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คานา
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้างประชากรในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่ านมา ทาให้ ป ระเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่
สั งคมสู งอายุ (Aging society) ในปั จ จุ บั น และเป็ น ที่ ค าดการณ์ ว่าประเทศไทยจะกลายเป็ น สั งคมสู งอายุ
สมบูรณ์ (Aged society) ในปี 2564 และกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super aged society) ในอีก
ไม่ถึง 20 ปี ข้างหน้ า ซึ่งหมายถึง สั ดส่ ว นประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปจะเพิ่ม ขึ้นถึงร้อยละ 28 ของประชากร
ทั้งหมด รัฐบาลได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว และได้มีการกาหนดนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ มารองรับการสูงอายุของประชากร แต่จากการศึกษาวิจัยต่างๆพบว่ านโยบายและมาตรการ
เหล่านี้ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมประชากรผู้สูงอายุที่ มีจานวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในมิติของการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ มิ ติ ด้ า น
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุไทย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการรองรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
ผู้สูงอายุของสหประชาชาติในอนาคต จึงได้พิจารณาคัดเลือกให้คณะผู้วิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหาร
ศาสตร์ดาเนินการ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิของผู้สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2561 – 15 มกราคม 2562
รายงานฉบั บ นี้ เป็ น รายงานฉบั บ สมบูรณ์ (Final Report) ของโครงการศึกษาวิจัย ที่น าเสนอต่ อ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความร่วมมืออนุเคราะห์ให้ข้อมูล
และข้อคิดเห็ น จากทุกท่าน ทั้งที่ อยู่กลุ่ มตัว อย่างในการส ารวจ ผู้ เข้าร่ว มให้ ความคิดเห็ น ในการทา Focus
group ผู้ให้ ความคิดเห็ น และข้อมูลในการสัมภาษณ์ เชิงลึ ก และผู้ เข้าร่ว มประชุมร่างรายงานฉบั บสมบู ร ณ์
ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้สภาพการณ์ของการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติของ
ประเทศไทยได้ชัดเจนขึ้น
ท้ายสุดนี้ คณะผู้วิจัยขอแสดงความซาบซึ้งต่อข้อคิดเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างที่ปรึกษา ในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระของงานวิจัยระหว่างการดาเนิน งานโครงการศึกษาวิจัย อันเป็น
ประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการดาเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุไทยจากการเลือกปฏิบัติต่ออายุของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
ประเทศไทย ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงอายุ จานวนประชากรสูงอายุเ พิ่มมากขึ้น ประชากรในวัย
เยาว์ลดลง อายุขัยของประชากรเพิ่มขึ้น โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลง นาไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
คนต่างวัย ที่มีความต้องการแตกต่างกัน ในขณะที่ผู้สูงอายุจะมีสภาพร่างกายและการรับรู้ที่ด้อยกว่าผู้เยาว์วัย
กว่า ทาให้ต้องการพึ่งพิงหรือความช่วยเหลือจากผู้ที่เยาว์วัยกว่า แต่ผู้ที่เยาว์วัยกว่าต้องการความเป็นอิสระและ
โอกาสด้านต่างๆในการดารงชีวิต ความแตกต่างด้านความต้องการระหว่างวัยนี้ เป็นพื้นฐานของการเกิดการ
ละเมิดสิ ทธิของผู้สู งอายุ ที่ เกิดจากการเลื อกปฏิบัติต่ออายุได้ “โครงการศึกษาวิจั ยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
นโยบายหรือมาตรการ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ : กรณีเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ” จึงมีวัตถุประสงค์สาคัญ
3 ประการ ได้ แก่ (1) การศึ กษาและสั งเคราะห์ ข้ อเท็ จ จริ ง สถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่
เกี่ยวกับผู้สูงอายุของไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ ว่ามีความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างไร (2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
การเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากนโยบาย กฎหมาย มาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ ไทยเป็ น ภาคีและมาตรฐานด้านสิ ทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ ช่องว่างในการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุในกรณีการเลือกปฏิบัติ และ (3) การจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายในการ
แก้ไขปั ญหาและ/หรือมาตรการเชิงประจักษ์ (Evidence-base) ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสาหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุจากการถูกเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการทางาน
ตามกฎหมายของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ในการตรวจสอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น การเฝ้ า ระวั ง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุ และการมีข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) ในการพิจารณาเข้าเป็นภาคี
อนุ สัญ ญาว่าด้วยสิทธิของผู้สู งอายุ (Convention on the Rights of Older Persons) ของประเทศไทยใน
อนาคต
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยตั้งอยู่บนแนวคิดทฤษฏีว่าด้วยหลักการสิทธิมนุษยชนที่จะต้องได้รั บการ
ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากอายุ ภายใต้กรอบในการ
ปกป้ อ งและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ข องสมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ (United Nations General
Assembly) สาหรับวิธีการศึกษาเป็นผสมผสานการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การศึกษาเชิงคุณภาพ
นั้ น เป็ น การสั ง เคราะห์ จ าก (1) เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (2) การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth
interview) และ (3) การระดมความคิดเห็น (Focus group) และการศึกษาเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ด้วย
ข้อมูล เชิงประจักษ์ จากการส ารวจความคิดเห็ นของกลุ่ ม ตัวอย่างผู้ สู งอายุโดยการสั มภาษณ์ ด้วยเครื่องมื อ
แบบสอบถาม
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ผลการศึกษา
1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) ของ
องค์การสหประชาชาติ (รับรองในปี ค.ศ. 1948) นับเป็นรากฐานของการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในฐานะ
ของการเป็นมนุษย์ ตราสารนี้เป็น พื้นฐานสาหรับการพัฒนากฎหมายภายในประเทศของประเทศต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศของตน รวมทั้งในประเทศไทย
ส าหรั บ มาตรการสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากสนธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศภายใต้ อ งค์ ก ร
สหประชาชาติ มี 9 ฉบับ ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ 7 ฉบับ [ได้แก่ สนธิสัญญา (1) – (7)]
ได้แก่ (1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights - ICCPR) (2) กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วั ฒ น ธ ร ร ม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) (3)
อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women หรื อ CEDAW) (4) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เด็ ก (Convention on the
Rights of the Child หรือ CRC) (5) อนุสั ญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination หรื อ CERD) (6) อนุ สั ญ ญา
ว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทาอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศั กดิ์ศรี (Convention
Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ห รื อ CAT)
(7) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก าร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities หรื อ
CRPD) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี (8) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญ โดยถูกบั งคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance หรือ CED) และ (9) อนุ สั ญ ญาว่าด้ วยการคุ้ม ครองสิ ท ธิของแรงงานโยกย้ายถิ่น ฐานและ
ส ม าชิ ก ใน ค รอ บ ค รั ว (Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and
Member of their Families หรือ CMW)
นอกจากนั้ น ยั ง มี อ นุ สั ญ ญ าขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (International Labor
Organization – ILO) ว่าด้วยสิ ทธิของแรงงาน 188 ฉบับ ภายใต้ปฏิญญา ILO เรื่อง หลักการและสิทธิขั้น
พื้นฐานในการทางาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) โดยประเทศ
ไทยเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศทั้งหมด 14 ฉบับ
ในอาเซียนซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิก ได้มี ข้อตกลงความร่วมมือด้านผู้สูงอายุ 2 ฉบับ ได้แก่
(1) ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยผู้สูงอายุ: การเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุในอาเซียน (Kuala Lumpur
Declaration on Ageing: Empowering Older Persons in ASEAN) และ (2) ปฏิญ ญาบรูไนดารุสซาลาม
ว่ า ด้ ว ยการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ครอบครั ว : การดู แ ลผู้ สู ง อายุ (Brunei Darussalam
Declaration on Strengthening Family Institution: Caring for Elderly)
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สนธิสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ระบุการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปจากการเลือกปฏิบัติ หรือเป็นการคุ้มครองสิทธิของเฉพาะกลุ่มสตรี
หรือ เด็ก หรือแรงงาน แต่ไม่มีคุ้มครองสิทธิเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้ ง Openended Working Group on Ageing – OWGA) ในปี ค.ศ. 2010 เพื่อดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหาและช่องว่างของมาตรการระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเสนอแนะมาตรการ
ในการจั ด ท าอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข องผู้ สู งอายุ (The Convention on the Rights of Older Persons)
ต่ อ ไป OWGA ได้ จั ด ประชุ ม มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง หมด 9 ครั้ ง และในครั้ ง ที่ 10 จะมี ก ารจั ด ประชุ ม ในปี
ค.ศ. 2019 สาหรับในเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) และความรุนแรง การละเลย และการ
ทารุ ณ กรรม (Violence, Neglect and Abuse) ได้ เ ป็ น วาระในการพิ จ ารณ าในการประชุ ม OWGA
ครั้งที่ 8 (2017)
2) สาหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้ดาเนินการตามที่ได้ให้
สัตยาบันภายใต้ตราสารระหว่างประเทศ โดยการประกันให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุในสนธิสัญญา ด้วยการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในลาดับต่างๆ
ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ได้มีการกาหนด (1) ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2542 ว่า
ด้วยการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุให้มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี (2) รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มีการบัญญัติเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพื่อป้องกันการละเมิดโดยมิชอบ
ต่อผู้สูงอายุ ในมาตรา 27 รวมถึงมาตรา 48 มีการกาหนดให้บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ เนื่องจากบุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และในมาตรา 71 ได้กล่าวถึงภารกิจของรัฐ ที่มีหน้าที่
ต้องดาเนินการเพื่อให้ประชาชนดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และ(3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ว่า
ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ ตามที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 11 ทั้งนี้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น มีหน้าที่จัดบริการให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มี
การจัดตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ทาหน้าที่ให้ความเห็นชอบและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน สถานภาพ บทบาท และ
กิจกรรมของผู้สูงอายุ ทั้งส่ วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจนสถาบันครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มีการแก้ไขในมาตรา 15 โดยให้มีการ
เรีย กเก็บเงิน สนั บ สนุน เข้ากองทุน ผู้สู งอายุเพิ่มขึ้นเพื่อให้ เพีย งพอต่อการให้ เงินช่ว ยเหลื อเพื่อการยังชีพแก่
ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จากภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับ สินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสอง ดังนั้น
ในภาพรวม การขับเคลื่อนขององคาพยพต่าง ๆ ตลอดจนการออกกฎหมาย ประกาศ กฎกระทรวง คาสั่ง จึงอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
3) การศึกษาแนวปฏิบัติที่ ดี (Best practices) ในการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติต่อ
อายุ จาก 6 ประเทศ ได้ แก่ สิ งคโปร์ ญี่ ปุ่ น สหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน พบว่า ในทุ กประเทศมีก าร
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีงานทา (Employment) โดยการขยายอายุเกษียณไป
เป็ น 65 ปี หรือ 67 ปี หรื อการยกเลิ ก อายุเกษี ย ณ (2) การสร้างความมั่ น คงทางสั งคม (Social Security
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System) ที่ประกอบไปด้วย การประกันสังคม (Social Insurance) ซึ่งให้ผลประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่ได้จ่าย
สมทบหรือจ่ายค่าเบี้ยประกันจากค่าจ้างเงิ นเดือนในขณะที่ทางาน เมื่อเกษียณ (เงินบานาญ - Pension) หรือ
เมื่อพิการหรือไร้ความสามารถ (Disability) และการประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซึ่งให้ผลประโยชน์
เมื่อผู้ประกันตนเจ็บป่ วย และ (3) การให้ สวัสดิการสังคม (Social Welfare) ซึ่งรัฐจัดหาบริการต่างๆให้ กับ
ผู้สูงอายุโดยไม่คิดค่าบริการแก่ผู้ สูงอายุที่ยากจนหรือมีรายได้ต่า โดยมีการกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน
เช่น การกาหนดเส้นขีดความยากจน (Poverty threshold) หรือ เส้นขีดรายได้ขั้นต่า (Minimum income
threshold) และ/หรือ คุณสมบัติอื่น ๆ ขนาดสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น
4) กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจากการสารวจ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) การเลือกปฏิบัติต่ออายุ : ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้ตอบ) ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบัติโดยบุคคลตั้งแต่ในครอบครัว สถานที่ทางาน ในชุมชน (เพื่อนบ้าน และคน
ในชุมชนที่อยู่อาศัย) และในสังคม (เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีการติดต่อ) สาหรับผู้สูงอายุที่เคยมี
ประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบัติ (ต่ากว่าร้ อยละ 10) ส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลในสังคม รองลงมา คือ จาก
บุ ค คลในครอบครั ว จากบุ ค คลในชุ ม ชน และจากบุ ค คลในสถานที่ ท างาน ตามล าดั บ แสดงให้ เห็ น ว่ า
ปรากฏการณ์ด้านการเลือกปฏิบัติต่ออายุยังไม่เป็นที่ตระหนักโดยผู้สูงอายุ และการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุจะ
เกิดจากบุคคลภายนอกครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่รู้จักกันหรือไม่มีความเข้าใจในการให้บริการแก่
ผู้สูงอายุ และเกิดจากบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัวที่ผู้สูงอายุอาจจะต้องพึ่งพาอาศัย
