูสูงอายุได   โดยกํ าหนดสิทธิพื้นฐานของผูสูงอายุในรูปของ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ     ซึ่งควรมีการจัดตั้งองคกรดํ าเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุโดยเฉพาะทั้งในระดับประเทศ
และทองถิ่น    กํ าหนดสิทธิของผูสูงอายุโดยทั่วไปที่พึงจะไดรับ และสิทธิของผูสูงอายุที่มีลักษณะเฉพาะที่รัฐจัด
ใหเปนพิเศษ  สิทธิในดานสุขภาพอนามัย สิทธิในเบี้ยยังชีพ สิทธิในการรับบริการทางกฎหมาย สิทธิในดานภาษี
การจัดตั้งกองทุนผูสูงอายุในชุมชน สิทธิในชีวิต   สิทธิที่จะไดรับความคุมครองชีวิต สิทธิจะไดรับการบริการโดย
ไมคิดมูลคาจากรัฐ สิทธิในดานการศึกษา รวมทั้งการจัดทํ ากฎหมายอื่น ๆ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติผูสูง
อายุ  เชน  กฎหมายภาษีอากร  กฎหมายแรงงาน  กฎหมายเกี่ยวกับสถานสงเคราะห   กฎหมายประกันสังคม
กฎหมายประกันภัย เปนตน
คํ าสํ าคัญ :  กฎหมาย  สวัสดิการ  ผูสูงอายุ  กฎหมายผูสูงอายุ
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Abstract

The objectives of this research is an analysis of the legal rights of older persons as
recommended by the international law on human rights as a fundamental human entitlement as
enacted in the Universal Declaration of Human Rights.  The United Nations’ declared the
International Year of Older Persons in 1999, which recognize these rights and policies and provide
older persons with equality.

Concepts and background relating to the rights of older persons in Thailand are primarily
dependent upon traditional customs and culture.  These are demonstrated to some extent in existing
laws, even though these laws were not enacted exclusively for the elderly.

Elder law in most countries usually follows two formats.  One is a specific older persons’ act.
The other is the general social welfare law that has specific sections addressing the welfare of older
persons.  In addition, the state might enact laws pertaining specifically to the concerns of older
persons, or addressing the rights of older persons in legislation relating to specific issue such as
labor laws, or laws relating to disabilities, taxation, or other issues.  These laws vary according to
state policies, and the social and economic situations in each country.

The government of Thailand should emphasize problem solving, appropriate budgeting,
and policy development when developing the forms and organization of elder law enactment in
Thailand.  Legislation should be enacted with an awareness of the diversity necessary to meet the
variant needs of older persons based on their differing backgrounds and requirements.  The state
should categorize the population of older persons into two groups, the poor and the economically
stable.  The differing needs of these two groups should be addressed differentially in developing the
national plan and the appropriate national and regional organizations required for its implementation.
The state should improve support for older persons’ councils nd associations as well as extend
support for private organizations and communities that participate in social welfare programs.

Appropriate legal measures involve the enactment of laws harmonizing with the provisions
of the constitution and based on the principal of equality.  The Older Person’s Act should clearly
define the rights of the elderly and should be written in a form that avoids any problems of
interpretation.  This act should authorize the state to set up organizations directly concerned with
older persons at both the national and regional levels.  These legal measures should ensure elder
retirees their rights in health care, economic matters, public services, and education.  Laws should
be enacted to address issue concerning legal aid, taxation, living wills and personals safety.  Legal
reform is especially needed in the areas of tax laws, labor laws, and laws dealing with nursing
homes, social security and insurance.
Keywords : Law, welfare, Older Persons, Elder Law
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วงศไชย      ดร.ทิพาภรณ  โพธิ์ถวิล     รองศาสตราจารยธงทอง  จันทรางศุ   คณบดีคณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารยวิมลศิริ  ชํ านาญเวช   คณบดีคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยเซนตจอหน  ซึ่ง
ไดใหคํ าปรึกษา    แนะนํ า    ตลอดจนชวยเหลือพิจารณาแกไขขอบกพรองตาง ๆ  ทํ าใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ อาจารยนิก สุนทรธัย ที่เปนผูชวยในงานวิจัย ในการใหความชวยเหลือจัดสงขอมูล จัดเก็บ
รวบรวมและประมวลผลขอมูล จนทํ าใหการวิจัยฉบับนี้สามารถสํ าเร็จลงได

ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ใหงบประมาณและสนใจการวิจัยฉบับนี้ดวย
ดีมาตลอด และขอขอบพระคุณ แพทยหญิงวันดี  โภคะกุล ที่กรุณาไดใหความเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยนี้โดยผูวิจัย
ไดดํ าเนินการแกไข ปรับปรุง ตามที่ทานไดใหคํ าแนะนํ าแลว

ขอบกพรองอันอาจเกิดขึ้นในงานวิจัยฉบับนี้ ผูเขียนวิจัยขอนอมรับไวและขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย
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     อาจารยประจํ าคณะศิลปศาสตร
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        บทที่ 1
    บทนํ า

1.1 ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

เนื่องดวยสังคมไทยในปจจุบันนับวันจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมครอบครัวเปนรูปแบบ
ของครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) มากขึ้น ปญหาที่ตามมา คือ ผูสูงอาย1ุถูกทอดทิ้งไรการดูแลเปนปญหา
สังคมที่รัฐยังไมสามารถแกไขใหแกผูสูงอายุเหลานั้นไดอยางทั่วถึง  และนับวันจะมีจํ านวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
ทุก ๆ ป  แมในขณะนี้รัฐจะมีหนวยงานที่ใหความดูแลในการจัดสวัสดิการในแกผูสูงอายุเหลานั้นแลวก็ตาม  แตก็
ยังไมทั่วถึงและเปนธรรมแกผูสูงอายุเทาที่ควรดังปรากฏรายละเอียดตามรายงานการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุในประเทศไทย2 ในประเด็นการเกื้อหนุนทางสังคมแกผูสูงอายุ  พอสรุปถึงปญหาและความตองการของ
ผูสูงอายุไดดังนี้

1. ปญหาและความตองการดานสุขภาพอนามัย
2. ปญหาและความตองการดานเศรษฐกิจ
3. ปญหาและความตองการดานความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว
4. ปญหาและความตองการดานบริการสาธารณูปโภค
5. ปญหาและความตองการดานการรวมกลุมทางสังคม
ซึ่งปญหาดังกลาวมาทั้งหมดนี้   รัฐจะตองหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายเพื่อแกไขทั้งนี้

เพราะกฎหมายจะเปนกลไกสํ าคัญของรัฐที่นํ าไปใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาและวางระเบียบกฎเกณฑ
ตาง ๆ  เพื่อประโยชนแกประชาชนและการบริหารประเทศ 

สํ าหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิการผูสูงอายุในขณะนี้ยังไมมีการบัญญัติเปนการเฉพาะเรื่อง แตจะมี
อยูบางก็ไมไดเอื้อประโยชนแกผูสูงอายุไดอยางเทาเทียมกันและไมไดใหความคุมครองแกผูสูงอายุไดดีเทาที่ควร 
ไดแก ประเด็นในดานสวัสดิการผูสูงอายุ สวนมากเปนชนชั้นกลางโดยเฉพาะขาราชการบํ านาญก็มีกฎหมาย
เกี่ยวกับบํ าเหน็จบํ านาญ และผูสูงอายุที่ทํ างานในภาคเอกชนก็มีพระราชบัญญัติประกันสังคม พุทธศักราช
2533 มาตรา 54  3 และตามมาตรา 764 บัญญัติรับรองสิทธิไวเชนกัน

                                                          
1 ผูสูงอายุ หมายถึง  บุคคลซ่ึงมีอายุต้ังแตหกสิบปบริบูรณขึ้นไป
2 รายงานการวิจัย ของ ทองอยู แกวไทรฮะ และคณะ . 2532
3 มาตรา 54  “ ผูประกันตนหรือบุคคลตามมาตรา 73 มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุน ดังตอไปนี้

อนุ 6. ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ  “
4 มาตรา 76 “ ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาสิบ
หาปไมวาระยะเวลาสิบหาปนั้นจะติดตอกันหรือไมก็ตาม และผูประกันตนนั้นตองมีอายุครบหาสิบหาปบริบูรณขึ้นไป “
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สวนผูสูงอายุที่ยังไมไดรับสวัสดิการที่ดีก็คือ ผูสูงอายุที่ยากจนหรือผูสูงอายุชายขอบ5 ที่ยังไมมีบท
บัญญัติของกฎหมายใดที่รองรับสิทธิโดยตรงเชนผูสูงอายุในสองประเภทขางตน ดังนั้นจึงควรที่จะมีการกํ าหนด
มาตรการทางกฎหมายเพื่อใหเกิดประโยชนและเปนธรรมแกผูสูงอายุทุกประเภทโดยเทาเทียมกัน

การที่จะทราบวารัฐมีนโยบายอยางไรเกี่ยวกับผูสูงอายุ    ผูวิจัยจึงไดเนนพิจารณาจากกฎหมายสูงสุด
ของประเทศคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  เพื่อที่จะทํ าใหทราบถึงแนวนโยบายของ
รัฐในเรื่องตาง ๆ ไดเปนอยางดี ปรากฏวามีบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับผูสูงอายุไวอยางชัดเจน   ซึ่งนับไดวาเปน
นิมิตหมายที่ดีที่รัฐไดเล็งเห็นถึงความสํ าคัญและมีความประสงคอยางเปนรูปธรรมที่จะจัดใหมีกฏหมายสวัสดิ
การใหแกผูสูงอายุอยางเหมาะสม   เพื่อใหเกิดประโยชนและเปนธรรมแกผูสูงอายุโดยเทาเทียมกัน

ทั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏอยูใน  หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 54 6 และหมวด
ที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 80 วรรค 27 , มาตรา 888  โดยสรุปประเด็นเนื้อหาไดวา รัฐไดใหความ
สํ าคัญในประเด็นของผูสูงอายุมากขึ้นโดยไดมีการบัญญัติกํ าหนดสิทธิที่ผูสูงอายุจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ 
โดยรัฐจะตองดํ าเนินการตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธินี้

ขอนาสังเกตของหมวดที่ 3 และหมวดที่ 5  มีดังนี้
1. หมวดที่ 3 เปนหมวดที่บัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมายความวา ประชาชนทุก

คนจะไดรับสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญไดกํ าหนด ซึ่งรัฐจะตองดํ าเนินในการตรา
กฎหมายเพื่อใหเกิดสิทธิและเสรีภาพนั้น หากรัฐไมดํ าเนินการใหเกิดสิทธิและเสรีภาพตามที่
บัญญัติใหหมวดนี้ก็จะเปนการลวงละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประชาชนมีสิทธิที่
จะดํ าเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกรองใหเกิดสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกํ าหนดได

2. หมวดที่ 5 เปนหมวดที่บัญญัติถึง  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ หมายความวา รัฐจะตองนํ าบท
บัญญัติในหมวดนี้เปนแนวทางสํ าหรับการตรากฎหมายและกํ าหนดนโยบายในการบริหารราช
การแผนดิน ซึ่งรัฐจะจัดใหมีขึ้นเมื่อใดหรือไมมีขึ้นก็ได ประชาชนไมสามารถเรียกรองไดเชน
หมวดที่ 3

เมื่อนํ ามาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญอีก 15 ฉบับที่เคยประกาศใชบังคับมาแลวไมเคยมีฉบับใดเลยที่
จะไดกํ าหนดในเรื่องการสงเคราะหผูสูงอายุไววาเปนสิทธิที่ประชาชนพึงจะไดรับ เพียงแตกํ าหนดไวแคเปนแนว
นโยบายแหงรัฐเทานั้น จากประเด็นนี้เองทํ าใหเห็นไดวาเหตุใดในอดีตที่ผานมาประเทศไทยจึงยังไมมีกฎหมายที่
จะใหความคุมครองและสงเคราหแกผูสูงอายุโดยตรงเพราะ ไมเคยมีการกํ าหนดใหประเด็นในเรื่องนี้เปนสิทธิของ
ประชาชนเชนรัฐธรรมนูญปจจุบันนั่นเอง

                                                          
5 ผูสูงอายุชายขอบ หมายถึง ผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ และที่ไมไดรับการดูแลจัดสวัสดิการจากรัฐ เชน ผูสูงอายุที่
อยูในถิ่นทุรกันดารหางไกล
6 มาตรา 54 “บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ       มีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
7 มาตรา 80 วรรค 2 ”รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเอง
ได”
8 มาตรา 88 “บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทาง สํ าหรับการตรากฎหมายและกํ าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผน
ดิน”
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ดังเชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  2538
หมวดที่ 5 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 89 ทวิ 9 ที่กํ าหนดในเรื่องของผูสูงอายุไวเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันจะเห็นไดวาเนื้อความที่ปรากฏนั้นมีความแตกตางกันอยางมาก รัฐธรรมนูญป 2534 รัฐมิไดกํ าหนด
แนวทางการใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุที่ชัดเจนเทาใดเปนแคนโยบายเทานั้นซึ่งรัฐจะดํ าเนินการเมื่อใดก็ได
ตามที่เห็นสมควรโดยไมไดมีการกํ าหนดแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนออกมารองรับหลักเกณฑดัง
กลาวแตประการใด    ซึ่งตางไปจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่กํ าหนดในเรื่องดังกลาวไวในหมวดที่ 3 สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย ซึ่งเปนเรื่องที่รัฐจะตองดํ าเนินการใหเกิดสิทธิดังกลาวนั้น เหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
วารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีกระบวนการในการจัดทํ าเกิดจากตัวแทนของประชาชนที่ไดรับการคัดเลือกจากทั่ว
ประเทศทํ าใหมีมุมมองที่หลากหลายในหลาย ๆ ประเด็นและตองการใหประโยชนแกประชาชนสูงสุด จนมีการ
เรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้วาเปนฉบับประชาชน

ปญหาตอมาก็คือ  รัฐจะกํ าหนดแนวทางการบัญญัติกฎหมาย   และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ เพื่อตรากฎหมายออกบังคับใชจะสามารถกระทํ าไดเมื่อใด   เวลาใด  และจะเหมาะสมตอการแกไข
ปญหาตาง ๆ  ที่เกี่ยวของไดหรือไม    ซึ่งการวิจัยนี้จะไดเปนแนวทางในการเสนอแนะในการจัดทํ ากฎหมายตอไป
เพื่อใหกระบวนการดํ าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐที่ใหแกผูสูงอายุมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

1.2 วตัถุประสงคของการวิจัย

                  1. เพื่อทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในปจจุบัน
2. เพื่อวิจัยในเชิงเปรียบเทียบระหวางกฎหมายสวัสดิการผูสูงอายุของไทยกับประเทศตางๆ
3. เพื่อคนควาแนวทางและมาตรการทางกฎหมาย โดยคํ านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความ
    เสมอภาคเทาเทียมกัน
4. เพื่อวางโครงสรางของกฎหมายสวัสดิการผูสูงอายุอยางเหมาะสม

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ตลอดจนปญหาอุปสรรคของ
  กฎหมาย    เพื่อเปนขอเสนอแนะแกรัฐบาลในการวางมาตรการ  ปรับปรุง  แกไข และจัด
  ทํ ากฎหมายเกี่ยวของกับผูสูงอายุอยางเหมาะสม

          2.    ไดขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอกระบวนการกํ าหนดกลไกกฎหมาย เพื่อใหนโยบาย
                        สวัสดิการสังคมบรรลุผลมากขึ้น
                       3.    รัฐจะไดมีขอเสนอจากการวิจัย และมีการดํ าเนินการจัดทํ ากฎหมายไดรวดเร็วขึ้น และผูสูง

      อายุไดประโยชนมากขึ้น
                                                          
9 มาตรา  89 ทวิ “รัฐพึงชวยเหลือและสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการใหมีสุขภาพ  กํ าลังใจ    และความหวังในชีวิตเพื่อสามารถ
ดํ ารงตนอยูไดตามสมควร”
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1.4 ขอบเขตการศึกษา
                           

ครอบคลุมเฉพาะกฎหมายสวัสดิการผูสูงอายุไมวาจะเปนกฎหมายไทยและตางประเทศ

1.5 วธิกีารวิจัย

1. วิจัยเอกสาร
1.1 ศึกษาถึงกฎหมายตาง ๆ ที่รัฐไดมีการบัญญัติเกี่ยวของกับผูสูงอายุโดยพิจารณาใน

ประเด็นดังตอไปนี้
− ความเหมาะสมของกฎหมายที่บัญญัติใช
− ปญหาและอุปสรรคของการใชกฎหมายดังกลาว
− ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  แกไข  เปล่ียนแปลง หรือบัญญัติกฎหมายขึ้น

ใหม
1.2 ศึกษาในปญหาที่เปนผลสรุปจากการวิจัยเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ เพื่อที่

จะหามาตรการทางกฎหมายในการแกไขตอไป
1.3 ศึกษาถึงกฎหมายของตางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ เพื่อจะเปนแนวทางใน
       การนํ ามาพัฒนาแนวความคิดในการบัญญัติกฎหมายของประเทศ

2. วิจัยสนาม
     ดวยการสัมภาษณเชิงสนทนากับสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ     เพื่อจะไดทราบถึง
เจตนารมณ ในการบัญญัติรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุและสัมภาษณเจาหนาที่

              ของรัฐที่เกี่ยวของ  เชน   เจาหนาที่สํ านักงานงานประกันสังคม     กระทรวงแรงงานและสวัสดิ
              การสังคม  เจาหนาที่สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3.  จัดประชุม (Focus group)  หรือการจัดเสวนาในเรื่องกฎหมายสวัสดิการผูสูงอายุ โดยผูเชี่ยว
ชาญดานกฎหมายและผูเกี่ยวของโดยทั่วไป

1.6 ขัน้ตอนการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา เอกสาร ขอมูล รายงาน
1.1 เพื่อใหเขาใจ แนวคิดเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคเทาเทียมกันในทางกฏ

หมายในการคุมครองสวัสดิภาพผูสูงอายุ
1.2 ศึกษากฎหมายไทยในลักษณะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสวัสดิการผูสูงอายุ
1.3 ศึกษากฎหมายตางประเทศ เพื่อทราบรูปแบบ แนวคิด ในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ

ขั้นตอนที่ 2  ทํ า    focus Group  หรือการจัดเสวนาในเรื่องกฎหมายสวัสดิการผูสูงอายุ      โดย
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย และผูเกี่ยวของโดยทั่วไป  เพื่อใหขอคิดเห็นและขอเสนอ
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แนะตอผลการศึกษา   และแนวทางมาตราการทางกฎหมายตองานสวัสดิการผูสูง
อายุ

ขั้นตอนที่ 3  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และ 2
ขั้นตอนที่ 4  สรุปผลการศึกษา   และขอเสนอแนะตอแนวทางและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยว

กับงานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในประเทศไทย

1.7 นยิามศัพท

มาตรการทางกฎหมาย หมายถึง  กฎ ระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ  ที่รัฐจะตองดํ าเนินการบัญญัติ
                       เพื่อใหมีผลบังคับใชและตองปฏิบัติตามอยางเปนรูปธรรม ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ



บทที่ 2
แนวคิดและความเปนมาเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุ

2.1 แนวคดิทางดานสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

หลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชน     อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษย ได
บัญญัติถึงสิทธิของผูสูงอายุ  ดังที่ปรากฏในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ( Universal Declaration of
Human rights) ซึ่งสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดมีมติรับรองในวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948       โดยเรียกรองให
ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามขอบัญญัติของปฏิญญาดังกลาว ทั้งนี้ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของสถานการณทางการเมือง
ของแตละประเทศ

แนวความคิดตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนที่เคารพในเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีแหงความเปน
มนุษย บนพื้นฐานแหงเสรีภาพ ความยุติธรรมและเสรีภาพในโลก ไดมีบทบัญญัติที่กลาวถึงสิทธิของผูสูงอายุ ไวใน
มาตรา  25 (1)  ดังนี้

(1) มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับมาตรฐานในการครองชีพที่เหมาะสม  เพื่อสุขภาพและความเปนอยูที่ดี
ของเขาและครอบครัวของเขา อันไดแก อาหาร  เครื่องนุงหม   ที่อยูอาศัย   การดูแลทางการแพทย
และบริการทางสังคมที่จํ าเปน และมีสิทธิที่จะไดรับความมั่นคงในกรณีที่วางงาน  เจ็บปวย   การเสื่อม
สมรรถภาพ การเปนหมาย ชราภาพหรือความขาดความไมสะดวกในการดํ ารงชีวิตอื่นใด       ในสถาน
การณที่เกิดขึ้นที่นอกเหนือการควบคุมของเขา1

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา สิทธิของผูสูงอายุ ไดรับการรับรองอยูในกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิทธิ
มนุษยชนมานานแลว   โดยแนวความคิดดังกลาวเปนแนวทางใหรัฐสมาชิกทุกรัฐควรปฏิบัติตามหรือนํ ามาบัญญัติ
เปนกฎหมายภายใน เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของปฏิญญาสากล แตอยางไรก็ดีเนื่องมาจากสถานการณทาง
การเมืองและการปกครองของในแตละรัฐแตละประเทศมีแตกตางกัน จึงทํ าใหศักยภาพในการใหความคุมครองสิทธิ
แกผูสูงอายุมีขึ้นอยางไมเทาเทียมกัน   และดวยเหตุที่ลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศเปนกฎหมายที่มีสภาพ
บังคับไมเครงครัดเทากฎหมายภายใน จึงทํ าใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องตาง ๆ เกิดขึ้นอยูเสมอ ซึ่งรวมถึง
การละเมิดสิทธิของผูสูงอายุดวยเชนกัน

                                               
1 Article 25.

(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well – being of himself and of his
family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to
security in the event of unemployment , sickness , disabilty , widowhood , old age or other lack of
livelihood in circumstances beyond his control.
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2.2 แนวคดิตามกฎบัตรสหประชาชาติและแนวนโยบายขององคการสหประชาชาติ

2.2.1  นโยบายขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระหวางประเทศวาดวยผูสูง
อายุ  (International Plan of Action on Ageing)

แผนปฏิบัติการระหวางประเทศเกี่ยวกับผูสูงอายุ นับเปนมาตรการระหวางประเทศครั้งแรกที่กลาวถึง การ
ปฏิบัติในเรื่องผูสูงอายุของประชาคมโลก โดยวางแนวความคิดหลัก นโยบาย และโครงการตาง ๆ เกี่ยวกับผูสูงอายุ
แผนปฏิบัติการดังกลาวไดรับการรับรองโดยสมัชชาใหญ องคการสหประชาชาติ ใน ป ค.ศ.1982 (มติที่37/61) และ
ในปเดียวกันนี้ก็ไดมีมติยอมรับแผนนี้ในการประชุมสมัชชาโลก เกี่ยวกับผูสูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
หรือที่เรียกกันวา “Vienna Plan” หรือในบางครั้งก็เรียกวา “International Plan” เนื่องจากเกี่ยวของกับทุกภูมิภาคใน
โลก

แผนปฏิบัติการนี้ มีจุดมุงหมายที่จะทํ าใหเกิดความมั่นคง ในศักยภาพของบรรดารัฐบาล และสังคมทั่วไป
ในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับระดับอายุของประชากร  และมีจุดมุงหมายที่กลาวถึงความเปนไปไดใน
การพัฒนาและความจํ าเปนขั้นพื้นฐานของประชากรผูสูงอายุสงเสริมใหมีการรวมมือกันในระดับภูมิภาคและระหวาง
ประเทศ  ซึ่งหมายรวมถึง มติรับรอง ( recommendation )จากสมัชชาโลกจํ านวน 62 ฉบับ การรวบรวมขอมูลและ
การวิเคราะห การฝกอบรม และการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของดังนี้

- สุขภาพและโภชนาการ
- การคุมครองผูบริโภคที่สูงอายุ
- ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม
- ครอบครัว
- สวัสดิการสังคม
- การประกันรายไดและการจางงาน
- การศึกษา
แผนการดังกลาว เปนสวนหนึ่งของนโยบายระหวางประเทศในการกํ าหนดมาตรฐานและยุทธวิธีที่ไดรับการ

พัฒนาจากชุมชนระหวางประเทศในหลายทศวรรษที่ผานมา จึงอาจถือไดวา มาตรฐานและยุทธวิธีเหลานี้ ไดรับการ
ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน     มาตรการและการใชนโยบายเกี่ยวกับผูสูงอายุนั้น เปนสิทธิอธิปไตยและ
ความรับผิดชอบของแตละรัฐ และใหสอดคลองกับพื้นฐานของความจํ าเปนและเปาหมายของชาติ อยางไรก็ตามการ
สงเสริมดานกิจกรรมตาง ๆ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ควรเปนสวนสํ าคัญในการรวมกันใหเกิด
ความพยายามที่จะพัฒนาภายในกรอบของระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศใหม (New International Economic
Order)  ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กํ าลังพัฒนาในโลกนี้ ความรวมมือในระดับระหวางประเทศและระดับ
ภูมิภาค จึงควรมีบทบาทสํ าคัญ โดยมีหลักดังนี้
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1. จุดมุงหมายในการพัฒนา คือ     การทํ าใหคุณภาพชีวิตของประชากรโลกดีขึ้น โดยมีพื้นฐานในการ
  รวมมือกันในกระบวนการการพัฒนา และการกระจายสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่เหมาะสม   กระบวนการ

              ในการพัฒนา จะตองเคารพตอศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ความเทาเทียมกันในกลุมอายุ ในการ
แบงปนทรัพยากรของสังคม สิทธิ และความรับผิดชอบ ปจเจกชนที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติในดาน
อายุ  เพศ   ควรจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน โดยคํ านึงถึงความสามารถของพวกเขา และควร
ไดรับการสนองตอความตองการของพวกเขา ในบริบทนี้ ความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ  การ
จางงาน  ความยุติธรรมทางสังคม และความมั่นคงในความเปนมนุษย คือ องคประกอบพื้นฐานของ
การพัฒนา ซึ่งหมายรวมถึงการรักษาไวซึ่งเอกลักษณทางวัฒนธรรมอีกดวย

2. ปญหาตาง ๆ ของผูสูงอายุ ควรจะไดรับการแกไขอยางจริงจัง      ภายใตเงื่อนไขของสันติภาพความ
ม่ันคง ปราศจากการตอสูกันทาง เชื้อชาติ และการแบงปนทรัพยากรไปใชในทางทหาร เพื่อความจํ า
เปนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3. ปญหาในการพัฒนาและมนุษยธรรมของผูสูงอายุ    จะตองไดรับการแกไขหรือหาทางออกอยางดีที่
สุดในกรณีที่เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร การยึดครองดินแดน ปญหาดานเชื้อชาติ การเลือกปฏิบัติทาง
เพศ ศาสนา   การกดขี่ขมเหง   การทํ า ลายลางเผาพันธุ การบุกรุกจากตางชาติ และรูปแบบอื่นใดของ
การเขาครอบครองของตางชาติ โดยจะตองเคารพตอสิทธิมนุษยชน

4. ในบริบทของธรรมเนียมประเพณี  โครงสราง และคุณคาทางวัฒนธรรมแตละรัฐควรยอมรับในแนว
โนมและสถิติของประชากรที่เปล่ียนไป     ประชากรในทุกระดับอายุควรจะรวมมือกันในการสราง
ความสมดุลยกันระหวางองคประกอบทางดานธรรมเนียมประเพณี และองคประกอบทางนวัตกรรม
เพื่อเกิดการพัฒนาที่สอดคลองกัน

5. การทุมเททางจิตวิญญาณ วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ ใหแกผูสูงอายุนับวามีคุณคาในสังคมและ
ควรจะไดรับการยอมรับและสงเสริมใหกาวหนาตอไป โดยถือวาเปนการลงทุนอันไมมีที่ส้ินสุด

6. ครอบครัวในโครงสรางและรูปแบบที่หลากหลาย คือ หนวยพื้นฐานของสังคมที่เชื่อมตอกับคนแตละ
รุน และควรจะไดรับการอุมชู ทํ าใหแข็งแกรงและไดรับการคุมครอง โดยสอดคลองกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแตละประเทศ

7. รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรสวนทองถิ่น และองคกรเอกชนที่มิไดสังกัดรัฐบาล อาสาสมัครอิสระ
และอาสาสมัครขององคการตาง ๆ รวมทั้งสมาคมผูสูงอายุ สามารถมีสวนสํ าคัญในการทํ าใหเกิด
มาตรการในการสนับสนุนและเอาใจใสประชาชนผูสูงอายุในครอบครัวและในชุมชน รัฐบาลควรจะ
สนับสนุนและกระตุนใหมีกิจกรรมในรูปแบบอาสาสมัคร

8. วัตถุประสงคสํ าคัญ ของการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ สังคมที่มีการบูรณาการทางอายุ    ซึ่ง
ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการบังคับขูเข็ญโดยไมสมัครใจ        และกระตุนใหเกิดความแข็งแกรง
และการรวมมือกันสนับสนุนระหวางประชาชนทุกรุนอายุ
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2.2.2  องคการสหประชาชาติและการประกาศปผูสูงอายุสากล
ในป ค.ศ. 1999 ( พ.ศ.2542 )  องคการสหประชาชาติ ไดประกาศใหเปนปผูสูงอายุสากล

( International  Year of Older Persons 1999 ) และไดประกาศหลักการในการเคารพสิทธิผูสูงอายุ และที่สํ าคัญ
ในบทนํ าของหลักการดังกลาว ( Preamble ) ไดกลาวยํ้ าถึงการเคารพสิทธิผูสูงอายุในฐานะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ในศักดิ์ศรีและในคุณคาแหงความเปนมนุษย  ดังนี้

       “ตามปฏิญญาสากลขององคการสหประชาชาติไดตระหนักถึง สิทธิมนุษยชนซึ่งไดประกาศยืนยันถึง
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยภายใตศักดิ์และสิทธิของมนุษยชาติถึงความเทาเทียมกัน ( สิทธิเสมอภาค ) ไมวาจะเปน
ชายหรือหญิงหรือชนชาติใดก็ตาม และสงเสริมสถานภาพทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพรอมกับขยายขอบขาย
ของเสรีภาพใหมากขึ้น“2

นอกจากหลักการดังกลาวแลว ผูสูงอายุสมควรไดรับการเอาใจใสจากสังคมในดานตาง ๆ ดังนี้
       1.    ความเปนอิสระ  ( INDEPENDENCE )

2. การมีสวนรวม    ( PARTICIIPATION )
3. การดูแลเอาใจใส ( CARE )
4.    การพึงพอใจในตนเอง ( SELF-FULFILMENT )
5.     ความมีศักดิ์ศรี ( DIGNITY )

หลักการในการเคารพสิทธิของผูสูงอายุ ตามที่ไดประกาศใน  United Nations Principles for  Older
Persons 3มี 18 ขอดังนี้
                                               
2 “ Recognizing that, in the Charter of the United Nations , the peoples of the United Nations declare, inter alia ,
their determination to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal
rights of men and women and of the nations large and small and to promote social progress and better standards of life in
larger freedom “
3          1.  Older persons should have access to adequate food , water , shelter , clothing and health care

     through the provision of income, family and community support and self-help
               2. Older persons should have the opportunity to work or to have access to other income generating

    opportunities.
               3. Older persons should be able to participate in determining when and at what pace withdrawal from the

    labour force takes place.
        4. Older persons should have access to appropriate educational and training programmes.
        5. Older persons should be able to live in environments that are safe and adaptable to personal preferences and
            changing capacities.
               6. Older persons should be able to reside at home for as long as possible
        7. Older persons should remain integrated in society , participate in the formulation and implementation of
            policies that directly affect their well-being and share their knowledge and skills with younger generations.
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            41.    ผูสูงอายุควรจะไดรับอาหาร  นํ้ า ที่พักอาศัย เครื่องนุงหม และการดูแลสุขภาพอยางเพียงพอ
โดยการมีรายได การสนับสนุนของครอบครัว และชุมชน  และการชวยเหลือตัวเอง

2.    ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการทํ างานหรือสามารถไดรับรายไดอื่น ๆ
       3.    ผูสูงอายุควรมีสวนรวมในการตัดสินใจวาเมื่อใดจะตองพนจากกการทํ างาน

4. ผูสูงอายุควรไดรับการฝกอบรม และการศึกษาตามความเหมาะสม
5. ผูสูงอายุควรที่จะไดอยูในสภาพแวดลอมที่สงบปลอดภัยดวยความพึงพอใจตามกํ าลังความ

สามารถ
6. ผูสูงอายุควรที่จะไดอาศัยอยูในบานของตนอง ตลอดระยะยาวนานเทาที่เปนไปได

                                                                                                                                          
 8. Older persons should be able to seek and develop opportunities for service to the community and to serve as
     volunteers in positions appropriate to their interests and capabilities.
 9. Older persons should be able to form movements or associations of older persons.
      10. Older persons should benefit from family and community care and protection in accordance with each

    society’s system of cultural values.
      11. Older persons should have access to health care to help them to mamintain or regain the optimum level of
     physical, mental and emotional well-being and to prevent or delay the onset of illness
      12. Older persons should have access to social and legal services to enhance their autonomy, protection and

    care.
      13. Older persons should be able to utilize appropriate levels of institutional care providing protection,

    rehabilitation and social and mental stimulation in a humane and secure environment.
       14.Older persons should be able to enjoy human rights and fundamental freedoms   when residing in any shelter,

    care or treatment facility, including full respect for their dignity, beliefs ,needs and privacy and for the right to
    make decisions about their care and the quality of their lives.

      15.Older persons should be able to pursue opportunities for the full development of their potential.
      16.Older persons should have access to the educational , cultural , spiritual and recreational resources of society.
      17.Older persons should be able to live in dignity and security and be free of  exploitation and physical or mental

    abuse.
      18.Older persons should be treated fairly regardless of age , gender , racial or ethnic background , disability or

  other status , and be valued independently of their economic contribution.
4 นิตยสารการประชาสงเคราะห ปที่ 42 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2542
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7. ผูสูงอายุควรไดมีสวนรวมในการกํ าหนด และดํ าเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ที่จะสงผลโดย
ตรงตอความเปนอยูที่ดีของตนและสามารถถายทอดความรูและทักษะใหกับชนรุนหลังได

8. ผูสูงอายุควรที่จะไดรับการพัฒนาโอกาสตาง ๆ เพื่อใหบริการแกชุมชน และเปนอาสาสมัครใน
ตํ าแหนงที่เหมาะสมตามความสนใจและกํ าลังความสามารถของตน

       9.     ผูสูงอายุควรมีบทบาทที่จะจัดตั้งกลุมหรือสมาคมของผูสูงอายุเองได
                    10.    ผูสูงอายุควรไดรับการดูแลจากครอบครัวและชุมชนและไดรับการคุมครอง
                    11.    ผูสูงอายุควรไดรับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย เพื่อใหไดรับการฟนฟูทางรางกาย จิตใจ
  และอารมณใหดีขึ้น เพื่อเปนการปองกันหรือชะลอการเจ็บปวยในระยะเริ่มตน
                    12.    ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการทางสังคมและกฎหมาย เพื่อเปนการสงเสริม

สนับสนุน การเปนอิสระ การคุมครอง และไดรับการดูแล
                    13.    ผูสูงอายุควรไดรับการดูแล คุมครอง ฟนฟู และสงเสริมทางดานสังคมและจิตใจอยางเหมาะสม

จากสถานสงเคราะหผูสูงอายุที่มีสภาพแวดลอมที่ม่ันคง
      14.    ผูสูงอายุควรไดรับสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการดํ ารงชีวิต

              15.    ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถ
 16.    ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการศึกษา วัฒนธรรม จิตใจ และกิจกรรมนันทนาการของสังคม

              17.    ผูสูงอายุควรมีจะดํ ารงชีวิตอยูดวยศักดิ์ศรีและความปลอดภัย โดยปราศจากการถูกแสวงหา
ผลประโยชนและถูกทํ ารายรางกายและจิตใจ

              18.   ผูสูงอายุควรไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมตามสถานภาพและภูมิหลัง และมีอิสระในการชวย
เหลือตนเองทางดานเศรษฐกิจ

2.3 แนวคดิและความเปนมาเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุในประเทศไทย

การเคารพในสิทธิของผูสูงอายุในประเทศไทย  อิงอยูกับหลักวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมาแต
ครั้งโบราณกาลที่สังคมไทยเห็นวา ผูสูงอายุเปนผูที่สมควรไดรับการเคารพกราบไหวจากลูกหลาน ไมถูกลบหลู ดูถูก
หรือเหยียดหยาม ใครก็ตามที่กระทํ าการดังกลาวตอผูสูงอายุจะไดรับการประนามจากสังคม สิทธิของผูสูงอายุใน
สังคมไทยผูสูงอายุจะไดรับความเคารพ  การอุปการะเลี้ยงดู      จึงเกิดขึ้นตามประเพณีไทยและคานิยมของสังคม
ไทย จารีตประเพณีไทย เนื่องจากลักษณะของครอบครัวไทยเปนครอบครัวขยาย     ผูสูงอายุจึงเปรียบเสมือนรมโพธิ์
รมไทรของลูกหลานเสมอมา      สํ าหรับแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุที่ไดรับการรับรองในลักษณะของตัว
บทกฎหมายนั้นก็จะอิงอยูบนหลักพื้นฐานทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของไทย ซึ่งจะรายละเอียดปรากฏอยูใน
บทที่ 3
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สรุปไดวา   แนวความคิดในการรับรองสิทธิของผูสูงอายุในประเทศไทย มีมาชานานแลวควบคูไปกับ
สังคมไทย  และจารีตประเพณี วัฒนธรรมไทย แตความชัดเจนในรูปแบบของการออกกฎหมายรับรองสิทธิของผูสูง
อายุโดยตรงยังไมปรากฏเดนชัด เพียงแตมีบทบัญญัติในบางเรื่องที่ปรากฏอยูในกฎหมายตาง ๆ  เชน    ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  ประมวลกฎหมายอาญา เปนตน  แตในปจจุบัน การรับรองสิทธิของผูสูงอายุ เริ่มปรากฏ
เดนชัดในแนวนโยบายของรัฐ รวมทั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกันสังคม   ระเบียบ
สํ านักนายกรัฐมนตรี และในการดํ าเนินงานของสวนราชการที่เกี่ยวของ  เชน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
กระทรวงสาธารณสุข  ทั้งยังไดมีความพยายามที่จะผลักดันรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุอันเปนกฎหมายที่รับรอง
สิทธิของผูสูงอายุโดยตรงใหมีผลบังคับใชเปนรูปธรรม นับวาเปนยางกาวสํ าคัญของสังคมไทยที่ผูสูงอายุจะไดรับสิทธิ
ประโยชนสอดคลองกับแนวความคิด ดานสิทธิมนุษยชนและตามพันธกิจระหวางประเทศที่ยอมรับนับถือสิทธิของผู
สูงอายุกันโดยทั่วไป



บทที่ 3
กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการผูสูงอายุ

3.1 กฎหมายและแนวนโยบายเกี่ยวกับสวสัดิการผูสูงอายุในประเทศไทยปจจุบัน

ในการวิจัยนี้จะพิเคราะหถึง     แนวนโยบายของรัฐและกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันเฉพาะในสวนที่เกี่ยว
ของกับผูสูงอายุ โดยผูวิจัยขอใหความสํ าคัญในสวนของกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ในหนวยงานของราชการที่เกี่ยว
ของกับผูสูงอายุนอยที่สุดเนื่องจากถือวาเปนกฎหมายลํ าดับรองที่บัญญัติขึ้นเพื่อกํ าหนดเพียงแนวปฏิบัติเทานั้น
เพราะกฎหมายในสวนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลาตามความเหมาะสมหรือตามแตนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งในลํ าดับศักดิ์ทางกฎหมายแลวถือวาสํ าคัญนอยที่สุด เนื่องจากไมใชกฎหมายในลักษณะของหลักเกณฑที่สํ าคัญ
ในการกํ าหนดแนวนโยบายของรัฐแตประการใด แยกพิจารณาไดดังนี้

ในดานนโยบายและแผนงานของรัฐ  ระเบียบ และรางกฎหมาย

1. นโยบายและมาตรการผูสูงอายุระยะยาว ( พ.ศ.2535-2554) ในสมัยรัฐบาลของนายอานันท ปน
ยารชุน มีดังนี้

 1.  สงเสริมและใหบริการการเรียนรูตาง ๆ  ที่จะใหผูสูงอายุรูจักการปรับตัว   การดูแล     รักษาสุขภาพ
อนามัย  การปองกันโรค แลการออกกํ าลังกายที่ถูกตอง รวมทั้งใหมีความสามารถที่จะดํ ารงชีวิตในบั้นปลายอยางมี
คุณคาและมีความสุข

 2.  ใหมีบริการพื้นฐานและสวัสดิการทางสังคม ตลอดจนการสงเคราะหดานตาง ๆ ตามความตองการ
และจํ าเปนอยางเพียงพอแกผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุที่มีรายไดตํ่ า และไมมีผูอุปการะ

 3.  สนับสนุนใหผูสูงอายุไดทํ างานตามกํ าลัง  ความถนัด  ความสามารถ และประสบการณ    ไดถาย
ทอดประสบการณและความชํ านาญงานใหแกชนรุนหลังรวมทั้งไดทํ าประโยชนอื่น ๆ แกสังคม

 4.  สงเสริมลักษณะความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวแบบสังคมไทยดั่งเดิมรวมทั้งเสริมสราง
คานิยมในการใหความเคารพและกตัญูกตเวทีแกผูสูงอายุ

 5. สนับสนุนใหสถาบันศาสนามีบทบาทสํ าคัญในการเผยแพรคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงคตลอด
จนเปนที่พึ่งทางจิตใจโดยเฉพาะแกผูสูงอายุได

 6. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนและภาคเอกชนมีบทบาทสํ าคัญ   ในการจัดสวัสดิการและบริการแก
ผูสูงอายุ และใหโอกาสผูสูงอายุไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม และเกิดประโยชนทั้งแกผูสูงอายุและสังคม

 7. สนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรสํ าหรับดูแล รักษา และการใหบริการผูสูงอายุดานวิจัย
และพัฒนา
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2. แผนสํ าหรับผูสูงอายุระยะยาว  ( พ.ศ.2525-2544 )   สืบเนื่องมาจากการประชุมสมัชชาสหประชา
ชาติ ในวันที่ 14 ธันวาคม  2521  คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นไดมีมติเมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ  2525  แตงตั้งคณะ
กรรมการผูสูงอายุแหงชาติ  ใหเปนผูกํ าหนดนโยบาย วางแผน และดํ าเนินกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
ระยะยาว โดยมีสาระสํ าคัญดังนี้

นโยบาย
 1. เรงรัดใหมีพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ใหความคุมครองแกผูสูงอายุในดานสวัสดิการตาง ๆ
 2. ขยายบริการในรูปศูนยบริการและศูนยสงเคราะหผูสูงอายุเคลื่อนที่ใหมากยิ่งขึ้น    โดยจะจํ ากัดการ

สงเคราะหในรูปแบบสถานสงเคราะหไวใหนอยที่สุดเพียงเพื่อผูสูงอายุที่ขาดที่พึ่งอยางแทจริงเทานั้น  และจะไดระดม
ความรวมมือจากภาคเอกชนใหมาชวยจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุในรูปแบบตาง ๆ  ใหเพียงพอและทั่วถึง

มาตรการ
1.  จัดสวัสดิการทางสังคมใหแกผูสูงอายุในดานตาง ๆ  เชน   สุขภาพอนามัยทั้งทางกายและจิตใจ

การจัดหาอาชีพ ที่อยูอาศัย สถานที่พักผอนหยอนใจ และนันทนาการที่เหมาะสมกับวัย ฯลฯ
 2.  จัดศูนยบริการผูสูงอายุและหนวยสงเคราะหเคลื่อนที่ทั่วถึง    โดยระดมความรวมมือและประสาน
งานกับภาคเอกชน ตลอดจนหนวยงานของรัฐในระบบบริการสาธารณสุขใหมากขึ้น

3.  ใหสิทธิในการลดหยอนหรือยกเวนภาษีรายไดแกผูสูงอายุ  และลดหยอนภาษีรายไดใหแกบุคคลที่
อุปการะผูสูงอายุไวในครอบครัว

         4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการศึกษา คนควา และวิจัยถึงสภาพปญหา และความตองการบริการ
สวัสดิการตาง ๆ จากผูสูงอายุ เพื่อจะนํ ามาใชในการวางแผนและการดํ าเนินการตอไปอยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังไดมีการกํ าหนดบทบาทใหครอบครัวและชุมชนไดมีสวนรวมในการดูแลแกผูสูงอายุดังนี้
1. ผูสูงอายุควรไดอยูกับครอบครัวอยางอบอุน ไดรับการเคารพนับถือและการดูแลเอาใจใสจากลูก

หลาน และควรลดความสํ าคัญในบทบาทของผูหารายไดมาเลี้ยงครอบครัวลง
2.    ผูสูงอายุที่ไมสามารถพึ่งพาตนเองไดและไมไดรับการคุมครองดูแลจากครอบครัว ควรไดรับการดู

แลเอาใจใสจากสังคม
   3. ผูสูงอายุควรไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวและชุมชนตามความถนัด

และความสามารถแตละบุคคล   โดยเฉพาะบทบาทที่ปรึกษาซึ่งจะถายทอดความรู และประสบการตาง ๆ ใหผูอื่น
ยอมเปนผลใหผูสูงอายุเกิดความภูมิใจ และเห็นคุณคาในตนเอง

4. ผูสูงอายุควรไดรับขาวสาร  ขอมูล รวมทั้งคํ าแนะนํ าถึงวิธีการดูแลรักษาพยาบาล   นอกจากนี้ยัง
ควรไดรับขาวสารที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว   เพื่อใหผูสูงอายุสามารถปรับตน
เองใหเขากับสภาพความเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได

3. แผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมฉบับที่ 1 ( พ.ศ.2538-2544 )  ในสวนของกระทรวงแรง
งานและสวัสดิการสังคม ไดกํ าหนดเปาหมายในดานสวัสดิการสังคมไวดังนี้
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1. ประชาชนกลุมเปาหมาย ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสามารถดํ ารงชีพอยูในสังคมและเปน
ทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเพียงพอในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

2.   ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับบริการสวัสดิการสังคมอยางมีประสิทธิภาพ     สอดคลองกับสถาน
การณและความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย และใหไดรับความคุมครองกรณีประกันชราภาพ และ
สงเคราะหบุตรในป 2541

3.  วิธีการจัดสวัสดิการสังคมเนนมาตรการเชิงรุกในการปองกันแกไขปญหาสังคมเพื่อใหประชาชนได
รับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและใหความสํ าคัญในการมีสวนรวมจากภาครัฐภาคเอกชน และองคกรประชาชน

4. ประชาชนมีศักยภาพในการแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
  5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง และการดํ ารงชีวิตรวมกันในวิถีทางประชาธิปไตย
 
4. แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมศาสตรแหงชาติ ฉบับที่ 3 ( พ.ศ.2540-2542 )    ใน

สวนของผูสูงอายุไดมีการกํ าหนดมาตรการเกี่ยวกับผูสูงอายุจํ านวน 7 มาตรการคือ
1. พัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ โดยนํ าคุณคาของผูสูงอายุที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน การสงเสริม

ใหสังคมไดเห็นคุณคาของผูสูงอายุ และใหการดูแลผูสูงอายุ  รวมทั้งการจัดหาอาสาสมัครในการดูแลผูสูงอายุให
เพียงพอ
       2. สงเสริมการจัดกิจกรรมและการรวมกลุมของผูสูงอายุ      โดยการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุใหเพียงพอ
รวมทั้งสนับสนุนการดํ าเนินงานของเครือขายการประสานงานของผูสูงอายุใหสามารถดํ าเนินงานไดอยางกวางขวาง
และมีประสิทธิภาพ
        3. จัดหาอาชีพที่เหมาะสมใหแกผูสูงอายุ     การลดหยอนภาษีใหแกผูสูงอายุที่ยากจนและตองมีภาระ
ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการลดหยอนภาษีใหแกผูที่เล้ียงดูผูเปนบุพการีที่สูงอายุที่ยากจน หรือไมสามารถเลี้ยงดู
ตนเองได
                      4. ใหผูสูงอายุไดรับความคุมครองดูแลในชุมชน โดยจัดเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่ประสบปญหาความ
เดือดรอนใหเพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งใหการสงเคราะหในการจัดฌาปนกิจศพใหแกผูสูงอายุที่ยากจนหรือไรที่พึ่ง

5. ขยายศูนยบริการทางสังคมแกผูสูงอายุ    และใหมีบริการหนวยเคลื่อนที่ในการเยี่ยมเยียนและจัด
บริการดานตาง ๆ ที่จํ าเปนในการดํ ารงชีพใหแกผูสูงอายุที่บาน

6. จัดตั้งสถานสงเคราะหผูสูงอายุในทุกรูปแบบใหเพียงพอและทั่วถึงสอดคลองกับความตองการของ
ผูสูงอายุ

7. ใหมีกฎหมาย เพื่อใหการคุมครอง สงเสริม สนับสนุน รวมทั้งการจัดบริการสวัสดิการดานตางๆ แก
ผูสูงอายุ

 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)      ในสวนของผูสูงอายุได

กํ าหนดแนวทางหลักในการพัฒนากลุมผูสูงอายุยากจนที่ไมมีญาติ หรือผูเล้ียงดูไว 4 แนวทางดังนี้
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1. จัดสวัสดิการสงเคราะห   โดยเพิ่มเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่ไมมีญาติ หรือผูเล้ียงดูใหมากขึ้น  รวม
ทั้งขยายบริการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา  ตลอดจนลดหยอนคาโดยสารสํ าหรับพาหนะเดินทางทุกประเภทและ
บริการสาธารณะตาง ๆ ใหครอบคลุมอยางทั่วถึง ทั้งในเมืองและชนบทในรูปแบบที่เหมาะสม
                      2. สงเสริมใหครอบครัวเห็นความสํ าคัญและเอาใจใส   ดูแลผูสูงอายุควบคูไปกับการเสริมสรางความ
รูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว รวมทั้งพิจารณาใหส่ิงจูงใจแกบุตรหรือญาติที่ดูแลผูสูง
อายุที่ยากจน
                      3.  สนับสนุนใหสถานพยาบาลเอกชน องคกรภาคเอกชน องคกรศาสนาและชุมชนเขามามีสวนรวม
ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุในรูปแบบตาง ๆ พรอมทั้งกํ าหนดใหมีมาตรการทางกฎหมายในการสงเสริม    กํ ากับและดูแล
หนวยงานภาคธุรกิจและเอกชน ที่ดํ าเนินงานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ ใหมีการดํ าเนินงาน และจัดบริการตามมาตรฐาน
ขั้นตํ่ าที่เหมาะสมและเปนธรรมตอผูใชบริการ

4.  สงเสริมใหมีองคกรหลักที่ทํ าหนาที่รับผิดชอบงานดานผูสูงอายุที่เปนเอกภาพ โดยทํ าหนาที่วาง
แผนรวบรวมขอมูลและประสานการดํ าเนินงานอยางเปนเครือขายไปในทิศทางเดียวกัน

6.  แผนประชาสงเคราะหแมบท ฉบับที่ 4 ( 2540-2544 )  ของกรมประชาสงเคราะหจัดทํ าขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) มีรายละเอียดดังนี้

1. สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันครอบครัว ชุมชน   เขามามีบทบาทในการใหความชวยเหลือแกผู
สูงอายุ เพื่อใหสามารถอยูรวมในครอบครัวและชุมชนไดดวยการสนับสนุนการจัดบริการดานตาง ๆ ที่เหมาะสมกับผู
สูงอายุในชุมชนนั้น ๆ

2. สงเสริมการใหบริการแกผูสูงอายุในรูปของศูนยบริการผูสูงอายุโดยจะทํ าใหผูสูงอายุไดรับบริการ
ตาง ๆ จากรัฐ เชน บริการดานสังคมสงเคราะห บานพักฉุกเฉิน หนวยบริการเคลื่อนที่ เปนตน ทั้งนี้ผูสูงอายุยังจะ
สามารถใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัวของตนไดอยางอบอุน และมีความสุข

3. ใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่ประสบปญหาความเดือดรอน   ใหครอบคลุมทุกหมูบาน
ทั่วประเทศ

4. สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนไดตระหนักและเห็นความสํ าคัญของผูสูงอายุมากขึ้น      เชน
การจัดสวัสดิการใหผูสูงอายุในรูปของศูนยบริการผูสูงอายุ ที่พัก หรือหอพักผูสูงอายุ การสงเสริมรายไดใหผูสูงอายุ
โดยการจัดหาอาชีพเสริม โดยจัดหามาตรการจูงใจดานการลดหยอนภาษีให รวมทั้งการกํ ากับดูแลการดํ าเนินงานให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานกํ าหนด

5. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการใหการชวยเหลือผูสูงอายุ         โดยการจัดตั้งและ
ดํ าเนินการองคกรของผูสูงอายุ อาทิ สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย สมาคมคลังปญญาอาวุโสแหงประเทศไทย ชมรม
ผูสูงอายุ
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6. ใหบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะหโดยจัดบริการดานตาง ๆ        เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแล
เอาใจใสที่ดี สรางความผูกพันระหวางผูสูงอายุกับเจาหนาที่ภายในสถานสงเคราะห    เพื่อสรางบรรยากาศความเปน
ครอบครัวใหเกิดในสถานสงเคราะห

7. เผยแพรประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุ การดํ าเนินงานของสถานสงเคราะห   ศูนยบริการ
ผูสูงอายุ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ

8.  พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูสูงอายุใหมีจิตสํ านึก     มีความรูความเขาใจและทักษะใน
การทํ างาน รวมทั้งการเตรียมความพรอมของบุคคลกอนเขาสูวัยสูงอายุ

7. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยสงเคราะหผูสูงอายุดานการรักษาพยาบาล พ.ศ.2535
กํ าหนดใหสงเคราะหแกผูสูงอายุซึ่งมีอายุตั้งแต 60 ปบริบูรณขึ้นไป   โดยใหไดรับการรักษาพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขโดยไมเสียคาใชจาย

            8.  ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม วาดวยเบ้ียยังชีพ กํ าหนดใหการสงเคราะหแกผูสูง
อายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ที่มีฐานะยากจน ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ดังนี้

- สงเคราะหเบี้ยยังชีพภาครัฐ  เปนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่เขาลักษณะดังกลาว และ
อาศัยอยูในหมูบานที่จัดตั้งศูนยสงเคราะหราษฎรประจํ าหมูบาน โดยกรรมการศูนยฯ และคณะ
กรรมการคัดเลือกผูสูงอายุประจํ าจังหวัดเปนผูคัดเลือกโดยผูสูงอายุที่ไดรับการคัดเลือกจะได
เบี้ยยังชีพเปฃนรายเดือน ๆ ละ 300บาทตลอดชีพ

- สงเคราะหเบี้ยยังชีพภาคเอกชน เปนการดํ าเนินการรณรงค ขอรับบริจาคเงินทุนจากภาคเอกชน
เพื่อใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่เขาลักษณะดังกลาว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
เขตเทศบาล โดยใหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ เดือนละ 300 บาท หรือ 3,600 บาทตอป

9. ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมการสังคมแหงขาติ พ.ศ.2537   ระเบียบฉบับนี้
ออกโดยนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กลาวโดยสรุปดังนี้  เพื่อจัดใหมีองคกรดํ าเนินการควบ
คุมดูแลและสงเสริมงานสวัสดิการสังคมเปน 2 ระดับ คือ ในระดับประเทศ และระดับจังหวัด   เพื่อใหการสงเสริม
และสนับสนุนสวัสดิการสังคมแหงชาติ และการประสานงานดานสวัสดิการสังคมระหวางภาครัฐบาลและเอกชน เปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเจตนารมณของรัฐบาล  โดยมีคณะกรรมการ 2 คณะคือ ระดับ
ประเทศเรียกวา คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ (กสค.) และระดับจังหวัดเรียกวา คณะกรรมการสง
เสริมการสวัสดิการสังคมจังหวัด (กสจ.)  โดยมีหนาที่พอสังเขปดังนี้ เสนอนโยบาย มาตรการ แผนงาน ประสานงาน
เสนอแนะใหมีหรือแกไขกฎหมาย

10. ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ.2542
ระเบียบฉบับนี้ออกโดยนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กลาวโดยสรุปดังนี้  เพื่อจัดใหมีคณะ
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กรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ เรียกยอวา กสผ.   โดยมีหนาที่พอสังเขปดังนี้ เสนอนโยบาย
มาตรการ แผนงาน ประสานงาน เสนอแนะใหมีหรือแกไขกฎหมาย

11. ปฏิญญาผูสูงอายุไทย  เนื่องจากในป พ.ศ.2542 นี้   เปนวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
เจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ประกอบกับกับองคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนปสากลวาดวยผูสูงอายุ
รัฐบาลจึงไดกํ าหนดปฏิญญานี้ขึ้นเพื่อใหผูสูงอายุไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ โดยมีสาระ
สํ าคัญดังนี้

ขอ 1. ผูสูงอายุตองไดรับปจจัยพื้นฐานในการดํ ารงชีวิตอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี  ไดรับการพิทักษ
   และคุมครองใหพนจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิ   โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  โดย
   เฉพาะผูสูงอายุที่ไมสามารถพึ่งตนเองหรือครอบครัวได และผูพิการที่สูงอายุ

ขอ 2. ผูสูงอายุควรอยูกับครอบครัวโดยไดรับความเคารพรัก ความเขาใจ ความเอื้ออาทร การดูแลเอา
    ใจใส การยอมรับบทบาทของกันและกันระหวางสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหเกิดความสัมพันธ

     อันดีในการอยูรวมกันอยางเปนสุข
ขอ 3.  ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการศึกษา เรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตนอยางตอเนื่อง เขาถึง

    ขอมูลขาวสารและบริการทางสังคมอันเปนประโยชนในการดํ ารงชีวิต เขาใจถึงความเปลี่ยน
    แปลงของสังคมรอบดาน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนใหสมวัย

ขอ 4. ผูสูงอายุควรไดถายทอดความรูและประสบการณใหสังคม มีโอกาสไดทํ างานที่เหมาะสมกับวัย
   ตามความสมัครใจ โดยไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมี
   คุณคา

ขอ 5. ผูสูงอายุควรไดเรียนรูในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ตองมีหลักประกันและสามารถเขา
   ถึงบริการดานสุขภาพอนามัยอยางครบวงจรโดยเทาเทียมกัน รวมทั้งไดรับการดูแลจนถึงวาระ
   สุดทายของชีวิตอยางสงบตามคตินิยม

ขอ 6. ผูสูงอายุควรไดมีบทบาท และสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยเฉพาะ
  การรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู และความเขาใจอันดีระหวางผูสูงอายุดวยกันและกับบุคคล
  ทุกวัย

ขอ 7. รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ตองกํ าหนดนโยบายและ
   แผนหลักดานผูสูงอายุ สงเสริมและประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของดํ าเนินการอยางตอเนื่องให

          บรรลุผลตามเปาหมาย
ขอ 8. รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ตองตรากฎหมายวาดวย
         ผูสูงอายุ เพื่อเปนหลักประกันและการบังคับใชในการพิทักษสิทธิ คุมครองสวัสดิภาพ และจัด

   สวัสดิการแกผูสูงอายุ



19

ขอ 9. รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ตองรณรงคปลูกฝงคา
   นิยมใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของสูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เนนความกตัญูกตเวทีและ
   ความเอื้ออาทรตอกัน

สรุปไดวา       ในสวนของนโยบายและแผนงานในระดับตาง ๆ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ประเทศไทยมีแผนงาน
เกี่ยวกับผูสูงอายุนับแตป 2525 จนถึงปจจุบันที่เอื้อประโยชนใหแกผูสูงอายุเปนอยางมาก โดยไดมีการพยายามที่จะ
ใหหนวยงานในสวนทองถิ่น ประชาชน และองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ไดผสมผสานความรวมมือกันทั้งใน
สวนของภาครัฐและภาคเอกชน แตปรากฏวาการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามแผนงานและนโยบายนั้นยังไมบรรลุถึงเปา
ประสงคและที่เปนปญหาก็คือ รัฐยังไมไดเห็นวาปญหาของผูสูงอายุเปนเรื่องสํ าคัญเรงดวน ทํ าใหการดํ าเนินงานใน
ดานนี้ยังขาดองคกรที่จะมีบทบาทกํ ากับดูแลผูสูงอายุโดยตรง และมีความซํ้ าซอนในการทํ างานของหนวยงานของรัฐ
ทั้งการดํ าเนินงานก็ไมสอดคลองกันแตเปนลักษณะตางคนตางทํ า และที่สํ าคัญคือยังไมมีการบัญญัติกฎหมายใด ๆ
โดยตรงที่จะมาเปนตัวขับเคลื่อนหรือเปนกลไกในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุถึงนโยบายและแผนงานดังกลาว  แต
อยางไรก็ดีรัฐไดมีการดํ าเนินการออกกฎหมายบางสวนเพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานบางแลวไดแก พระ
ราชบัญญัติประกันสังคม และยังไดมีการจัดทํ ารางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุแลวสองฉบับคือ
รางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ…….  และรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ………กฎหมาย
ทั้งสองฉบับนี้อยูในขั้นตอนพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฏีกา เพื่อเตรียมที่จะนํ าเสนอเขาสูการพิจารณาจากรัฐ
สภาตอไป