ลักษณะของการเลือกปฏิบัติที่ผู้สูงอายุได้รับจากบุคคลในครอบครัว ถ้าเป็นคู่สมรสจะถูกเลือก
ปฏิบัติโดยการทาร้ายร่างกาย การทอดทิ้งละเลย และการทาร้ายโดยวาจา ถ้าเป็นบุตรหลาน จะเลือกปฏิบั ติ
โดยการทอดทิ้งละเลย การทาร้ายโดยวาจา และการขโมยเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุไปใช้ จ่าย ส่วนผู้ที่เป็น
เขย/สะใภ้ และญาติ นั้น จะเลือกปฏิบัติโดยการทาร้ายโดยวาจา และการละเลย
ในกรณีที่เกิดการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทางาน หากเกิดจากนายจ้าง จะเป็นการทาร้ายโดยวาจา
และการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตาแหน่ง สาหรับจากเพื่อนร่วมงานและลูกน้องที่ผู้สูงอายุได้ รับการเลือกปฏิบัติ จะ
เป็นการทาร้ายโดยวาจา ในกรณีของบุคคลในชุมชนนั้น เพื่อนบ้านจะเลือกปฏิบัติต่อผู้ สูงอายุ โดยการแสดง
ความดูถูก รังเกียจ นินทา และการแย่งที่จอดรถ
สาหรับบุคคลในสังคม นั้น ผู้สูงอายุจานวนมากระบุว่า การเลือกปฏิบัติเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐที่
ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์ที่ผู้สูงอายุไปติดต่อ เป็นการทาร้ายโดยวาจา การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ในการให้บริการ การปฏิบัติการที่ล่าช้า สาหรับบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะเป็นพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่
ประจารถโดยสารสาธารณะ ที่ผู้สูงอายุต้องใช้บริการในการเดินทาง จะเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ โดยการทาร้าย
ด้วยวาจา การปฏิเสธให้บริการจอดรถรับผู้สูงอายุ การโกงเงินของผู้สูงอายุและการไม่ให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุ
(2) การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้ สู งอายุ ภ ายใต้สิ ท ธิป ระโยชน์ ที่กาหนดในพระราชบั ญ ญั ติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546:
1. ด้านสิทธิประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ใน
การเข้าใช้บริการจากภาครัฐทางด้านบริการทางการเงิน รองลงมา คือ บริการด้านการเดินทางขนส่ง การเข้า
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ร่วมกิจกรรมชมรม และการบริการด้านการศึกษา ตามลาดับ ที่น่าสนใจ คือ การเข้าใช้บริการจัดหางานของ
ภาครัฐ โดยผู้ สูงอายุ มีสั ดส่ วนที่ ต่ากว่าการให้ บ ริการของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม การเข้าใช้บริการจาก
ภาคเอกชนมีน้อยมาก และจากองค์กรไม่แสวงหากาไร กล่าวได้ว่าไม่เคยเข้าใช้บริการเลย ภาค รัฐจึงเป็นผู้
ให้บริการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญ
2. ด้านสิ ทธิป ระโยชน์ ด้านสุ ภ าพและคุณ ภาพชีวิต ซึ่งได้แก่ การบริการด้ านสาธารณสุ ข
(การป้ อ งกั น การรั กษา การฟื้ น ฟู บ าบั ด ) และการบริก ารด้ านการประชาสงเคราะห์ นั้ น ภาครัฐ ยั งเป็ น ผู้
ให้ บริการที่ส าคัญ ที่สุดที่ผู้ สูงอายุ ส่ วนมากเกือบทั้งหมดได้เข้าใช้บริการ รองลงมา คือ ภาคเอกชน แต่เป็น
สัดส่วนที่ต่ากว่าของภาครัฐมากๆ สาหรับองค์กรไม่แสวงหากาไร นั้นไม่มีบทบาทแต่อย่างใด
3. ด้านสิ ทธิป ระโยชน์ ด้านกระบวนการยุติธรรม สั ดส่ วนผู้ สู งอายุน้ อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
ผู้ตอบ เคยเข้าใช้บริการด้านกฎหมายจากภาครัฐ ในขณะที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุไม่เคยใช้บริการจาก
ภาครัฐ และเกือบทั้งหมดของผู้สูงอายุไม่เคยเข้าใช้ บริการของภาคเอกชน สาหรับบริการด้านกฎหมายของ
องค์กรไม่แสวงหากาไร ผู้ สูงอายุไม่เคยเข้าใช้บริการเลย ดังนั้น การเข้าใช้สิทธิประโยชน์ด้านกระบวนกา ร
ยุติธรรมนั้น ภาครัฐก็เป็นผู้ให้บริการที่สาคัญเช่นเดียวกับ แต่เป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 60 ไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์เลย
4. ในการเข้าใช้บริการด้านต่าง ๆ ภายใต้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุนั้น ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ
เข้าใช้บริการภาครัฐและภาคเอกชนด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใด รองลงมา คือ อาศัยบุตรหลาน และ
ตามมาด้วย คู่สมรส
5. สาหรับอุปสรรคสาคัญ 3 อันดับแรกในการเข้าใช้บริการด้านต่างๆของภาครัฐและเอกชน
นั้น อุปสรรคสาคัญอันดับแรกการเช้าใช้บริการด้านต่างๆของภาครัฐ คือ กระบวนการ/ขั้นตอนในการเข้าใ ช้
บริการยุ่งยาก ลาดับที่สอง ได้แก่ ตัวผู้สูงอายุเองที่มีความกลัวในการเข้าใช้บริการของภาครัฐ และอันดับที่สาม
ได้แก่การเดินทางไม่สะดวก ในขณะที่ในการเข้าใช้บริการของภาคเอกชนนั้น อุปสรรคสาคัญอันดับแรก ได้แก่
ค่าใช้จ่ ายสู ง อัน ดับ ต่อมา คือ ความกลั วในการเข้าใช้บริ การโดยตัวของผู้ สู งอายุ เอง และอันดับที่ส าม คือ
กระบวนการ/ขั้นตอนยุ่งยาก
(3) การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิข องผู้ สู งอายุ ต ามสิ ท ธิ ของผู้ สู งอายุ : จ านวน 12 ข้ อ ที่ ได้ ระบุ ไว้ใน
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่และทุกกลุ่มวัยอายุมีการรับรู้ถึงสิ ทธิในการได้รับ
ความคุ้มครองด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต มากที่สุด (ได้แก่ 1. สิทธิในการได้รับ บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็ว และ 2. การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ) รองลงมา คือ การคุ้มครองด้านสิทธิ
ในทางเศรษฐกิจและสังคม (1. สิทธิในการได้รับการสงเคราะห์เบี้ ยยังชีพเป็นรายเดือน 2. การพัฒนาตนเอง
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย 3. การอานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะอื่น ๆ 4. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร
ยานพาหนะ 5. การยกเว้น ค่ าเข้าชมสถานที่ ข องรั ฐ 6. การประกอบอาชี พ และการฝึ ก อาชีพ ที่ เหมาะสม
7. การศึกษา ศาสนา ข้อมูล ข่าวสารที่เป็ น ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และ 8. การจัดที่พักอาศัย อาหาร
เครื่ อ งนุ่ งห่ ม ตามความจ าเป็ น ) ในขณะที่ สิ ท ธิที่ ผู้ สู งอายุส่ วนใหญ่ ทุ ก กลุ่ มวัย อายุไม่ ได้ รั บ รู้ว่าได้ รับ ความ
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คุ้มครองนั้น ได้แก่ สิทธิในการคุ้มครองด้านกระบวนการยุติธรรม (1. การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม
หรือถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง และ 2. การให้คาปรึกษา แนะนา ดาเนินการในทางคดี หรือแก้ไข
ปัญหาครอบครัว)
5) การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุภายใต้กฎหมาย นโยบาย และมาตรการของประเทศไทย ผู้สูงอายุ มี
สิทธิและเสรีภาพในฐานะมนุษย์ภายใต้ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และปฏิญญา
ผู้สูงอายุไทย และการรับรองสิทธิของผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ในการรับรองสิทธิของผู้สูงอายุไทย และรัฐบาลไทยก็ได้ให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุในลักษณะของ
สิ ท ธิ เชิ ง บวก (Positive rights) คื อ การให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ภายใต้ ก รอบกฎหมายที่ ให้ อ านาจหน้ า ที่ แ ก่
หน่ ว ยงานนั้ น ๆ จั ด หาสวัส ดิ ก ารและการประกั น สั งคมที่ เกี่ ย วข้ อ งแก่ ผู้ สู งอายุ ต ามสิ ท ธิ ที่ มี ก ารระบุ ไว้ใน
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญั ติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ตามผลการศึกษารวมทั้งข้ อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่ม Focus group ก็พบว่า มีการเลือกปฏิบัติใน (1) การจ้างงานผู้สูงอายุโดย
การกาหนดอายุเกษียณไว้ที่ 60 ปี หรือ 55 ปีในการจ้างงานภาคเอกชน และ (2) ในการจัดระบบประกันสังคม
ระบบบาเหน็จบานาญ และระบบประกันสุขภาพ ก็จากัดอยู่ในกลุ่มอายุในวัยทางานที่อยู่ในระบบการจ้างงานที่
มี น ายจ้ างทั้ งที่ เป็ น ภาครั ฐ และภาคเอกชน แต่ ไม่ ได้ ค รอบคลุ ม ผู้ สู งอายุ ที่ อ ยู่ น อกระบบการจ้า งงาน (ผู้ ที่
ประกอบการเองหรือทางานในภาคเกษตร หรือประกอบอาชีพอิส ระ) การให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุก็เป็นการ
เลือกปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างงานในภาครัฐและภาคเอกชน แต่อาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีความจาเป็น
ทางรายได้ /ไม่ ได้ ย ากจนในการรั บ สวั ส ดิ การ เช่ น โครงการเบี้ ยยั งชี พ ส าหรับ ผู้ สู งอายุ ทุ กคน (Universal
coverage) หรื อโครงการ 30 บาทรั กษาทุกโรค ส าหรับ ระบบประกันสั งคม ระบบบานาญ ระบบประกั น
สุขภาพ รวมทั้งโครงการด้านสวัสดิการสังคมที่มีอยู่นี้ มีการดาเนินการโดยหน่วยงานต่างๆของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทางบวกต่อผู้สูงอายุ แต่ในขณะเดียวกัน ก็เกิดการเลือกปฏิบัติ ทางอ้อม คือ
ผลกระทบจากการกาหนดโครงการต่างๆเหล่านี้ เป็นการให้ประโยชน์แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่มที่
ทางานอยู่ในระบบการจ้างงาน แต่ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ทางานอยู่นอกระบบการจ้างงาน หรือกลุ่มที่ภาครัฐ
กาหนดให้ เป็ น “คนยากจน”หรือ “มีรายได้ ต่า” แต่ไม่ค รอบคลุ มถึงกลุ่ มผู้ สู งอายุทั่ วไป ซึ่ งอาจพิจารณา
โครงการเหล่านี้ได้ว่า เป็นการดาเนินการที่มีการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาค หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้สูงอายุไทยได้
6) ปัญหาหรือช่องว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม มีดังนี้
1. การขาดกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน จากการ
กาหนดอายุเกษียณไว้ที่ 60 ปี หรือ 55 ปี ในขณะที่ในประเทศต่างๆที่ได้ศึกษา ได้มีการขยายอายุเกษียณเป็น
65 ถึง 67 ปี หรือมีการยกเลิกระบบเกษียณอายุภาคบังคับ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ สูงอายุที่ต้องการทางาน จะได้มี
โอกาสได้งานทา นอกจากนั้น ยังขาดกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
โดยเฉพาะ
ประเทศไทยมีการรับ รองสิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคลไว้อย่างกว้าง มิได้ระบุ เป็ นการ
เฉพาะถึงสิทธิของผู้สูงอายุแต่อย่างใด สาหรับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที่ได้ตราขึ้นใน

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | vii

การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านการประกอบอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพ และอยู่ ในการบังคับใช้ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปบัญญัติ
เพิ่มเติมในกฎกระทรวงหรือระเบียบให้สอดคล้อง ซึ่งจะดาเนินการหรือไม่ เมื่ อใด ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
กระทรวงหรือหน่วยงานนั้น ดังเช่น กระทรวงแรงงาน มีพระราชบัญญัติแรงงาน ในการคุ้มครองแรงงาน แต่
เป็ นการคุ้มครองแรงงานที่อยู่ในระบบการจ้างงานที่มีนายจ้างในภาคเอกชน จึงไม่ครอบคลุมการคุ้มครอง
แรงงานในภาคนอกระบบการจ้างงานและแรงงานสูงอายุ นโยบายการจ้างงานหรือการสร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุ
ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายแรงงานที่มีอยู่
ในขณะที่ กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุนั้น จะเป็นการคุ้มครองในลักษณะของการประชาสงเคราะห์ ที่แตกต่างจากการจ้าง
งานที่มีเงื่อนไขการจ้างงานที่กาหนดโดยนายจ้างภายใต้กฎหมายแรงงานของกระทรวงแรงงาน
ในกรณี นี้ อาจเรียกได้ว่า เป็ น ปัญ หาการแยกส่ วนความรับผิ ดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย (Compartmentalization) ของระบบราชการไทย เพราะผู้สูงอายุที่มีงานทาในระบบการจ้างงาน
และผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือสังคม ก็จะได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐ แต่ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ที่
อยู่นอกระบบการจ้างงานหรือประกอบการเอง ก็จะไม่มีหน่วยงานรัฐใดมาดูแลหรือคุ้มครองสิทธิ
2. การขาดระบบความมั่ น คงทางสั งคมของผู้ สู งอายุ ที่ ค รอบคลุ ม : ในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ของ
ผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสังคมจากกรณีศึกษา แสดงให้เห็นว่า จะประกอบไปด้วย ระบบการจ้างงานผู้สูงอายุ
และระบบความมั่นคงทางสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพ และสวัสดิการ
สังคม ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิที่ครอบคลุมและทั่วถึงแก่ผู้สูงอายุทุกคน ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1
รูปที่ 1 โครงสร้างการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
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สาหรับประเทศไทย การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจะเน้นด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุบนฐานของ
แนวคิดว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบาง ระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพจะครอบคลุมเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุที่เคยทางานอยู่ในระบบการจ้างงานจากภาครัฐและภาคเอกชน แต่ไม่ครอบคลุ มถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่
ทางานอยู่น อกระบบการจ้างงานหรือประกอบกิจการของตนเอง ในแง่ของความมีศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ซึ่ง
สามารถตัดสินใจบนทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ อาจกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุไทยที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางและไม่ได้อยู่ใน
ระบบการจ้างงานที่มีนายจ้าง ซึ่งเป็นกลุ่ มประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ยังไม่มีทางเลือกในการสร้างความ
มั่นคงทางสังคมที่เหมาะสมกับความต้องการภายใต้การตัดสินใจของตนเอง
3. การขาดหลั ก เกณฑ์ ด้ า นรายได้ เพื่ อ รั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมเพื่ อ ลดการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ : การรั บ
สวัสดิการสั งคมของผู้ สู งอายุ ที่เป็ น ที่ รับ รู้ของผู้สู ง อายุ ทุกคน คือ เบี้ยยั งชีพ ของผู้ สู งอายุ ซึ่งเป็ นสวัส ดิการ
ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกคนถ้วนหน้า (Universal coverage) อย่างไรก็ตามในการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
ที่ “ยากจน” หรือ “รายได้ต่า” ยังขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกผู้สูงอายุ ในประเทศต่าง ๆ ที่ศึกษา
จะมี เกณฑ์ ในการก าหนดความยากจนหรื อ รายได้ ต่ าไว้ชั ด เจน ที่ เ รีย กว่า เส้ น ขีด ความยากจน (Poverty
Threshold) หรือ เส้ น ขีดรายได้ ขั้น ต่ า (Minimum Income Threshold) เป็ น การลดการใช้ดุ ล ยพิ นิจของ
ผู้บริหารจัดการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้รับสวัสดิการของรัฐได้
4. การไม่มีหน่วยปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น : การไม่มีห น่วยปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่นของ
กระทรวงที่รับผิดชอบงานด้านคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ หรือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม การเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงานอยู่ในระดับจังหวัด ยกเว้น
กระทรวงสาธารณสุขที่มีหน่วยงานปฏิบัติในระดับอาเภอ ทาให้การปฏิบัติงานความคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ต้องเป็นการขอความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน่วยปฏิบัติงาน
ถึงในระดับหมู่บ้านและชุมชน แต่ไม่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในการจ้างงาน การประกันสังคม ยิ่งกว่านั้น วิธีการงบประมาณ ก็เป็นการกระจายงบประมาณไปตาม
โครงการของแต่ล ะหน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบ เกิดปัญ หา “การรินไหลของงบประมาณ”ที่ ไปหยุดอยู่ที่ระดับ
จังหวัด/อาเภอ แต่ไม่สามารถลงไปถึงในระดับท้องถิ่นได้ทันเวลาตามความต้องการในท้องถิ่น รวมทั้งการใช้
งบประมาณเพื่อโครงการสาหรับผู้สูงอายุในท้องถิ่น หน่วยงานในระดับท้องถิ่นไม่สามารถใช้งบประมาณผิด
ประเภทและข้ามโครงการระหว่างหน่วยงานกลางได้
5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน: การขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สูงอายุ ทั้งในภาคประชาสังคม ซึ่ งได้แก่ องค์กรไม่แสวงหากาไร และภาคเอกชน ประเทศไทยยังขาด
ภาคเอกชนที่จะดาเนินการในลักษณะของวิสาหกิจหรือธุรกิจที่ไม่แสวงหากาไร (Social enterprises) ในการ
จัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เพื่อแบ่งเบาภาระกิจและงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ
สาหรับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ คู่สมรส หรือบุตร
หลานที่มีงานทา แต่ต้องลาออกจากงาน เพื่อมาดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ บุคคลเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการ
คุ้มครองหรือช่วยเหลือจากนโยบายหรือมาตรการใดๆในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วม มีมาตรการจูงใจทางภาษี คือ
การลดหย่อนภาษีในกรณีเลี้ยงดูบุพการี ในกรณีที่บุพการีไม่มีรายได้ ซึ่งอาจไม่ใช่มาตรการจูงใจพอที่จะช่ วย
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ให้ บุ คคลเหล่านี้ไม่เกิดปัญหาขาดรายได้และเกิดความเครีย ดที่อาจนาไปสู่การทาร้าย การละเลย หรือการ
ทอดทิ้งผู้สูงอายุ
ในกรณี ของอาสาสมัค รดูแลผู้ สู งอายุ ก็ ยั งมีปั ญ หาในด้ านมาตรฐานการท างานและการไม่ มี
แรงจูงใจทางการเงิน เนื่องจากการทางานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในกรณีที่
ได้รับก็เป็นค่าตอบแทนที่ต่ามาก
6. นโยบายและกฎหมายที่ เป็ น มิ ต รต่ อ ผู้ สู งอายุ : การขาดนโยบายและมาตรการ ตลอดจน
กฎหมายเกี่ยวกับการจัด สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ กฎหมายหรือระเบี ยบเกี่ยวกับการปรับปรุง
อาคารสาหรับผู้สูงอายุ เป็ นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในอาคาร ไม่มี เรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านนอก
อาคารสถานที่ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศั ยและการเดินทางติดต่อ
สาหรับการดารงชีวิตประจาวันได้อย่างปลอดภัย และยังไม่มีโครงการที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น
7. ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ: ทัศนคติ หรือ มายาคติ ที่มีต่อผู้สูงอายุ ทั้งจากตัวของผู้สูงอายุ และบุคคล
รอบข้าง รวมทั้งภาครัฐ ที่มองผู้สูงอายุไทย เป็น “ภาระ” (Burden) มากกว่า เป็น “ทรัพย์” (Assets) ซึ่งการ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิข องผู้ สู งอายุ ในกรณี ข องการเลื อ กปฏิ บั ติ โดยรั ฐ จะเป็ น ในลั ก ษณะของการเข้ าไปให้ ค วาม
ช่วยเหลือการให้สวัสดิการเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้อ่อนแอ เปราะบาง เพราะยากจน ถูกทอดทิ้ง
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
7) ข้อเสนอแนะในการแก้ปั ญ หาการเลื อกปฏิบัติต่อผู้ สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสังคม จะแบ่ งเป็ น
ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย:
1. ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรอง
การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุในการจ้างงาน และการสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ครอบคลุมผู้สูงอายุที่ทางานใน
ระบบการจ้ างงานและนอกระบบการจ้ างงาน รวมทั้ งการประกอบการของตนเอง นอกเหนื อจากการให้
สวัสดิการจากภาครัฐ โดยกระทรวงแรงงานสามารถเป็นหน่วยงานหลักในการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายการ
จ้างงานผู้ สู งอายุ ที่ เกี่ย วข้อง และกระทรวงการคลั ง เป็ น หน่ ว ยงานหลั กอีกหน่ ว ยงานหนึ่งในการปรับ ปรุง
กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติและกฎหมายบานาญแห่งชาติ ว่าจะประสานผลประโยชน์ให้แก่แรงงานทั้งที่
อยู่ในระบบการจ้างงานและนอกระบบการจ้ างงานอย่างไร จึงจะครอบคลุมผู้สูงอายุ ผู้อยู่ข้างหลัง และเมื่อ
พิการ/ไร้ความสามารถ อาจจะเป็นการบูรณาการงานประกันสังคม และประกันสุขภาพเข้าด้วยกันของทั้งสอง
กระทรวงในการปรับปรุงกฎหมายในลักษณะของการสร้างความมั่นคงทางสังคม เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ให้ได้รับการปฏิบัติทเี่ ท่าเทียมกัน และเป็นมาตรฐานสากล
2. ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการวางผังเมืองเฉพาะที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในระดับเมือง
หรือท้องถิ่น หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงคมนาคม
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3. ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการบูรณาการโครงการการจ้างงานผู้สูงอายุและระบบ
ประกันสังคมระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง เป็น
หน่วยงานหลักในการประสานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
(2) ข้อเสนอแนะทางนโยบาย:
1. ควรมีการกาหนดนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุที่ชัดเจน โดยการสร้างระบบการจ้างงานใหม่
(Re-employment) ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการใช้มาตรการอื่นประกอบ ดังเช่นในกรณีของการส่งเสริมการจ้าง
งานผู้สูงอายุในประเทศต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา โดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (อปท) ควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
2. ควรมีนโยบายการประกันความมั่นคงทางสั งคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้สวัสดิการ
ในระยะสั้ น โดยกระทรวงการคลั ง กระทรวงแรงงาน กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
3. ควรมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้ สูงอายุทั้งภายในที่อยู่อาศัยและภายนอกที่ อยู่
อาศัยที่ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดาเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผัง
เมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
4. ควรมีนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทางสังคม
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุไปในระดับท้องถิ่น โดยหน่วยงานในส่วนกลางเป็นฝ่ายกากับ
ดูแลและสนับสนุนงบประมาณ โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการคลัง ควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของ
หน่วยงาน
5. ควรมีนโยบายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจง่ายและเป็นภาษาท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักนายรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ควรจะกาหนดเป็ น
นโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
6. ควรมีนโยบายในการติดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการจ้างงาน
การประกันสังคม การประกันสุขภาพ และสวัสดิการสังคม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในด้าน
ประสิทธิผลของการคุ้มครองสิทธิด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การคาดการณ์สถานการณ์ของนโยบายและมาตรการ
และการเสนอทิศทางการกาหนดนโยบายและมาตรการในอนาคต นอกเหนือจากการรายงานผลงานประจาปี
แบบปัจจุบันของหน่วยงานรัฐที่เป็นรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีรายงาน
สมุดปกขาว (White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ โดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
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มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังควรจะกาหนดเป็นนโยบาย
หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
(3) ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ:
1. ควรมีการประเมินสถานการณ์ของการจ้างงานและการประกันสั งคม หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ของแต่ละหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ การ
พยากรณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ เพื่อนาไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการและโครงการ รวมทั้ง
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รูป ธรรม คือ การจัดทารายงานผลงานประจาปี แบบ White Paper ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ควรมีความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การคุ้มครอง
สิทธิด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบัน
มีรูปแบบของการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ในส่วน
ของการจ้างงานผู้สูงอายุ ก็อาจจะทาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ควรมีการใช้ประโยชน์จากเส้นความยากจน (Poverty line) เพื่อพัฒนาเส้นขีดความยากจน
หรือ เส้นขีดรายได้ขั้นต่า โดยกระทรวงการคลังร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นเกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้ยากจนหรือผู้มีรายได้ต่าในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ด้าน
สวัสดิการสังคมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
4. ควรมีการจัดโครงการชุบชีวิตชุมชน หรือเมือง หรือนคร (Revitalization of Community
or Town or City) ที่เน้นการสร้างงานในชุมชนหรือในท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุ อานวยความสะดวกในการเดินทาง
ในการอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานส่วนกลางทาหน้าที่เป็นผู้กากับดูแล (Regulator) และหน่วยงาน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานปฏิบัติ (Operator)
8). ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
(1) การสนับสนุนด้านสุขภาพ (Health Support):
1. ปั ญ หาความชั ด เจนของบทบั ญ ญั ติก ฎหมายเกี่ย วกั บ สิ ท ธิ ของผู้ สู งอายุ ในการได้ รั บ การ
สนับสนุนด้านสุขภาพ: การบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในสุขภาพของผู้สูงอายุยังคงบัญญัติในลักษณะกว้าง ๆ เช่น
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 วรรคสอง แต่ยังต้องออกกฎหมายลาดับรองมากาหนด
หลักเกณฑ์เฉพาะเจาะจงว่าผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนอย่างไร ตลอดจนยังขาดมาตรการที่
เป็นรูปธรรมต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากนี้แม้จะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ แต่ยังคงขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง ซึ่งขาดหลักเกณฑ์ในการควบคุมราคาหรือการสนับสนุนอุปกรณ์
ดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุ
2. ปัญหาความทั่วถึงและครอบคลุมของการเข้าถึงสิทธิด้านบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ : แม้ว่า
การเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพของผู้สูงอายุมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าในอดีต แต่ ยังพบปัญหาความครอบคลุมของบริการ
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สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการรับรู้และความเข้าใจในสิทธิของตัวผู้สูงอายุเอง และความเท่าเทียมกันใน
การได้รับบริการระหว่างระหว่างผู้สูงอายุในเขตเมืองกับในชนบท รวมทั้ง ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
เนื่องจากกระบวนการขั้นตอนมีความยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูง ได้รับการปฏิ บัติอย่างมีอคติจากผู้ให้บริการ และมี
ปัญหาในการเดินทางเพื่อไปรับการรักษายังสถานพยาบาล
3. ปั ญ หาระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ: การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารสุ ข ภาพ
3 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า หรือบัตรทอง ทั้งในส่วนการรักษาตลอดจนการดูแลระยะยาวยังไม่มีความเท่าเทียม โรงพยาบาลให้
เลือกใช้บริการมีการจากัด และเรื่องความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพการบริการ การส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน
4. ปัญหาความเชื่อมโยงของข้อมูลในการดู แลรักษาผู้สูงอายุ: ระบบข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยยัง
ไม่ส ามารถเชื่อ มโยงถึงกัน ในหน่ วยบริ การต่าง ๆ เนื่องจากผู้ สู งอายุ ในสั งคมไทยนิ ยมรักษากับ แพทย์ห รื อ
โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ข้อมูลจึงถูกบันทึกไว้ในแต่ละแห่งโดยไม่เชื่อมถึงกัน ปัญหาที่ตามมา
คือ ผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุมักได้รับยาซ้าซ้อน (polypharmacy) ซึ่งยาเหล่านั้นอาจมีผลข้างเคียงต่ออาการของโรค
อื่นที่เป็นอยู่ด้วย
5. ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการด้านสาธารณสุข : จากผลการสารวจ
ผู้สูงอายุประสบเหตุการณ์ที่ถูกเลือกปฏิบัติ หลากหลายจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม ใช้
คาพูดไม่สุภาพ อย่างไรก็ตาม จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการวิจัย มีผู้แสดงความเห็นว่า
ผู้ให้บ ริการก็ควรได้รับ สิทธิในฐานะผู้ให้ บ ริการ เช่นเดียวกับสิทธิของผู้ รับบริการด้วย ซึ่งข้อมูล ในส่วนนี้ยิ่ ง
สะท้อนปัญหาความไม่เหมาะสมของสภาพการให้บริการด้านสุขภาพของไทยได้อย่างชัดเจน
(2) การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย (long-terms and palliative care):
1. ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการวางระบบการดูแลระยะยาว: ผู้สูงอายุบางกลุ่ม
จาเป็นต้องได้รับการดูแลในระยะยาว แต่ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริม การดูแล และการคุ้มครองผู้สูงอายุ กลับไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการดูแลระยะยาว ในทางปฏิบัติ
เกิดปัญหาด้านการจัดการให้บริการ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนให้ care givers ที่ยังไม่มีระเบียบรองรับการ
เบิกจ่าย
2. ปัญหาการขาดเกณฑ์และกลไกการกากับดูแลมาตรฐานของสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว:
ในปัจจุบันยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานกลางของสถานรับดูแล ยังไม่มีกฎหมายกากับดูแลให้มีคุณภาพ และยัง
ขาดหน่วยงานรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนและกากับดูแลสถานรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ มีภาวะพึ่งพิงที่ มีปัญหา
ด้านสุขภาพโดยตรง
3. ปัญหาการขาดมาตรการส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว:
ประชาชนยังคงพึ่งพาหน่วยบริการภาครัฐมากเกินไป โดยที่ภาครัฐมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ จึงจาเป็นต้องสร้างระบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (self-care) ให้ประชาชนสามารถดูแล
ตนเองได้โดยมีพื้น ที่เป็ นผู้ สนั บสนุน ปัจจุ บัน ยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการส่งเสริมให้ ครอบครัวเป็ นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุเอง รวมถึงการส่งเสริมให้ทุกวัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
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9) ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
(1) ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย:
1. ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรอง
การเข้าถึงสิ ทธิของผู้ สู งอายุ ในการได้รั บ บริ การทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข โดยหน่ วยงานหลั กในการ
ดาเนิ นการ คือ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยประสานกับกระทรวงการคลัง
2. ควรออกกฎหมายเพื่ อ วางระบบรองรั บ การดู แ ลระยะยาว เช่ น หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้ Care givers หน่ วยงานหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ร่วมประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงมหาดไทย
3. ควรออกระเบี ย บเพื่อวางเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการกากับดูแลมาตรฐานในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว โดยอาจนาแบบอย่างในประเทศอังกฤษซึ่งมีการวางกลไกการกากับดูแลมาตรฐานไว้อย่าง
เป็นระบบ หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
4. ควรออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดู แลผู้สูงอายุได้เอง ตลอดจนชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยอาจนาแบบอย่างจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการให้อานาจแต่ละ