ในดานกฎหมาย

1. รัฐธรรมนูญ      ถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศที่จะทํ าใหทราบถึงแนวนโยบายในการบริหารของ
รัฐวาเปนลักษณะใด โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  จากขอมูลวิจัยโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุมีบทบัญญัติที่เกี่ยว
ของดังนี้

1. หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 52 1  และมาตรา 542

                                         
1บัญญัติวา

“บุคคลยอมมีสิทธิเสนอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขมี่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจาก
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การบริการทางสาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นและเอกชนมีสวนรวมดวยเทาที่จะกระทํ าได

การปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดยไมคิดมูลคาและทันตอเหตุการณ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ”
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2. หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  มาตรา 80 3 มาตรา 824 และมาตรา 885

3.  หมวด 6 รัฐสภา   สวนที่ 5 บทที่ใชแกสภาทั้งสอง มาตรา 1706 มาตรา 1907 และในสวนที่
     8 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มาตรา 2008

                                                                                                                          
2 บัญญัติวา

“ บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ “
3 บัญญัติวา

“ รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปก
แผนของครอบครัว และความเข็มแข็งของชุมชน

   รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได ”
4 บัญญัติวา

“รัฐตองจัดและสงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตราฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง”
5 บัญญัติวา

“ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสํ าหรับการตรากฎหมายและการกํ าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน

 ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 211 คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน ตองช้ีแจงตอรัฐสภาใหชัดแจง
วาจะดํ าเนินการใดเพื่อบริหารใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ และตองจัดรายงานแสดงผลการ
ดํ าเนินการรวมทั้งปญหาและอุปสรรค เสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง ”
6 บัญญัติวา

“ ผูที่มีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาหาหมื่นคน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่
กํ าหนดในหมวดที่ 3 และหมวดที่ 5 แหงรัฐธรรมนูญนี้

  คํ ารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํ ารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย
 หลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือรวมทั้งการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ “

7 บัญญัติวา
“ การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวา    มีสาระสํ าคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา หรือ

ผูพิการ หรือทุพพลภาพ หากสภาผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจํ านวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํ านวนกรรมาธิการทั้งหมด “
8 บัญญัติวา

“คณะกรรมการสิทะมนุษยชนแหงชาติมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบและรายงานการกระทํ าหรือการละเลยการกระทํ าอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปนอันไมเปนไปตาม

พันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคีและเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอ
บุคคลหรือหนวยงานที่กระทํ าหรือละเลยการกระทํ าดังกลาวเพื่อดํ าเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดํ าเนินการตาม
ที่เสมอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดํ าเนินการตอไป

2. เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ ตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชน
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จากบทบัญญัติในขางตนสรุปไดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีวิวัฒนาการที่ดี
ตอประชาชนในทุกดานที่ไมเคยปรากฏจากรัฐธรรมนูญฉบับใดมากอน สืบเนื่องมาจากแนวคิดในการปฏิรูปการเมือง
ทํ าใหมีการกํ าหนดสิทธิหลาย ๆ ประการที่เปนประโยชนตอประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุก็มีบทบัญญัติที่ในการคุม
ครองสิทธิในหลายมาตราดังนี้

1.1 ประเด็นตามมาตรา 54 จะเห็นถึงนโยบายของรัฐตอผูสูงอายุวา         รัฐจะตองใหความชวย
เหลือจัดสวัสดิการใหแก  “บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ”      ในที่นี้จะเห็นถึงแนวนโยบายของรัฐที่เปล่ียนแปลงไป    ซึ่งแตเดิมไมไดมีการกํ าหนดถึงเกณฑ
ของผูสูงอายุที่จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐวาตองมีลักษณะใด ทํ าใหผูสูงอายุที่จะไดรับการชวยเหลือนั้นมักเปนผูสูง
อายุที่เกษียณอายุจากทางราชการ        สวนผูสูงอายุในภาคเอกชนหรือภาคเกษตรกรรมยังไมไดรับสวัสดิการที่ทั่วถึง
แตตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่จะเห็นถึงความชัดเจนในนโยบายของรัฐวา    จะใหความชวยเหลือจัดสวัสดิการแก
ผูสูงอายุที่ยากไรจริง ๆ   ที่มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ

ปญหาเมื่อนํ าบทบัญญัตินี้ไปปฏิบัติใช  นาจะอยูในประเด็นที่วา "ไมมีรายไดเพียงพอแกการยัง
ชีพ”  จะตองมีความตีความใหชัดเจนวา ในที่นี้หมายถึงเฉพาะผูไมมีรายไดเลย หรือมีรายไดแตไมเพียงพอในการ
ดํ ารงชีวิต    ในกรณีที่มีรายไดไมเพียงพอนี้จะตองมีการกํ าหนดใหชัดเจนวารายไดเทาใดจึงที่จะถือวาไมเพียงพอ

นอกจากนี้แลวจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญยังชัดเจนในประเด็นวา รัฐจะตองมีการออก
กฎหมายเพื่อกํ าหนดสิทธิของผูสูงอายุอีกดวย

1.2 ประเด็นตามมาตรา 170 และ มาตรา 190         ที่กํ าหนดใหผูสูงอายุมีสิทธิเสนอรางพระราช
บัญญัติและมีสวนรวมในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ      เปนประเด็นที่นาสนใจเพราะในรัฐธรรมนูญที่มีผล
บังคับใชมาในอดีตไมเคยใหสิทธินี้แกผูสูงอายุเลย       ฉะนั้นโดยบทบัญญัติดังกลาวนี้นาจะมีผลเปนรูปธรรมที่จะทํ า
ใหมีการดํ าเนินการจัดทํ ารางกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ โดยกลไกนี้ผูสูงอายุสามารถที่จะผลักดันใหเกิด
กฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุได

                                                                                                                          
3. สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
4. สงเสริมความรวมมือและการประสาบงานระหวางหนวยราชการ องกการเอกชน และองคการอื่ในดานสิทธิมนุษยชน
5. จัดทํ ารายงานประจํ าปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทะมนุษยชนภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา
6. อํ านาจหนาที่อื่นตามที่กฎหายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํ านึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติ และประชาชนประกอบ

ดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให

ถอยคํ า รวมทั้งมีอํ านาจอื่นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
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1.3 ประเด็นตามมาตรา 200         อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่สามารถ
ที่ใหความคุมครองสิทธิแกผูสูงอายุไดเปนอยางดี ในกรณีที่หากผูสูงอายุถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็สามารถที่จะรอง
เรียนเพื่อใหคณะกรรมการ ฯ  ชุดดังกลาวนี้ดํ าเนินการเพื่อใหเกิดความคุมครองได

2. กฎหมายลํ าดับรองอื่น ๆ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวของกับผูสูงอายุ
จากขอมูลการวิจัยพบวา ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายโดยตรงที่บัญญัติเกี่ยวของกับการในการคุมครอง

สิทธิของผูสูงอายุ เพียงแตมีกฎหมายอื่น ๆ  ที่กลาวถึงการรับรองสิทธิของผูสูงอายุไวบางกระจัดกระจายอยูใน
กฎหมายฉบับตาง ๆ ดังนี้

2.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
- ในบรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 3 ให    ตามมาตรา 5319

- ในบรรพ 5 ครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 2  สิทธิและหนาที่ของบิดามารดา
และบุตร ตามมาตรา 156210  และมาตรา 1563 11

 - ในบรรพ 6 มรดก  ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก หมวดที่ 2 การแบงมรดกระหวาง
ทายาทโดยธรรมในลํ าดับและชั้นตาง ๆ  ตามาตรา 162912

                                         
9 บัญญัติวา

“ถาผูใหจะเรียกถอนคืนการใหเพราะเหตุผูรับประพฤติเนรคุณนั้น    ทานวาอาจจะเรียกไดแตเพียงในกรณีด่ังจะกลาวตอไปนี้
1. ถาผูรับไดประทุษรายตอผูใหเปนความผิดฐานอาญาอยางรายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา หรือ
2. ถาผูรับไดทํ าใหผูใหเสียช่ือเสียง หรือหมิ่นประมาทผูใหอยางรายแรง หรือ
3. ถาผูรับไดบอกปดไมยอมใหสิ่งของจํ าเปนเลี้ยงชีวิตแกผูให ในเวลาที่ผูใหยากไรและผูรับยังสามารถจะใหได “

10 บัญญัติวา

“ ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิได     แตเมื่อผูนั้นหรือญาติสนิทของผูนั้นรองขอ อัยการจะยกคดีขึ้น
วากลาวก็ได”
11 บัญญัติวา

“ บุตรจํ าตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา “
12 บัญญัติวา

“ทายาทโดยธรรมมีหกลํ าดับเทานั้น และภายใตบังคับแหงมาตรา 1630 วรรค 2 แตละลํ าดับมีสิทธิไดรับมรดกกอนหลังดั่งตอ
ไปนี้ คือ

1. ผูสืบสันดาน
2. บิดามารดา
3. พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
4. พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน
5. ปู ยา ตา ยาย
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จากบทบัญญัติขางตนสรุปไดวา กฎหมายมีการบัญญัติในความคุมครองสิทธิแกผูสูงอายุดังนี้
1. สิทธิไดรับการคืนทรัพยสินในเหตุเนรคุณ ตามมาตรา 531 โดยสิทธิดังกลาวใหความคุมครองแกผู

สูงอายุที่ยกทรัพยสินใหบุตรหลาน แตภายหลังผูรับไดประทุษรายหรือทํ าใหเส่ือมเสียชื่อเสียงหรือ
หมิ่นประมาทหรือไมเล้ียงดู ผูสูงอายุมีสิทธิเรียกรองเอาทรัพยสินที่เคยใหกลับคืนได

2. สิทธิที่จะไดรับการเลี้ยงดูจากบุตร ตามมาตรา 1563   โดยสิทธิดังกลาวแสดงใหเห็นถึงจารีต
ประเพณีของไทยแตดั้งเดิมที่บุตรตองเคารพบูชาบิดามารดาและแสดงความกตัญูสนองตอบ 
ในกรณีที่บิดามารดาแกชราบุตรตองมีหนาที่ใหความอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

3. สิทธิที่จะไมถูกฟองในคดีแพงและคดีอาญาจากบุตร ตามมาตรา 1562 โดยสิทธิดังกลาวใหความ
คุมครองแกผูสูงอายุที่จะไมถูกลูกหลานฟองรองไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญเรียกคดีประเภท
นี้วา “คดีอุทลุม” แตถาจะตองฟองรองโดยหลีกเลี่ยงไมไดตองใหพนักงานอัยการเปนผูดํ าเนินดคี
ใหแทน

4. สิทธิในการรับมรดก ตามมาตรา 1629 โดยสิทธิดังกลาวระบุใหผูสูงอายุเปนทายาทโดยธรรมมี
สิทธิรับมรดกในลํ าดับที่ 2 ในฐานะบิดา มารดา , ลํ าดับที่ 5 ในฐานะ ปู ยา ตา ยาย หรือลํ าดับที่
6 ในฐานะ ลุง ปา นา อา

ขอสังเกต           ในสวนที่นํ ามาวิเคราะหในขางตนนี้เฉพาะในสวนของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว และบรรพ 6 วาดวย มรดก   ในการยกรางกฎหมายดังกลาวไดเริ่มขึ้นในรัชกาลที่ 6  ซึ่ง
คณะกรรมการรางกฎหมายในบรรพ 1 ถึงบรรพ 4 เปนชาวตางประเทศโดยไดนํ าหลักเกณฑของตางประเทศมาจัดทํ า
กฎหมาย การยกรางในเวลานั้นจึงจัดทํ าเปนภาษาอังกฤษ  แตเมื่อการรางในสวนของบรรพ 5 วาดวยครอบครัว และ
บรรพ 6 วาดวยมรดก ไดใชคณะกรรมการยกรางเปนคนไทยทั้งหมด เพราะเห็นความสํ าคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากมีวิถี
ชีวิตและจารีตประเพณีไทยเขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งจากประเด็นนี้ทํ าใหเห็นไดวาสิทธิของผูสูงอายุของประเทศไทยที่
ไดมีการบัญญัติขึ้นเปนกฎหมายอิงอยูกับจารีตประเพณีที่ในความเคารพแกผูสูงอายุนั่นเอง

2.2 ประมวลกฎหมายอาญา
- ภาค 2 ความผิด ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้ง

เด็ก คนเจ็บปวย หรือคนชรา ตามมาตรา 30713 และตามมาตรา 308 14

                                                                                                                          
6. ลุง ปา นา อา
คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษแหงมาตรา  1635”

13 บัญญัติวา
“ ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลผูซ่ึงพึ่งตนเองมิได เพราะอายุ ความเจ็บปวย กายพิการ หรือจิตพิการ

ทอดทิ้งผูซ่ึงพึ่งตนเองมิไดนั้นเสียโดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน
หกพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ “
14 บัญญัติวา
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       จากบทบัญญัติขางตนสรุปไดวา กฎหมายบัญญัติใหความคุมครองแกผูสูงอายุที่จะไมถูกทอดทิ้ง หาก
ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งจนอาจเปนอันตรายถึงชีวิต หรือตาย หรือไดรับอันตรายสาหัส ผูทอดทิ้งมีความผิดตามกฎหมาย
อาญา

2.3 พระราชบัญญัติประกันสังคม
ในสวนของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพพึ่งจะเริ่มบังคับใชบังคับใช เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2541

โดยไดกํ าหนดสิทธิของผูประกันตนไวตามมาตรา 7615 และมาตรา 7716

        จากบทบัญญัติขางตนกฎหมายนี้ใหประโยชนแก ผูทํ างานองคกรเอกชนที่จะมีสวัสดิการในยามที่สูง
อายุ  โดยกฎหมายกํ าหนดใหมีสิทธิไดรับเงินบํ านาญหรือบํ าเหน็จชราภาพได ตามรายละเอียดของกฎกระทรวงดังนี้

กรณีบํ านาญชราภาพ จะจายใหเมื่อเขาหลักเกณฑตอไปนี้
1. จายเงินสมทบไมนอยกวา 180 เดือน ไมวาระยะเวลา 180 เดือน จะติดตอกันหรือไมก็ตาม และ
2. มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และ
3. ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
กรณีบํ าเหน็จชราภาพ จะจายใหเมื่อเขาหลักเกณฑตอไปนี้
1. จายเงินสมทบไมครบ 180 เดือน และ
2. ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง และ
3. มีอายุครบ 55 ป บริบูรณหรือเปนผูทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย
กฎหมายดังกลาวนี้เปนการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุที่จะมีเงินยังชีพเมื่อสูงอายุหรือเกษียณอายุการ

ทํ างาน ซึ่งผูสูงอายุที่จะไดรับประโยชนคือ ผูสูงอายุที่ทํ างานในภาคเอกชนโดยจะตองจายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมมาแลวไมนอยกวา 15 ป  ฉะนั้นหากผูสูงอายุรายใดไมเคยจายเงินสมทบหรือไมไดเปนผูประกันตน
เพราะไมอยูในฐานะของลูกจางก็จะไมไดรับเงินชวยเหลือยามชราภาพ   กฎหมายนี้มีผลเริ่มบังคับใชนับตั้งแตวันที่
                                                                                                                          

“ ถาการการะทํ าความผิดตามมาตรา   306 หรือมาตรา 307 เปนเหตุใหผูถูกทอดทิ้งถึงแกความตายหรือรับอันตรายสาหัส ผู
กระทํ าตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรา 290 มาตรา 297 หรือมาตรา 298 นั้น “
15 บัญญัติวา

"ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอย
แปดสิบเดือน ไมวาระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบเดือนจะติดตอกันหรือไมก็ตาม"
16 บัญญัติวา

"ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ไดแก
1. เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เรียกวา เงินบํ านาญชราภาพ หรือ
2. เงินบํ าเหน็จจายใหครั้งเดียว เรียกวา เงินบํ าเหน็จชราภาพ
หลักเกณฑ  วิธีการ  ระยะเวลา  และอัตราการจายประโยชนทดแทน        ในกรณีชราภาพตามวรรคหนึ่งใหเปนตามที่

กํ าหนดในกฎกระทรวง"
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31 ธันวาคม 2541 ที่ผานมา  แสดงวากวากฎหมายนี้จะมีผลบังคับใหกองทุนจะตองจายเงินชวยเหลือแกผูประกัน
ตน คือ ประมาณป พ.ศ 2556  ดังนั้นกอนจะถึงป พ.ศ.2556 ผูประกันตนก็ไมสามารถไดรับสวัสดิการนี้ แตปญหานี้
ไดรับการแกไขโดยรัฐไดออกกฎกระทรวงใหมีการจายบํ าเหน็จชราภาพแกผูประกันตนที่จายเงินสมทบไมครบ 180
เดือน นับวาเปนผลดีตอผูประกันตนที่มีอายุมากที่ตองเกษียณอายุการทํ างานกอนจะจายเงินสมทบครบ 15 ป ก็
สามารถมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนนี้ และเงินกองทุนนี้ผูประกันตนมีสิทธิไดรับตองมีอายุครบหาสิบปบริบูรณขึ้นไป

2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ตามมาตรา 8 (1)  ไดกํ าหนดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสํ าหรับประชาชน      ซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตนี้

เปนการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  จากบทบัญญัติดังกลาวสามารถทํ าใหผูสูงอายุมี
โอกาสจะไดรับการศึกษา เพื่อที่จะนํ าความรูที่ไดรับมาพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.5  พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับบํ าเหน็จบํ านาญ ในสวนของราชการบางฉบับที่นาสนใจ มีดังนี้
- พระราชบัญญัติบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 251817

- พระราชบัญญัติบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ  พ.ศ. 249418

- พระราชบัญญัติบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.250019

- พระราชบัญญัติกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ พ.ศ.253920

                                         
17 มาตรา 8 บัญญัติวา “ใหนํ ากฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการสวนทองถิ่นมาใชบังคับแกขาราชการกรุงเทพมหนครโดย
อนุโลม เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น”
18 มาตรา 21 วรรคแรก บัญญัติวา “กอนสิ้นเดือนสุดทายของปงบประมาณทุกป ใหเจาหนาควบคุมเกษียณอายุราชการดังบัญญัติไวใน
มาตรา 20 ยื่นบัญชีรายช่ือขาราชการผูมีสิทธิจะไดรับบํ าเหน็จบํ านาญซึ่งมีอายุจะครบหกสิบปบริบรณในปงบประมาณถัดไปตอเจา
กระทรวงของผุนั้นและกระทรวงการคลัง”
19 มาตรา 16 บัญญัติวา “บํ าเหน็จบํ านาญเหตุสูงอายุนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นผูมีอายุครบหกสิบปบริบริบูรณแลว ถาขาราชการ
สวนทองถิ่นผูใดมีอายุครบหาสิบปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหผูมีอํ านาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับ
บํ าเหน็จบํ านาญเหตุสูงอายุได”
20 มาตรา 49 บัญญัติวา “นอกจากกรณีที่กํ าหนดไวในมาตรา 47 และมาตรา 48 สมาชิกมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จบํ านาญดวยเหตุอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

1. เหตุทุพพลภาพ
2. เหตุทดแทน
3. เหตุสูงอายุ”

มาตรา 52 บัญญัติวา “บํ าเหน็จบํ านาญเหตุสูงอายุใหจายใหแกสมาชิกซ่ึงออกจากราชการ เมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว หรือลา
ออกเมื่ออายุครบหาสิบปบริบูรณแลว”
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กฎหมายที่ไดยกเปนตัวอยางนี้เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับผูสูงอายุเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับขาราชการทํ า
ใหเห็นถึงเหตุผลที่ทํ าใหอาชีพการรับราชการในสมัยกอนจึงเปนที่นิยมเพราะวา มีการใหสวัสดิการที่ดีเมื่อเกษียณ
อายุราชการในรูปของบํ าเหน็จบํ านาญ ทํ าใหผูรับราชการไมตองกลัววาเมื่อเกษียณอายุราชการแลวจะไดมีรายได
เล้ียงดูตนเองได และยังมีสวัสดิการที่สามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดจนตลอดชีวิต

นอกจากนี้ทํ าใหเห็นถึงพัฒนาการของกฎหมายในสวนนี้ดวยวา มีการปรับเปล่ียนแกไข เพิ่มเติม เพื่อให
เหมาะสมตอสภาวะการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา เชน

1. พระราชบัญญัติบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ พ.ศ.2494 นั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาโดยตลอดจนขณะ
นี้มีถึง ฉบับที่ 15 พ.ศ.2530 โดยมีเหตุผลของการออกกฎหมายฉบับนี้วา  “เหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการซึ่งบัญญัติใหขาราชการ
ซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลวอาจไดรับการตอเวลาราชการใหรับราชการตอไปอีกไดในกรณีพิเศษ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นความจํ าเปนเพื่อประโยชนแกราชการอยางยิ่งนั้น ไมเหมาะสมกับสภาวะการณ
ของประเทศในปจจุบัน สมควรที่จะไดยกเลิกตอเวลาราชการใหแกขาราชการซึ่งีอายุครบหกสิบป
บริบูรณแลว ไมวาในกรณีใด จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้”  ซึ่งจากการคนควาพบวา เมื่อ
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับขาราชการปรับเปล่ียนไปก็จะมีการแกไข เพิ่มเติม กฎหมายในสวนนี้ตามมา
เพื่อใหสอดคลองโดยจะเห็นไดจากตัวอยางที่ยกขึ้นมาไดวา เดิมมีนโยบายตออายุราชการใหแกขาราช
การเกษียณที่มีอายุหกสิบปบริบูรณไดเปนกรณีพิเศษ แตฉบับแกไขนี้ใหยกเลิกเพราะไมเหมาะกับ
สภาพการณในปจจุบัน

2. พระราชบัญญัติกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ พ.ศ.2539 ( กบข. )  โดยมีเหตุผลของการออก
กฎหมายฉบับนี้วา “เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติบํ าเหน็จ
บํ านาญขาราชการ พ.ศ.2494 ไดใชบังคับมานานแลวและบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมและ
สอดคลองกับหลักการในการจัดตั้งกองทุนบํ าหน็จบํ านาญขาราชการในสวนที่เกี่ยวของกับการคิด
เวลาราชการ สํ าหรับคํ านวณบํ าเหน็จบํ านาญของขาราชการที่กลับเขารับราชการใหม สิทธิรับ
บํ าเหน็จตกทอด และการแบงจายเงินบํ าเหน็จตกทอด สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงพระราช
บัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมและสอดคลองกัน จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามขอเท็จ
จริงการออกกฎหมายฉบับนี้สืบเนื่องมาจากปญหาในดานการจัดสรรงบประมาณในปจจุบันและใน
อนาคตที่จะคาใชจายเกี่ยวกับการเกษียณอายุคอนขางสูง จึงจํ าเปนที่จะตองมีการเสนอวิธีการใหมที่
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เหมาะสมกับสภาวะการณโดยใหมีการจัดตั้งกองทุนฯ ดังกลาวขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจายบํ าเหน็จ
บํ านาญแกขาราชการในรูปแบบใหม21ที่รัฐไมตองรับภาระในดานงบประมาณมากจนเกินไป

2.6 พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมประชาสงเคราะห    กระทรวงแรงงานและสวัสดิ
การสังคมพ.ศ.2537  มาตรา 3(2)    บัญญัติใหกรมประชาสงเคราะห   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   มี
อํ านาจหนาที่ดํ าเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะหและการจัดสวัสดิการแกคนชรา คนไรที่พึ่ง  สตรี   ครอบครัวผูดอย
โอกาสทางสังคมครอบครัวผูมีรายไดนอย และประชาชนผูประสบปญหาทางสังคม

2.7 กฎหมายในสวนทองถิ่น ไดแก พระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล
พ.ศ.2537 สวนที่ 2 อํ านาจหนาที่ของสภาตํ าบล มาตรา 2222 ที่ไดกํ าหนดบทบาทหนาที่ของสภาตํ าบลสงเสริมการ
พัฒนาของผูสูงอายุ

2.8 กฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวของ ซึ่งในมุมมองของ
นักกฎหมายถือวาเปนกฎหมายที่มีความสํ าคัญนอยที่สุด เพราะถือวาเปนกฎหมายที่ใชกํ าหนดแนวทางในการปฏิบัติ
เทานั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามแตนโยบายที่ใชอยูในชวงเวลานั้น ๆ  ซึ่งตางไปจากกฎหมายหลักที่
จะออกมาในรูปของพระราชบัญญัติที่มีความสํ าคัญมากกวาเพราะจะตองออกโดยความเห็นชอบของรัฐสภาทั้งยัง
เปนหลักเกณฑที่ตองมีการปฏิบัติดวย แตหากเปนเพียง กฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรมที่
เกี่ยวของ  กฎหมายในสวนนี้เจากระทรวงสามารถออกไดเองไมตองผานการพิจารณาเห็นชอบของรัฐสภา

2.9 รางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ…….  กฎหมายดังกลาวอยูในขั้น
นํ าเสนอตอรัฐสภาโดยมีเนื้อหาสาระโดยสรุปดังนี้  มีการกํ าหนดองคกรรับผิดชอบการการจัดสวัสดิการสังคมเปน 2
ระดับคือระดับประเทศ และระดับจังหวัด  มีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ที่จะใหการสนับสนุนแก
องคกรสาธารณประโยชนหรือเอกชนที่ไมมีสภาพเปนนิติบุคคลใหเปนนิติบุคคล โดยมีวัถตุประสงคในการดํ าเนินงาน
ในการจัดสวัสดิการสังคม
                                         
21 มาตรา 5 บัญญัติวา “ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ” เรียกโดยยอวา “กบข.” ใหกองทุน
เปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

1. เพื่อเปนหลักประกันการจายบํ าเหน็จบํ านาญและใหประโยชนตอบแทนการรับราชการแกขาราชการเมื่อออกจากราช
การ

2. เพื่อสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก
3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหแกสมาชิก “

22 บัญญัติวา “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย สภาตํ าบลอาจดํ าเนินกิจการภายในตํ าบล ดังตอไปนี้
1). ……………………….
6). สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ”
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2.10  รางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ……… กฎหมายดังกลาวอยูในขั้นนํ าเสนอตอรัฐสภาโดยมี
เนื้อหาสาระโดยสรุปดังนี้     มีการกํ าหนดองคกรรับผิดชอบและมีคณะกรรมการในการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุที่
เรียกวา "กสผ"  โดยมีอํ านาจหนาที่โดยตรงในงานดานสวัสดิการผูสูงอายุไมวาจะเปนนโยบาย แผนงาน หรือเสนอ
ความเห็นในการออกกฎหมาย  มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อผูสูงอายุ และกํ าหนดสิทธิตาง ๆ ที่ผูสูงอายุพึงจะไดรับการคุม
ครองและพึงจะไดรับประโยชน

สรุปไดวา ในสวนของกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุโดยตรงในขณะนี้ยังไมมี  สวนที่มีอยูนั้นก็ยังไม
ครอบคลุมที่จะเอื้อประโยชนและกอใหเกิดสวัดสดิการตอผูสูงอายุอยางเปนธรรม ทั้งนี้แมจะมีแนวนโยบายตาง ๆ ที่
เอื้ออํ านวยตอสวัสดิการผูสูงอายุ แตก็มิไดทํ าใหผูสูงอายุไดรับสวัสดิการที่ดีเพียงพอและอยางทั่วถึง  โดยเฉพาะผูสูง
อายุในภาคเกษตรกรรมหรือที่ยากจนไมมีกฎหมายกํ าหนดสวัสดิการใด ๆ ที่พึงไดรับเชน ผูสูงอายุในภาคราชการหรือ
ภาคเอกชน   ดังนั้นรัฐควรที่จะดํ าเนินการจัดทํ ากฎหมายที่จะตองมีเนื้อหาครอบคลุมถึงสวัสดิการในดานตาง ๆ ที่ผู
สูงอายุพึ่งจะไดรับ รวมถึงการใหการคุมครองสิทธิในดานตาง ๆ ของผูสูงอายุดวย

3.2 กฎหมายเกี่ยวกับสวสัดิการผูสูงอายุในสหรัฐอเมริกา

สถานการณของกฎหมายผูสูงอายุในสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศพัฒนาแลวประเทศเดียวที่มิไดมีระบบการประกนัทางดานการแพทยสาธารณะ

ครอบคลุมแกประชาชนทุกคน     โดยที่รัฐบาลของแตละรัฐจะมีบทบาทเปนตัวกลางในการดํ าเนินงานใหเปนไปตาม
แนวนโยบายสวัสดิการ และการบริหารงานในดานสุขภาพและการแพทยก็ใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐบาลกลาง
กํ าหนดไวเชนดัน

ระบบการประกันสังคมที่สํ าคัญของสหรัฐอเมริกานั้นจะทั้งที่เปนกฎหมายและโครงการ ไดแก
- การประกันการสูงอายุ ผูหาเลี้ยงชีพ และผูพิการ (Old – Age , Survivors and Disability Insurance

หรือ OASDI )   ซึ่งใหการประกันรายไดแกประชาชนกวา 40 ลานคน
- โครงการประกันทางการแพทยสาธารณะที่เรียกวา Medicare ที่ครอบคลุมไปถึงคาเลี้ยงชีพของผูสูง

อายุ คาเลี้ยงชีพแกผูพิการ และคนไขที่ปวยเปนโรคไตพิการเรื้อรัง
- โครงการการชวยเหลือสาธารณะรวมถึงการประกันรายไดเสริม    ( Supplemental Security Income

หรือ SSI )   ซึ่งครอบคลุมผูสูงอายุและผูพิการ
- โครงการความชวยเหลือแกครอบครัวที่ยังมีบุตรที่ตองเลี้ยงดู  ( Aid to Families with Dependent

Children หรือ  AFDC )
- โครงการความชวยเหลือทางดานการแพทยที่เรียกวา Medicaid สํ าหรับผูที่ไมใชกลุมบุคคลที่ไดกลาว

ในขางตนจะไดรับสิทธิประโยชนในความชวยเหลือสาธารณะเชนกัน
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มาตรการทางดานสุขภาพและสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุ
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาจํ านวนประชากรผูสูงอายุในสหรัฐอเมริกาไดเพิ่มมากขึ้นเปนสองเทาจาก