จังหวัดจัดตั้งกองทุนขึ้นสาหรับการดูแลสุขภาพและการดูแลรักษาระยะยาวในชุมชน และสนับสนุนโครงการ
ดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน หน่วยงานหลั ก คือ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข
(2) ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย:
1. การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ควรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อ
สร้างความชัดเจนเรื่องความเหลื่อมล้าของสวัสดิการสุขภาพ 3 ระบบ รวมถึงความเหลื่อมล้าในระดับโครงสร้าง
ทางสังคมระหว่างสังคมเมืองและต่างจังหวัด ขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึง เพื่อลดความแตกต่าง
ระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กาหนดนโยบายการ
ประกันสุขภาพ เป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
2. ควรวางระบบความเชื่อมโยงของข้อมูลการดูแลรักษาผู้สูงอายุรายบุคคล (Personal health
record) เพื่อลดปัญหาผู้สูงอายุได้รับยาซ้าซ้อน (Polypharmacy) ตลอดจนสามารถวางแผนการดูแลสุ ขภาพ
ของผู้สู งอายุได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพยิ่ งขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุ ข กาหนดการจัดทาฐานข้อมูล สุ ขภาพ
รายบุคคล เป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
3. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดทาบริการในด้าน
การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว แล้วรัฐเป็นผู้วางเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการกากับดูแลมาตรฐาน (Regulator)
โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
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4. ควรขับเคลื่อนระบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (Self-care) ให้ประชาชนสามารถดูแลตนเอง
ได้โดยมีพื้นที่หรือท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่ง
ของหน่วยงาน
(3) ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ:
1. หน่วยบริการสาธารณสุขควรมีรูปแบบการให้บริการแบบเชิงรุกมากขึ้นและทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งการ
ให้การดูแลก่อนภาวะเจ็บป่วย การฟื้นฟูหลังเจ็บป่วย และการให้ความรู้ถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุได้รับตาม
กฎหมายเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการเข้ า ถึ ง และการรั บ รู้ สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ โดยกระทรวงสาธารณ สุ ข
กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
2. ควรปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรด้านสุขภาพให้มีจิตใจรักงานบริการและความเห็นอกเห็น
ใจต่อผู้มารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่มีความสามารถในการรับรู้ สื่อสาร และตัดสินใจลดลง โดย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และ/หรือการฝึกอบรมบุคคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ
3. ควรส่งเสริมให้ ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง (Self-care) โดยหน่วยบริการต้องเป็นผู้ให้
ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันในเบื้ องต้น ลดภาวะเจ็บป่วยระยะยาว มีชีวิตที่ปลอดภัยมาก
ขึ้น ลดการพึ่ งพาจากหน่ ว ยแพทย์ ลดเวลาและค่ าใช้ จ่ ายในการเข้าหาแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) ในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุแก่สมาชิกในครอบครัว
10) ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านกระบวนการยุติธรรม
(1) ปัญหาความรุนแรงและการถูกละเมิด (Violence and Abuse):
1. กฎหมายในการลงโทษผู้ ท าร้ า ยและทอดทิ้ ง ผู้ สู ง อายุ : ในประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนารมณ์ในการลงโทษที่ต่างกัน
ส่วนใหญ่การทอดทิ้งและทารุณกรรมผู้สูงอายุเป็นการกระทารุนแรงและการละเมิดภายในครอบครัว ดังนั้นการ
นาหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญามาลงโทษอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากหลักการรับผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามิได้มุ่งเยียวยาผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวอย่างผู้สูงอายุอย่างแท้จริง โดยมีสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องในหลายประการ
แม้ว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 จะเป็นกฎหมายหลักและเป็นกฎหมายที่มีความชัดเจน
ในการคุ้มครองและสนับสนุนสิทธิด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุก็ตาม แต่การกาหนดสิทธิของผู้สูงอายุดังกล่าว มี
การกาหนดไว้เพียงสั้น ๆ มิได้อธิบ ายรายละเอียด หรือหลั กเกณฑ์ เพื่อให้ห น่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุจึงยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิได้อย่าง
เต็มที่ นอกจากนั้นยังไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารกับผู้สูงอายุให้ทั่วถึงเท่าที่ควร จึงทาให้ปัจจุบันการให้
การช่วยเหลื อ ผู้ สู งอายุ จ ากความรุน แรงและการกระท าละเมิดทั้ งในครอบครัว และภายนอกยั งไม่ป ระสบ
ความสาเร็จ
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นอกจากนี้ช่องว่างของมาตรการทางกฎหมายในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เนื่องจาก
นิยามคาว่า “ผู้สูงอายุ” ตามฉบับนี้หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ทา
ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทางานหรือลี้ภัยในประเทศไทย ไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับ
สวัสดิการและการช่วยเหลือจากรัฐทั้งปวง แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่เสียภาษีอากรให้รัฐ อันแสดงให้เห็น
ถึงความเหลื่อมล้าและการเลือกปฏิบัติ
2. การคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว : แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว จะเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นย่างมาก
แต่พบว่า มีช่องว่างทางกฎหมายในเรื่องของการให้น้าหนักกับการไกล่เกลี่ยและวิธีการยุติความขัดแย้ง รวมไป
ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองรักษาสถาบันครอบครัวเป็นหลัก มิได้คานึงถึงผลกระทบทางสิทธิ
มนุษยชนของผู้สูงอายุ ที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุถูกกระทาและเผชิญกับความรุนแรงซ้า
นอกจากนี้ กฎหมายที่ เกี่ย วข้องกั บการคุ้มครองผู้ ถูกกระทารุน แรงในครอบครัวมีการบั ญ ญั ติ
คุม้ ครองสิทธิบุคคลจากการกระทาที่รุนแรงและการละเมิดเป็นการทั่วไป มิได้เจาะจงถึงการคุ้ม ครองผู้สูงอายุไว้
เป็นการเฉพาะ ทาให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาจละเลยให้ความสาคัญกั บผู้สูงอายุ แต่กลายเป็นว่า
ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ไม่ได้คานึงว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลพิเศษและมีความเปราะบาง
ในมาตรการทางกฎหมายการคุ้ ม ครองผู้ เสี ย หายที่ เป็ น ผู้ สู งอายุ ที่ ถู ก กระท าความรุ น แรงใน
ครอบครัว ในกรณีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้สูงอายุไม่กล้าหรือกลัว ที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือมีผู้ข่มขู่ไม่ให้แจ้ง และ
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้สูงอายุไม่ดาเนินคดีหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีความกังวลว่าผู้กระทาความ
รุนแรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นญาติสนิทหรือลูกหลานจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย ดังนั้นในบริบทสังคมไทย
ผู้สูงอายุจึงมักจะไม่เข้าสู่กลไกในทางกฎหมายกรณีเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหาย
3. การปฏิบัติของหน่วยงานในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ: จากการศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานราชการในเรื่องสิทธิผู้สูงอายุที่จะได้รับการป้องกันและช่วยเหลือจากปัญหาความรุนแรงและการ
ละเมิดซึ่งกาหนดไว้ในปฏิญญาผู้สูงอายุนั้นมิได้มีสภาพบังคับแต่อย่างใด ทาให้ในทางปฏิบัติการดาเนินการเพื่อ
ป้องกัน แก้ไขและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุจากปัญหาความรุนแรงและการละเมิด นั้นยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
นอกจากนี้ ในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความรุนแรงและการกระทาละเมิดในผู้สูงอายุนั้น จะเห็น
ได้ว่ามีหน่วยงานจากหลาย ๆ กระทรวง มีบทบาท มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการแก้ไข แต่ขาดการบูรณา
การ ผสานความร่วมมือกัน แต่อย่างไรก็ดีจากการสัมภาษณ์และการสารวจ ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาของ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ เช่น เจ้าหน้ าที่ทางปกครอง ตารวจ อัยการหรือศาล มักมีมุมมองว่า การที่
ผู้สูงอายุถูกกระทาความรุนแรงหรือการละเมิดในครอบครัวนั้นเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาครอบครัว มุมมอง
ดังกล่าว จึงกลายเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒ นาวิธีการใหม่ ๆ ที่อาจจาเป็ นต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในทางกฎหมาย (Legal Capacity) ของผู้สูงอายุ:
ปัจจุบันกฎหมายไทยไม่ได้กาหนดความสามารถตามกฎหมายของผู้สูงอายุออกมาเป็นการเฉพาะ
แยกต่างหากจากบุคคลธรรมดา ทาให้เวลาที่บังคับ ใช้กฎหมายในด้านความสามารถของผู้สูงอายุเกิดความ
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สับสนและไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้สูงอายุเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ อันเป็นเหตุให้ในหลายกรณีผู้สูงอายุอาจต้องถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกหลอกลวงโดยเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
นอกจากนี้ผู้สูงอายุ ยังขาดการรับรู้และเข้าไม่ถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสามารถในทาง
กฎหมาย ทาให้ไม่ทราบว่าตนสามารถทาหรือจัดการใด ๆ ได้บ้าง ปัจจุบันมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ได้กาหนดเกี่ยวกับความสามารถของผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งจะได้รับการจัดการดูแล
เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่ไม่ครอบคลุมถึงการให้การดูแลความเป็นอยู่ ชีวิตประจาวันหรื อ
เรื่องสุขภาพ รวมถึงไม่มีกฎหมายตรวจสอบหน้าที่หรือการจัดการของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ที่ศาลมีคาสั่งแต่ง
ตั้งแต่อย่างใด
(3) ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice):
ปัจจุบันไม่มีการบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในกระบวนการยุติธรรมเป็นพิเศษ แม้ว่า ในความ
เป็นจริงผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเปราะบางและควรได้รับการคุ้มครองสิทธิพิเศษเช่นเดียวกับเด็ก
สาหรับมาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้สูงอายุใ นกระบวนการ
ยุติธรรม ยังไม่มีการให้ความสาคัญกับการนากระบวนยุติธรรมทางเลือก เช่นการไกล่ เกลี่ย การประนีประนอม
ยอมความมาใช้เท่าที่ค วร และหากเลื อกที่ จะเข้าสู่ กระบวนการยุติ ธรรม ก็พ บว่ามีขั้น ตอนที่ยุ่ งยากและมี
ค่าใช้จ่าย ทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้และไม่มีที่ปรึกษา ทาให้ผู้สูงอายุเลือกที่นิ่งเฉยไม่นา
ตนเองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ส าหรั บ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย การคุ้ม ครองและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู งอายุ ใน
กระบวนการยุติธรรมนั้น มีหลายหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ในส่วนดังกล่าว แต่ยังขนาดการบูรณาการ
เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุในระดับชุมชน
11) ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม
(1) ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย:
1. ควรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้มีเจตนารมณ์
หรื อ ความมุ่ ง หมายคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น และก าหนดให้ มี ม าตรการในการเข้ า สู่
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างเป็ นรูปธรรม หน่ว ยงานหลัก คือ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานตารวจ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ควรกาหนดขั้นตอนในกระบวนพิจารณาคดีในชั้นต่าง ๆ ให้คานึงถึงความเปราะบางของสภาพ
จิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทาละเมิด โดยอาจใช้วิธีเดียวกับการสอบสวน และการดาเนินคดีกับเด็กและเยาวชน
หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงยุติธรรม และสานักงานตารวจแห่งชาติ ร่วมประสานงานกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ควรตรากฎหมายเพื่ อ กากั บ ดู แ ลและตรวจสอบผู้ ดู แ ลและให้ ค วามยิ น ยอมในการจัด การ
ทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่บกพร่องด้านความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียหรือเสื่อมสิทธิ เช่น การให้
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การจาหน่ายทรัพย์ หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง/การ
โอนความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เช่น กรมที่ดิน ธนาคาร/สถาบันการเงิน เป็นต้น
(2) ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย:
1. ภาครัฐควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดทาบริการให้ความช่วยเหลือและ
การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว โดยเป็นศูนย์กลางการขจัดความรุนแรง
ในครอบครัว เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดผู้สูงอายุมากที่สุดและสามารถใช้
กลไกทางครอบครัว สังคม มาช่วยในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างดี โดยกระทรวงมหาดไทย (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
2. ควรวางระบบการทางานของหน่วยงานราชการให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกัน เพื่อให้
การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถดาเนินการโดยจัดให้มีการติดต่อแบบเบ็ดเสร็จ
หรือ One Stop Service ในการให้บริการผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
โดยกระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงมหาดไทย กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
3. ควรพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
โดยกระทรวงยุติธรรม กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
(3) ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัต:ิ
1. ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารให้ ผู้สูงอายุเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับสิทธิของ
ตนอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการให้คาปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อกฎหมาย โดย
หน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ควรปรับปรุง ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการและบุคลากรของรัฐมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี
เหมาะสม ในการให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ และคุ้ม ครองสิ ท ธิผู้ สู งอายุ โดยหน่ ว ยงานภายใต้ ก ระทรวงยุติ ธ รรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อมั่ น ขจัดอคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
โดยหน่วยงานของรัฐควรเพิ่มบทบาทและสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่พึ่งของผู้สูงอายุด้วย โดยหน่วยงานภายใต้
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
ยุติธรรม
12) ข้ อเสนอแนะเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญ ญาว่าด้วยสิ ทธิของผู้สูงอายุ (Convention on
the Rights of Older Persons) ของประเทศไทยในอนาคต
การบั ญ ญั ติ อนุ สั ญ ญาว่าด้ว ยสิ ท ธิของผู้ สู งอายุ (Convention on the Rights of Older Persons)
ยังอยู่ในขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในประเทศ
ภาคีสมาชิกภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุที่มีอยู่ โดยคณะทางานเปิดว่า
ด้วยผู้สูงอายุที่จัดตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ (UN Open-ended Working Group on Ageing) เป้าหมาย
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สาคัญของคณะทางานเปิดฯ คือ การรวบรวมสรุปผลจากความคิดเห็นและข้อเท็จจริงต่างๆที่ เกิดขึ้นในประเทศ
ภาคีสมาชิกเกี่ยวกับช่องว่างในการปฏิบัติตามพันธกรณีในคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุภายใต้ตราสารระหว่าง
ประเทศ และแนวทางการปรับ ปรุง หรือเพิ่มเติมเครื่องมือในการคุ้มครองสิ ทธิของผู้ สูงอายุ ปัจจุบันยังไม่มี
ข้อตกลงหรือมติในการเสนอแนะอย่างไรต่อองค์การสหประชาชาติ แต่จากประเด็นสาหรับ “พื้นที่ร่วม (Focal
areas)” 14 ประเด็ น ของคณะท างานเปิ ด ฯ ยั ง อยู่ ใ นกรอบของหลั ก การส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก าร
สหประชาชาติ (United Nations Principles for Older Persons) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หลักการที่กาหนด
สิทธิของผู้สูงอายุ 18 ข้อ
หากพิจารณาจากหลักการของการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุข้างต้น ประเทศไทยได้มีการเตรียมการ
รองรับมาตั้งแต่ก่อนปี 2546 โดยมีการบัญญัติการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพ.ศ. 2540 การ
ประกาศปฏิญญาผู้สูงอายุในปี 2542 และการออกเป็นพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้สู งอายุแห่ งชาติ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุ นผู้สู งอายุ และการจัดหน่ว ยงานขึ้นรับผิ ดชอบ ใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบัน คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ แต่การคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สูงอายุภายใต้กฎหมาย นโยบายและมาตรการดังกล่าวจะเป็นการคุ้มครองสิทธิด้วยการให้สวัสดิการจาก
รัฐและผู้สูงอายุเป็นผู้รับฝ่ายเดียวหรือต้องพึ่งพารัฐ เนื่องจากมุมมองของรัฐว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่
เปราะบาง/อ่อนแอ ซึ่งอาจจะขัดต่อหลักการขององค์การสหประชาชาติ กล่าวคือ หลักการ (1) การมีอิสรภาพ
ใน การพึ่ งตน เอง (Autonomy) (2) การมี ส่ วน ร่ ว ม (Participation) (4) การบ รรลุ ค วาม ต้ อ งก าร
(Self-fulfillment) และ (5) ความมีศักดิ์ศรี (Dignity)
ข้อเสนอในการเตรียมการรองรับอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิของผู้สูงอายุ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงมีดังนี้
(1) การแก้ไขกฎหมายตั้งแต่ระดับรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้เพิ่ม
สิทธิในการพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม การอุปการะเลี้ยงดู การบรรลุความต้องการ และความมีศักดิ์ศรี
(2) การขยายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและกองทุนผู้สูงอายุให้ครอบคลุม
สิทธิของผู้สูงอายุตามหลักการผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ นอกเหนือจากการให้เป็นสวัสดิการรัฐอย่าง
เดียว
(3) การจัดระบบความมั่นคงทางสังคม (Social security system) ของประเทศ ในรูปแบบสากล
คื อ ระบบที่ ป ระกอบไปด้ ว ย ระบบประกั น สั ง คม ที่ เป็ น ระบบบ านาญ (Social insurance – Pension
system) และระบบประกันสุขภาพ (Health insurance) และสวัสดิการสังคม (Social welfare) ที่เป็นการ
คุ้มครองสิ ทธิของผู้ สูงอายุ เมื่อเกษี ยณและเมื่อพิการหรือไร้ความสามารถที่มีความมั่น คงและไม่มีการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
(4) การจัดระบบสวัสดิการสังคม ให้หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในแต่ละด้านกาหนดโครงการทั้งใน
รูปของบริการที่ไม่เสียเงิน และผู้ได้รับสวัสดิการร่วมเสียค่าใช้จ่าย และมีการกาหนดเกณฑ์ในการรับสวัสดิการ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
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(5) การจั ดระบบการดูแลระยะยาวและระยะสุ ดท้าย ส าหรับการรองรับสิ ทธิของผู้ สู งอายุใน
หลักการที่ 5
(6) การจั ดองค์ก รหรือหน่ ว ยงานปฏิบั ติการในท้ องถิ่น และ/หรือจั ด ช่องการในการเข้าถึงให้
หลากหลาย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบประกันและระบบสวัสดิการได้สะดวก เช่น ศูน ย์จัดหางาน
สาหรับผู้สูงอายุ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ ด้านประกันสังคม ศูนย์ป้องกันการละเมิด ทารุณกรรม และการทา
ร้าย เป็นต้น
(7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในรูปแบบขององค์กรไม่แสวงหากาไร เช่น Social
enterprise มาให้บริการในชุมชนหรือในท้องถิ่น
(8) การประชาสั ม พั น ธ์ การให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สั ง คมสู ง อายุ การชราภาพ แก่
ประชาชนทุกวัย เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
13) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งขาติ
(1) ควรจัดทารายงานประเมินสถานการณ์ประจาปีด้านสิทธิ ของผู้สูงอายุ ในรูปแบบของ White
Paper on Human Rights of the Older Persons in Thailand โดยพิจารณาจากหลักการสาหรับผู้สูงอายุ
ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations Principles for Older Persons) และจากฐานข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
รวบรวมจากโครงการศึกษานี้
(2) ควรจั ดทาศูน ย์ ข้อมูลการคุ้มครองสิ ทธิข องผู้ สูงอายุ โดยการรวบรวมสถิติการละเมิดสิท ธิ
มนุษยชนของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิภายใต้ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
หรือ หลักการสาหรับผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ เพื่อการเป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนของผู้สูงอายุ
(3) ควรจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ใน Social media
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Executive Summary
Thailand has been transformed into aging society, in which the number of older
population has been increasing, that of younger population declining, life expectancy
increasing, family structure changing. This leads to the generation gap problems between the
younger and older generations. While the older generation’s needs tend towards more
dependence due to the decline in physical and cognitive conditions, those of the younger
tend towards more independence with opportunities in life abound. The difference in needs
between generations can lead to discrimination against the older population. Thus, the main
objectives of the research project are (1) to study the situations, policies, laws, and measures
related to the older persons in Thailand whether they are in consistency with the
international obligations that Thailand is a member and up to the international standards;
(2) to analyze the causes of discrimination problems under the existing policies, laws, and
measures compared with the international obligations and standards, as well as the gaps in
protecting the human rights of older persons from discrimination; and (3) to provide policy
suggestion to mitigate the problems and/or evidence-base measures in consistency with the
international obligations and human rights standards for the relevant government agencies
to protect and promote the human rights of older persons against discrimination as well as
to provide data for the National Human Rights Commission and the base-line data to
prepare for the ratification with the UN Convention on the Rights of Older Persons in the
future.
The research frame of reference for the rights of older persons are based on the
human right principle with equal treatment and non-discrimination, directly or indirectly, on
age under the UN General Assembly’s Principles for Older Persons. The study method is a
mixture between the qualitative and quantitative ones. The qualitative method will explore
(1) the relevant documents and content analysis, (2) in-depth interviews, and (3) focus group;
while the quantitative method will analyze the evidence-base data collected from the field
survey using questionnaire instrument in conducting face-to-face interviews with the sample
group of the older persons.
Study Results
1) The United Nations’ Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948 is
considered to be the basic principle for protecting the human rights of older persons. This
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document provides the conceptual base for developing the countries’ domestic laws
including Thailand’s.
Currently, there are 9 international treaties under UN concerning international
measures on human rights, 7 of which Thailand has ratified as a member country [from
(1) – (7)]: (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), (2) International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), (3) Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), (4) Convention on the
Rights of the Child (CRC), (5) Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (CERD), (6) Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CAT), (7) Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD), (8) International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance (CED), and (9) Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers
and Member of their Families (CMW)
Besides, there are 188 treaties on the labor rights by International Labor Organization
(ILO) under ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Thailand ratified
14 treaties as a member country.
In ASEAN, there are 2 agreements on the older persons: Kuala Lumpur Declaration on
Ageing: Empowering Older Persons in ASEAN and (2) Brunei Darussalam Declaration on
Strengthening Family Institution: Caring for Elderly.
UN and ILO international treaties specify the human rights protection in general from
discrimination or specify that of women or children or labor. The treaties do not specify
directly that of older persons. Thus in 2010, UN established the Open-ended Working Group
(OWGA) to study the situations and gaps in the existing international measures concerning
older persons in order to provide the measures for the up-coming Convention on the Rights
of Older Persons. OWGA has organized 9 sessions of its annual meeting. The 10th Session will
be held in 2019. The issues of non-discrimination and violence, neglect and abuse were the
focal areas of discussion in the 8th Session Meeting in 2017.
2) As a member country of UN, Thailand has committed accordingly to the
obligations under the ratified international treaties by establishing or amending the country’s
laws. In relating to the rights of the older persons, the government established
(1) Declaration of the Thai Older Persons of 1999 to protect the rights of older persons
towards good quality of life, (2) The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2017 to
eliminate unfair discrimination against older persons in Section 27 and in Section 48 to
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entitle the poor aged from 60 years old the rights to receive appropriate assistance from the
government, and in Section 71 to specify the duty of the government to provide good
quality of living for the people, and (3) the National Older Persons Act of 2003 to promote
and support the older persons the rights as stated in Section 11. Accordingly under the Act,
the relevant government agencies, state enterprises, local authorities will provide services for
the older persons protected by their laws or regulations; the National Older Persons
Committee was established to approve the services provided and proposed to the Cabinet
the policies and master plans on the protection, promotion and support on the status, rolls,
and activities related to older persons both in the public and private sectors, and family
institution to take part in caring the older persons, etc.. The Section 15 of the National Older
Persons Act were amended in 2017, and the 2% excise tax collected from alcohols and
tobacco was added into the Older Persons Fund in order to increase the living allowances
for the low income older persons. Thus, the movements by all agencies’ activities and
establishment of laws, orders, announcements, regulations have been voluntarily conducted
under the National Older Persons Act of 2003.
3) The reviews on the best practices in protection of the rights of older persons from
discrimination on age from the 6 country case studies, i.e., Singapore, Japan, United States of
America, United Kingdom, France, and Germany, found that in every country the protection
of the rights of older persons in 3 dimensions are available and common: (1) on
employment dimension, the extension of retirement age to 65 or 67 years old or the
abolishment of retirement age, (2) the establishment of a social security system, which
composes of social insurance (the benefits to the contributors of the insurance premiums
from their payrolls tax as pensions for their retirement or for disability), health insurance (the
benefits for medical cares to the contributors), and (3) social welfare (the services provided
by the government for free to the poor or low income older persons by concrete criteria,
e.g. poverty thresholds or minimum income thresholds and other qualifications such as
family size).
4) From the survey on the older person samples on their opinions about the
protection of the rights of older persons, the main findings are as followed:
(1) Discrimination on age: Most of the older person respondents (more than 90%
of them) have never experienced the discrimination against them, neither from people in the
family, in the working place, in the community (e.g. neighbors, people in the community),
and nor from those in the society (e.g. government officials/employees, people they contact
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with) For the minority who experienced the discrimination (less than 10%) replied that most
of discrimination were from people in the society, followed from those in the family, the
community, and the working place, respectively. Thus, it indicates that the degree of
awareness on the issue of discrimination against older persons in Thailand is low, and the
discrimination is mostly from the people outside the family, whom they do not know in
persons or these people may have no service minds; or from the people in the family,
whom they have to depend on.