จํ านวนประชากรทั้งหมด โดยมีประชากรที่อยูในชวงอายุปานกลางของประเทศที่มีอายุตํ่ ากวา 32 ปซึ่งคาดการณวา
ในป ค.ศ.2030 จะมีอายุ 41.8 ป และมีความคาดหวังวาในป ค.ศ.1900 ประชากรที่มีอายุตํ่ ากวา 50 ป จะมีอายุยืน
ยาวถึง 75.8 ปเมื่อถึงป ค.ศ.1995

มีการคาดการณวาในชวงตนศตวรรษนี้  ประชากรอเมริกัน 1 คนจากจํ านวนประชากร 25 คน จะมีอายุยืน
ยาวกวา 65 ป  และเมื่อถึงป ค.ศ.2000 ประชากรอเมริกัน 1 คนจากจํ านวน 7 คนจะมีอายุ 65 ปหรือมากกวานั้น การ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของจํ านวนประชากรที่มีอายุยืนยาวจะทํ าใหในอีก 40 ปขางหนาจะมีประชากรที่มีอายุเกิน 85 ป
ซึ่งในปจจุบันมีมากกวา 3 ลานคนจะเพิ่มจํ านวนเปน 8 ลานคนในอนาคต

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกลาวนี้เองจะกลายเปนปญหาใหญที่สังคมอเมริกันจะตองพิจารณาหา
มาตรการในการแกไขปญหา ซึ่งปญหาที่สํ าคัญเปนอยางยิ่งไดแก การดูแลในดานสุขภาพ ( Health Care ) เพราะ
หนึ่งในสามของงบประมาณทางดานการดูแลสุขภาพของสหรัฐอเมริกา (ซึ่งในขณะนี้มีจํ านวนมากถึง 1 ลานลาน
เหรียญสหรัฐ) ไดนํ าไปใชจายใหแกผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 65 ป  โดยตองการการดูแลและคุมครองปองกันใน
ระยะยาวทํ าใหผูสูงอายุที่อยูในสภาพยากจนและมีความจํ าเปนตองไดรับความชวยเหลือทางดานการแพทยจากรัฐ
ยังมีความตองการไปจนตลอดชีวิต

จากการสํ ารวจ 43% ของจํ านวนประชากรอเมริกันที่มีอายุเกิน 65 ป มีความตองการการดูแลในระยะยาว
(Long – Team Care) ไปจนตลอดชีวิต มีเพียงผูสูงอายุจํ านวน 1.5 ลานคนเทานั้นที่พักอาศัยอยูในสถานสงเคราะห
ซึ่งนับเปน 4-5% ของจํ านวนประชากรอเมริกันผูสูงอายุทั้งหมด ซึ่งใน 5 ปขางหนาจํ านวนดังกลาวอาจเพิ่มถึง 2 ลาน
คน และในป ค.ศ.2025 คาดการณวาจํ านวนดังกลาวจะเพิ่มเปน 3 ลานคน จากจํ านวนประชากรผูสูงอายุของสหรัฐ
อเมริกาทั้งหมด 60 ลานคน ซึ่งก็จะเปนปญหาสํ าคัญในดานงบประมาณรายจายของสหรัฐอเมริกาในอนาคต

ซึ่งในขณะนี้บรรดากฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปทางการแพทยที่เสนอไปยังสภาคองเกรส ก็มีกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับวิธีการในการแกไขปญหาในการดูแลผูสูงอายุในระยะยาวรวมอยูดวย เพราะนับวันปญหาดังกลาวได
ทวีความสํ าคัญยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  ในสังคมผูสูงอายุ ปรากฏวาในขณะนี้กฎหมายที่ไดมีการนํ าเสนอยังสภาคองเกรสรวม
ถึงมาตรการในการปฏิรูปทางการแพทยยังไมไดรับการตัดสินใจและพิจารณาใหมีผลบังคับ ก็สงผลไปถึงมาตรการ
ตาง ๆ ที่กลาวถึงการดูแลผูสูงอายุในระยะยาวก็ยังไมมีความชัดเจนจนไมสามารถที่จะระบุไดวาจะมีการดํ าเนินการ
ในเรื่องดังกลาวไดเมื่อใด

ในการรางกฎหมายผูสูงอายุของสหรัฐอเมริกา   ไดคํ านึงถึงพื้นฐานของปญหาดังกลาวขางตนในอันที่จะให
ความชวยเหลือแกผูสูงอายุไมวาจะเปนการสงเคราะหทางดานการเงิน  หรือในปจจัยพื้นฐานอื่น ๆ อาทิ     สถาน
สงเคราะห   การดูแลทางดานสุขภาพและการแพทย  ดังนั้นกฎหมายผูสูงอายุจึงมีบทบัญญัติที่สามารถใหความชวย
เหลือและแกไขปญหาตาง ๆ เหลานี้ไดโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้

- การทํ าพินัยกรรมชีวิต (Living will) และการดูแลสุขภาพ
- มีที่ปรึกษากฎหมายหรือทรัสตที่จะชวยเหลือจัดการทางดานทรัพยสินและดูแลทรัพยสมบัติ
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- การใชสิทธิเพื่อไดรับประโยชนการรักษาพยาบาลทางดานการแพทยและสิทธิประโยชนอื่น ๆ จากรัฐ
- การวางแผนความชวยเหลือทางดานการแพทยที่เหมาะสมกับสิทธิประโยชนที่รัฐไดจัดให
- การประกันการดูแลระยะยาว (Long – Term Care Insurance) และความชวยเหลือทางดานการเงิน

อื่น ๆ
- การดูแลภายในบาน (Home Care) และโครงการชวยเหลือตางๆ เพื่อสามารถดํ ารงชีพอยูในชุมชนได
- การปฏิรูประบบสถานสงเคราะหใหมีความเหมาะสมกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป
นับตั้งแต    กฎหมายทางดานความชวยเหลือทางดานการแพทยและการรักษาพยาบาลทางดานการแพทย

ไดประกาศออกเปนกฎหมายในป ค.ศ.1965 และกฎหมายผูสูงอายุอเมริกัน(The Older American Act) ประกาศใช
ในป ค.ศ.1966 หรือที่เรียกวา OAA  ซึ่งเปนกฎหมายของสหรัฐ (Federal Law) ไดกํ าหนดนโยบายใหรัฐตาง ๆ ให
สิทธิประโยชนแกผูสูงอายุ กฎหมายไดกํ าหนดใหมีการสงเสริมการพัฒนาโครงการตาง ๆ    เพื่อชวยเหลือประชากร
ของประเทศที่มีอายุเกิน 65 ป ทั้งยังไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยเพิ่มความชวยเหลือและการใหคํ าปรึกษาทาง
ดานกฎหมายใหแกผูสูงอายุอีกดวย

ภายใตกฎหมายผูสูงอายุ รัฐตาง ๆ มีหนาที่ในการจัดตั้งโครงการใหความชวยเหลือและใหคํ าปรึกษาทาง
ดานกฎหมายอันเปนสวนหนึ่งของสิทธิผูสูงอายุ   รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งหนวยงานทองถิ่นตองใหความ
ชวยเหลือทางดานกฎหมายควบคูไปกับโครงการตาง ๆ  แตอยางไรก็ตามภายหลังรัฐบาลสหรัฐไดมีการตัดลดงบ
ประมาณรายจายลงทํ าใหเกิดผลกระทบตอโครงการที่เกิดขึ้นตามกฎหมายผูสูงอายุหลายโครงการดวยกัน

นอกจากนี้ยังไดมีกฎหมายตาง ๆ    ที่ประกาศใชตามมาโดยปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในสวนของการประกัน
การดูแลทางดานการแพทย การประกันดูแลในระยะยาว การปรับปรุงระบบของสถานสงเคราะห การคุมครองดูแล
ความปลอดภัย การหามเลือกปฏิบัติทางดานอายุและการเลือกปฏิบัติเรื่องจากความพิการหรือเส่ือมประสิทธิภาพใน
การทํ างาน ดังนี้

-  กฎหมายวาดวยการเกษียณของลูกจาง  การจายเงินชดเชย
-  กฎหมายการเคหะสงเคราะห
-  กฎหมายวาดวยการลางานเพื่อดูแลผูสูงอายุ (Family Leave Act)
- กฎหมายวาดวยพินัยกรรมในระหวางมีชีวิต
และรัฐบาลของสหรัฐไดอนุมัติกองทุนเพื่อการบริการสวัสดิการแกผูสูงอายุ อาทิ การใหบริการทางดานขาว

สาร การบริการในการปองกันโรค การใหคํ าปรึกษาทางดานกฎหมาย  การใหความชวยเหลือในการดูแลบานสํ าหรับ
ประชาชนที่มีความจํ าเปน การตรวจสอบความปลอดภัยและการดูแลในเวลากลางวัน   โดยมีพื้นฐานอยูบนกฎหมาย
ผูสูงอายุ     (The Older American Act)  แตงบประมาณที่จัดสรรใหนั้นมีจํ านวนนอยจึงสงผลตอการดํ าเนินงาน

อยางไรก็ตาม การบริการสํ าหรับผูสูงอายุยังคงมุงเนนไปยังการดูแลรักษาทางการแพทย(Medicare) และ
ความชวยเหลือทางดานการแพทย (Medicaid) ยิ่งไปกวานั้นเมื่อไมมีโครงการทางดานสุขภาพและสวัสดิการสังคม
แหงชาติแกผูสูงอายุ องคการตาง ๆ ที่ใหบริการทางดานสวัสดิการสังคมจึงประสบปญหาเรื่องงบประมาณคาใชจาย
สงผลใหบรรดารัฐทั้งหลายที่ใหบริการในการรักษาพยาบาลสํ าหรับคนชรามีคาใชจายที่สูง การบริการเปนไปอยางไม
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ทั่วถึงแกผูสูงอายุทํ าใหครอบครัวญาติพี่นองหรือในหมูเพื่อนฝูงตองในการดูแลกันเองมากยิ่งขึ้น  ซึ่งประมาณ 4-70
% ของประชาชนมีความตองการการดูแลเอาใจอยางไมเปนทางการดังกลาว จากปญหาดังกลาวจึงเกิดระบบการดู
แลรักษาทางดานการแพทยในบาน (In-Home medical care) ขึ้นเปนการบริการเยี่ยมเยียนใหการรักษาพยาบาล
และกายภาพบํ าบัด โดยการรักษาพยาบาลจะตองทํ าอยางมีแบบแผนภายใตการควบคุมงบประมาณที่เหมาะสม
และสนองตอความตองการของผูสูงอายุ

กฎหมายและโครงการที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากกฎหมายผูสูงอายุโดย
ตรงแลว ไดแก

1. กฎหมายวาดวย สิทธิที่จะตายในพินัยกรรมชีวิต (Living will)
สิทธิที่จะตาย (Right  to  die) หมายถึง คนไขซี่งปวยอยางรายแรงมีสิทธิที่จะตัดสินใจในการที่จะไดรับการ

ปฏิบัติทางการแพทย หรือมีสิทธิที่จะปฏิเสธการปฏิบัติทางการแพทย   ในความหมายทั่วไปอาจหมายถึง สิทธิในการ
ที่จะแถลงความยินยอมที่จะขอปฏิเสธการปฏิบัติทางการแพทย อันจะสงผลใหมีการตายเกิดขึ้น  เมื่อพิจารณาถึง
อาการของคนไขและระยะเวลาอันยาวนานในการรักษาของโรคบางประเภท โดยอาจมีการปรึกษาเจรจากันระหวาง
คนไข ญาติในครอบครัวและแพทย เกี่ยวกับวิธีการในการเยียวยารักษา   คาดการณวา 70 %  ของการตายดวยโรค
ภัยไขเจ็บในปจจุบันไดใชวิธีการนี้

 คนทั่วไปมักมีความเขาใจผิดใน “สิทธิที่จะตาย” โดยเขาใจวา เปนเพียงสิทธิในการตัดสินใจในการเยียวยา
รักษาวา ควรหยุดรับการเยียวยารักษาหรือไม  แตในความเปนจริงยังหมายถึง สิทธิในการตัดสินใจที่จะอนุญาตหรือ
ไมอนุญาตใหมีการปฏิบัติทางการแพทยและรวมถึงสิทธิในการตัดสินใจที่จะรับการเยียวยารักษาตอไปหรือไม       ที
เรียกวา “สิทธิที่จะเลือกวิธีการรักษา”(right  to  treatment as you choose)

สิทธิที่จะตาย มิไดหมายความถึง สิทธิที่จะฆาตัวตายหรือชวยใหตาย แตเปนสิทธิในการตัดสินใจที่จะไดรับ
การปฏิบัติทางการแพทยหรือที่จะปฏิเสธการปฏิบัติทางการแพทย  ในกรณีที่คนไขสามารถติดตอส่ือสารกับแพทยได
สิทธิที่จะตายก็ไมจํ าเปนตองกํ าหนดไวในพินัยกรรมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู (Living will)  แตถาหากคนไขไมอยูใน
อาการที่สามารถติดตอส่ือสารกับแพทยไดการทํ าขอกํ าหนดลวงหนาในพินัยกรรม (Living will)   จึงมีความสํ าคัญที่
ตองมีการเตรียมการไวลวงหนา

ในกรณีที่คนไขไมสามารถติดตอส่ือสารกับแพทยได สิทธิที่จะทํ าตามความตองการของคนไขสามารถยอม
รับไดเชนกัน โดยมีคดีที่เปนบรรทัดฐานในการใชสิทธิที่จะตายคือ คดี Nancy  Cruzan ซึ่งปวยอยูในอาการโคมาไมรู
สึกตัวบิดามารดาของเธอไดแถลงถึงเจตนาของเธอที่เธอไดแจงไวกอนในขณะไมเจ็บปวย  ศาลพิพากษาวาเธอมีสิทธิ
ที่จะตาย ดวยการที่เธอไดแสดงถึงเจตนาของเธอไวกอนการเจ็บปวยแกบิดามารดาของเธอซึ่งถือเปนพยานหลักฐาน
ที่สํ าคัญที่แสดงใหเห็นความตองการของเธอในปจจุบันวา หากเธอสามารถติดตอส่ือสารกับแพทยไดเธอก็คงจะ
แสดงเจตนาเชนนั้น

ดังนั้น หากเปนกรณีบุคคลไดแสดงเจตนาในขณะที่ตนเองยังเปนปกติดีอยู      ไมวาจะเปนการแสดงเจตนา
เปนลายลักษณอักษร อันไดแก พินัยกรรม (Living will) ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู    หรือเปนการแสดงเจตนาดวยวาจา
แกวาจาแกบุคคลอื่นเจตนาดังกลาวจะไดรับการรับรอง  แตหากเปนกรณีที่บุคคลนั้นไมอยูในสภาวการณที่จะ
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สามารถจะติดตอส่ือสารไดการกํ าหนดเจตนาไวลวงหนาจึงเปนส่ิงสํ าคัญที่จะตองทํ า      เพื่อแสดงเจตนาของตน
หากตกอยูในสภาพดังกลาว เรียกวา  ขอกํ าหนดลวงหนา (Advances  Directives)     ซึ่งเปนการจัดการสิ่งที่อาจเกิด
ขึ้นในอนาคต  ขอกํ าหนดลวงหนาจึงเปนส่ิงสํ าคัญที่จะใหสิทธิบุคคลที่จะแสดงเจตนาในกรณีที่บุคคลนั้นไมอยูใน
สถานะที่จะติดตอส่ือสารไดอีกตอไป

ขอกํ าหนดลวงหนา (Advances  Directives) โดยทั่วไปหมายรวมถึง 3 กรณี ดังนี้
1. พินัยกรรมชีวิต   (Living  will)      เปนการแสดงเจตนาของบุคคลเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทยที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต กํ าหนดวิธีการปฏิบัติทางการแพทยที่บุคคลตองการหรือไมตองการ ขอกํ าหนดดังกลาวอาจเรียกวา
ขอกํ าหนดในการรักษาพยาบาล (Health  care  directives)  ขอกํ าหนดทางการแพทย (Medical  directives)  หรือ
ขอกํ าหนดคํ าแนะนํ าในการรักษา (Instructional  directives) แตสวนใหญบุคคลทั่วไปในอเมริกาจะเรียกวา “พินัย
กรรมชีวิต”

2. ตัวแทนในการตัดสินใจรักษาพยาบาล (Health  care proxy) หรืออาจเรียกวา เปนอํ านาจตัดสินใจของ
ตัวแทนทางกฎหมาย ในการตัดสินใจในการรักษาพยาบาล  โดยยินยอมใหบุคคลแตงตั้งตัวแทนไวลวงหนา เพื่อตัด
สินใจในนามของบุคคลนั้น หากเปนกรณีที่บุคคลนั้น ไมอยูในสภาวะที่จะกระทํ าได เพราะเหตุเจ็บไขไดปวยตัวแทนที่
ไดรับแตงตั้ง จะเปนผูคอยดูแลใหการรักษาพยาบาลเปนไปตามเจตนาของผูปวย   หรือเปนไปตามที่กํ าหนดในพินัย
กรรมชีวิต   หรือทํ าการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลในนามผูปวยในกรณีที่ไมมีพินัยกรรมชีวิต    หรือในกรณีที่ไม
อยูในสภาวะที่จะติดตอส่ือสารไดตัวแทนจะตองดูแลใหเปนไปตามพินัยกรรมชีวิต อํ านาจของตัวแทนที่ไดรับมอบ
อํ านาจตามกฎหมายนี้บางครั้งก็จะกํ าหนดไวในพินัยกรรมชีวิตก็ได

3. อํ านาจของตัวแทนทางกฎหมาย (Power  of  Attorney) ในการทํ าหนาที่ตัดสินใจแทนผูปวยในการ
รักษาพยาบาลไดรับการยอมรับในสหรัฐอเมริกาทั้ง 50 รัฐ และใน District  of  Columbia วาสามารถกระทํ าได โดย
บางรัฐ เชน หลุยสเซียนา หรือจอรเจีย อํ านาจดังกลาวเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยมิตองทํ าเปนลายลักษณอักษรแต
อยางใด

ในประเทศสหรัฐอเมริกา   พินัยกรรมชีวิต นับวามีประโยชนอยางยิ่งสํ าหรับผูสูงอายุในขณะที่ยังมีชีวิตอยู
โดยจะเปนส่ิงที่ใหคํ าแนะนํ าหรือแสดงเจตนาของบุคคลในกรณีที่ไมอยูในสภาวะที่จะทํ าได พินัยกรรมชีวิตบังคับใช
ในกฎหมายของรัฐตาง ๆ จํ านวน 47 รัฐ และใน District  of  Columbia ซึ่งตางก็มีกฎหมายกํ าหนดเฉพาะใหอํ านาจ
ใหกระทํ าได    รัฐอื่น ๆ ที่ไมไดตราเปนกฎหมายตางยอมรับแนวความคิดนี้และอางอิงตีความตามคํ าพิพากษาของ
ศาล      ไมวาบุคคลจะอาศัยอยูในรัฐที่บัญญัติหรือไมไดบัญญัติกฎหมายพินัยกรรมชีวิต แตก็เปนส่ิงสํ าคัญที่ทุกคน
ตองเขาใจวา ทุกรัฐตางยอมรับในหลักเรื่องพินัยกรรมชีวิต

 สํ าหรับประเทศอื่นที่มีรูปแบบคลาย ๆ กัน คือ เนเธอรแลนด ไดมีการนํ าหลักการ การุณยฆาต
(Euthanasia) และการชวยใหผูปวยฆาตัวตาย (Assisted suicide) มาใชกับผูปวย

-    การุณยฆาต (Euthanasia) เปนวิธีการที่แพทยชวยผูปวยระยะสุดทายใหพนทุกขทรมาน โดยวิธีการ
หยุดรักษาหรือการฉีดยาใหตาย ตามความประสงคที่ผูปวยรองขอ และตองมีแพทยอีกคนรวมวินิจฉัย

- การชวยใหผูปวยฆาตัวตาย (Assisted suicide) เปนวิธีการที่ผูปวยตองการฆาตัวตาย แลวมีบุคคลที่
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สองชวยเหลือหรือชี้แนะจนเปนผลสํ าเร็จ โดยบุคคลที่สองไมไดลงมือปลิดชีวิตผูปวย
2. กฎหมายวาดวยการหามเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับอายุในการจางงาน
เปนกฎหมายวาดวยการหามเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับอายุในการจางงาน ( The Age Discrimination in

Employment Act )   ในป ค.ศ. 1967 หรือที่เรียกกันวา ADEA  บัญญัติหามการเลือกปฏิบัติในการจางงานโดยวาง
หลักการอยูบนพื้นฐานของประชาชนที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป

กฎหมายฉบับนี้ ไดกํ าหนดหามไมใหนายจาง กระทํ าการตอไปนี้แกลูกจางทั่วไป หรือลูกจางที่มีอายุเกิน 40
ป ดังนี้

- ไลออกหรือปฏิเสธการจาง หรือการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการจายเงินคาชดเชย ขอบังคับการ
ทํ างาน เงื่อนไข และการสงวนสิทธิในการจาง โดยวางเกณฑเกี่ยวกับอายุ

- จํ ากัด แบงแยก แบงประเภทของลูกจางที่มีแนวโนมวา     จะไดรับโอกาสที่ดีในการทํ างาน หรือจะได
รับตํ าแหนงหรือสถานะในการทํ างาน โดยใชอายุเปนเกณฑในการตัดสิน

- การตอบโตเพื่อตอตานการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย หรือการตอบโตการใชสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายของ
ลูกจาง

แมวาจะมีกฎหมายในความคุมครองลูกจางเมื่อสูงอายุแตก็ยังมีคดีความตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยถูกกลาวหาวา
กระทํ าขัดตอกฎหมายดังกลาวหรือไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในเรื่องอายุ ไมเพียงแตจะมีประเด็นเรื่องการถูก
ไลออกเนื่องมาจากสาเหตุของอายุแตเพียงกรณีเดียว  แตยังมีประเด็นอื่น ๆ อีกที่เปนการขัดขวางการทํ างานของลูก
จาง  เชน   การลดตํ าแหนง การขัดขวางไมใหมีการเลื่อนตํ าแหนง  หรือการเลิกจางงาน อันเนื่องมาจากสาเหตุของ
อายุ เปนตน

3. กฎหมายวาดวยคนพิการ
 เปนกฎหมายวาดวย คนพิการของสหรัฐอเมริกา ( The American with Disabilities Act หรือ ADA )    ได
ประกาศใชในป ค.ศ. 1990  กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อคุมครองสิทธิของชาวอเมริกันโดยคาดการณวาจะมีชาว
อเมริกันที่พิการหรือเส่ือมสมรรถภาพประมาณ 43 ลานคน  ในสหรัฐอเมริกากฎหมายกลาวถึงสิทธิในทางแพงเปน
สํ าคัญ   โดยมีบทบัญญัติถึงขอบเขตของการคุมครองทางดานการบริการสาธารณะ การอํ านวยความสะดวกทาง
ดานการคา การคมนาคม   การบริการดานการสื่อสาร และการจางงาน      โดยในหมวดที่ 1 ของกฎหมายฉบับนี้ จะ
มีผลบังคับในดานการคุมครองการจางงานซึ่งรวมถึงผูสูงอายุและผูเยาวที่พิการหรือเส่ือมสมรรถภาพอีกดวย

แตอยางไรก็ตาม จํ านวนผูพิการและผูเส่ือมสมรรถภาพไดเพิ่มมากขึ้นตามเกณฑอายุและทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อย ๆ  สงผลกระทบตอคนงานผูสูงอายุจํ านวนมาก จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการเกษียณอายุ
ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกนและสถาบันผูสูงอายุแหงชาติพบวา  สาเหตุสํ าคัญที่ตองลาออกจากงาน
ไดแก ปญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง  ปญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ  โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับปอด และการเจ็บปวยดวย
สาเหตุอื่น ๆ  ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับลูกจางที่สูงอายุ

กฎหมาย  ADA   นี้ใชบังคับกับองคกรที่มีลูกจางตั้งแต 15 คนขึ้นไป ซึ่งหามมิใหมีการเลือกปฏิบัติในการ
จาง อาทิในเรื่อง การเลื่อนตํ าแหนง การมอบหมายงาน  การประเมินผลงาน  การสิ้นสุดสัญญา  การเลิกจาง  กฎ
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ระเบียบขอบังคับ  การฝกอบรม  การลาออกและสิทธิประโยชน  เปนตน      การเปนผูพิการหรือผูเส่ือมสมรรถภาพ
อันจะไดรับสิทธิและความคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้จํ าเปนจะตองเปนไปตามคํ าจํ ากัดความที่บัญญัติไวใน
กฎหมาย ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้

- มีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนสาระสํ าคัญในการจํ ากัดการทํ ากิจกรรมที่สํ าคัญใน
ชีวิตประจํ าวัน

- ไดมีการบันทึกถึงความพิการหรือความเสื่อมสมรรถภาพนั้น
- ไดรับการยืนยันวาไดมีความบกพรองเชนวานั้น

ความบกพรองทางรางกายและจิตใจที่ถือเปนสาเหตุและเปนสาระสํ าคัญในการจํ ากัดการทํ ากิจกรรมที่
สํ าคัญในชีวิตประจํ าวัน ไดแก

- การดูแลตัวเอง
- การปฏิบัติงานที่ตองใชฝมือของตนเอง
- การเดิน
- การมองเห็น
- การไดยิน
- การพูด
- การหายใจ
- การเรียนรู
- การทํ างาน

นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึง การนั่ง การยืน การยกของ การเอื้อม เปนตน และในสาระสํ าคัญของกฎหมาย
ยังมีปจจัยที่ตองคํ านึงถึงในเรื่องลักษณะและความรายแรงของความบกพรอง ระยะเวลาของความบกพรอง   หรือ
ระยะประมาณการของความบกพรองวาจะยาวนานมากนอยแคไหน      รวมทั้งผลกระทบในระยะยาวหรือการคาด
การณวาจะเกิดผลกระทบมากนอยเพียงใดอีกดวย

4. กฎหมายวาดวยการลาเพื่อไปทํ าหนาที่ในครอบครัวหรือการลาทางการแพทย
เปนกฎหมายวาดวย การลาเพื่อไปทํ าหนาที่ในครอบครัวหรือการลาทางการแพทย ( The Family and

Medical Leave Act )     ใน ค.ศ. 1993 โดยไดรับรองถึงความจํ าเปนอันสํ าคัญและเพื่อใหเกิดความสมดุลยระหวาง
ชีวิตการทํ างานและชีวิตครอบครัวของบุคคล ความตองการในเรื่องดังกลาวของคนทํ างานชาวอเมริกันไดเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ ในระยะไมกี่ปมานี้    จํ านวนผูสูงอายุที่ตองอาศัยอยูกับสมาชิกครอบครัวที่ทํ างานมีจํ านวนเพิ่มมากขึ้น อัน
เปนภาระที่หนักแกสมาชิกครอบครัวเหลานั้น ในหลายกรณีที่คนทํ างานที่สูงอายุโดยเฉพาะสตรีไดถูกบีบบังคับให
ตองออกจากงานเพื่อไปดูแลญาติผูสูงอายุของตน

กฎหมายดังกลาวจึงใหความคุมครองคนที่ทํ างานวา     จะไมมีการที่ตองเลือกระหวางภาระหนาที่ที่บาน
และภาระหนาที่การงานของตนเอง      ถาคุณสมบัติของบุคคลผูนั้นเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายบุคคลนั้นจะ
ไดสิทธิในการลาไดถึง 12 สัปดาหในหนึ่งป โดยไมไดรับเงินเดือน ในกรณีดังตอไปนี้
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- การลาเพื่อคลอดหรือดูแลบุตร รวมทั้งการรับบุตรบุญธรรม
- การลาเพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน คูสมรส บุตร และ บิดามารดา ซึ่งประสบปญหาในเรื่อง

สุขภาพอยางรายแรง
- การลาทางการแพทยเมื่อไมสามารถปฏิบัติงานได เนื่องจากประสบปญหาในเรื่องสุขภาพอยาง

รายแรงและบุคคลที่จะไดรับสิทธิดังกลาว จะตองทํ างานสังกัดองคกรดังตอไปนี้
1. หนวยงานของรัฐ
2. หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวกับการคาที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป และไดทํ างานมา
    แลวไมนอยกวา 20 สัปดาห ในหนึ่งป และ บุคคลที่จะไดรับสิทธิตามกฎหมายนี้จะ
    ตองปฏิบัติดังนี้

- ไดทํ างานใหแกนายจางผูนั้นมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน
-      ทํ างานมาแลวไมนอยกวา 1,250 ชั่วโมงใน 12 เดือนที่ผานมา
- ทํ างานในสถานที่ที่จางลูกจางมากกวา 50 คน

ซึ่งภายใตกฎหมายฉบับนี้ เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขลูกจางมีสิทธิที่จะลาไดโดยไมเสียสิทธิประโยชนอยางใด
ๆ  เมื่อการลาสิ้นสุดลงแลวกลับเขาทํ างานบุคคลนั้นยอมมีสิทธิทํ างานไดในหนวยงานเดิม ในตํ าแหนงงานเดิม หรือ
เทียบเทาตํ าแหนงงานเดิมโดยคาจาง  สิทธิประโยชน  เงื่อนไข และหลักเกณฑในการจางเปนไปตามเดิม

สองในสามของจํ านวนมลรัฐในสหรัฐอเมริกาและในเขต District of Columbia    ไดตรากฎหมายนี้เพื่อใช
บังคับแกประชาชนในรัฐโดยกฎหมายนี้ไมไดจํ ากัดหรือบังคับแกทุกมลรัฐวาตองปฏิบัติตามทุกกรณี  ดังนั้นหาก
กฎหมายของมลรัฐเอื้ออํ านวยความสะดวกใหแกผูทํ างานมากกวากฎหมายของสหรัฐ (กฎหมายสวนกลาง)   เชน
ระยะเวลาในการลาอาจจะมากกวาหรือเงื่อนไขอาจจะไมเครงครัดเหมือนกฎหมายของสหรัฐ บุคคลผูอาศัยอยูในมล
รัฐนั้นยอมเลือกใชกฎหมายของมลรัฐที่ใหประโยชนมากกวาได

5. โครงการประกันรายไดเสริม
โครงการประกันรายไดเสริม ( The Supplemental Security  Income หรือ SSI program )ไดผานการ

พิจารณาจากสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1972  มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือแกบุคคลที่มีอายุ
มากกวา 65 ป  พิการทางตา หรือเปนผูพิการ โดยรัฐจะเปนผูกํ าหนดรายไดขั้นตํ่ าที่จะชวยเหลือบุคคลดังกลาว

โครงการนี้ไมไดรับการจัดสรรเงินทุนโดยกองทุนประกันสังคมหรือภาษีประกันสังคมแตเปนงบประมาณที่
ไดจากรายไดทั่วไปของสหรัฐ การจายเงินตามโครงการนี้ของสหรัฐ ในป ค.ศ. 1996 อยางมากที่สุดไมเกินเดือนละ
470 เหรียญสํ าหรับคนโสด และ 705 เหรียญสํ าหรับผูมีคูสมรส  โดยมากกวาครึ่งหนึ่งของมลรัฐทั้งหมดไดใหเงินเพิ่ม
เติมจากเดิมจึงทํ าใหเงินรายไดอันบุคคลพึงไดรับตามโครงการนี้เพิ่มขึ้น ถึงแมวาในบางปเงินดังกลาวอาจจะลดลง
บางตามสภาวะทางเศรษฐกิจของแตละมลรัฐ

ในป ค.ศ.1993  SSI ไดจายเงินเปนจํ านวน 24 พันลานเหรียญใหแกผูมีสิทธิจํ านวน 6 ลานคน โครงการ
SSI เปนหนึ่งในหลายโครงการของรัฐบาลสหรัฐที่อยูภายใตกฎแหงความเทาเทียมกัน    โดยใหสิทธิประโยชนแกผูสูง
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อายุยากจนที่เปนผูอพยพเขามาตั้งหลักแหลงในสหรัฐเชนเดียวกับผูสูงอายุยากจนที่ถือสัญชาติอเมริกัน23 แตโดย
ความเปนจริงแลวผูสูงอายุจํ านวนมากที่ไมเคยทราบวามีโครงการชวยเหลือแบบนี้ในสหรัฐอเมริกาหรือไมเคยคาดคิด
วาจะมีโครงการนี้   โครงการดังกลาวใหสิทธิประโยชนมากกวาโครงการที่รัฐจัดประกันสังคมใหในแตละปเสียอีกและ
คาดการณวา จะมีผูสูงอายุจํ านวนมากกวา 1.5 ลานคน ที่มีสิทธิไดรับประโยชนตามโครงการ SSI แตไมไดสมัครเขา
รวมโครงการนี้เพราะไมทราบขอมูล

ประชาชนจํ านวนมากที่ไมมีสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม แตอาจจะเปนผูมีสิทธิตามโครงการ SSI นี้ได
สํ าหรับประชาชนผูมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามโครงการประกันสังคมในกรณีเกษียณอายุหรือพิการจํ านวนเงินคา
ชดเชยที่ไดรับอาจนอยกวาเงินที่จะไดรับตามโครงการ SSI แตทั้งนี้อาจจะไดรับสิทธิประโยชนทั้งภายใตโครงการ
ประกันสังคมและโครงการ SSI พรอมกันไดในบางกรณี

บุคคลผูที่จะไดรับสิทธิตามโครงการ SSI ตองมีคุณสมบัติดังนี้
 1. มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป  พิการทางตาหรือเปนผูพิการ ( เด็ก อาจไดรับประโยชนตามโครงการ

SSI  ในบางกรณี )
 2. มีสินทรัพยและรายไดนอยกวาจํ านวนที่กํ าหนด    ( ในกรณีที่เปนโสด จะตองมีสินทรัพยและราย

ไดไมเกิน 2,000 เหรียญ    ในกรณีที่สมรสไมเกิน 3,000 เหรียญ )   ในการประเมินสินทรัพยเพื่อ
กํ าหนดสิทธิตาม SSI  ตองมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้

- บานและที่ดิน
- ทรัพยสินสวนตัว
-      รถยนต
- เงินประกันชีวิตและประกันการทํ าศพ ไมเกิน 1,500 เหรียญ และคูสมรสอีกไมเกิน

1,500 เหรียญ
-      ที่ดินสํ าหรับฝงศพสํ าหรับบุคคลและครอบครัว

กลาวโดยสรุป สหรัฐอเมริกา มีกฎหมายผูสูงอายุที่บัญญัติถึงสิทธิของผูสูงอายุและสิทธิประโยชนของผูสูง
อายุโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายปลีกยอยอื่น ๆ ที่บัญญัติใหความคุมครองสิทธิของผูสูงอายุเปนกรณีเฉพาะ
เรื่องไป  ซึ่งในภาพรวมจะเห็นไดวา สหรัฐอเมริการไดใหความสํ าคัญตอปญหาของผูสูงอายุเปนอยางดีโดยไดมีการ
บัญญัติกฎหมายขึ้นหลายฉบับรวมทั้งจัดทํ าโครงการตาง ๆ ที่มีความสอดคลองและเปนไปแนวทางเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ดีอาจเปนเพราะ สหรัฐอเมริกามีสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีทํ าใหสามารถออก
กฎหมายและโครงการตาง ๆ ได ซึ่งการบังคับใชและการดํ าเนินงานของโครงการใหสัมฤทธิ์ผลจะตองใหจายเงินงบ
ประมาณเปนจํ านวนมหาศาล

                                         
23  หมายเหตุ : ภายใตกฎหมายสวัสดิการสังคมฉบับใหมที่ผานรัฐสภาสหรัฐในป ค.ศ.1996 ผูอพยพที่เขามา

อยางถูกกฎหมายไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลืออีกตอไป ถาไมสามารถพิสูจนไดวา คูสมรส และบิดามารดาของผูนั้น ไดทํ างานในสหรัฐ
อเมริกามาแลว 10 ป
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3.3 กฎหมายเกี่ยวกับสวสัดิการผูสูงอายุในกลุมสหภาพยุโรป

ในสวนนี้ผูวิจัยจะสรุปใหเห็นในภาพรวมในสวนของกฎหมายที่เกี่ยวของพอสังเขป จะไมละเอียดเทาของ
สหรัฐอเมริกาที่มีระบบโครงสรางของสังคมหลากหลายและมีระบบกลไกของกฎหมายที่อิงกับสิทธิเสรีภาพที่เทา
เทียมกัน  เนื่องจากจะเปนการศึกษาในหลาย ๆ ประเทศของภาคพื้นยุโรปที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่
ตางกัน มีรายละเอียดดังนี้

3.3.1 สถานการณของกฎหมายผูสูงอายุในประเทศอังกฤษ
มีระบบการประกันสังคมตามกฎหมายที่เรียกวา พระราชบัญญัติการประกันแหงชาติ (National

Insurance  Act)    ในป ค.ศ.1911 ภายใตธรรมเนียมประเพณีของสังคมที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันในประเทศอังกฤษ
โครงรางของระบบประกันสังคมที่ไดรางขึ้นในชื่อที่วา รายงานเบเวอริดจ (Beveridge Report) ถูกจัดพิมพขึ้นใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และระบบดังกลาวไดดํ าเนินการอยางจริงจังภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลง

ในประเทศอังกฤษแนวความคิดของการบริการทางสังคม หมายรวมถึง ขอบเขตที่กวางในการใหบริการใน
ดานตาง ๆ เชน การประกันรายได การบริการทางดานสุขภาพโดยรัฐหรือที่เรียกวา “ National  Health  Service “
(NHS)     การบริการทางสังคมเฉพาะบุคคล  การบริการทางดานการเคหะ  การบริการทางดานการศึกษา

โครงการการประกันแหงชาตินี้ ใหความคุมครองครอบคลุมถึงผูประกอบอาชีพอิสระและลูกจางสังกัดองค
กรที่อยูภายใตระบบของโครงการนี้  ระบบนี้ไดใหเงินคาเลี้ยงชีพแกผูเกษียณอายุ เงินสงเคราะหมารดา เงิน
สงเคราะหกรณีประสบอุบัติเหตุและเจ็บปวย  เงินชวยเหลือกรณีทุพพลภาพ  และเงินชวยเหลือแกผูหมาย   ( อาทิ
คาเลี้ยงชีพแกผูเปนหมาย  และเงินชวยเหลือมารดาและเด็ก )
มาตรการทางสุขภาพและสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุ

อัตราของผูสูงอายุในประเทศอังกฤษ คือ 15.8% ในป ค.ศ. 1993 แตไดมีการคาดการณวาอัตราดังกลาวจะ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วภายหลังป ค.ศ. 2010 การบริการทาางดานสุขภาพและสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุใน
ประเทศอังกฤษดังนี้

1. การบริการทางดานการแพทยที่ใหโดย Nation Health Service หรือ NHS   ซึ่งดํ าเนินการ
โดยรัฐบาลแหงชาติและโดยองคกรสวนทองถิ่น    ในสวนของรัฐจะใหบริการภายในบาน ( In
– home services ) หมายรวมถึง การใหคํ าแนะนํ าทางดานสุขภาพและการเยี่ยมเยียนเพื่อ
ใหบริการทางดานการรักษาพยาบาล

2. การบริการการชวยเหลืองานบาน   (Home help services)    การบริการทางดานอาหาร
( Meal  services )  และศูนยสงเคราะหในเวลากลางวัน ไดถูกจัดใหโดยองคกรสวนทองถิ่น
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3. การบริการทางดานการอํ านวยการความสะดวก ไมวาจะเปนในดานโรงพยาบาล บานพัก
รักษาตัว ที่อยูอาศัยแกประชาชน และยังใหความสะดวกตาง ๆ  ที่มีอยูโดยรอบอพารทเมนท
ที่มีผูมีหนาที่ดูแลในชวงเวลากลางวัน  (Sheltered housing ) และ( อพารทเมนทที่มีผูมีหนา
ที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ( Very sheltered housing)

4. สิทธิประโยชนทางดานการเงิน ไดแก เงินชวยเหลือเพื่อการอยูอาศัยแกประชาชนผูพิการ (
สํ าหรับประชาชนผูพิการกอนอายุ 65 )  เงินชวยเหลือเพื่อเปนคาใชจายสํ าหรับผูดูแลคน
พิการ ( สํ าหรับประชาชนผูที่พิการในอายุ 65 ) เงินชวยเหลือเพื่อเปนคาใชจายสํ าหรับผูดูแล
คนพิการ ( สํ าหรับประชาชนผูที่พิการในอายุ 65 หรือ มากกวา ) และเงินชวยเหลือในการดู
แลระยะยาวแกผูพิการ ( ใหแกผูดูแลคนพิการในกรณีขางตน )

กฎหมายอื่นนอกเหนือไปจากกฎหมายประกันสังคม
พระราชบัญญัติการสงเคราะหชุมชน (The Community Care Act )   ไดบังคับใชในเดือนเมษายน ค.ศ.

1993  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการชวยเหลือและปกปองสิทธิของประชาชนในการใชบริการของเอกชน    ใน
เหตุผลที่วา รัฐจะเขามาประเมินความจํ าเปนที่ไมสามารถจะดํ าเนินการไดตอไปโดยผูใหบริการที่เปนเอกชนและเขา
ไปควบุคมดูแลการใหบริการของเอกชน  และกํ าหนดใหองคกรสวนทองถิ่นจึงมีหนาที่ที่จะตองเขาดํ าเนินการใหการดู
แลประชาชน

กลาวโดยสรุป  อังกฤษ ในสวนของกฎหมายที่จะใหความคุมครองแกผูสูงอายุก็จะมีทั้งกฏหมายในรูป
แบบการประกันสังคม และกฎหมายที่บัญญัติเปนการเฉพาะเรื่อง แตไมมีกฎหมายผูสูงอายุโดยตรงเชนสหรัฐ
อเมริกา

3.3.2 สถานการณของกฎหมายผูสูงอายุในประเทศฝรั่งเศส
มีระบบการประกันสังคมที่แบงออกเปนสองประเภท คือ

1. ระบบความชวยเหลือทางสังคม  เปนระบบความชวยเหลือทางสังคมมีรากฐานมาจากกิจ
กรรมการบริจาคใหแกโบสถและมุงใหความชวยเหลือโดยตรงตอประชาชนที่ตองการความ
ชวยเหลือทางสังคม  ไดแก คนพิการ ผูสูงอายุและเด็ก  สิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ใหในระบบนี้
ไดแก ความชวยเหลือทางดานการแพทย ความชวยเหลือแกผูสูงอายุและความชวยเหลือแก
ครอบครัว  โดยมีขอจํ ากัดทางดานรายไดของบุคคลในการที่จะไดรับสิทธิประโยชนดังกลาว
นับตั้งแตระบบนี้ไดรับการจัดสรรกองทุนโดยเงินภาษีอากร

2. ระบบการประกันสังคม  ซึ่งไดรับการจัดสรรกองทุนผานทางการจัดเก็บเบี้ยประกัน  แบง
ประเภทความคุมครองออกเปน    การประกันความเจ็บปวย  การประกันการสูงอายุ ( Old –
age insurance system )  และเงินชวยเหลือแกครอบครัว  โดยขึ้นอยูกับความเสี่ยงของการ
ประกันภัย
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ระบบการประกันการสูงอายุ ( Old – age Insurance system )
ในระบบนี้ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับเงินคาเลี้ยงชีพ  หลังการจายเงินใหแกกองทุนไปแลว 37.5 ป  จํ านวนเงินคา

เล้ียงชีพทั้งหมด คือ 50 เปอรเซนตของคาเฉลี่ยจากคาจางที่สูงสุด 10 ปและเมื่อนํ าเงินคาเลี้ยงชีพสวนเสริมอื่น ๆ
รวมเขาไปกับเงินจํ านวนนี้ คาเลี้ยงชีพจะมีจํ านวนประมาณ 60 ถึง 70 เปอรเซนตของคาจางกอนเกษียณอายุการ
ทํ างานซึ่งนับวาเปนจํ านวนที่เพียงแกผูสูงอายุที่จะนํ าไปใชในบั้นปลายชีวิต

ในการควบคุมระบบการจายเงินและสิทธิประโยชน    มาตรการเชนนี้ไดถูกเพิ่มจํ านวนของปในการจายเงิน
เขากองทุนเพื่อรับคาเลี้ยงชีพเต็มจํ านวนเปน 40 ป   และเพิ่มจํ านวนปในการคํ านวณคาจางซึ่งเปนฐานของการจาย
คาเลี้ยงชีพจาก 10 ป เปน 25 ป  ในป ค.ศ. 1994  ถึงแมวาอายุของผูสูงอายุที่จะมีสิทธิไดรับคาเลี้ยงชีพคือ  65  ป
แตขณะนี้ก็ไดเปล่ียนเปน 60 ปแลวอันเปนมาตรการสํ าหรับลูกจางที่วางงานในป 1983

นโยบายสวัสดิการสังคมสํ าหรับผูสูงอายุ
เปนนโยบายที่มีลักษณะแนวคิดในการลดการพึ่งพาบริการจากรัฐ และใหครอบครัวชุมชนมีสวนรวมในการ

ดูแลผูสูงอายุ ไดแก การดูแลเอาใจใสภายในบาน ( In – home care )  คือ พื้นฐานของการใหบริการทางดานสุขภาพ
และสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุในประเทศฝรั่งเศส  การชวยเหลืองานบาน (Homemaker – help ) การรักษา
พยาบาลภายในบาน ( In – home nursing care )     การบริการจัดสงอาหารตามบาน ( Meal delivery services )
คือ การดูแลเอาใจใสที่รัฐจัดให เปนแนวคิดที่ลดการพึ่งพาบริการจากรัฐ และใหครอบครัวชุมชนมีสวนรวมในการดู
แลผูสูงอายุ

นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหมูบานสํ าหรับผูสูงอายุ สถานสงเคราะหผูสูงอายุ และการใหความชวยเหลือ
อํ านวยความสะดวกระยะยาวใหแกผูสูงอายุอันเปนสวนหนึ่งของระบบประกันสังคมอีกดวย  แตก็ยังมีปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นตามมาไดแก   การขาดการประสานงานระหวางโครงการตาง ๆ     การที่จะตองจายเงินในการเขารวมโครง
การเปนจํ านวนมากของประชาชนที่มีรายไดปานกลางและรายไดสูง และภาระทางการเงินของรัฐบาลทองถิ่นที่เปนผู
รับผิดชอบในงบประมาณคาใชจายเกี่ยวกับผูสูงอายุ ดังนั้นในป ค.ศ.1996  รัฐบาลจึงไดวางแผนที่จะดํ าเนินการใน
โครงการหาเงินชวยเหลือตนเองที่จะใหความชวยเหลือทางสังคมแกผูสูงอายุที่ประสบปญหาทางดานการขาดการดู
แลเอาใจใสอยางแทจริง      แตแผนการดังกลาวก็ไดถูกเลื่อนออกไปดวยสาเหตุที่ประสบปญหาการขาดแคลนใน
ดานงบประมาณ

กลาวโดยสรุป  ฝร่ังเศส มีระบบกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในรูปแบบของการประกันสังคมไมมี
กฎหมายในลักษณะเปนการเฉพาะสํ าหรับผูสูงอายุ

3.3.3 สถานการณทางกฎหมายผูสูงอายุในประเทศอิตาลี
สวัสดิการสํ าหรับผูสูงอายุ  ไดแก   การบริการชวยทํ างานบาน ( Home maker help ) การชวยเหลือทาง

ดานอาหาร ( Meal assistance )       รวมทั้งการบริการในรูปแบบของ In – home services อันไดแก การพยาบาล
ในบาน และความสะดวกสบายอื่น ๆ เพื่อการอยูอาศัย       ยกตัวอยางเชน  สถานพักผอน  ที่เรียกวา “ casa di
ripiso “   ( recreation  home ) และการสงเสริมใหมีสวนรวมในทางสังคม เชน การจัดตั้งศูนยและวิทยาลัยสํ าหรับผู
สูงอายุ
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การออกกฎหมายและการวางแผนในสวนของสวัสดิการไดนํ ามาปฏิบัติในระดับจังหวัดนับตั้งแตมีการเลือก
ตั้งรัฐบาลทองถิ่นในป ค.ศ. 1970  ไมปรากฏวามีการออกกฎหมายหรือการวางแผนในระดับชาติแตอยางใด    จึงทํ า
ใหเกิดความแตกตางอยางมากในสภาพสังคมและเศรษฐกิจในประเทศอิตาลีเกิดชองวางระหวางทางตอนเหนือและ
ทางตอนใตของประเทศ    ความแตกตางในระดับภูมิภาคดังกลาวไดสงผลกระทบถึงสถานการณและมาตรการทาง
กฎหมายของผูสูงอายุเปนอยางมาก  องคกรเอกชน อันไดแก โบสถคาทอลิก  องคการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    รวมทั้งองค
กรที่เกี่ยวของกับสหภาพแรงงาน และองคกรอาสาสมัครตาง ๆ ถือไดวาเปนกํ าลังสํ าคัญในการชวยเหลือผูสูงอายุ
โดยที่รัฐไมไดใหรับความรวมมืออยางเต็มที่

กลาวโดยสรุป อิตาลี รัฐยังไมไดเล็งเห็นวาปญหาผูสูงอายุเปนปญหาใหญ จึงยังไมไดมีการออกกฎหมาย
หรือวางแผนงานในระดับประเทศ แตใหรัฐบาลของทองถิ่นรับผิดชอบดูแลเอง

3.3.4 สถานการณทางกฎหมายผูสูงอายุในประเทศเยอรมัน
มีองคกรสวัสดิการอิสระ 6 องคกรที่เปนผูกํ าหนดแนวทางในการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว  และใหบริการ

ตาง ๆ ในระดับรัฐ     โดยมีหนวยงานทั้งในระดับรัฐไปจนถึงองคกรเอกชนที่ดํ าเนินการงานโดยแสวงหากํ าไรรวมแลว
มากกวา 3,900 แหงทั่วประเทศ ซึ่งใหบริการในหลาย ๆ ดานดังนี้  การดูแลรักษาพยาบาล( visiting nurse service )    
การดูแลรักษาภายในบาน  การชวยเหลือในการทํ างานบาน และการใหคํ าปรึกษา   การอํ านวยความสะดวกเพื่อการ
อยูอาศัยอันไดแก บานพักอาศัยสํ าหรับผูสูงอายุ  สถานพักฟนสํ าหรับผูสูงอายุ   สถานพยาบาลสํ าหรับผูสูงอายุ
และส่ิงอํ านวยความสะดวกเอนกประสงคสํ าหรับผูสูงอายุ

แมวาจะมีระบบในการดูแลผูสูงอายุ แตไมมีมาตรการของรัฐในการกํ ากับควบคุมดูแลที่ชัดเจน  ไดแก เรื่อง
ของการใหการศึกษาและการตรวจสอบคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพของผูที่จะทํ างานเปนผูดูแลผูสูงอายุ  เพียงแตอยู
ในขั้นตอนของการเตรียมการวางมาตรการทางกฎหมายเทานั้น   ทํ าใหผูที่ทํ างานหนาที่นี้ในเวลานี้ก็ไมมีความรู
ความชํ านาญทางดานวิชาชีพเทาใดนัก    ซึ่งในปจจุบันผูที่ทํ างานในหนาที่นี้มักจะเปนบุคคลที่คัดคานไมตองการถูก
เกณฑทหารและและบรรดาอาสาสมัครจากบุคคลทั่วไปที่ตองการชวยเหลือสังคม

กลาวโดยสรุป  เยอรมัน มีการจัดตั้งองคทั้งของรัฐและเอกชนที่เขามาดูแลในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ
แตยังขาดกฎหมายที่จะเขาไปควบคุมดูแลผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ

3.3.5 สถานการณทางกฎหมายผูสูงอายุในประเทศสวีเดน
มีระบบการประกันสังคมประกอบไปดวย 4 สวน ไดแก การประกันรายได การประกันทางการแพทย การ

บริการทางดานการแพทยและสุขภาพ และการบริการทางสังคม
ในสวนของผูสูงอายุ ไดแก การดูแลในระยะยาว ( Long – term care )     นับตั้งแตไดมีการปฏิรูปกฎหมาย

ที่บังคับใชในป 1992 การบริการดานการดูแลในระยะยาวไดจัดขึ้นโดยชุมชน ( Communes ) โดยใชบริการในดาน
ตาง ๆ ดังนี้   การบริการชวยทํ างานบาน   การดูแลเยี่ยมเยียนเพื่อการรักษาพยาบาล การดูแลในชวงกลางวัน ( Day
care ) การบริการสงอาหาร  การบริการอาบนํ้ า และระบบการเรียกฉุกเฉิน      จนถึงป 1995 มีผูที่ทํ างานเต็มเวลาใน
การชวยดูแลทํ างานบานถึง 94,632 คน    ซึ่งดูแลใหบริการรวมไปถึง การทํ าความสะอาด การทํ าอาหารและซักผา
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ในปลายป 1994 ปรากฏวา 10 เปอรเซ็นตของพลเมืองผูที่มีอายุ 65 ป หรือมากกวานั้น และ 23 เปอรเซ็นต
ของพลเมืองที่มีอายุ 80 ป หรือมากกวานั้น ไดรับบริการเพียงบางประเภทเทานั้น      การบริการอํ านวยความสะดวก
เพื่อการอยูอาศัย ไดแก การใหที่พักพิงในลักษณะของหมูบาน ที่พักอาศัยที่มีการบริการดูแลใหดวย สถานสงเคราะห
สํ าหรับผูสูงอายุ และสถานพยาบาลสํ าหรับผูสูงอายุ  สํ าหรับผูสูงอายุที่วิกลจริตจะไดรับการดูแลจากผูดูแลตลอด 24
ชั่วโมง ในบานพักประเภทที่มีการบริการดูแลดวยนั้นผูสูงอายุที่มีปญหาและพักอาศัยอยูเพียงคนเดียวและสามารถ
หุงหาอาหารและอยูไดโดยลํ าพังนั้นสามารถใชบริการจากผูดูแลโดยการโทรศัพทเรียกไดตลอด 24 ชั่วโมง  สวน
สถานสงเคราะหสํ าหรับผูสูงอายุจัดใหแกผูที่ประสบปญหาในการอยูตามลํ าพัง         สถานพยาบาลสํ าหรับผูสูงอายุ
จัดใหแกผูสูงอายุที่จํ าเปนจะตองไดรับการรักษาทางดานการแพทยในระยะยาว

สํ าหรับสิทธิประโยชนของผูที่ดูแลผูสูงอายุในระยะยาวรัฐบาลกลางไดใหเงินชวยเหลือไดแก  ในกรณีหากผู
แลเปนญาติสนิทที่ตองสูญเสียรายไดจากงานประจํ าเพราะจะตองคอยดูแลผูสูงอายุที่อยูในสภาพที่ปวยอาการหนัก
โดยจะใหเงินชวยเหลือสูงถึง 60 วันตอผูดูแล  1 คน รวมทั้งการประกันทางการแพทยใหแกผูดูแลผูสูงอายุ และการให
เงินชวยเหลือ 75 % ของรายไดที่เคยไดรับกอนทํ าหนาที่ดูแลผูสูงอายุ

กลาวโดยสรุป  สวีเดนรวมถึงประเทศในกลุมสแกนดิเนเวียดวยกัน มีระบบกฎหมายในรูปแบบการประกัน
สังคมใหแกผูสูงอายุ และมีการกํ าหนดใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ

3.4 กฎหมายที่เกี่ยวกับสวสัดิการผูสูงอายุในกลุมประเทศเอเซีย

3.4.1 ประเทศอินโดนีเซีย
มีระบบการประกันสังคมในรูปแบบเฉพาะ สวนในรูปแบบที่เปนลักษณะสากลยังไมไดจัดตั้งในประเทศอิน

โดนีเซียโดยมีระบบบางระบบและบริการบางบริการเทานั้นที่ยังใหบริการอยูอยางเปนอิสระ รูปแบบการประกันสังคม
เปนการประกันสํ าหรับคนทํ างานที่ใหหลักประกันในดานตาง ๆ ดังนี้คือ การประกันดานสุขภาพ การประกันคาทด
แทนอันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ การใหสวัสดิการผูสูงอายุ และกรณีมรณภาพ ซึ่งสองประการหลังนี้เปนหลัก
ประกันที่เพิ่งไดรับการเพิ่มเติมในป ค.ศ.1992 สวนการประกันทางดานการแพทยและระบบคาทดแทนนั้นคุมครอง
เฉพาะลูกจางหรือขาราชการของรัฐและขาราชการทหาร การใหบริการสวัสดิการสังคมนั้นจัดใหแก ผูสูงอายุ ผูพิการ
คนยากจน เปนการบริการทางดานการแพทยที่จัดใหอยางไมเสียคาใชจายมากนักผานทางสถาบันทางดานการ
แพทยของรัฐ  ซึ่งโครงการทางดานสวัสดิการสังคมสวนหนึ่งนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียไดรับความรวมมือจากองคกรอิสระ
อื่น ๆ

การบริการอํ านวยความสะดวกในสวัสดิการดานที่อยูอาศัยและสวัสดิการสังคม สํ าหรับผูสูงอายุที่พักอาศัย
อยูในบานไดถูกจัดใหโดยรัฐ   โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการดานสวัสดิการโดยอํ านวยความสะดวกทางดานที่อยู
อาศัยใหแกผูสูงอายุที่ยากจนและประสบปญหาทางดานการเงินและกายภาพ เชน การใหอาหาร เปนตน

กลาวโดยสรุป อินโดนีเซียยังไมมีระบบกฎหมายในรูปแบบเฉพาะสํ าหรับผูสูงอายุ แตมีระบบประกัน
สังคมที่ใหหลักประกันในหลาย ๆ ดานแกประชาชนเปนบางกลุมยังไมทั่วถึง
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3.4.2 ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียมีระบบสิทธิประโยชนสํ าหรับผูที่เกษียณอายุไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน สวน

ประชาชนก็ไดรับความชวยเหลือโดยรัฐเชนกันโดยมีมาตรการทางดานสวัสดิการสังคมสํ าหรับเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ
แตยังไมมีระบบการประกันทางดานการแพทย

ระบบสิทธิประโยชนสํ าหรับผูที่เกษียณอายุคุมครองทั้งลูกจางรัฐและลูกจางเอกชน ทั้งยังมีระบบเงินทด
แทนที่ใหความคุมครองแกลูกจางของรัฐ สํ าหรับลูกจางเอกชนนั้นมีการจัดตั้งกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพสํ าหรับลูกจาง
ภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง หลังจากเกษียณอายุคือ อายุ 55 ปหรือพิการ ลูกจางจะไดรับเงิน
สํ ารองเต็มจํ านวนรวมทั้งเงินปนผล และยังสามารถที่จะถอนเงินดังกลาวไดถึง 1 ใน 3 ของยอดเงินสํ ารองเมื่อมีอายุ
50 ป

สวนระบบการจายเงินทดแทนใหแกลูกจางของรัฐนั้นอยูภายใตการควบคุมดูแลขององคการบริหารงาน
บุคคลแหงชาติเชนเดียวกับลูกจางเอกชน สิทธิประโยชนที่จะไดรับนั้นจะไดภายหลังจากเกษียณอายุ (55 ป) จํ านวน
เงินทดแทนจะคํ านวณจากฐานของอายุการทํ างานและเงินเดือนกอนเกษียณอายุงาน นอกจากนี้ยังมีมาตรการใน
ดานสวัสดิการสํ าหรับผูสูงอายุรวมถึงเงินสิทธิประโยชนตาง ๆ สํ าหรับผูสูงอายุ และการบริการอํ านวยความสะดวก
อื่น ๆ ที่ใหภายในบาน และตามโครงการอื่น ๆ

เงินสิทธิประโยชนที่ใหแกผูสูงอายุไดแก เงินรายเดือนจํ านวน 70 ริงกิต ตอผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปหรือมาก
กวานั้น ซึ่งไมมีรายไดเปนของตนเองแตมีที่อยูอาศัยและสามารถอยูไดโดยลํ าพังตนเองหรือมีผูอื่นคอยดูแลอาศัยอยู
ดวย นอกจากนี้ ยังมีเงินทุนสํ าหรับการตัดแวนสายตาซึ่งจัดใหแกผูสูงอายุที่ประสบปญหาทางสายตา
 ปจจุบัน มีบานพักผูสูงอายุในมาเลเซียจํ านวน 8 แหง ซึ่งจัดการโดยรัฐบาลและตั้งอยูตามสวนตาง ๆ ของ
ประเทศเฉพาะผูสูงอายุที่มีอายุ 60 หรือมากกวาเทานั้นที่จะมีสิทธิที่จะไดเขาพักในสถานพักฟนผูสูงอายุ  ในกรณีที่
ปรากฏวาผูสูงอายุไมมีใครคอยชวยเหลือหรือถูกทอดทิ้งนอกจากจะมีสถานพักฟนผูสูงอายุที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐแลว    
ยังมีสถานพักฟนผูสูงอายุที่จัดการโดยกลุมอาสาสมัครเอกชนโดยไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลที่จะ
คอยใหความชวยเหลือดวย     ซึ่งโดยสวนมากสถานพักฟนในกลุมนี้จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูสูงอายุ

กลาวโดยสรุป มาเลเซียก็มีระบบในลักษณะการประกันสังคมที่ใหการดูแลแกผูสูงอายุเชนกัน แตยังไมมี
กฎหมายในสวนของผูสูงอายุเปนการเฉพาะ