The types of discrimination they experienced, if from the people in the family,
i.e., the spouse, were physical abuse, negligent, and verbal abuse; from the adult children,
were negligent, verbal abuse, and theft by stealing the elderly living allowance; from the inlaws and relatives, were verbal abuse and negligent.
If the discrimination is from the people in the working place, verbal abuse and
bias in job promotion were from the employer; verbal abuse was from the co-workers and
workers under them. From the people in the community, their neighbors discriminate them
by disrespect behaviors.
In the case of the people in the society, most of the respondents experienced
the discrimination against them from the government officials in the health care services
they contacted with by verbal abuse, unfair treatment, long waiting time in service delivery;
from the people mostly in the public bus services, i.e., bus drivers or bus ticket collectors,
with verbal abuse, refuse to stop the bus for boarding, cheating the older persons’ money,
and disrespect behavior.
(2) To utilize the services entitled to the older persons provided under the
National Older Persons Act in 3 dimensions:
1. The economic and social benefits dimension: Most of the respondents have
experiences in using the financial services provided by the government, followed by the
transportation services, participating in the elderly clubs, and educational services,
respectively. To be noted is the proportion of the respondents utilizing the employment
services provided by the government is lower than that by the private sector. No
respondents utilized the non-profit organizations (NPOs). Thus, the government is the main
service provider in this dimension.
2. The health and quality of life dimension: Most of the respondents utilizing the
services in public health (prevention, medical care, rehabilitation) and public welfare
provided by the government. Much lower proportion of the respondents utilized the services
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provided by the private sector. No respondents replied that they utilized the services
provided by the NPOs.
3. The justice process dimension: Less than half of the respondents utilized the
law services provided by the government. Almost all of the respondents never utilized the
law services provided by the private sector, and none using the services provided by NGOs.
In sum, the proportion of the respondents who utilized the law services is the
lowest among the 3 service dimensions.
4. When utilizing the services, people whom the respondents asked for company
were mostly themselves, followed by their children and spouse, respectively.
5. The 3 most obstacles in utilizing the services provided by the government
were first, complicated process/procedures; second, the fear from the respondents in
utilizing the services; and third, the inconvenience to travel to the service sites. For the
access to the services provided by the private sector, the first obstacle was the high service
cost, the second was the fear from the respondents, and the third was the complicated
process/procedures
(3) To acknowledge the 12 rights of the older persons specified in the National
Older Persons Act: Most of the respondents and all aged groups acknowledged the rights on
the health and quality of life (i.e., 1. The right to the fast and convenient medical and public
health services and 2. The right to the funeral assistance), followed by the rights on
economic and social services (i.e., 1. The right to monthly living allowance ; 2. The right to
self-development and participation in social activities and net-working ; 3. The right to
convenient infrastructure and safety inside the buildings, places, and vehicles; 4. The right to
transportation fee assistance; 5. The rights to be exempted from entrance fees of the public
museum or parks; 6. The rights to appropriate job and job training; 7. The right to education,
religions, information useful for living; and 8. The right to provision of housing, food, clothes
as necessary). However, the rights that most respondents did not acknowledge was the rights
on justice process (i.e., 1. The right to assistance for the older persons who were abused or
taken advantages, or neglected, and 2. The right to advise, suggestion, or solvent of family
problems).
5) The protection of the rights of older persons under the law, policies, and measures
in Thailand: Older persons are entitled to human rights and freedoms under the UN
Universal Declaration of Human Rights and the Thailand Declaration of Older Persons as well
as the Constitution of the Kingdom of Thailand and the National Older Person Act. The Thai
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government protects the older persons’ positive rights by providing welfares and social
insurance according to the rights stated in the Constitution and the National Older Person
Act. However, from the study, there exists discrimination on age in (1) employment by the
mandatory retirement age at 60 or 55 years old, and (2) social insurance system, pension
system and health insurance system by covering the working age group in the formal
employment sector. The systems do not cover the group of people working in non-formal
sector including those who are self-employed.
6) Problems or gaps in protecting the rights of older persons from discrimination on
age in the economic and social dimension:
(1) Lack of laws to protect the rights of older persons from discrimination on age
in employment by setting up the mandatory retirement age at 60 or 55 years old and the
labor laws and public employment laws cover only the formal employment sector with
employers, do not cover the informal sector or the self-employed.
(2) Lack of a comprehensive social security system: In order to protect the rights
of older persons in terms of socio-economic security, the review from all case studies
indicates an old-age employment system and a social security system composed of social
insurance, health insurance, and social welfare as shown in Figure 1. The coverage of the
social security system is complehensive and universal. However, the social security system in
Thailand focuses on the social welfare dimension, while social insurance and health
insurance cover only workers in the formal employment sector.
Figure 1 : The Structure of Socio-economic Protection on the Rihgts of Olde Persons
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(3) Lack of income criteria to qualify for the social welfare: No poverty threshold
or minimum income threshold available as a criteria to select the qualified persons for social
welfare programs. The criteria can reduce the discretion power of the government officials.
(4) Lack of front-line operation units to protect the rights of older persons: Most
of policy makers and implementation are from the central administration and there are no
front-line offices lower than the district levels. In order to operate the programs in the
village level, the cooperation between the central administration and the local
administrative organizations is the key.
(5) Lack of participation from all sectors: Lack of participation from both in the
civil sector such as NPOs and private sector. There is no social enterprises to provide services
to the older persons at home. The participation by the family members may lead to the
abuse of the frail older persons since it is very stressful for the family members in balancing
their work and care for the family. For the care givers, most of them work as volunteers or
they receive a very low pay. They also need better economic incentive to work for living.
(6) Lack of policies and laws that are aging friendly: Existing laws or regulations
concern mainly the indoor environment, not the outdoor, such as city planning appropriate
for the safety living and transportation for the older persons.
(7) Bias attitude towards older persons: there exists the prejudice against aging
both from the older persons themselves and their surrounding people. Older persons
perceive or are perceived as “burden” than “assets”. The protection of the rights of older
persons from discrimination is resulted in the form of social welfare since they are a
vulnerable group of people due to poverty or neglect that need to be protected.
7) Suggestion to solve the problems of discrimination on age: the economic and
social dimension
(1) By laws:
1. To reform or amend the laws and regulations to ensure the rights of the older
persons to employment and to social security stated under the National Older Persons Act.
The social security system should be reformed to cover those working in both the formal
and informal employment systems as well as those who are self-employed. The Ministry of
Labor should be the main active agent to provide the employment opportunity for the older
persons. The Ministry of Finance should be another main active agent to reform the social
security system by amending or reforming the existing various funds related to the older
persons under different ministries, e.g. the Elderly Fund under the National Older Persons
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Act, the Old-age Fund under the Social Insurance Act, the National Saving Fund, and the
upcoming National Pension Fund, into a system for equal treatment to the older persons
and for leveling up to the international standard.
2. To strengthen specific city planning laws and regulations for aging friendly
environment at the city or town or local level. The main actor should be the Civil
Engineering and City Planning Department and the Local Administrative Organizations under
Ministry of Interior in collaboration with Ministry of Natural Resources and Environment,
Ministry of Social Development and Human Security, and Ministry of Transportation.
3. To encourage the integration of laws and regulations concerning the older
person employment programs and the social insurance system between central
administrative agencies and local administrative organizations. The main active agents should
be Ministry of Labor and Ministry of Finance in collaboration with Ministry of Interior and
Ministry of Social Development and Human Security.
(2) By policies:
1. To formulate a concrete old-age employment policy, such as a reemployment of older persons and other complementary measures. Ministry of Labor,
Ministry of Finance, Ministry of Social Development and Human Security, and Ministry of
Interior should state this policy as one of their main policies.
2. To focus on a social security system policy for old age besides the short-term
social welfare provisions. Ministry of Finance, Ministry of Labor, Ministry of Social
Development and Human Security, Ministry of Public Health, and Ministry of Interior should
put this policy as one of their main policies.
3. To encourage for an aging-friendly environmental policy by empowering local
authorities to be responsible units. Ministry of Interior (by Department of Civil Engineering
and City Planning and Local Administrative Organizations), Ministry of Social Development
and Human Security (by the National Housing Authority), and Ministry of Natural Resource
and Environment should establish this policy as an important one.
4. Decentralization policy to promote old-age employment, social security, and
aging-friendly environmental management at the local level should be encouraged. Under
this policy the central agencies should act as regulators and budget supporters. This policy
should be formulated as a main policy of Ministry of Interior, Ministry of Labor, Ministry of
Social Development and Human Security, Ministry of Public Health, and Ministry of Finance.

xxviii | รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
5. Policy for public information disclosure on the rights of older persons and
non-discrimination on age in employment, and employment opportunities provided by the
government agencies in local language and easy to understand should be promoted. The
policy should be one of the main policies of the following agencies: the National Human
Rights Commission, Office of the Prime Minister, Ministry of Labor, Ministry of Social
Development and Human Security, Ministry of Public Health, Ministry of Finance, and Ministry
of Interior.
6. Policy for monitoring and annual performance evaluation report on
employment situation, social insurance, health insurance, social welfare, aging-friendly
environmental development in terms of protection of older persons’ rights with evidencebase data, projection and presentation of the future trends of policies and measures should
be initiated as a “White Paper” of the relevant agencies. This should be one of the main
policies of Ministry of Labor, Ministry of Social Development and Human Security, Ministry of
Public Health, Ministry of Interior, and Ministry of Finance.
(3) By operation:
1. Monitoring and evaluation of employment, social security, and aging-friendly
environment situations with evidence-base data, future projection and trends from the
relevant government agencies in order to improve their performance should be initiated in a
form of a white paper report.
2. Collaboration among government agencies with the same target, i.e.,
protection of older persons’ rights, especially between the central agencies and local level
organizations should be encouraged. Currently, there exists an Memorandum of
Understanding (MOU) among Ministry of Public Health, Ministry of Social Development and
Human Security, and Ministry of Interior (for the Local Administrative Organizations).
3. The “poverty threshold” or “minimum income threshold” should be
developed using the poverty line estimated by Social Development Board (NESDB). Ministry
of Finance should collaborate with the NESDB this poverty criteria for selecting the poor or
the low-income to participate in the social welfare programs related to older persons.
4. Revitalization of community or town or city project to provide employment in
the community for older persons, to facilitate older persons’ travel, housing should be
operated by the local authorities and regulated by the central agencies.
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8) Problems in discrimination on age: health and quality of life dimension
(1) Health support:
1. The laws concerning the rights of older persons to health support are not
specifically addressed to the older persons. The National Public Health Act of 2017, Section
6, Paragraph 2 states the rights to public health support in general. It needs a subsidiary laws
to specify specific criteria for public health support fot the older persons, as well as concrete
measures to promote and protect the health of older persons. Besides, the enforcement of
the existing laws and policies are not effective in terms of medical price control or
equipment support for the older persons.
2. The unequal and limited access to the health services by the older persons:
Despite the better acknowledgement of the rights to health care by the older persons, the
problems of health service coverage still exist, especially the acknowledgement and
understanding of their rights by the older persons themselves and the equal access and
provision of health care between the older persons in rural and urban areas. In addition, the
processes/procedures to access to health services are complicated, high cost, and unequal
treatment, as well as the problem of travelling to the hospital.
3. Health insurance system : There are 3 health welfare systems, i.e., the health
insurance system, the health welfare system for government officials, and universal health
care system. Under these systems, health care including long-term care is not equally
provided, hospital choices are limited, and service qualities of hospitals and emergency
transfer are not trusted.
4. The problems of health care data base connection : The health care data base
system of the patients, especially of the older persons, are not connected among the health
care units/hospitals. It is a social customary practice of the older persons to get treatment
with specialize medical physicians or hospitals. Their treatment data in each case are not
connected. In consequence, the patients often receive a polypharmacy that might affect or
have side effect on their health.
5. The problem of discrimination on age when access to the health service : The
old person surveyed recalled the discrimination against them when utilizing the health
services by the hospital personnels. They were treated unfairly, verbally abused. However,
there is another side of the opinion about the service providers that the service providers
should also have the rigths to be protected. This clearly reflects that the administration in
the health service sector should be reformed.
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(2) Long-term and palliative care :
1. The lack of legal criteria for the long-term care system : Some older persons
need long-term health care, but this type of care is not stated in the Naional Older Persons
Act of 2003. Thus, problems occur in the implementation stage, for example, there is no
regulation concerning the compensation to the care givers.
2. Lack of criteria and mechanisms to regulate the practice standards of the longterm care institutions : Currently, there is no laws to regulate the practice standards and the
quality of the care institutions, and no responsible agencies for registration and regulation of
the health care institutions for the older persons or the disabilities
3. Lack of measures to promote families to taking care of the older persons in
long-term : People still depend heavily on the public health care services, while there are
inadequate personnels and equipments in providing the services. It is necessary to create a
self-care system for the people with the local authorities’ supports. Currently, there are no
laws and measures to promote family to be a care giver unit for the older persons and other
generation in the family.
9) Suggestions to solve the problems of discrimination on age : health and quality
dimension
(1) By laws :
1. Regulations under the National Older Persons Act to ensure the rights of older
persons to access to the health and medical services should be reformed. The National
Human Rights Commission, Ministry of Public Health, and Ministry of Social Development and
Human Security should be the main actor to collaborate with the Ministry of Finance.
2. A long-term care law, such as the criteria for the compensation of the care
givers, should be formulated. The main actor should be the Ministry of Public Health (by the
National Health Insurance Office) in collaboration with Ministry of Social Development and
Human Secrutity, Ministry of Finance, and Ministry of Interior.
3. Regulations on standards and mechanism for long-term care should be
formulated using the best practices from England. Ministry of Public Health (by the National
Health Insurance Office) and Ministry of Social Development and Human Security should be
the main actors in collaboration with Ministry of Commerce and Ministry of Industry.