3.4.3 ประเทศฟลิปปนส
ประเทศฟลิปปนสไดมีระบบการประกันสังคมที่รวมถึงคาทดแทนการเกษียณอายุ  และการประกันทางดาน

การแพทยเชนเดียวกับโครงการสวัสดิการสํ าหรับผูสูงอายุ   และโครงการสวัสดิการสํ าหรับเด็กเพื่อการคุมครองและดู
แลเด็กที่ถูกทอดทิ้หรือที่กระทํ าความผิด  และมีมาตรการในดานการดูแลทางการแพทยสํ าหรับประชาชนผูมีรายได
ตํ่ าโดยใหบริการในราคาถูกหรือไมตองเสียคาใชจายดังนี้เปนการดํ าเนินงานโดยสถาบันทางการแพทยของรัฐ
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เงินทดแทนสํ าหรับผูเกษียณอายุที่มีอายุ 60 ปหรือกวานั้น  ซึ่งไดจายเบี้ยประกันมาเกิน 120 เดือนหรือจาย
มากกวานั้น  โดยการคํ านวณเงินทดแทนอาศัยฐานของระยะเวลาที่ผูรับประโยชนไดชํ าระเบี้ยประกัน  จํ านวนเบี้ย
ประกัน  จํ านวนปที่เขาเปนสมาชิก  และจํ านวนบุตรที่ยังตองการการเลี้ยงดู

รัฐบาลฟลิปปนสไดใชมาตรการยกเวนภาษีและการลดหยอนภาษีใหแกประชาชนที่ดูแลและอาศัยอยูกับผู
สูงอายุ     และมีมาตรการการยกเวนภาษีสํ าหรับเอกชนหรือบริษัทที่จัดสรางบานสํ าหรับผูสูงอายุหรือชุมชนหลัง
เกษียณ  และใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีกรณีการกอสรางหรือซอมแซมถนนของรัฐหรือหมูบานที่อํ านวยความสะดวก
ใหแกผูสูงอายุ

ภายใตโครงการสวัสดิการสํ าหรับผูสูงอายุ      กิจกรรมตาง ๆ ไดจัดใหมีขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือใหแกผูสูง
อายุ ไดแก กิจกรรมทางดานสังคม วัฒนธรรมและกิจกรรมสันทนาการ   รูปแบบของกิจกรรมเพื่อชวยเหลือตนเอง
กิจกรรมงานอดิเรก  กิจกรรมอาสาสมัครของกลุมเด็ก วัยรุน และสตรีในการดูแลผูสูงอายุ

กลาวโดยสรุป ฟลิปปนสมีรูปแบบการประกันสังคมที่ใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุ  ทั้งยังมีมาตรการอื่น
ๆ ที่เอื้อประโยชนแกผูสูงอายุ เชน ใหเอกชนมีบทบาทในการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุโดยรัฐเขาไปกํ ากับดูแล หรือ
การลดหยอนภาษีใหแกผูที่ใหการดูแลผูสูงอายุ

3.4.4 ประเทศเกาหลีใต
มีระบบการประกันสังคมที่ใหความชวยเหลือจากรัฐในรูปแบบ  โครงการสวัสดิการสังคม  การประกันทาง

ดานการแพทย  ระบบการจายคาทดแทน  ความชวยเหลือในชีวิตประจํ าวัน  การศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความชวยเหลือของดานการแพทยแกคนยากจน  ระบบการประกันสังคมไดจัดใหแก คนพิการ  ผูสูงอายุ  เด็ก  สตรี
และคนวิกลจริต  ซึ่งกองทุนสวนใหญมาจากการคลังของรัฐโครงการบางโครงการไดจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายกอง
ทุนสวัสดิการสังคมซึ่งบังคับใชในป ค.ศ. 1981

มาตรการทางสวัสดิการสังคมสํ าหรับผูสูงอายุ       ประกอบไปดวยการบริการและอํ านวยความสะดวกใน
ดานที่อยูอาศัยโดยไมเสียคาใชจาย หรือเสียคาใชจายไมมากแกผูสูงอายุที่มีรายไดตํ่ า   สํ าหรับประชากรที่เคย
ประสบภัยพิบัติจากนิวเคลียรก็ไดเพิ่มจํ านวนกลายเปนผูสูงอายุมากขึ้นจึงจํ าเปนที่จะตองอาศัยในสถานที่ที่มีส่ิง
อํ านวยความสะดวกเชนเดียวกับความตองการสิ่งอํ านวยความสะดวกที่ตองเสียคาใชจายของผูสูงอายุทั่วไปซึ่งก็เพิ่ม
เปนจํ านวนมาเชนเดียวกัน    ดวยสถานการณดังกลาวรัฐบาลจึงไดอนุญาตใหเอกชนหรือบริษัทเอกชนเปดดํ าเนิน
การใหบริการทางดานสวัสดิการที่มุงเนนเฉพาะผูสูงอายุทั่วไปและตองเสียคาใชจายดวยในป ค.ศ. 1994 ยกตัวอยาง
เชน การใหบริการในบาน   ศูนยบริการใหความชวยเหลือในบานไดจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ เพื่อใหบริการตาง ๆ  ไดแก
การบริการทางดานการปรุงอาหาร  อาบนํ้ า   การชวยเหลือผูชวยเหลือผูชวยในโรงพยาบาลใหแกผูสุงอายุอยูคน
เดียว    นอกจากนี้ ยังมีการบริการใหความชวยเหลือเปนเวลา 15 วันแกผูสูงอายุในกรณีที่สมาชิกของครอบครัวไม
สามารถดูแลไดชั่วคราวอีกดวย  การอํ านวยความสะดวกเหลานี้ไดดํ าเนินงานโดยความชวยเหลือทางดานการเงิน
จากรัฐบาล    นอกจากนี้ยังมีมาตรการการใหสิทธิพิเศษแกผูสูงอายุ  ไดแก การยกเวนคาโดยสารรถไฟใตดินและรถ
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โดยสาร  คาธรรมเนียมในการเขาชมพิพิธภัณฑ  และสวนสาธารณะ  การลดคาโดยสารรถไฟ 50 เปอรเซ็นตและ
บริการตรวจสุขภาพโดยไมเสียใชจาย

กลาวโดยสรุป เกาหลีใตถือไดวาเปนประเทศที่พัฒนาแลวในแถบเอเซีย ดังนั้นจะเห็นไดวาแนวคิดในดาน
การจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุจะมีแนวคิดคลาย ๆ กับทางอเมริกาและยุโรป เชน มีการจัดตั้งกองทุน การใหเอกชนมี
สวนรวม การใหบริการแกผูสูงอายุที่บาน เปนตน



บทที่ 4
ผลการวิเคราะหระบบกฎหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุของตางประเทศ

เปรียบเทียบกับระบบกฎหมายของประเทศไทย
และการกํ าหนดแนวทางมาตรการที่เหมาะสม

4.1 เปรยีบเทียบระบบกฎหมายสวสัดิการผูสูงอายุของประเทศไทยกับตางประเทศ

จากการไดศึกษากฎหมายตางประเทศและกฎหมายไทยในสวนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุพบวา มีความ
เหมือนและแตกตางกันในลักษณะของกฎหมาย หลักการ และรูปแบบ ดังนี้

4.1.1 พื้นฐานและแนวคิดของกฎหมายตางประเทศและกฎหมายไทยมีขอแตกตางกันอยางมาก
สาเหคุนาจะมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวัฒนธรรมมีความแตกตางกันอยาง
ส้ินเชิง เชนในประเด็นของครอบครัวกับการดูแลผูสูงอายุ ครอบครัวในสังคมตะวันตกนั้นโดย
มากพอลูกโตเปนหนุมเปนสาวก็จะแยกตัวออกไปไมไดอยูกับครอบครัวเหมือนกับสังคมคะวัน
ออกที่ความสัมพันธของครอบครัวยังใหความสํ าคัญกับการอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญมาก
กวา ดังนั้นลักษณะะของกฎหมายจึงไมไดมุงเนนที่จะใหผูสูงอายุไดรับสิทธิหรือการดูแลจาก
รัฐเทาที่ควรเพราะ รัฐเองยังเห็นวาผูสูงอายุยังมีครอบครัวที่ใหการดูแลอยู แตปรากฏวาสังคม
ไดเปล่ียนแปลงไปทํ าใหลักษณะของครอบครัวขยายแตเดิมกลับกลายเปนครอบครัวเดี่ยว
มากขึ้นทํ าใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้งไรการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว โดยที่รัฐเองก็ไมไดมีการ
บัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อใชแกไขปญหาหรือรองรับปญหาดังกลาวเลย ซึ่งตางไปจากตาง
ประเทศที่รัฐไดมีการบัญญัติกฎหมายตาง ๆ เพื่อที่จะใหความคุมครองดูแลแกผูสูงอายุเปน
อยางดี

4.1.2 การที่มีกฎหมายผูสูงอายุบังคับใชโดยเฉพาะ ในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา มีกฎหมายผู
              สูงอายุอเมริกา ( The Older American Act )    เปนผลดีในแงความชัดเจนในการรับรองสิทธิ
              ของผูสูงอายุ  มีความชัดเจนในการใหสวัสดิการ   และมีการสรางองคกรที่มีหนาที่ดูแลรับผิด

ชอบโดยตรง       มีการกํ าหนดพันธกิจใหมลรัฐมีหนาที่ในการดูแลดานสวัสดิการแกผูสูงอายุ
แตในบางประเทศ เชน ประเทศในกลุมเอเซีย ไดแก ไทย   อินโดนีเซีย   ฟลิปปนสและในกลุม
ประเทศตะวันตกบางประเทศ เชน ประเทศเยอรมัน ประเทศอิตาลี ก็ยังไมมีกฎหมายรับรอง
สิทธิของผูสูงอายุโดยเฉพาะ

4.1.3 รูปแบบของการรับรองสิทธิของผูสูงอายุตามกฎหมายประกันสังคม  เปนที่ยอมรับกันทั่วไปใน
นานาประเทศ   ถึงแมวาหลายประเทศจะไมมีกฎหมายรับรองสิทธิของผูสูงอายุโดยเฉพาะก็
ตาม หลักการตามกฎหมายประกันสังคมที่ใหสวัสดิการผูสูงอายุ      เนนการดูแลดานสุขภาพ
และทางการแพทย  เงินคาเลี้ยงชีพ  โดยผานทางกองทุนที่ผูสูงอายุไดหักเงินสมทบไวในขณะ
เมื่อตนไดทํ างาน   ซึ่งรูปแบบของสิทธิประโยชนตามกฎหมายประกันสังคมอาจไมเพียงพอใน
การคุมครองผูสูงอายุโดยยังมิไดยึดหลักแหงความเทาเทียมกัน   เพราะการคุมครองและการ
ใหสวัสดิการแกผูสูงอายุนั้นไดเฉพาะคนที่เคยทํ างานและไดหักเงินสมทบเขากองทุน      แต
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ไมคุมครองผูสูงอายุที่ยากจนและไมมีอาชีพการงานที่คงที่ ซึ่งในประเด็นนี้ในตางประเทศจะมี
การจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุในทุกกลุม แตสํ าหรับประเทศไทยการสวัสดิการแกผูสูงอายุ
ยังไมเปนธรรมตอผูสูงอายุในกลุมผูยากไร

4.1.4 ในตางประเทศจะมีการบัญญัติกฎหมายในสวนอื่น ๆ ที่เปนการรับรองและใหสวัสดิการแกผู
สูงอายุนอกเหนือไปจากกฎหมายเฉพาะ กฎหมายประกันสังคม เปนรูปแบบที่ประเทศตาง ๆ
ปฏิบัติกันโดยทั่วไป  แตทั้งนี้ ขึ้นอยูกับนโยบายของแตละรัฐ และงบประมาณสถานการณ
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม ที่จะเอื้ออํ านวยใหรัฐนั้นมีศักยภาพในการใหสวัสดิการเพิ่มเติม
มากนอยอยางไร โดยวางหลักการอยูบนพื้นฐานของความชวยเหลือผูสูงอายุโดยเทาเทียมกัน
หรือหากไมเทาเทียมกัน   อาจกํ าหนดคุณสมบัติของผูสูงอายุที่ควรไดรับสวัสดิการเฉพาะเปน
เรื่อง ๆ ไป   เชน  กฎ หมายวาดวยการหามการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับอายุในการจางงาน
กฎหมายวาดวยคนพิการ กฎหมายวาดวยการลาเพื่อไปทํ าหนาที่ในครอบครัวหรือการลาทาง
การแพทย       ในประเทศสหรัฐอเมริกา      หรือกฎหมายในบางเรื่องที่พัฒนาไปจนถึงการ
สามารถใชสิทธิที่จะตายโดยการทํ าพินัยกรรมชีวิต   ซึ่งแพรหลายในมลรัฐของสหรัฐอเมริกา
กฎหมายสวนอื่น ๆ ที่เสริมขึ้นมานี้อาจเปนรูปแบบของกฎหมายเฉพาะเรื่องดังเชนในสหรัฐ
อเมริกาก็ได    แตสํ าหรับในประเทศไทยกฎหมายที่ใหสิทธิและคุมครองแกผูสูงอายุแฝงอยูใน
กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายประกันสังคม กฎหมายแรงงาน และในกฎระเบียบตาง ๆ
ของหนวยงานของรัฐ  โดยยังไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิเปนการเฉพาะซึ่งก็ทํ าใหผูสูง
อายุยังไมไดรับสวัสดิการดีอยางเพียงพอ

4.1.5 ในตางประเทศหากวิเคราะหถึงกฎหมายผูสูงอายุโดยทั่วไปแลวจะเห็นวา มุงเนนที่จะใหสิทธิ
แกผูสูงอายุโดยมีลักษณะสํ าคัญดังนี้คือ  ใหสิทธิโดยเทาเทียมกัน ตัวอยางเชน การไดรับสิทธิ
ประโยชนในบริการสาธารณะที่จัดใหโดยรัฐและเอกชน   หรือการไดสิทธิในลักษณะพิเศษ
เชน   การไดสิทธิในรูปแบบของกฎหมายประกันสังคม  กฎหมายคนพิการ    กฎหมายแรง
งาน หรือกฎหมายที่ใหสิทธิประโยชนแกผูสูงอายุที่ยากจน เปนตน  ซึ่งการกํ าหนดสิทธิใน
ลักษณะพิเศษนั้นอาจไมสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน และตามแผนการปฏิบัติขององค
การสหประชาชาติได เพราะอาจทํ าใหผูสูงอายุไดรับสิทธิอยางไมเทาเทียมกัน ซึ่งโดยพื้นฐาน
แลวผูสูงอายุควรไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน เวนแตผูสูงอายุที่มีลักษณะเฉพาะเทานั้น
แตสํ าหรับประเทศไทยยังไมมีการบัญญัติกฎหมายที่จะใหสิทธิแกผูสูงอายุอยางเทาเทียมกัน
จะมีก็แตกฎหมายที่เปนการใหสิทธิในลักษณะพิเศษแกผูสูงอายุที่เปนขาราชการหรือลูกจาง
เอกชนที่เกษียณอายุการทํ างานเทานั้น

4.1.6 ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา มีการจัดองคกรในการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุอยางเปน
ระบบ โดยมีกฎหมายผูสูงอายุ และกฎหมายเสริม แตละมลรัฐจะคอยกํ ากับดูแลใหเปนไป
ตามกฎหมายของสหรัฐ (กฎหมายสวนกลาง) ในเรื่องผูสูงอายุ  และอาจจะมีกฎหมายเฉพาะ
ในแตละมลรัฐก็ยอมได โดยในมลรัฐจะมีตัวแทนของมลรัฐที่เรียกวา Agency    ประจํ าอยูใน
แตละเขตการปกครองที่เรียกวา “ County “    ซึ่งสามารถใหคํ าปรึกษาทางดานกฎหมายหรือ
ในดานสวัสดิการที่ควรไดรับตามกฎหมายแกผูสูงอายุที่มีปญหา รวมทั้งดูแลการบังคับใช
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กฎหมายที่เกี่ยวของใหดํ าเนินไปดวยดี ระบบเชนนี้ยังไมชัดเจนในประเทศไทย และอีกหลาย
ประเทศ ซึ่งมีองคกรที่ใหการดูแลผูสูงอายุแตเปนลักษณะของการทํ างานที่ไมเปนระบบหรือมี
หนาที่ซํ้ าซอนกัน ไมมีการจัดระบบหนวยงานและแบงหนาที่ดูแลรับผิดชอบเชนในตาง
ประเทศ

4.1.7 ในตางประเทศบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  ฝร่ังเศส    นอกจากจะมีกฎหมาย
กํ าหนดมาตราการใหการชวยเหลือในดานการรักษาพยาบาลหรือทางการแพทยแลว    ยังมุง
เนนใหการชวยเหลือในลักษณะตาง ๆ  แกผูสูงอายุที่อยูตามบานหรือกับครอบครัว ดังนี้   In
– home Services  ,  In-home medical service , Visiting – nurse service ,   การให
บริการทางกายภาพบํ าบัด (Home care ) , การบริการชวยเหลืองานบาน  ( Home help
services ) , การบริการทางดานอาหาร ( Meal services )  ,   การบริการติดตอส่ือสารใน
กรณีฉุกเฉิน ( Emergency communication service ) หรือการบริการจัดสงอาหารตามบาน
( Meal delivery  services ) เปนตน  แตสํ าหรับประเทศไทยกฎหมายที่ใหสวัสดิการผูสูงอายุ
ที่ใชอยูในเวลานี้มุงเนนในการชวยเหลือทางดานการแพทย การรักษาพยาบาล   และเงินชวย
เหลือกรณีชราภาพ แตไมไดมุงเนนชวยเหลือผูสูงอายุที่อยูตามบานเชนในตางประเทศเทาใด
นัก

สรุปไดวา ความเหมือนกันของกฎหมายสวัสดิการทั้งของไทยและตางประเทศคือ ตางก็มีจุดมุงหมายที่จะใหผู
  สูงอายุมีปนปลายชีวิตที่อยูไดอยางมีความสุขและไดรับการดูแลทั้งจากครอบครัวและจากรัฐ
  สวนที่ตางกันคือ  แนวคิดในการบัญญัติกฎหมายมาตรการตาง ๆ ที่ตางประเทศนั้นไปไกลกวาของ
   ไทยมีพัฒนาการที่ดีกวาอยางมาก ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากสภาพสังคมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่
   มีความแตกตางกันอยางมากนั่นเอง

4.2 รปูแบบและการจัดต้ังองคกรหรือหนวยงานในการบังคับใชกฎหมายของประเทศไทย

จากการเปรียบเทียบขางตน ประเทศไทยโดยรัฐควรจะตองมีการจัดรูปแบบและองคกรหรือหนวยงาน
เพื่อใหสอดคลองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ นโยบาย และแผนงาน ที่ไดมีการกํ าหนดไวแลว โดยพิจารณาถึงปญหาที่
ประสบในขณะนี้และที่คาดวาจะมีขึ้นตอไปในอนาคต    ปจจุบันมีผูสูงอายุประมาณกวา 5 ลานคน   คาดวาในป
พ.ศ.2563  จะเพิ่มเปน 10.8 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 15.3 ของประชากรทั้งหมด 1 จะเห็นไดวาในอนาคตรัฐจะ
ตองเผชิญกับปญหาในการจัดสรรงบประมาณจํ านวนเปนพันเปนหมื่นลานบาทตอป เพื่อใหเพียงพอในการจัดส
วัสดิการแกผูสูงอายุที่มีจํ านวนที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น   รูปแบบและการจัดองคกรหรือหนวยงานจะตองเนนถึงการแกไขปญหาโดยที่รัฐจะตองมีแนว
ทางในการจัดสรรและใชงบประมาณใหเพียงพอ    ทั้งนี้จะตองมีการกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการตอ
ผูสูงอายุวาจะเปนไปในทิศทางอยางไร     โดยจัดสวัสดิการใหมีความหลากหลายและใหเหมาะสมกับผูสูงอายุที่มี
พื้นฐานที่แตกตางกันในแตละกลุม ทั้งนี้จะตองเปนส่ิงที่รัฐจะพึงกระทํ าไดตอผูสูงอายุอยางเทาเทียมกันมีจัดทํ า
โครงการที่จะเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุและพยายามใหผูสูงอายุสามารถจะพึ่งพาตนเองได    รัฐควรมีนโยบายที่
                                         
1 ขอมูลจากจดหมายขาวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ปที่ 4 ฉบับที่ 8(44) กุมภาพันธ 2542
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จะปฏิบัติตอผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอหรือยากไรหรือทุพพลภาพแยกตางหาก เพราะเปนกลุมที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดเมื่อเทียบกับผูสูงอายุในกลุมอื่น

การนี้รัฐควรจัดแบงประเภทของผูสูงอายุออกเปน 2 ประเภท คือ  ประเภทที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการ
ยังชีพหรือยากไร  และประเภทมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ทั้งนี้รูปแบบการจัดสวัสดิการของผูสูงอายุทั้ง 2
ประเภทนี้    ตองมีความแตกตางกัน กลาวคือ   ประเภทแรก รัฐมีหนาที่ตองจัดสวัสดิการใหโดยไมคิดมูลคา
สวนประเภทที่สอง รัฐอาจจัดสวัสดิการใหโดยไมคิดมูลคาเฉพาะในบางดานเทานั้น    และอาจมีมาตรการทาง
กฎหมายอื่น ๆ ที่จะใหความคุมครองและอํ านวยความสะดวกสบายแกผูสูงอายุในประเภทนี้เชนที่ตางประทศมีให
อาทิ In – home Services  ,  In-home medical service , Visiting – nurse service ,   การใหบริการทางกาย
ภาพบํ าบัด (Home care ) , การบริการชวยเหลืองานบาน  ( Home help services ) , การบริการทางดานอาหาร
( Meal services )  ,   การบริการติดตอส่ือสารในกรณีฉุกเฉิน ( Emergency communication service ) หรือการ
บริการจัดสงอาหารตามบาน ( Meal delivery  services ) เปนตน โดยไมวาจะเปนองคกรของรัฐหรือของเอกชน
ใหทํ าหนาที่ดูแลผูสูงอายุแตตองเสียคาใชจาย และจัดตั้งกองทุนผูสูงอายุที่จะตองมีการจายเงินสมทบเขากองทุน
เพื่อใชในการจัดสวัสดิการ
 ซึ่งในขณะนี้นโยบายของรัฐเปนไปตามแนวคิดรัฐสวัสดิการ (Welfare State) และยังไดนํ าแนวคิดใน
หลายลักษณะเขามาใชในการจัดสวัสดิการดวย ไดแก

1.    แนวคิดการลดการพึ่งพาบริการของรัฐ   (Deinstitution Approaches)    โดยรัฐจะจัดบริการที่จํ า
เปนใหกับผูสูงอายุในครอบครัว ชุมชน โดยผูสูงอายุไมตองเขามาอยูในสถานสงเคราะห ในลักษณะของเบี้ยยังชีพ
ซึ่งยังไมสามารถจัดเปนสวัสดิการใหแกผูสูงอายุไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม เพราะปญหาในดานงบประมาณ

2. แนวคิดครอบครัว และชุมชนเปนฐาน (Family and Community-Based)  โดยจัดบริการสังคมให
กับผูสูงอายุในชุมชน  ในลักษณะการจัดตั้งศูนยสงเคราะหราษฎรประจํ าหมูบาน จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ แตการ
ดํ าเนินงานยังมีปญหาและอุปสรรคในดานงบประมาณและในดานการดํ าเนินงาน

3.     แนวคิดการจัดสวัสดิการแบบรวมในชุมชน (Collective WelFare) ในลักษณะของกองทุนฌาปน
กิจสงเคราะหก็ยังมีปญหาในทางปฏิบัติที่ผูดํ าเนินงานไมปฏิบัติใหอยูภายใตกรอบของกฎหมาย ขณะนี้ไดมีการ
ดํ าเนินการเพื่อแกไขกฎหมายดังกลาวอยู

จากนโยบายขางตน จะเห็นไดวารัฐไดพยายามจะจัดรูปแบบสวัสดิการหลาย ๆ ลักษณะ เพื่อแบงเบา
ภาระของรัฐ และเปนการลดคาใชจายในดานงบประมาณ  แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ รูปแบบที่นํ ามาใชนั้นไมสามารถ
ตอบสนองตามตองการของผูสูงอายุไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ทั้งยังมีปญหาในการดํ าเนินการจัดการ

ปญหาที่รัฐเผชิญอยูในปจจุบัน คือ ปญหาในดานงบประมาณ  ปญหาการทํ างานของหนวยงานตาง ๆ
 มีลักษณะเปนการซํ้ าซอนไมประสานกัน ขาดนโยบายที่ชัดเจน      ดังนั้นควรจะมีการจัดทํ าโครงสรางรูปแบบการ
จัดองคกรใหมและควรจะตองกํ าหนดบทบาทหนาที่ขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในลักษณะการ
ทํ างานประสานกัน  ซํ้ าเสริมกัน  เพื่อใหการทํ างานมีเอกภาพและเกิดประโยชนแกผูสูงอายุอยางเต็มประสิทธิภาพ
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สํ าหรับแนวนโยบาย แผนพัฒนา และระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของรัฐที่ผานมาไดมีการกํ าหนดรูปแบบ
และองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวกับผูสูงอายุไวบางแลว เชน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  กระทรวง
สาธารณสุข  หรือในรูปของคณะกรรมการในระดับประเทศเรียกวา คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการการสังคม
แหงชาติ (กสค.) และในระดับจังหวัดเรียกวา คณะกรรมการสงเสริมการสวัสดิการสังคมจังหวัด (กสจ.)2 เปนตน
แตก็ยังไมมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อกํ าหนดรูปแบบและองคกรหรือหนวยงานอยางชัดเจน ประกอบกับการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลบอยครั้งทํ าใหการทํ างานของหนวยงานและกระทรวงที่เกี่ยวของไมตอเนื่องและเปนไปตาม
กระแสการเมือง  แตเมื่อพิจารณาจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันแลวมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผูสูงอายุที่กํ าหนดใหรัฐ
ตองจัดทํ ากฎหมายเพื่อกํ าหนดสิทธิและหนาที่ของผูสูงอายุใหเปนรูปธรรม

ลักษณะของรูปแบบและองคกรหรือหนวยงานในการบังคับใชกฎหมาย ควรกํ าหนดดังนี้
4.2.1 กํ าหนดนโยบายแหงชาติในสวนของผูสูงอายุที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจะตองดํ าเนินการ แมวาจะ

มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล รัฐบาลใหมก็จะตองดํ าเนินการใหเปนไปตามนโยบายแหงชาตินี้
เสมือนหนึ่งเปนพันธกิจของรัฐที่จะผูกพันในการดํ าเนินงานเพื่อใหบรรลุถึงเปาประสงคที่จะ
กอใหเกิดผลดีตอประชาชนโดยเฉพาะผูสูงอายุ

4.2.2 จัดตั้งองคกรหรือหนวยงานที่มีหนาที่กํ ากับดูแลในดานผูสูงอายุ   ทั้งในระดับประเทศ  และ
ทองถิ่นเปนการเฉพาะโดยใหการทํ างานเปนในลักษณะตอเนื่องสัมพันธกัน   ทั้งนี้จะตองมี
การบัญญัติกฎหมายที่กํ าหนดบทบาทหนาที่ขององคกรลักษณะดังกลาวใหชัดเจนกลาวคือ
องคกรหรือหนวยงานในระดับประเทศอาจเปนในรูปของคณะกรรมการก็ไดจะเปนผูที่รับผิด
ชอบกํ ากับดูแลควบคุมการทํ างานขององคกรหรือหนวยงานในระดับทองถิ่นใชดํ าเนินการ
เปนไปตามนโยบายหรือแผนงาน

4.2.3 ตองยกระดับความสํ าคัญของสภาผูสูงอายุ    และชมรมผูสูงอายุ   โดยมีการออกกฎหมาย
ยกฐานะเปนนิติบุคคล   กํ าหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจนเพื่อใหมีศักยภาพในการทํ างาน
อยางมีประสิทธิภาพที่จะสามารถมีสิทธิตาง ๆ ไดตามกฎหมาย      ซึ่งองคกรของผูสูงอายุนี้
จะทํ าหนาที่ในฐานะตัวแทนของผูสูงอายุ   ในการกํ าหนดนโยบาย หรือแนวทางตาง ๆ ที่จะ
เปนผลดีตอผูสูงอายุ    ทั้งยังจะเปนการสรางพลังในการเรียกรองตอรัฐ    เพราะตามรัฐธรรม
นูญปจจุบันใหสิทธิแกประชาชนจํ านวน 50,000 คนที่จะกระทํ าการใด ๆ ไดตามที่รัฐธรรม
นูญกํ าหนดไดหลายประการ  เชน   การเสนอรางกฎหมาย การถอดถอนฝายบริหาร เปนตน

4.2.4 จัดแบงประเภทของสวัสดิการที่รัฐจะใหกับผูสูงอายุ โดยใหความชวยเหลือไมคิดมูลคา
เฉพาะผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอหรือยากไร    แตทั้งนี้รัฐจะตองมีการจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมแกผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอแกการยังชีพดวย

4.2.5 สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ โดยมีการออกกฎหมายมา
กํ ากับดูแลเพราะ จะสามารถชวยแบงเบาภาระของรัฐในการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ
เพราะ รัฐคงจะไมสามารถจะจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุอยางเทาเทียมกันไดเนื่องจาก
ปญหาของการจัดสรรในดานงบประมาณอาจไมเพียงพอ

                                         
2 ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวย การสงเสริมการสังคมแหงชาติ พ.ศ.2537
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 4.2.6  กํ าหนดใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุในทองถิ่นตน     โดยสงเสริมใหมีความ
               สัมพันธอันดีระหวางคนในชุมชนและผูสูงอายุในชุมชน    โดยอาจจัดตั้งเปนองคกรที่มีรูปแบบ
               เฉพาะที่เหมาะสมสํ าหรับทองถิ่นได

4.3 มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม

จากการวิจัยพบวา การที่จะกํ าหนดมาตรการเชนไรในทางกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุควรที่
จะตองจัดทํ าใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ   แผนแมบทตาง ๆ  แนวนโยบายของรัฐ    ปฎิญญาผูสูงอายุไทย
ตามหลักการของสหประชาชาติ และกฎหมายสิทธิมนุษยชน  ซึ่งมาตรการทางกฎหมายในที่นี้ หมายถึง  กฎ
ระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ  ที่รัฐจะตองดํ าเนินการบัญญัติ เพื่อใหมีผลบังคับใชและตองปฏิบัติตามอยางเปน
รูปธรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้