4. Laws to promote family care for older persons should be established,
including the participation from communities and local administrative organizations. The best
practice can be drawn from Japan that the local administrative organizations are empowered
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to establish a long-term health care fund in the community and support home health care.
Ministry of Interior and Ministry of Social Development and Human Security should be the
main actors and to collaborate with the Ministry of Public Health.
(2) By policies :
1. In order to access the rights of older persons on health care, the universal
health care system should be reformed to mitigate the inequality of the 3 health welfare
system including the structural inequality in the health services between rural and urban
areas. Ministry of Finance, Ministry of Public Health, Ministry of Social Development and
Human Security, and Ministry of Interior (by Local Administrative Organizations) should set
this policy as one of their main policies.
2. To establish the data connection on the personal health record of older
persons in order to mitigate the polyphamacy should be encouraged. Ministry of Public
Health should put the policy on personal health record connection into a data base as one
of its main policy.
3. The particiaption by the private sector and local authorities in long-term
health care services should be urgently promoted by the government. Government agencies
should act only regulators. The National Older Persons Commission should strenghten this
policy to protect the rights of the older persons.
4. To strenghten the movement for self-care by the older persons with the
support from the local authorities. This policy should be set as one of the main policies by
Ministry of Public Health, Ministry of Social Development and Human Security, and Ministry
of Interior (by Local Administraive Organizations).
(3) by operations :
1. More active and coverage of the health services by the service providers
including health prevention, rehabilitation, and information on the legal rights of the older
persons should be enforced by Ministry of Public Health and Ministry of Interior to stimulate
their relevant agencies’ operations.
2. To imporve the health personnels’ behaviors towards customer-oriented and
service minded, especially for the older persons whose abilities in cognition, communication,
and decision making are declining. Ministry of Public Health, Ministry of Social Development
and Human Security, and Ministry of Interior (by Local Administrative Organizations) should
create curriculum or training programs on older person care for the public health personnels.
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3. To promote a family self- care program as a primary health care prevention
from the long-term sickness and promote the healthy life of the older persons should be
introduced. The self-care program at the family level can reduce the medical costs both
from the family’s and the government’s budgets. Ministry of Public Health, Mnistry of Social
Development, and Ministry of Interior (by Local Administraive Organizations) can set up
information and curriculum or training courses to the family members.
10) Problems in discrimination on age: Justice procedure dimension
(1) Violence and abuse:
1. Legal pusnishment in violence and negligence against the older persons: The
purposes of the Criminal Codes and the Act of Protection from Family Violence (2007) are
different. Mostly, the negligence and abuse of the older persons are the family matters. It is
inappropriate to apply the Criminal Codes which focus on punishment of the wrong doers
not on compensation and rehabilitation of the victims, who is this case an older person, and
the wrong doer is a family member. Family matters are complicated.
The rights of older persons stated shortly and broadly in the National Older
Person Act, no details to guide the implementation of the relevant agencies. The public
disclosure of the rights is also limited. These lead to the limitation in protecting the rights of
older persons.
2. To protect the victims of family violence: Even though the law to protect the
victims of family violence is very helpful, there is a gap in legal procedures to give more
weight on conciliation and conflict ending procedure. In addition the purpose of the law to
protect mainly the family institution without considering the impact on the human rights of
the older persons. This may cause the recurring violence to the older persons.
Besides the law states the protection of the victims in general, not specifically to
the older persons. This may make the officals on duty neglect the vulnerability of older
persons. The Thai older person victims themselves may be afraid of reporting the abuse or
violence by their family members whom they have to depend on.
3. Official implementation to protect the rights of older persons : The study
indicates that the implementation to protect the rights of older persons stated in the
Declaration of Older Persons does not being enforced effectively. There are many
government agencies from many ministries helping and solving the violence and abuse
problems of older persons, but they lack coordination and collaboration. From the survey,
the viotence and abuse of the older persons are perceived as private or family problems by
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the government officials in charge. This may obstruct the development of innovative way to
solve the problems effectively.
(2) Legal capacity of older persons :
Currently the Thai laws do not specifically identify the legal capacity of older
persons from ordinary individual. This cause complication and inefficiency in law
enforcement on legal capacity of older persons, especially in the case of the incompetence,
and may lead to the cases of older persons being taken advantages of or cheated on their
properties.
(3) Access to justice:
At present, there is no specific laws to protect the rights of older persons, who
are vulnerable and should be protected as the same as children. Legal measures to protect
and help the older persons in justice procedures are not focused on the alternative justice
procedures, such as mediation or conciliation; and if the older persons decide to take the
justice procedures, it will be complicate and costly. This causes the inconvenience to the
poor and ignorant older persons and makes them draw back from the justice procedures.
Another critical problem to protect the rights of older persons is the compartmentalization
of the various relevant government agencies.
11) Suggestions to solve the problems of justice procedures :
(1) By laws:
1. The amendment and revision of the laws concerning the protection from
family violencc to focus or target on the rights of older persons and to establish measures to
ensure fair entering concrete alternative justice procedures. The main actor should be
Ministry of Justice, the National Police Bureau, Ministry of Interior, and Ministry of Social
Development and Human Security.
2. To set up stages in the court case procedure in consideration with the
vulnerable and psychological conditions of the abused older persons. The similar
investigative and prosecute methods for juveniles may be used. Ministry of Justice and the
National Police Bureau should be the main actors in collaboration with Ministry of Social
Development and Human Security.
3. A law to regualte and inspect the guardian of properties of the disability older
persons should be enacted. The main agencies should be Ministry of Justice, the National
Police Bureau, and Ministry of Social Development and Human Security in collaboration with
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the relevant agencies in charge of registration or changing ownership of properties, such as
Department of Land, banks or financial institutions.
(2) By policies :
1. Governement should promote Local Administrative Organizations to provide
assistance and protection of the rights of older persons from family violence and abuse.
Since Local Administrative Organizations are the closest public units to older persons in their
area, they can set up and operate a center to eliminate family violence and abuse. Ministry
of Interior should set up this policy as one of main policies.
2. To connect and collaborate the operational system among government
agencies in order to protect the rights of older persons more effectively, such as a one-stop
service center for justice procedures. This policy should be one of the main policies of the
Ministry of Justice, the National Police Bureau, Ministry of Social Development and Human
Security, and Ministry of Interterio.
3. To develop alternative justice procedures appropriate and accessible by the
older persons. This should be a main policy of the Ministry of Justice
(3) By operation:
1. To disseminate information or communication with older persons about the
rights of older persons and increase the consultation channels especially about the legal
issues to older persons. This should be main missions of Ministry of Justice, the National
Police Bureau, and Ministry of Social Development and Human Security.
2. To improve and promote government agencies and their personnels the
positive perception and behaviors in assisting and protecting the rights of older persons by
Ministry of Justice, the National Police Bureau, and Ministry of Social Development and
Human Security.
3. To promote self-confidence and elimate bias of oledr persons in utilizing the
public services by the relevant government agencies being more active towards and building
trust from the older persons. The main actors should be Ministry of Social Development and
Human Security, Ministry of Interior, Ministry of Public Health, and Ministry of Justice.
12) Suggestion for preparing to ratify with the upcoming Convention on the Rights of
Older Persons for Thailand :
The Convention on the Rights of Older Persons is still in the stage of discussion
among member countries of UN in order to understand the situations of protecting the rights
of older persons under the existing international agreements on the human rights of older
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persons. An Open-end Working Group on Aging (OWGA) was established in 2010 to collect
information on the situations and find the gaps in protecting the human rights of older
persons under the existing international treaties and suggest measures or instruments in
protecting the rights of older persons. At present, there has not been any conclusion to
present to UN General Assembly. However, the 7th Session of OWGA meetings in 2016 agreed
to have “focal areas” with 14 issues for discussion by the participants in the future sessions.
In each session, two issues will be selected as the focal area for discussion. However, when
considering the 5 principles and 18 rights of older persons from the UN Principles for Older
Persons, the focal areas are consistent with the UN Principles.
For Thailand, the protection of the rights of older persons under the UN Principles
has been well followed before 2003 by stating the protection of the rights of older persons
in the Constitution (1997), establishing the Declaration of Oler Persons (1999) and the
National Older Person Commission (2003) as well as the Older Persons Fund and
Department of Older Persons Activities under the Ministry of Social Development and
Human Security. However, the policy instruments to protect the rights of older persons are
mainly related to social welfare. Under the social welfare policy, the government is the
major welfare provider and the older persons are only welfare receivers due to the public
perception that the older persons are vulnerable and independent. This is not conformed
with the UN Principles on Older Persons, i.e., Principles (1) Autonomy, (2) Participation, (4)
Self-fulfillment, and (5) Dignity.
Suggestion in preparation to ratify the upcoming Convention on the Rights of Older
Persons to the National Human Rights Commission in order to convey to the National Older
Person Commission are as followed:
(1) To amend the laws from the Constitution and the Older Person Act by
including the rights to be independent, to participate, to be taken care of, to be self-fulfilled,
and to have dignity.
(2) To expand the roles of the National Older Person Commission and the scope
of the Older Person Fund to cover the rights of older persons according to the UN Principles.
(3) To establish a social security system up to the international standard.
(4) To provide social welfare system by the relevant government agencies to
provide the programs both for free and for co-payment and to set up concrete criteria for
selecting qualified receivers in order to imitagate the discretionary power of the officials
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(5) To provide long-term and pallivative care for older persons according to UN
Principle (5)
(6) To provide front-line units and/or various channels for access the social
insurance and health insurance for the convenience of older persons, such as the
employment center, the health care center, social insurance center, the center for
prevention on violence and abuse
(7) To promote participation from private sector in the form of social enterprise
to provide services in communities or local areas.
(8) To disclose information and disseminate knowledge about aging society, old
age to people at all age to promote the protection fo the rights of older persons.
13) Suggestion specifically for the National Human Rights Commission:
(1) To make an annual report on the situations of the rights of older persons in
Thailand in the form of “White Paper”.
(2) To establish a data base center on the rights of older persons.