4.3.1 การบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
จากการศึกษาพบวา ในปจจุบัน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ   ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ยังมิ

ไดมีการกํ าหนดสิทธิในลักษณะเฉพาะ ทํ าใหผูสูงอายุบางกลุมเทานั้นที่ไดรับประโยชนจากกฎหมายที่มีอยู คือ
กลุมผูสูงเปนขาราชการบํ านาญ และกลุมผูสูงอายุที่เปนลูกจางเอกชน   สวนผูสูงอายุในกลุมเกษตรกรรมและ
กลุมยากไรยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่กํ าหนดสิทธิ ทํ าใหยังไมไดรับสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม

แตโดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งเปรียบเสมือนกฎกติกาในการบริหารประเทศมีสถานะเปนกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ ไดมีการกํ าหนดแนวนโยบายสวัสดิการผูสูงอายุไวอยางชัดเจนตามมาตรา 54 โดยเมื่อ
พิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวแลวจะเห็นไดวาเจตนารมณของกฎหมายนั้นประสงคจะใหความชวยเหลือแกผู
สูงอายุ โดยมีเกณฑพิจารณาอยู 2 ประการ คือ
 1. อายุตองเกินหกสิบปบริบูรณ และ

2. รายไดตองไมมีเพียงพอแกการยังชีพ
ดังนั้น ประเด็นนี้คงชี้ใหเห็นวา แนวนโยบายของรัฐตอการจัดสวัสดิการผูสูงอายุนาจะมุงเนนใหความ

ชวยเหลือแกกลุมผูสูงอายุกลุมเกษตรกรรมและกลุมยากจนเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น   และนาจะเปนการสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐตามแนวคิดรัฐสวัสดิการ (Welfare State)  ที่รัฐจะจัดสวัสดิการใหเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่ยาก
จน ไมมีผูดูแล และชวยเหลือตัวเองไมได เพราะหากรัฐตองจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุทุกคนอยางเทาเทียมกันใน
ทุกกรณีแลวคงจะตองใชงบประมาณจํ านวนมหาศาลซึ่งรัฐไมสามารถจัดได  แตทั้งนี้รัฐอาจมีการกํ าหนดมาตร
การที่จะจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุในกลุมที่เปนขาราชการบํ านาญและกลุมลูกจางเอกชนแยกตางหาก เปนคนละ
รูปแบบเพราะกลุมดังกลาวมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ  ดังนั้น การจัดทํ ากฎหมายผูสูงอายุ จึงควรใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

4.3.2  การจัดทํ าพระราชบัญญัติผูสูงอายุ
ในขณะนี้  ทราบวาไดมีการจัดทํ ารางพระราชบัญญัติผูสูงอายุเสร็จเปนที่เรียบรอย และกํ าลังอยูในขั้น

ตอนเพื่อเตรียมการนํ าเสนอตอรัฐสภา แตคณะผูวิจัยพบวารางพระราชบัญญัติดังกลาวยังมีความไมชัดเจนใน
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ประเด็นของสิทธิประโยชนที่จะใหแกผูสูงอายุ และในการใชถอยคํ าในตัวบทกฎหมายไมเปนไปในแนวทางที่สอด
คลองกันอันอาจจะกอใหเกิดปญหาในการตีความไดเมื่อมีการบังคับใช  ไดแก

1. ประเด็นตามมาตรา 13  กํ าหนดใหบุตรหลานและญาติสืบสายโลหิตโดยตรงหนาที่การ
เล้ียงดูบุพการี และตามมาตรา 14 หากบุคคลอื่นที่มิใชบุตรหลานหรือญาติสืบสายโลหิต
ของผูสูงอายุเปนผูเล้ียงดู โดยจะไดรับสิทธิในการหักเงินคาลดหยอนภาษี การใหส่ิงของ
และส่ิงจํ าเปนตาง ๆ  ปญหาในทางปฏิบัติก็คือ มีการกํ าหนดหลักเกณฑในการเลี้ยงดู
อยางไรเปนขอพิจารณาวาผูเล้ียงดูจะไดรับสิทธิตามที่กฎหมายกํ าหนด  และในกรณีที่
ใหบุคคลอื่นที่ไมใชลูกหลานเลี้ยงดูมีเกณฑพิจารณาอยางไรที่จะใหสิทธิในการเลี้ยงดู

ดังนั้น จากประเด็นขางตนควรมีการกํ าหนดมาตรฐานขั้นตํ่ าในการเลี้ยงดู และควร
มีการกํ าหนดเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มิใชลูกหลานในการเขาดูแล
อุปการะเลี้ยงดูผูสูงอายุ นอกจากนี้นาจะตองจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบในการพิทักษ
สิทธิใหแกผูสูงอายุดวยวาจะไดรับการเลี้ยงดูที่ดีตามมาตรฐานที่รัฐกํ าหนด โดยใหหนวย
งานของดังกลาวเขาไปตรวจสอบดูแลเพื่อผูสูงอายุจะไดรับการดูแลตามเจตนารมณของ
กฎหมายอยางแทจริง และเปนการปองกันมิใหการปฏิบัติตามหนาที่นี้เปนไปในลักษณะ
โดยไมสุจริต และควรมีการกํ าหนดโทษดวยหากบุคคลใดไดมีการแสวงหาประโยชนใน
กรณีนี้โดยไมสุจริต

2. ประเด็นตามมาตรา 16  ผูสูงอายุจะไดรับบริการสุขภาพที่เหมาะสมจากรัฐโดยไมคิดมูล
คา  ปญหาที่นาจะเกิดขึ้นคือ ในการตีความคํ าวา “ที่เหมาะสม” มีบรรทัดฐานแคไหน
เพียงใดใครเปนผูกํ าหนดรัฐหรือสถานบริการสาธารณสุข  และความเปนไปไดที่ผูสูงอายุ
จะไดรับทุกคนอยางทั่วถึงอยางเปนธรรมหรือไม เพราะจากบทบัญญัตินี้ครอบคลุมถึงผู
สูงอายุทุกคนไมไดจํ ากัดสิทธิเฉพาะที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ซึ่งรัฐจะตองมีการ
จัดสรรในดานงบประมาณใหเพียงพอ เพราะเมื่อบัญญัติเปนสิทธิตามกฎหมายแลวรัฐ
จะตองดํ าเนินการตามสิทธินั้น  ซึ่งหากรัฐทํ าไมไดผูสูงอายุที่ไมไดรับการบริการสุขภาพ
อาจถือไดวาตนถูกละเมิดสิทธิได

3. ประเด็นการใชถอยคํ าในกฎหมายไมสอดคลองกัน อาจเกิดปญหาในการตีความไดคือ
ในมาตรา 19 ที่บัญญัติวา “ผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ” และในมาตรา
26 ที่บัญญัติวา “ผูสูงอายุที่ยากไร”  ทั้งสองกรณีนี้เปนผูสูงอายุกลุมเดียวกันหรือไม หาก
เปนกลุมเดียวกันก็ควรที่จะใชถอยคํ าที่เหมือนกัน และหากไมใชกลุมเดียวกันก็ควรที่จะ
มีคํ านิยามที่ชัดเจนวาผูสูงอายุดังกลาวหมายถึง ผูสูงอายุลักษณะเชนใด

4.3.3 การจัดทํ ากฎหมายในสวนอื่น ๆ
นอกจากรัฐจะตองดํ าเนินการจัดทํ ากฎหมายโดยตรงเกี่ยวกับผูสูงอายุแลว ควรที่จะตองมีการจัดทํ า

กฎหมายในสวนอื่น ๆ      เพื่อใหสอดคลองและรับกันเปนระบบในแนวนโยบายที่จะใหชุมชนไดมีสวนรวมในการ
จัดสวัสดิการควรมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อกํ าหนดบทบาทหนาที่ ซึ่งในขณะนี้ทราบวามีการจัดทํ ากฎหมายใน
ลักษณะดังกลาวแลว คือ พระราชบัญญัติกํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่น   พ.ศ………อยูในขั้นตอนรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเปนการกํ าหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น    ไมวาจะเปน องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) , เทศบาล ,  องคการบริหารสวนตํ าบล (อบต.) , เมือง
พัทยา และกรุงเทพมหานคร    เฉพาะในสวนการกํ าหนดอํ านาจ และหนาที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ
มาตรา 17 อนุ 10 บัญญัติวา “การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอย
โอกาส”     ซึ่งคณะผูวิจัยเห็นวา อาจจะเกิดปญหาในความชัดเจนของการบริหารงานดานสวัสดิการตอไปวา
หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุหรือหนวยงานในสวนทองถิ่น  หนวยงานใดจะเปนผูรับผิดชอบ
ในการจัดสวัสดิการ   ดังนั้นควรที่จะมีการออกกฎหมายที่กํ าหนดบทบาทหนาที่ขององคกรในสวนระดับประเทศ
และทองถิ่นใหชัดเจน เพื่อมิใหการดํ าเนินการเปนลักษณะของการซํ้ าซอน ซึ่งลักษณะการทํ างานของทองถิ่นควร
จะประสานตามแนวนโยบายของรัฐ มีการกํ าหนดหนวยงานที่ประสานงานกับสวนทองถิ่น เพื่อใหการดํ าเนินงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน     

จากวิจัยพบวา ในสวนขององคกรทองถิ่นมักไดกํ าหนดในสวนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุไวแลวเปนใน
ลักษณะของนโยบายในภาพรวม ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลไดนาที่จะตองมีการกํ าหนดแผนงานและหนวยงานที่จะตองรับ
ผิดชอบในระดับทองถิ่นใหชัดเจนโดยทั้งนี้จะตองอิงกับนโยบายของรัฐดวย



บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

จากปญหาของสังคมที่ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งไรการดูแลและมีจํ านวนเพิ่มมากขึ้น     ถึงแมวารัฐจะมีหนวย
งานที่ใหความดูแลในการจัดสวัสดิการสังคม    แตก็ยังไมทั่วถึงและเปนธรรมเพื่อเปนการแกไขปญหาและรับรอง
สิทธิของผูสูงอายุโดยชัดเจน      รัฐควรหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อเปนกลไกสํ าคัญใน
การแกไขปญหา เนื่องจากที่ผานมายังไมมีกฎหมายผูสูงอายุโดยเฉพาะ  เปนเพียงแตมีบทบัญญัติที่ใหความรับ
รองและคุมครองสิทธิของผูสูงอายุไวบางตามที่ปรากฏอยูในกฎหมายตาง ๆ  เชน ในพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533  หรือในกฎหมายบํ าเหน็จบํ านาญที่จํ ากัดใหสิทธิเฉพาะผูสูงอายุที่เปนขาราชการ และที่สํ าคัญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 บัญญัติรับรองสิทธิของผูสูงอายุไวชัดเจนกวารัฐธรรมนูญฉบับ
กอน ๆ      ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมสํ าหรับผูสูงอายุจึงเปนเรื่องจํ าเปนที่รัฐควรจะบัญญัติเพื่อ
บังคับใชและรับรองสิทธิของราษฎรผูสูงอายุโดยเร็วเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

จากการวิเคราะหโดยศึกษาเอกสาร  ขอมูล   รายงานที่เกี่ยวของ   ที่ครอบคลุมเฉพาะกฎหมายสวัสดิ
การผูสูงอายุทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศพบวา   สิทธิของผูสูงอายุมีปรากฏอยูในกฎหมายระหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย     และบัญญัติไวชัดเจนในปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน ซึ่งตองถือเปนแนวทางใหทุกรัฐทุกประเทศตองยึดถือและปฏิบัติตาม  นอกจากนี้ตามแนวนโยบาย
ขององคการสหประชาชาติ     ไดจัดใหมีแผนปฏิบัติการระหวางประเทศเกี่ยวกับผูสูงอายุในป  ค.ศ.1982  ซึ่งเปน
มาตรการระหวางประเทศครั้งแรกที่กลาวถึงการปฏิบัติตอผูสูงอายุ โดยมีจุดมุงหมายเกี่ยวกับความเปนไปไดใน
การพัฒนาและความจํ าเปนขั้นพื้นฐานของประชากรผูสูงอายุ   โดยสงเสริมใหมีการรวมมือกันในระดับภูมิภาค
และระหวางประเทศเพื่อทํ าใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดีขึ้น    กระจายสิทธิประโยชนตาง ๆ    ใหเหมาะสม
เคารพตอความเปนมนุษย ความเปนธรรมทางสังคม   การปราศจากการเลือกปฏิบัติในดานอายุ  เพศ ปญหา
ตาง ๆ ของผูสูงอายุควรไดรับการแกไขอยางจริงจัง และเคารพตอสิทธิทางมนุษยธรรมของผูสูงอายุโดยตระหนัก
ถึงบริบททางดานธรรมเนียมประเพณี โครงสรางและคุณคาทางวัฒนธรรม  และกํ าหนดภาระกิจใหรัฐ โดยเฉพาะ
องคกรสวนทองถิ่น  ภาคเอกชนที่มิไดสังกัดรัฐบาล   อาสาสมัครอิสระ    และอาสาสมัครขององคการตาง ๆ  รวม
ทั้งสภาผูสูงอายุและชมรมผูสูงอายุ  ควรมีสวนสํ าคัญที่จะทํ าใหเกิดการกํ าหนดมาตรการเพื่อใหการสนับสนุน
และรวมกันในการจัดทํ ากฎหมายผูสูงอายุ

ความชัดเจนในนโยบายขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับผูสูงอายุ       เกิดขึ้นจากการประกาศใหป
ค.ศ.1999 เปนปผูสูงอายุสากล โดยประกาศหลักการในการเคารพสิทธิของผูสูงอายุในฐานะที่เปนสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานมีหลักการ 18 ขอ      อันถือเปนหลักสํ าคัญที่ภาคีสมาชิกขององคการสหประชาชาติจะตองเคารพและ
นํ าไปปฏิบัติตามนั้น เนนถึงสิทธิอันจํ าเปนที่ผูสูงอายุควรไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว ชุมชน และรัฐ
การรับรองสิทธิตางๆ ที่พึงมีพึงไดในสังคม โดยยึดหลักความเทาเทียมกันในความเปนมนุษย
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ในประเทศไทย แนวคิดและความเปนมาเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุ     อิงอยูกับหลักวัฒนธรรมประเพณีเปน
สํ าคัญ แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุตามที่ปรากฏอยูในตัวบทกฎหมาย   ไดแก     สิทธิในการรับมรดก
สิทธิไดรับคืนทรัพยสินดวยเหตุเนรคุณและสิทธิที่จะไมถูกฟองในคดีแพงและคดีอาญาจากบุตรตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  สิทธิที่จะไมถูกทอดทิ้งตามประมวลกฎหมายอาญา     แตภายหลังสิทธิของผูสูงอายุ
เริ่มปรากฏเดนชัดขึ้นในแนวนโยบายของรัฐ    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พระราชบัญญัติประกันสังคม
ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี และในการดํ าเนินงานของสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ   เชน    กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม  กระทรวงสาธารณสุข และรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ      อันนับเปนรางกฎหมายที่รับรองสิทธิ
ของผูสูงอายุโดยตรงแตก็ยังไมครอบคลุมและในประโยชนแกผูสูงอายุเทาที่ควร

กฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิการของผูสูงอายุในประเทศไทย  ปจจุบันไดแกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540  อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีบทบัญญัติที่กํ าหนดสิทธิตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับผูสูง
อายุไวอยางชัดเจน  นอกจากนี้ในกฎหมายฉบับอื่น ๆ เชน   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ประมวล
กฎหมายอาญา  พระราชบัญญัติประกันสังคม  ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พระราชกฤษฎีกาแบง
สวนราชการกรมประชาสงเคราะห  พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับบํ าเหน็จบํ านาญ  ในสวนของนโยบายของรัฐเกี่ยว
กับสวัสดิการของผูสูงอายุ  ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8  ซึ่งกํ าหนดแนวทางหลัก
ในการพัฒนากลุมผูสูงอายุยากจนที่ไมมีญาติหรือผูเล้ียงดู        แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมศาสตร
แหงชาติที่มุงพัฒนาศักยภาพ   ในการจัดกิจกรรมและการรวมกลุม  จัดหาอาชีพที่เหมาะสม  การคุมครองดูแล
ในชุมชน  การขยายศูนยบริการทางสังคม  จัดตั้งสถานสงเคราะหใหแกผูสูงอายุ  รวมทั้งจัดใหมีกฎหมายที่จัด
บริการสวัสดิการดานตาง ๆ   ใหแกผูสูงอายุ       แผนสํ าหรับผูสูงอายุระยะยาวที่ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการผู
สูงอายุแหงชาติที่มีนโยบายเรงรัดใหมีพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ใหความคุมครองแกผูสูงอายุในดานสวัสดิ
การตาง ๆ     รวมทั้งขยายบริการในศูนยบริการและศูนยสงเคราะหผูสุงอายุเคลื่อนที่ใหมากขึ้น    และนโยบาย
และมาตรการผูสูงอายุระยะยาว ( พ.ศ.2535 – 2554 )  แผนพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคม  แผนประชา
สงเคราะหแมบท ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544 )          ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริม
การสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2537  ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหง
ชาติ พ.ศ. 2542     และปฏิญญาผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2542    และในขณะนี้ไดอยูในระหวางการจัดทํ ารางพระราช
บัญญัติผูสูงอายุซึ่งนับไดวาเปนกฎหมายที่บัญญัติรับรองสิทธิของผูสูงอายุโดยตรงที่ยังไมเคยมีมากอน

กฎหมายผูสูงอายุของนานาประเทศ      มีความเหมือนและความแตกตางกับกฎหมายของประเทศไทย
ประเทศที่มีกฎหมายสํ าหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ  และมีกฎหมายอื่น ๆ บัญญัติเสริม  เพื่อรับรองสิทธิของผูสูงอายุ
ในกรณีตาง ๆ คือ สหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีกฎหมายผูสูงอายุอเมริกา ( The Order American Act )  กํ าหนดนโยบาย
ใหมลรัฐใหสิทธิประโยชนแกผูสูงอายุ              และสงเสริมใหมีการพัฒนาโครงการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ
กฎหมายวาดวยการหามเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับอายุในการจางงาน (The Age Discrimination Employment Act)
กฎหมายวาดวยคนพิการ  (The American with Disabilities Act)      กฎหมายวาดวยการลาเพื่อไปทํ าหนาที่ใน
ครอบครัวหรือการลาทางการแพทย      (The Family and Medical Leave Act)      รวมทั้งการทํ าพินัยกรรมชีวิต
( Living will )  สวนกฎหมายของประเทศอื่น ๆ เชน ประเทศอังกฤษ  ประเทศฝรั่งเศส   ประเทศสวีเดน   ประเทศ
ฟลิปปนส    อินโดนีเซีย   รวมทั้งประเทศไทย  การใหสวัสดิการแกผูสูงอายุเปนไปในรูปแบบของกฎหมายประกัน



55

สังคม  และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ       และยังไมมีกฎหมายที่บัญญัติรับรองสิทธิโดยเฉพาะเหมือนเชน สหรัฐ
อเมริกา

จึงอาจกลาวไดวา     รูปแบบของการรับรองสิทธิของผูสูงอายุตามกฎหมายประกันสังคมเปนแนวทางที่
นานาประเทศปฏิบัติกันทั่วไป     แตอาจไมเพียงพอในการคุมครองผูสูงอายุโดยเทาเทียมกัน  เพราะคุมครองและ
ใหสวัสดิการแกผูสูงอายุที่ไดเคยทํ างานและหักเงินสมทบเขากองทุน      แตไมคุมครองผูสูงอายุที่ยากจนและไมมี
อาชีพการงาน     สวนการบัญญัติกฎหมายในสวนอื่น ๆ    ที่เปนการรับรองและใหสวัสดิการแกผูสูงอายุขึ้นอยูกับ
นโยบาย   สถานการณทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่จะกอใหเกิดศักยภาพเพียงใด  การใหสวัสดิการแกผูสูงอายุ
โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ สิทธิที่ใหแกผูสูงอายุโดยเทาเทียมกันและสิทธิที่ใหแกผูสูงอายุที่มีลักษณะพิเศษ
หากรัฐใดที่มุงใหสิทธิแกผูสูงอายุที่มีลักษณะพิเศษอยางเดียว    อาจไมสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนและแผน
การปฏิบัติการขององคการสหประชาชาติได

กฎหมายสวัสดิการของผูสูงอายุในบางประเทศโดยเฉพาะกลุมประเทศยุโรป  มิไดมุงชวยเหลือทางดาน
การแพทย การรักษาพยาบาล  เงินชวยเหลือกรณีชราภาพแตอยางเดียว      แตยังเนนถึงการชวยเหลือในรูปแบบ
ของ In – home services แกผูสูงอายุที่อยูในบาน      เพื่อใหอยูในบานของตนไดอยางมีความสุขโดยไมจํ าเปน
ตองเขาพักยังสถานสงเคราะหคนชราเสมอไป

รัฐควรตองมีการจัดรูปแบบและองคกร  เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบายและแผนงาน  เนนถึง
การแกไขปญหา  แนวทางในการจัดสรรและใชงบประมาณใหเพียงพอ   กํ าหนดทิศทางเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
สังคมตอผูสูงอายุใหมีความหลากหลายและเหมาะสมกับผูสูงอายุที่มีพื้นฐานที่แตกตางกันในแตละกลุม  ใหผูสูง
อายุสามารถพึ่งพาตนเองได    กํ าหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอหรือยากไรหรือทุพพล
ภาพเปนพิเศษ  รัฐควรจัดแบงประเภทของผูสูงอายุออกเปน 2 ประเภท คือ  ประเภทที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการ
ยังชีพหรือยากไร  และประเภทที่มีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ    โดยมีรูปแบบการจัดสวัสดิการที่ตางกันและควร
นํ าแนวคิดในเรื่องรัฐสวัสดิการมาใช  อันไดแก แนวคิดการลดการพึ่งพาบริการของรัฐ    แนวคิดครอบครัวและชุม
ชนเปนฐาน  และแนวคิดการจัดสวัสดิการแบบรวมในชุมชน  เพื่อแบงเบาภาระของรัฐ  และเปนการลดคาใชจาย
ในดานงบประมาณ

เพื่อเปนการแกไขปญหาในการจัดสรรงบประมาณ  ปญหาการทํ างานของหนวยงานตาง ๆ ที่มีลักษณะ
ซํ้ าซอนไมประสานกัน  รัฐควรจัดโครงสรางรูปแบบการจัดองคกรใหมใหเปนระบบและมีหนาที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจนมีการประสานการทํ างานระหวางสวนกลางและสวนทองถิ่น  เพื่อใหการทํ างานมีเอกภาพและมีประสิทธิ
ภาพ  โดยการกํ าหนดนโยบายแหงชาติจัดตั้งองคกรที่มีหนาที่กํ ากับดูแลในดานผูสูงอายุทั้งในระดับประเทศและ
ทองถิ่นเปนการเฉพาะ ยกระดับความสํ าคัญของสภาผูสูงอายุและชมรมผูสูงอายุ        โดยควรมีการออก
กฎหมายที่จะยกฐานะใหเปนนิติบุคคลและกํ าหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน    จัดแบงประเภทของสวัสดิการที่
รัฐจะใหแกผูสูงอายุในแตละกลุม      สนับสนุนใหภาคหรือองคกรเอกชนมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ
โดยมีการออกกฎหมายในกํ ากับดูแล  และกํ าหนดใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุในทองถิ่นตน

มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม   รัฐควรบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
และมีกฎหมายกํ าหนดสิทธิใหแกผูสูงอายุโดยเฉพาะในแตละกลุมจากพื้นฐานที่มีความแตกตางกัน เพื่อทํ าให
เกิดความเปนธรรมในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ  หากมองในภาพรวมควรมุงเนนใหความชวยเหลือแกกลุมผูสูง
อายุกลุมเกษตรกรรมและกลุมยากจนใหเปนรูปธรรมมากขึ้น การจัดทํ ากฎหมายผูสูงอายุจึงควรจัดทํ าใหสอด
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คลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่มีเจตนารมณใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุ  โดยมีเกณฑพิจารณาอยู  2
ประการ คือ อายุตองเกินหกสิบปบริบูรณ และรายไดตองไมมีเพียงพอแกการยังชีพ

ในสวนของรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุที่กํ าลังดํ าเนินการจัดทํ าในปจจุบัน ผูวิจัยเห็นวายังมีความไม
ชัดเจนในประเด็นของสิทธิประโยชนที่จะใหแกผูสูงอายุ และในการใชถอยคํ าในตัวบทกฎหมายที่ไมชัดเจนนาจะ
มีปญหาตองตีความในหลาย ๆ ประเด็นไดในอนาคต

นอกจากรัฐจะดํ าเนินการจัดทํ ากฎหมายโดยตรงที่เกี่ยวกับผูสูงอายุแลว ควรจะตองมีการจัดทํ ากฎ
หมายในสวนอื่น ๆ  เพื่อสอดคลองและรับกันทั้งระบบ และนาจะมุงเนนใหทองถิ่นและชุมชนไดมีสวนรวมในการ
จัดสวัสดิการมากขึ้น    ควรมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อกํ าหนดบทบาทหนาที่ชัดเจนของหนวยงานที่รับผิดชอบดู
แลผูสูงอายุทั้งในระดับประเทศและทองถิ่นเพื่อใหการทํ างานสอดรับกันทั้งระบบ จะไดไมเกิดการดํ าเนินงานใน
ลักษณะซํ้ าซอน

5.2 ขอคดิเหน็จากการเสวนาระดมความคิดเกี่ยวกับกฎหมายผูสูงอายุ

ในการจัดเสวนาระดมความคิดโดยพิจารณาจากขอมูลการวิจัยและรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ สรุป
ประเด็นที่นาสนใจไดดังนี้

1. รูปแบบในการจัดสวัสดิการของตางประเทศนั้นมีความหลากหลาย ที่เอื้อประโยชนใหแกผูสูงอายุ
ไดเปนอยางดีในทุกดาน ซึ่งประเทศไทยควรจะไดนํ ารูปแบบดังกลาวมาใชบาง

2. รูปแบบในการจัดสวัสดิการในแถบเอเซียมีลักษณะที่คลายคลึงกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพื้นฐาน
ทางสังคม วัฒนธรรมและจารีตประเพณีไมแตกตางกันเทาใดนัก

3. ในดานกฎหมายของตางประเทศมีกฎหมายเฉพาะผูสูงอายุที่กํ าหนดสิทธิและหนาที่ ทั้งยังมี
กฎหมายอื่น ๆ ที่เปนการสนับสนุนและเกื้อหนุนกันและกัน    ซึ่งทํ าใหการคุมครองดูแลและการให
สวัสดิการผูสูงอายุเปนระบบและครอบคลุม

4. ผูสูงอายุของไทยยังไมมีกฎหมายที่บัญญัติใหการรับรองสิทธิเปนการเฉพาะ ควรจะตองมีการบักฎ
หมายที่รับรองสิทธิเปนการเฉพาะ และตองครอบคลุมแกผูสูงอายุในทุกกลุมโดยเฉพาะกลุมผูสูง
อายุที่ยากไร

5. ขาราชการบํ านาญมีความเห็นวาควรมีการปรับเงินบํ านาญใหเหมาะสมกับสภาพของเงินเฟอใน
แตละชวงเวลาดวย สวนลูกจางเอกชนที่มีประกันสังคมจายบํ านาญใหเมื่อชราภาพเห็นวาควรมี
การเพิ่มอัตราการจัดเก็บใหมากขึ้นกวาในปจจุบันเพราะ ที่จายสมทบในเวลานี้เปนจํ านวนคอน
ขางจะนอยเมื่อครบเวลาอาจจะไดรับเงินบํ านาญที่ไมเพียงพอตอการยังชีพในสังคมเวลานั้นได

6. กลไกตามรัฐธรรมนูญที่รัฐกํ าหนดใหประชาชน 50,000 คนสามารถลงชื่อเสนอกฎหมายไดนั้นมี
ความเห็นวา วิธีการในทางปฏิบัติคอนขางยุงยากและใชเวลาเพราะจะตองมีการตรวจสอบลายมือ
ชื่อทั้งหมดวาบุคคลที่ลงลายมือชื่อนั้นมีสิทธิถูกตองตามกฎหมายหรือไม      เนื่องจากตามรัฐธรรม
นูญปจจุบันมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับการใชสิทธิเลือกตั้งวา หากบุคคลใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะตอง
เสียสิทธิทางการเมืองตั้งในหลาย ๆ กรณี เชน สิทธิในการลงลายมือช่ือเสนอรางกฎหมาย เปนตน
และไมใชแตวาลงลายมือชื่อแลวมีผลทันที ยังมีกระบวนการตรวจสอบและขั้นตอนอีกหลายอยาง
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เชน จะตองมีการแนบสํ าเนาเอกสารประกอบการลงชื่อดวย ไดแก สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน
หรือสํ าเนาทะเบียนบาน  ทั้งนี้ไดมีผูรวมเสวนาเสนอวาทางที่ดีที่สุดนาจะตองใหนักการเมืองเปนผู
ผลักดันกฎหมายจะทํ าไดรวดเร็วกวา

7. ควรมีการเรียกรองใหรัฐกํ าหนด ความชัดเจนในการจัดทํ ารางกฎหมายผูสูงอายุเพราะ นับแตรัฐ
ธรรมนูญปจจุบันประกาศใชถึงวันนี้เปนเวลา 3-4 ปแลวก็ยังไมมีกฎหมายบัญญัติออกมาในการ
รับรองและคุมครองสิทธิใหเแกผูสูงอายุเลย โดยรัฐนาจะไดกํ าหนดระยะเวลาวาจะมีการประกาศ
ใชกฎหมายนี้ในเวลาใดที่แนนอน

8. ในสวนที่เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ มีขอคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
8.1 ประเด็นในการกํ าหนดสิทธิตาง ๆ  ยังไมครอบคลุมในทุกเรื่อง บางประเด็นยังขาด

รายละเอียดที่จะทํ าใหเห็นแนวทางในการปฏิบัติ เชน มาตรา 23 1ในการใหการ
ศึกษาแกผูสูงอายุจะเปนไปในรูปแบบใดอยางใดก็ไมปรากฏรายละเอียดนาที่จะ
กํ าหนดเหมือนมาตรา 222 ที่บัญญัติวารายละเอียดที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

8.2 ประเด็นการยกเวนภาษีตามมาตรา 253 นาจะใหแกผูสูงอายุทุกคนไมใชเฉพาะผูที่
ไดรับบํ าเหน็จหรือบํ านาญเทานั้นเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน แตทั้งนี้ตองมีเงื่อน
ไขที่เหมาะสมและเปนธรรม และตองมีมาตรการปองกันไมใหมีการแสวงหา
ประโยชนของมาตรการนี้ผานผูสูงอายุ และการกํ าหนดอายุของผูมีสิทธิไดรับการ
ยกเวนภาษีวา 70 ปขึ้นไปจึงจะไดสิทธินี้ ซึ่งนาจะตองมีการวิเคราะหวิจัยกันใน
ประเด็นการกํ าหนดอายุนี้วา จะมีผูสูงอายุจํ านวนสักกี่คนที่จะไดประโยชนจาก
มาตรการนี้ ซึ่งผูรวมการเสวนาเห็นวาควรมีการกํ าหนดอายุใหนอยลงเชน 60 ปขึ้น
ไปก็นาจะมีสิทธินี้แลว

8.3 ประเด็นในสวนการกํ าหนดสิทธิในรูปของพินัยกรรมชีวิต ก็นาจะมีไดโดยทั้งนี้จะ
ตองไมขัดแยงตอวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของไทย เพราะในปจจุบันก็มีการ
เกิดการกระทํ าเชนวานี้เหมือนกันในประเทศไทย แตเปนลักษณะที่ไมเปดเผยหรือ
ญาติเปนผูชวยเหลือซ่ึงก็เปนการผิดกฎหมายอยูแมผูตายจะยินยอมใหกระทํ าตอ
ตนเองก็ตาม

8.4 ประเด็นการไดรับคาลดหยอนทางภาษีตามมาตรา 13 และ 144 เมื่อใหการดูแลผูสูง

                                         
1 บัญญัติวา “รัฐตองจัดใหบริการดานการศึกษาและเรียนรูแกผูสูงอายุตามความสมัตรใจ”
2 บัญญัติวา “รัฐตองลดหยอนคาโดยสาร ยานพาหนะ แกผูสูงอายุ รายละเอียดที่กํ าหนดตามกฎกระทรวง”
3 บัญญัติวา “รัฐตองยกเวนภาษีบํ าเหน็จและภาษีบํ านาญแกผูสูงอายุที่อายุ 70 ปบริบูรณิขึ้นไป”
4 บัญญัติวา “บุตรหลานและญาติสืบสายโลหิตโดยตรงมีหนาที่ตองเลี้ยงดูบุพการีที่สูงอายุ ใหอยูในครอบครัวและสังคมตามอัต
ภาพ และตองไมปฏิเสธในการเลี้ยงดูบุพการรีที่สูงอายุ เนื่องจาการสละสิทธิในการรับมรดกหรือดวยเหตุผลอื่นใด

    บุตรที่เลี้ยงดูบุพการีที่สูงอายุ มีสิทธิไดรับการหักเงินคาลดหยอนภาษี การใหสิ่งของและสิ่งจํ าเปนตาง ๆ ที่กํ าหนด
ตามกฎหมายกระทรวง”
บัญญัติวา “บุตรอื่นที่มิใชบุตรหลานหรือญาติสืบสายโลหิตของผูสูงอายุ ถาใหการอุปการะเลี้ยงดูผูสูงอายุ ใหบุคคลนั้นมีสิทธิหักคา
ลดหยอนภาษี การใหสิ่งของและสิ่งจํ าเปน สิทธิพิเศษและสวัสดิการตาง ๆ ทีกํ าหนดตามกฎหกระทรวง”



58

อายุ ควรจะตองมีการกํ าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ หนวยงานในการกํ ากับดูแล
วามีการดูแลผูสูงอายุเปนไปตามเงื่อนไขที่กํ าหนดหรือไม

8.5 ประเด็นการกํ าหนดโทษทางอาญาตอบุคคลที่กระทํ าผิดอาญาตอผูสูงอายุตาม
มาตรา 28 และมาตรา 295 เห็นวาควรที่จะนํ าบทบัญญัตินี้ไปบัญญัติอยูใน
ประมวลกฎหมายอาญานาจะดีกวาเพราะเปนเหตุฉกรรจที่ทํ าใหผูกระทํ าผิดตองรับ
โทษหนักขึ้น  การที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้อาจทํ าใหเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติสํ าหรับผูใชกฎหมายอาญาที่ไมรูถึงบทบัญญัติตามกฎหมายนี้ได

8.6 ควรเพิ่มประเด็นสิทธิการดูแลผูสูงอายุตามบาน โดยอาจกํ าหนดใหบุคคลที่ไม
ตองการเกณฑทหารมาทํ าหนาที่นี้ไดภายใตการควบคุมดูแลขององคกรในสวนทอง
ถิ่นที่จัดตั้งขึ้นสํ าหรับกรณีนี้เปนการเฉพาะ

5.3 ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะนี้เปนผลสรุปในภาพรวมของการวิจัยและการเสวนา มีรายละเอียดดังนี้
1. ควรมีการศึกษา คนควา วิจัย กฎหมายสวัสดิการผูสูงอายุของตางประเทศแลวสรุปประเด็นขอดี

ขอเสีย แลวนํ ามาเปนแบบอยางในการบัญญัติกฎหมายสวัสดิการของไทย ซึ่งวิธีการนี้จะทํ าใหเรา
ไดรับแนวความคิดในทางกฎหมายใหม ๆ เขามาใชแตทั้งนี้จะตองไมขัดตอสังคม วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีของไทย

2.    ควรมีกฎหมายที่กํ าหนดสิทธิหนาที่พื้นฐานของผูสูงอายุในรูปของพระราชบัญญัติไดแก พระราช
    บัญญัติผูสูงอายุ ซึ่งเนื้อหาของกฎหมายนี้จะตองครอบคลุมถึงกลไก สิทธิ หนาที่ตาง ๆ อาทิ

2.1 องคกรหรือหนวยงานที่ดํ าเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุ    รัฐควรจะจัดตั้งเปนการเฉพาะใหมี
หนาที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับผูสูงอายุทั้งในระดับประเทศ และทองถิ่น อาจเปนรูป
ของคณะกรรมการก็ได  และยกระดับความสํ าคัญขององคกรผูสูงอายุ เชน สภาผูสูงอายุ
หรือชมรมผูสูงอายุใหเปนนิติบุคคลเพื่อที่จะสามารถมีสิทธิหนาที่ตาง ๆ ไดตามกฎหมาย
และควรกํ าหนดใหทองถิ่นหรือชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบ  เชน องคการบริหารสวน
ตํ าบล (อบต.)  ทั้งตองสนับสนุนใหภาคเอกชนไดมีสวนในการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ
มากขึ้นโดยใหอยูในการกํ ากับดูแลของรัฐ  ซึ่งในขณะนี้ปรากฏวามีการจัดตั้งองคกรตาง
ๆ  ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในภาครัฐหลายองคกร       จึงจํ าเปนตองกํ าหนดบทบาทหนา
ที่ของแตละองคกรอยางชัดเจน เพื่อไมใหเกิดความซํ้ าซอนในการดํ าเนินงานตอไป

                                                                                                                      

5 บัญญัติวา “ในการกระทํ าความผิดอาญาซึ่งมีโทษตามประมวลกฎหมายหรือตามกฎหมายอื่น ถากระทํ าตอผูสูงอายุใหเพิ่มโทษที่
จะลงแกผุกระทความผิดขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง”
  บัญญัติวา “ในการกระทํ าความผิดในทางอาญาซึ่งมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น ถาไดกระทํ าตอผูสูง
อายุมีปญหาทางดานสุขภาพ ภาวะแหงจิต หรือความเสื่อมทางระบบประสาท โดยใชอุบายหลอกลวง หรือใชผูสูงอายุเปนเครื่องมือ
ในการกระทํ าความผิด ใหเพิ่มโทษที่จะลงแกผุกระทํ าความผิดขึ้นอีกสองในสามสวน”
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2.2 กํ าหนดใหในแตละชุมชนมีหนวยงานเกี่ยวกับผูสูงอายุ       โดยมีคณะกรรมการกํ ากับดู
แลประสานงาน เพื่อใหสอดคลองกับการทํ างานในระดับประเทศซึ่งกฎหมายจะตอง
กํ าหนดคุณสมบัติของผูจะเปนกรรมการ และกรรมการนี้ตองมีตัวแทนของผูสูงอายุรวม
อยูดวย

2.3 สิทธิของผูสูงอายุทั่วไป  รัฐควรจะกํ าหนดใหมีการออกบัตรประจํ าตัวผูสูงอายุเปนรูป
เฉพาะแกประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปทุกคน  ซึ่งบัตรดังกลาวนี้จะเปนบัตรที่ผูสูงอายุจะ
ไดนํ าไปใชในการแสดงตัว เพื่อรับสิทธิตาง ๆ ที่รัฐและเอกชนจัดหาให

2.4 จัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุอยางเทาเทียมกันในสิทธิพื้นฐาน และควรจัดสวัสดิการที่ตอง
เสียคาใชจายไมวารัฐดํ าเนินการเองหรือภาคเอกชนเปนผูดํ าเนินงานสํ าหรับกลุมของผู
สูงอายุที่มีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ และมีความตองการไดรับสวัสดิการที่ดีกวา ทั้งนี้
จะตองมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อรองรับการดเนินงานในเชิงธุรกิจนี้ เชน บานพักผูสูง
อายุ การใหการบริการดูแลภายในบาน เปนตน

2.5 สิทธิในดานสุขภาพอนามัย     รัฐควรกํ าหนดสิทธิใหผูสูงอายุในการไดรับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา     ซึ่งในที่นี้อาจไมสามารถที่จะจัดใหแกผูสูงอายุไดทุก
คน ควรมีขอกํ าจัดเฉพาะผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ      สวนผูสูงอายุที่มี
รายไดเพียงพอแกการยังชีพรัฐนาจะพิจารณานํ าระบบการประกันมาใช หรือใหสวนลด
ในการรักษาพยาบาลในสวนของรัฐและเอกชน   โดยสถานพยาบาลของเอกชนรับรักษา
พยาบาลผูสูงอายุจะไดรับการลดหยอนทางภาษี

2.6 กํ าหนดใหสถานพยาบาลในสังกัดของรัฐ    จะตองมีการแยกแผนกรับผูปวยสูงอายุเปน
การเฉพาะ  เพื่อเปนการอํ านวยประโยชนแกผูสูงอายุ

2.7 สิทธิในเบี้ยเลี้ยงชีพ     สํ าหรับผูสูงอายุที่จะมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงชีพรัฐควรจะตองให
เฉพาะแกผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอทุกคน  แตเนื่องจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรไม
เพียงพอ จึงอาจแกปญหาโดยการจัดตั้งกองทุนผูสูงอายุในชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีสวน
รวมในการดูแลผูสูงอายุ  สวนผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอแกการยังชีพไมมีสิทธิไดรับ แต
รัฐอาจจัดสวัสดิการในดานอื่น ๆ ให เชน การจัดตั้งหมูบานผูสูงอายุที่มีการอํ านวยความ
สะดวกอยางพรอมมูล  หรือไดรับการลดหยอนภาษี เงินได เงินฝากธนาคาร หรือไดรับ
สวนลดการบริการจากรัฐ

2.8 สิทธิในดานกฎหมาย  รัฐควรจัดใหมีหนวยงานที่จะใหบริการและใหคํ าปรึกษาในดาน
กฎหมายแกผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับความสะดวกและความเปนธรรม หากจะตอง
ดํ าเนินการใด ๆ    ทางกฎหมาย เชน ทํ านิติกรรมตาง ๆ  หรือการทํ าพินัยกรรม

2.9 สิทธิในดานภาษี     รัฐควรจะมีขอยกเวนการจัดเก็บภาษีรายไดตอผูสูงอายุที่มีอายุเกิน
กวา 65  ป  และควรจะยกเวนภาษีเงินฝากในกรณีที่ผูสูงอายุฝากเงินในสถาบันการเงิน
โดยกํ าหนดวงเงินที่จะไดรับการยกเวน  เพื่อใหผูสูงอายุที่มีรายไดสามารถที่จะดํ ารงชีวิต
ไดอยางไมเดือดรอน
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2.10 จัดตั้งกองทุนผูสูงอายุในชุมชน     เพื่อจะไดนํ าเงินไปใชในการพัฒนางานและจัดสวัสดิ
การแกผูสูงอายุ โดยกํ าหนดใหหนวยงานที่จัดตั้งใหชุมชนเปนผูดํ าเนินงาน

2.11 สิทธิในชีวิต      รัฐอาจกํ าหนดสิทธิที่จะใหผูสูงอายุสามารถตัดสินใจในการที่จะมีชีวิตอยู
ตอไปหรือไมโดยกํ าหนดสิทธินี้ไวอยางชัดเจนในพินัยกรรม           ในกรณีที่ผูสูงอายุ
ปวยรายแรงทั้งนี้จะตองพิจารณาแกไขกฎหมายในสวนของกฎหมายอาญาที่เกี่ยวของ          
แตการใชสิทธิในกรณีนี้อาจมีปญหาในดานของศีลธรรม และขัดตอหลักคํ าสอนทาง
ศาสนา

2.12 สิทธิที่จะไดรับความคุมครองตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน     มีการกํ าหนดโทษแกผูกระทํ า
ผิดตอผูสูงอายุในอัตราโทษที่สูงกวาทั่วไป

2.13 สิทธิจะไดรับการบริการโดยไมคิดมูลคาจากรัฐ       รัฐจะตองกํ าหนดใหชัดเจนวาผูสูง
อายุจะไดรับการบริการประเภทใดที่ไมคิดมูลคา และกํ าหนดใหเอกชนใหสวนลดในการ
ใชบริการ

2.14 สิทธิในดานการศึกษา     ในสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่จะไดรับ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไมคิดมูลคา

2.15 สิทธิในการทํ างาน       สนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและเอกชนรับผูสูงอายุเขาทํ างาน
ตองออกกฎ หมายที่จะไมเปนการจํ ากัดสิทธิในดานอายุเปนขอพิจารณาในการทํ างาน

3. รัฐตองจัดทํ ากฎหมายอื่น ๆ  เพื่อใหสอดคลองและขยายความพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  เพื่อให
การบังคับใชกฎหมายมีผลโดยสมบูรณมากยิ่งขึ้น ไดแก

3.1 กฎหมายที่กํ าหนดใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล    โดยจัดตั้งองคกรชุมชนที่มีรูปแบบ
เฉพาะ  เนนการดูแลภายในบาน (  In-home services )    สํ าหรับใหความชวยเหลือผู
สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งที่อยูในบานตามลํ าพัง  โดยสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุข

3.2 กฎหมายภาษี   กํ าหนดใหบุคคลที่เปนผูสืบสันดานโดยตรงของผูสูงอายุที่ใหการดูแลผู
สูงอายุภายในครอบครัวมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษีเงินได    หรือกรณีที่มีบุคคลอื่นซึ่ง
ไมใชผูสืบสันดานเปนผูดูแลผูสูงอายุภายในครอบครัวก็จะไดรับสิทธิการลดหยอนภาษี
เชนกัน  แตใหกรณีเชนวานี้จะตองอยูในการกํ ากับดูแลของรัฐวาบุคคลดังกลาวเหมาะ
สมหรือไมเพียงใดในการจะเปนผูใหการดูแลผูสูงอายุ

3.3 กฎหมายแรงงาน     กํ าหนดใหสิทธิแกผูสืบสันดานหรือบุคคลที่ดูแลผูสูงอายุสามารถลา
งานเพื่อดูแลผูสูงอายุได   เมื่อผูสูงอายุเจ็บปวยตองมีผูดูแลพยาบาล กํ าหนดใหมีการรับ
ผูสูงอายุเขาทํ างานโดยองคกรเอกชนจะไดรับประโยชนดานภาษีตอบแทน     โดย
กํ าหนดเงื่อนไขและวิธีการในการรับเปนการเฉพาะ และตองออกกฎหมายที่จะไมเปน
การจํ ากัดสิทธิในดานอายุเปนขอพิจารณาในการทํ างาน

3.4 กฎหมายเกี่ยวกับสถานดูแลผูสูงอายุในภาคเอกชน        เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนไดมี
สวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ       โดยกฎหมายดังกลาวจะตองกํ าหนดมาตรการในการ
ควบคุมสถานประกอบการ และมาตรฐานของสถานประกอบการ
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3.5 กฎหมายดานวิชาชีพ      ที่จะกํ าหนดใหผูประกอบอาชีพในการดูแลผูสูงอายุจะตองผาน
การอบรมจากหนวยงานที่มีหนาที่กํ ากับดูแลผูสูงอายุ

3.6 กฎหมายที่กํ าหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งในชุมชนเพื่อทํ าหนาที่ใน
การดูแลและจัดสวัสดิการแกผุสูงอายุ

3.7 กฎหมายประกันสังคมกรณีชราภาพ   ควรจะมีการปรับการจัดเก็บเงินสมทบในอัตราที่
มากขึ้นกวาเดิม   เพื่อผูประกันตนจะไดรับการจัดสรรสวัดิการและบํ าเหน็จบํ านาญชรา
ภาพในสัดสวนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

3.8 กฎหมายประกันภัย    นาจะมีการเสนอกฎหมายที่จะใหประชาชนเก็บออมมากขึ้นโดย
       กํ าหนดเบี้ยประกันภัยใหถูกลง  และขยายอายุการประกันสุขภาพใหสูงขึ้น 
3.9 กฎหมายสงเสริมการลงทุน        ตองใหการสนับสนุนในกิจการภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

กับการจัดตั้งสถานบริการเกี่ยวกับผูสูงอายุ
4. ขั้นตอนในการจัดทํ ากฎหมายผูสูงอายุ ควรใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการจัดทํ าโดยจัดใหมีตัว

    แทนขององคกรและชมรมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุไดเขารวมในการจัดทํ ารางกฎหมาย       เมื่อจัด
    ทํ ารางกฎหมายเสร็จเปนที่เรียบรอยจะตองทํ าประชาพิจารณทั่วประเทศ   และในการจัดทํ า

       กฎหมายดังกลาวจะตองมีความชัดเจนในประเด็นของผูสูงอายุที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ
       เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 54 ตีความไดวา  บุคคลที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ
       ตองมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ และไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ อยางไรจะเปนเกณฑกํ าหนด
      แสดงวามีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ        
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ภาคผนวก

บันทกึหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติผูสูงอายุ

พ.ศ………..

………………………………………………….

หลกัการและเหตุผล

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดับัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุใน
มาตรา  54 และมาตรา 80 วรรค 2 โดยมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐและใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติ
และเพื่อใหไดกฎหมายเฉพาะสํ าหรับใชเปนหลักพิจารณาเกี่ยวกับผูสูงอายุใหครบถวน จึงจํ าเปนตองตราพระ
ราชบัญญัตินี้

 ราง
  พระราชบัญญัติผูสูงอายุ
         พ.ศ………..

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยผูสูงอายุ

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ…….”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎและขอบังคับอื่น ๆ ในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
- ผูสูงอายุ หมายความวา บุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแตหกสิบปบริบูรณขึ้นไป
- กรรมการ   หมายถึง    กรรมการในคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหง

ชาติ

มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้ถูกตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540    ใหความคุม



ครองตอสิทธิและผลประโยชนที่ถูกตองตามกฎหมายของผูสูงอายุ พัฒนางานที่เกี่ยวของและตัวผูสูงอายุสงเสริม
คุณความดีของคนไทยในการใหความเคารพนับถือและเลี้ยงดูผูสูงอายุ

มาตรา 6   ในการเรียกรองสิทธิหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนของผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้
ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ผูสูงอายุจะไดรับตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรา 7  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ       เรียกโดยยอวา    “กสผ”
ประกอบดวย   นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบ
หมายเปนรองประธาน     ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี   ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม    ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข      ปลัดกรุงเทพมหานคร     ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ     เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ      เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ    อธิบดีกรมการปกครอง     อธิบดี
กรมการแพทย     อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน      อธิบดีกรมประชาสงเคราะห     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
อธิบดีกรมพลศึกษา อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน     อธิบดีกรมสุขภาพจิต   อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ     อธิบดีกรมอนามัย      ผูวาการกีฬาแหงประเทศไทย     ประธานสภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ               ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เลขาธิการสภากาชาดไทย และผูทรงคุณวุฒิ    ซึ่งนายกรัฐมนตรี
แตงตั้งไมเกินสิบคน  ซึ่งในจํ านวนนี้ตองเปนผูเกี่ยวของกับงาน      ในดานการสงเสริมและพัฒนากิจการของผูสูง
อายุอยางนอยสามคนและจากองคกรภาคเอกชนอยางนอยสามคนเปนกรรมการ

ใหหัวหนาสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสุงอายุแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุ
การ

ใหผูอํ านวยการกองสวัสดิการสงเคราะห  กรมประชาสงเคราะห  และผูอํ านวยการสถาบันเวชศาสตรผู
สูงอายุ กรมการแพทย เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

มาตรา 8  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสองปนับแตวัน
ที่ไดรับแตงตั้ง

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตํ าแหนงกอนครบวาระ    หรือในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผู
ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระในตํ าแหนง   ใหผูไดรับแตงตั้งให
ดํ ารงตํ าแหนงแทนหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตํ าแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรง
คุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตํ าแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

มาตรา 9  นอกจากการพนตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตํ าแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ



(5) นายกรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ ประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความ
สามารถ

(6) ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก      เวนแตในความผิดอันกระทํ าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

มาตรา 10  การประชุมคณะกรรมการ    ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรม
การทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม     ถาประธานไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก   กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน    ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา 11 ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่ดังนี้
(1) เสนอนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการสงเสริมกิจกรรม    บทบาทและสถานภาพของผูสูงอายุตอ

รัฐมนตรี
(2) พิจารณากํ าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว    โดยให

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนประสานงาน ติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกลาว

(3) สนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการพัฒนาผูสูงอายุ
(4) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใหมีกฏหมายหรือแกไขปรับปรุง

กฎหมายในการสงเสริมกิจกรรม บทบาท และสถานภาพของผูสูงอายุ
(5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบ

หมาย
(6) เสนอรายงานสถานการณเกี่ยวกับผูสูงอายุของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยสองปตอครั้ง
(7) เชิญขาราชการ  พนักงาน    ลูกจาง   หรือผูปฏิงานอื่นในหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของมา

สอบสวนหรือใหขอเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา

(8) พิจารณาเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับผูสูงอายุตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา 12 ใหมีสํ านักงาน กสผ. ขึ้นในสํ านักนายกรัฐมนตรี มีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและประเมินผล พรอมทั้งการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลเกี่ยวกับงานสง

เสริมกิจกรรมและบทบาทผูสูงอายุ  และจัดทํ าแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักที่คณะรัฐ
มนตรีใหความเห็นชอบ

(2) รณรงคและประสานงานกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน    ในการสนับสนุนชวยเหลือเกี่ยวกับ
งานพัฒนาผูสูงอายุ



(3) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหมีการปรับปรุงกฎหมายในการสงเสริมกิจกรรม บท
บาท และสถานภาพของผูสูงอายุ

(4) ทํ าหนาที่เปนศูนยกลางในการประสาน เผยแพร และประชาสัมพันธงานและกิจการเกี่ยวกับผูสูง
อายุ

(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา 13 บุตรหลานและญาติสืบสายโลหิตโดยตรงมีหนาที่ตองเลี้ยงดูบุพการีที่สูงอายุ ใหอยูในครอบ
ครัวและสังคมตามอัตภาพ และตองไมปฏิเสธในการเลี้ยงดูบุพการีที่สูงอายุ        เนื่องจากการสละสิทธิในการรับ
มรดกหรือดวยเหตุผลอื่นใดๆ

บุตรที่เล้ียงดูบุพการีที่สูงอายุมีสิทธิไดรับการหักเงินคาลดหยอนภาษี          การใหส่ิงของและสิ่งจํ าเปน
ตาง ๆ ที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 14 บุคคลอื่นที่มิใชบุตรหลานหรือญาติสืบสายโลหิตของผูสูงอายุ ถาใหการอุปการะเลี้ยงดูผูสูง
อายุ ใหบุคคลนั้นมีสิทธิไดรับการหักเงินคาลดหยอนภาษี    การใหส่ิงของและสิ่งจํ าเปน สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
ตาง ๆ ที่กํ าหนดตามกฎกระทรวง

มาตรา 15 สถานพยาบาลของรัฐที่มีขนาดใหญ ตองจัดสัดสวนการรองรับผูสูงอายุที่เปนผูปวยในตามที่
กํ าหนด รวมทั้งการจัดคลินิกผูสูงอายุไวในสถานพยาบาล รายละเอียดที่กํ าหนดตามกฎกระทรวง

มาตรา 16  ผูสูงอายุจะตองสามารถเขาถึง           และไดรับบริการสุขภาพที่เหมาะสมจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไมคิดมูลคา

มาตรา 17 รัฐตองสงเสริมพัฒนาการศึกษาวิจัยโรคและปญหาผูสูงอายุ   รวบรวมปญหาความตองการ
ความเหมาะสมของการใหบริการ การฝกอบรมทั้งระยะสั้น ระยะยาว  ตลอดจนการศึกษาตอเนื่องแกบุคลากรใน
การดูแลรักษาผูสูงอายุทั้งที่โรงพยาบาลและการดูแลตอเนื่องที่บาน          ใหสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ปญหาผูสูงอายุและไดมาตรฐานสากล

มาตรา 18  ใหจัดตั้ง “ กองทุนเพื่อผูสูงอายุ “ ในสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูง
อายุแหงชาติ    เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสํ าหรับใชจายเกี่ยวกับการดํ าเนินงานและสงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุและ
สนับสนุนสถาบันบริการทางการแพทย ทางการศึกษา ทางสังคมและการฝกอาชีพ ตลอดจนศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษา และองคกรที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ

กองทุนเพื่อผูสูงอายุประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล



(2) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับบริจาคจากเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ     รัฐบาล
ตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศหรือที่ไดมาจากการจัดกิจกรรมหรือหาประโยชน
จากทรัพยสินที่ไดรับบริจาค

(3) เงินจากดอกผลและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากกองทุนนี้
(4) เงินอื่น ๆ ที่ไดรับมาเพื่อดํ าเนินการกองทุนนี้

เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคสองใหสงเขากองทุนโดยไมตองสงคลังเปนรายไดแผนดิน       การบริหาร
การจัดหาผลประโยชนและการใชจายเงินกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด     โดยความเห็น
ชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา 19    ผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ       ตองไดรับการสงเคราะหชวยเหลือจากรัฐที่
กํ าหนดตามกฎกระทรวง

มาตรา 20   นายจางหรือเจาของสถานที่ประกอบการของเอกชนซึ่งรับผูสูงอายุเขาทํ างาน  มีสิทธินํ าคา
จางที่จายใหแกผูสูงอายุมาหักเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรไดสองเทาของจํ านวนที่จายจริง

มาตรา 21   รัฐตองกํ าหนดใหมีลักษณะอาคารสถานที่          ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะที่ตองมี
อุปกรณที่อํ านวยความสะดวกโดยตรงแกผูสูงอายุ รายละเอียดที่กํ าหนดตามกฎกระทรวง

มาตรา 22 รัฐตองลดหยอนคาโดยสาร ยานพาหนะแกผูสูงอายุ รายละเอียดที่กํ าหนดตามกฎกระทรวง

มาตรา 23 รัฐตองจัดใหบริการดานการศึกษาและเรียนรูแกผูสูงอายุตามความสมัครใจโดยไมคิดมูลคา

มาตรา 24 รัฐตองสงเสริมใหผูสูงอายุพัฒนาตนเองโดยเฉพาะการรวมกลุม การสรางกลุมประชาสังคม

มาตรา 25 รัฐตองยกเวนภาษีบํ าเหน็จและภาษีบํ านาญแกผูสูงอายุที่อายุ 70 ปบริบูรณขึ้นไป

มาตรา 26 ผูสูงอายุที่ยากไรตองไดรับฌาปนกิจสงเคราะหจากรัฐ  โดยไมเสียคาใชจาย

มาตรา 27 รัฐตองคุมครองสวัสดิภาพผูสูงอายุจากการทารุณกรรมหรือถูกนํ าไปแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบดวยกฎหมายรายละเอียดที่กํ าหนดตามกฎกระทรวง

มาตรา 28 ในการกระทํ าความผิดอาญาซึ่งมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น ถา
ไดกระทํ าตอผูสูงอายุใหเพิ่มโทษที่จะลงแกผูกระทํ าความผิดขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง

มาตรา 29 ในการกระทํ าความผิดในทางอาญาซึ่งมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมาย



อื่น   ถาไดกระทํ าตอผูสูงอายุโดยอาศัยโอกาสที่ผูสูงอายุมีปญหาทางดานสุขภาพ   ภาวะแหงจิต หรือความเสื่อม
ทางระบบประสาท   โดยใชอุบายหลอกลวง หรือใชผูสูงอายุเปนเครื่องมือในการกระทํ าความผิด ใหเพิ่มโทษที่จะ
ลงแกผูกระทํ าความผิดขึ้นอีกสองในสามสวน

มาตรา 30 ใหนายกรัฐมนตรี     รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข   รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม  รักษาการตามพระราชบัญญัติใหมีอํ านาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง และ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น ใหใชบังคับไดในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

 


	hs0699-a.pdf
	º·¹Ó
	Lesson2.pdf
	á¹Ç¤Ô´áÅÐ¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔ�
	ÍÒÂØ  \(International Plan of Action on Agein�

	Lesson3.pdf
	4. ¡®ËÁÒÂÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃÅÒà¾×èÍä»·ÓË�


	hs0699-b.pdf
	¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìÃÐºº¡®ËÁÒÂà¡ÕèÂÇ�
	à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÑºÃÐºº¡®ËÁÒÂ¢Í§»ÃÐ�
	
	
	áÅÐ¡ÒÃ¡ÓË¹´á¹Ç·Ò§ÁÒµÃ¡ÒÃ·ÕèàËÁ�


	ÊÓËÃÑºá¹Ç¹âÂºÒÂ á¼¹¾Ñ²¹Ò áÅÐÃÐà�
	ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢  ËÃ×Íã¹ÃÙ»¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡�
	ÅÑ¡É³Ð¢Í§ÃÙ»áººáÅÐÍ§¤ì¡ÃËÃ×ÍË¹�
	ÁÒµÃ¡ÒÃ·Ò§¡®ËÁÒÂ·ÕèàËÁÒÐÊÁ
	4.3.1 ¡ÒÃºÑÑµÔ¡®ËÁÒÂãËéÊÍ´¤ÅéÍ§

	Lesson5.pdf
	º··Õè 5
	º·ÊÃØ»áÅÐ¢éÍàÊ¹Íá¹Ð
	5.3 ¢éÍàÊ¹Íá¹Ð



	hs0699-d.pdf
	ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ
	ÀÒÉÒä·Â
	ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ

	»ÃÐ¡ÍºÃèÒ§¾ÃÐÃÒªºÑÑµÔ¼ÙéÊÙ§Í�
	ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å