(3) To disseminate documents about the protection of the rights of older persons
to the public and social media.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.1.1 การเปลีย่ นผ่านเข้าสูส่ งั คมสูงอายุของประเทศไทย
องค์การสหประชาชาติได้ให้คานิยาม ผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
และแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่มตามสภาพร่างกาย การรับรู้ ความคิด ความจา และความสามารถในการทา
กิ จ วั ต รประจ าวั น ดั ง นี้ (1) ผู้ สู ง อายุ วั ย ต้ น (The young-old) คื อ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 60 - 69 ปี
เป็ น ช่วงที่ ยังมีพ ลั งช่ ว ยเหลื อตนเองได้ (2) ผู้ สู งอายุวัยกลาง (The old-old) คือ ผู้ สู งอายุที่มีอ ายุ ระหว่าง
70 -79 ปี เป็นวัยที่เริ่มขึ้นสู่วันเสื่อม กล่าวคือ เริ่มมีอาการเจ็บป่วย ร่างกายเริ่มอ่อนแอ มีโรคประจาตัวหรือโรค
เรื้อรัง และ (3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (The oldest-old) คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่เข้าสู่วัย
เสื่อม เจ็บป่วยบ่อยขึ้น อวัยวะเสื่อมสภาพ อาจมีภาวะทุพพลภาพ นอกจากนั้น ยั งได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคม
สู งอายุ เป็ น 3 ระดั บ ได้ แ ก่ (1) ระดั บ การก้ าวเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ (Aging society) ส าหรั บ ประเทศที่ มี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้น ไปมากกว่าร้อ ยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด (2) ระดับ สั งคมผู้ สู งอายุ โดย
สมบู ร ณ์ (Aged society) ส าหรั บ ประเทศที่ มี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไปมากกว่า ร้อ ยละ 20 ของจ านวน
ประชากรทั้ ง หมด และ (3) ระดั บ สั ง คมสู ง อายุ อ ย่ า งเต็ ม ที่ (Super-aged society) ส าหรั บ ประเทศที่ มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของจานวนประชากรทั้งหมด 1
ในกรณีของประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงอายุ” (Aging society) ตั้งแต่ปี 2548 และ
กาลังจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ” (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 20) ในปี 2564
และคาดว่าจะเป็ น “สั งคมสู งอายุ ร ะดับ สุ ดยอด” ในอีกไม่ถึง 20 ปี ข้างหน้ า (ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมี
สัดส่วนถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด) โดยข้อมูลจากรายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ประจ าปี 2560 ระบุ ว่าในปี 2560 ประเทศไทยมี ป ระชากรประมาณ 69 ล้ านคน เป็ น กลุ่ ม
ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณร้อยละ 17 และจากการสารวจประชากรไทย 2มีจานวน 67.6 ล้านคน
ในปี 2560 เป็ น ชาย 33 ล้ านคน และหญิ ง 34.6 ล้ านคน มีป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้ นไป 11.3 ล้ านคน
คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 5.08 ล้านคน (ร้อยละ 15.4) และหญิง 6.23 ล้านคน
(ร้อยละ 18.0) เมื่อจาแนกผู้สูงอายุออกเป็น 3 ช่วงวัย คือ ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) ผู้สูงอายุวัยกลาง
(อายุ 70-79 ปี) และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จะพบว่า จากผู้สูงอายุของประเทศไทยทั้งหมดมี
1

จาก สังคมผู้สูงอายุ : นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ, โดย รัชนี โตอาจ, 2557, สืบค้นจากwww.stou.ac.th/stouonline
/lom/data.sec/Lom12/05-01.html
2
จาก จานวนประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ. 2560, โดย สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2560, สืบค้นจาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
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ประมาณ 10.23 ล้ านคน มี ผู้ สู งอายุวัย ต้น ประมาณ 5.83 ล้ านคน (ร้อ ยละ 57.02 ของผู้ สู งอายุทั้ งหมด)
ผู้สูงอายุวัยกลางประมาณ 2.90 ล้านคน (ร้อยละ 28.38 ของผู้สูงอายุทั้งหมด) และผู้สูงอายุวัยปลายประมาณ
1.49 ล้านคน (ร้อยละ 14.60 ของผู้สูงอายุทั้งหมด)
สาหรับการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ ในประเทศที่
พัฒ นาแล้ ว และได้เข้าสู่ สั งคมวัย สู งอายุ นอกจากการเตรีย มการด้านกฎหมายคุ้มครองสิ ท ธิม นุ ษ ยชนของ
ผู้สูงอายุแล้ว ยังได้มีการศึกษากลุ่มประชากรดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในการสูงอายุอันเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ภายใต้การกาหนดนโยบายและมาตรการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยรัฐ การศึกษาดังกล่ าวเป็นการศึกษาด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์จากฐานข้อมูลในมิติต่าง ๆ
ทางประชากร เศรษฐศาสตร์ สั งคมศาสตร์ ตลอดจนสุ ขภาพ ที่ได้จากวิ ธีการสารวจโดยการใช้ตัวอย่างซ้า
(Panel Survey) และเป็นการสารวจตามรอบระยะเวลา (Longitudinal Survey) เช่น โครงการ Health and
Retirement Study (HRS) ในสหรัฐอเมริกาดาเนินการโดย Institute for Social Research, University of
Michigan ซึ่งเป็นโครงการแม่แบบของการสารวจจัดเก็บข้อมูลแบบ Panel/Longitudinal ของการศึกษาการ
สูงอายุในประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบัน โครงการ English Longitudinal Survey on Aging (ELSA) ในอังกฤษ
ดาเนินการโดย Institute for Fiscal Studies, University College London หรือ โครงการ Panel Survey
on Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE) ในสหภาพยุ โรป ดาเนิ น การโดย Institute for
Economics and Statistics, University of Mannheim และรวมไปถึ งโครงการ Korea Longitudinal Study
of Aging (KLoSA) ในเกาหลี ด าเนิ น การโดย Korea Institute of Labor ในญี่ ปุ่ น โครงการ Japanese
Study of Aging and Retirement (JSTAR) ด าเนิ น การโดย Hitotsubashi University ในจี น โครงการ
Chinese Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS) ด าเนิ น การโดย The China Center
for Economic Research (CCER), Peking University และ ในอิ น เดี ย โครงการ Longitudinal Aging
Survey in India (LASI) ด าเนิ น ก ารโด ย Program on the Global Demography of Aging (PGDA),
Harvard University สาหรับประเทศไทย ศูนย์วิจัยสังคมสู งอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เริ่ม
ด าเนิ น โครงการ Health, Aging, and Retirement in Thailand (HART) ในลั ก ษณะเดี ย วกั น มาตั้ ง แต่ ปี
2556 ในปัจจุบัน โครงการ HART สร้างฐานข้อมูลแบบ Panel จากกลุ่มตัวอย่างประชากรที่อายุตั้งแต่ 45 ปี
ขึ้นไปได้ 2 รอบสารวจ คือ ปี 2558 และ ปี 2560 และเริ่มมีการใช้ข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ในรูปบทความและ
วิทยานิพ นธ์ที่ เกี่ย วกับ ครอบครัว และระบบเกื้ อกูล การมีงานทาของผู้ สู งอายุ ความมั่นคงทางการเงินของ
ผู้สูงอายุ ความเสื่อมถอยทางด้านความจาของการสูงอายุ เป็นต้น 3 รวมทั้งได้เข้าร่วมในเครือข่ายของโครงการ
HRS, Institute for Social Research, University of Michigan

3

จาก ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ , สานักวิจัย สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ , 2560, สืบค้นจาก http://12rc.nida
.ac.th/casr/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3hart.html
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1.1.2 การถูกเลือกปฏิบัตขิ องผูส้ งู อายุในประเทศไทย
ในการเปลี่ย นผ่านเข้าสู่ สังคมสู งอายุของประเทศไทย ที่ส่ งผลให้ประชากรสูงอายุ มีจานวนเพิ่มขึ้น
โครงสร้างครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนไป รวมทั้งสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม และ
เทคโนโลยี เปลี่ ยนไปในทิศทางที่ทาให้ การดารงชีวิตของผู้สู งอายุ มีความซับ ซ้อนและต้องพึ่ งพาสมาชิกใน
ครอบครัวหรือบุคคลอื่นมากขึ้น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและบุคคลในสังคมรอบตัวของผู้สูงอายุก็ต้องมีการ
ปรับตัวในการให้การดูแล ภายใต้ แนวโน้มที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่รีบด่วนและอิสระมากขึ้น ในบางกรณีบุตร
หลานอาจจะต้องออกจากงาน ขาดรายได้เพื่ อมาดูแลบุพการี ทาให้ เกิดความเครียดและอาจเกิดการเลือก
ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งไม่ เป็ น ธรรม (Unfair discrimination)4 ทั้ ง การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างตรง (Direct
discrimination) ในลักษณะของการละเลย ทอดทิ้ง หรือทาร้ายได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอายุสูงขึ้น สมรรถนะทาง
ร่างกาย จิตใจ และการรับรู้ความทรงจาลดลง และการเลือกปฏิบัติทางอ้อม (Indirect discrimination) จาก
ลักษณะในการจ้างงานที่มีการกาหนดอายุเกษียณที่อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี ทาให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและความ
ต้องการทางาน ไม่ส ามารถทางานต่อได้ การเลือกปฏิบัติต่ออายุ จึงได้กลายเป็นประเด็นสาคัญประเด็นหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุในสังคมไทย ข้อมูลจากรายงานการวิจัยเรื่อง การเลือ ก
ปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ 5 ระบุว่า การรับรู้เรื่องการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุยังเป็นอยู่อย่าง
จากัด เป็นที่เข้าใจในวงวิชาการหรือนักกฎหมายเท่านั้น ในขณะที่ประชาชนโดยทั่วไปยังคงมองการเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้สูงอายุในชีวิตประจาวันว่า เป็นเรื่องปกติและผู้สูงอายุเหล่านั้นไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิใด ๆ แม้ปรากฏการณ์
การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติในชีวิตประจาวันในระดับปัจเจกบุคคลยังไม่
ชัดเจน แต่ในระดับนโยบายจะเห็นได้ชัดเจนกว่า ในการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในลักษณะของการใช้มาตรการ
เชิงบวก อาทิ ประเด็น การจั ดสวัส ดิการให้ กับ ผู้ สู งอายุ และการเลื อกปฏิ บั ติในการบั งคับ ใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่นาไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในสังคมไทย ได้แก่ (1) อคติทางอายุเชิงลบที่มี
ต่อผู้สูงอายุ (2) ผู้สูงอายุไม่รับ รู้หรือไม่ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง และ (3) ข้อจากัดด้านกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมาย
หลักความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติเป็นหลักสาคัญของสิทธิมนุษยชน ซึ่งปรากฏให้เห็นจากตราสาร
ระหว่ า งประเทศหลายฉบั บ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ป ฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน. ค.ศ. 1948. (Universal
Declaration of Human Rights หรือ UDHR) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคไว้ว่า “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามี
อิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างมี เหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์
แห่งภราดรภาพ” นอกจากนี้ยั งวางหลักการห้ ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า “บุคคลทุกคนย่อมมีสิ ทธิและอิสรภาพ
บรรดาที่ กาหนดไว้ในปฏิ ญ ญานี้ โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใด ๆ …” สาหรับกติการะหว่าง
4

From Anti-Discriminatory Practice, by Neil Thompson, 2006, NY: Palgrave Macmillan, in การเลื อ ก
ปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ (น. 19-20), โดย อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ, 2556, กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.).
5
จัดทาโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) พฤศจิกายน 2556.
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ประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International Covenant on Civil and Political
Rights หรือ ICCPR) ก็ได้วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า “บุคคลทั้งปวงย่อม
เสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือก
ปฏิ บั ติ ใด ๆ …” นอกจากนี้ กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรื อ ICESCR) วางหลั ก เกี่ ย วกั บ
ความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า “รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่า สิทธิทั้งหลายที่ระบุไว้ใน
กติกานี้ปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ …” จะเห็นได้ว่าหลักการความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน
และการห้ามเลือกปฏิบัติเป็นหลักสาคัญ ปรากฏจากตราสารระหว่างประเทศอื่นในกรอบของสหประชาชาติ
รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและถ่ายทอดไปยั งกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ สาหรับ
ประเทศไทยนั้น มีพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับที่มีหลักการดังกล่าว ในระดับกฎหมาย
ภายในของไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทยที่ผ่านมาหลายฉบับได้รับรองหลักความเสมอภาคและ
การห้ามเลือกปฏิบัติ6
ความเสมอภาคในทางกฎหมายเป็ นหลักการที่เป็นพื้น ฐานของความยุติธรรม เนื่องจากเป็ นหลักที่
เรียกร้องให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ในที่นี้อาจสรุปหลักเกณฑ์กว้าง ๆ
ของหลักความเสมอภาคได้ว่า จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสาคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกั น และจะต้อง
ปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสาคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ ส่วนประเด็นที่ว่า อะไรเป็น
สิ่งที่มีสาระสาคัญเหมือนกัน อะไรเป็นสิ่งที่มีสาระสาคัญแตกต่างกัน ในเรื่องนี้จะต้องอาศัยการพิจารณาเป็น
เรื่อง ๆ ไปและจะต้องมีเหตุผลอันสมควรรับฟังได้ เช่น การเปรียบเทียบในลักษณะของอาชีพระหว่างตารวจกับ
ครู โดยลักษณะอาชีพของทั้งสองอาชีพนั้น มีลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ตารวจมีหน้าที่จับผู้ร้าย ดังนั้นการ
ให้สิทธิแก่ตารวจในการมีอาวุธและพกพาอาวุธจึงไม่เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างอาชีพตารวจกับ
ครู เพราะสาระสาคัญของอาชีพทั้งสองต่อการมีอาวุธปืนนั้นมีความแตกต่างกัน การเปรียบเทียบเพื่อนาไปสู่ข้อ
สรุป ว่ามีการปฏิบั ติอย่างเท่ าเทียมกัน หรือไม่ จึงจ าเป็ นต้องเปรี ยบเทียบก่อนว่าทั้งสองสิ่ งนั้ นมีส าระสาคัญ
เหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไร7
ส่วนการเลือกปฏิบัตินั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นคาที่ตรงกันข้ามกับความเสมอภาค กล่าวอย่างสั้นที่สุด
การเลือกปฏิบัติก็คือการปฏิบัติโดยไม่เสมอภาคนั่นเอง “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) จึงหมายถึง การ
กระทาที่ทาให้เกิดความแตกต่างอย่างไร้ความยุติธรรมของปัจเจกชนหรือกลุ่มชน รวมถึงพฤติกรรมที่มีอคติ
(Prejudicial Behavior) ที่ต่อต้านผลประโยชน์ของ (กลุ่ม) คนที่ไร้ซึ่งอานาจ ภายใต้โครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ
อาทิ กลุ่ มผู้ ห ญิ ง กลุ่ มชาติพันธุ์ กลุ่ มผู้สู งอายุ กลุ่มคนพิการและรวมถึงกลุ่ มผู้ใช้แรงงาน (Working Class)
โดยทั่วไปในสังคม
6

จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กฎหมายว่ าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ (น. 1), โดย คณาธิป
ทองรวีวงศ์ และคณะ, 2560, เสนอสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
7
จาก สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เล่ม 7 หลักพื้นฐานสิทธิเสรีภาพและหลักความ
เสมอภาคและหน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ, โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552, กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 5

Black’s Law Dictionary ได้ให้ความหมายของการเลือกปฏิบัติในแง่ ความหมายทั่วไปทางกฎหมาย
ไว้ว่า “การปฏิบัติใด ๆ ต่อบุคคลหรือกลุ่มคนโดยไม่เท่าเทียมกันและไร้เหตุผล หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็น ธรรม
หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ อายุ สัญชาติ หรือศาสนา หรือการปฏิบัติที่แตกต่างเนื่องจกความชอบ
หรือไม่ชอบที่ปราศจากเหตุผลที่สามารถรับฟังได้”8
หากพิจารณาจากนิยามของผู้สูงอายุตามที่องค์การสหประชาชาติได้กาหนดไว้ จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุใน
แต่ละกลุ่มอายุมีประเด็นที่มีความจาเป็นต้องคุ้มครองมิให้ถูกเลือกปฏิบัติแตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ
วัยต้น เป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในการทางานได้ รัฐจะต้องให้ค วามสาคัญกับเรื่องการคุ้มครองมิให้ผู้สูงอายุถูก
เลือกปฏิบัติในเรื่องการทางานหรือการศึกษา หรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง ซึ่งเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น
รัฐต้องให้ความสาคัญกับเรื่องการคุ้มครองมิให้ผู้ สูงอายุถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องสุขภาพ หรือการอานวยความ
สะดวกในบริการสาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในระดับระหว่างประเทศพบว่า มีก ารให้ความสาคัญกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้สู งอายุเพศ
หญิงมากกว่าประเด็นอื่น ปรากฏในแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาดริ ด (The Madrid
International Plan of Action on Aging) รวมทั้งปรากฏในข้อเสนอในรายงานเรื่อง Aging Discrimination
and Older Women’s Human Rights from the Perspectives of CEDAW Convention ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการประจาอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี 9 ซึ่งในประเทศไทยพบปัญหา
การเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบในกลุ่มผู้ สูงอายุเพศหญิง เช่น การไม่มีสิทธิได้รับมรดกจากสามี การไม่ได้รับ
โอกาสในการทางานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุเพศหญิงประสบปัญหาทางการเงิน10
ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างปี 2544-2560 มีเรื่องร้องเรียนกรณี ผู้สูงอายุมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) จานวน 13 คาร้อง ออกเป็นรายงาน 8 รายงาน คณะกรรมการสิทธิฯ จึงได้ทาการศึกษาข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ และลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลและข้อคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุของ กสม. ในปี 2560 ใน 4 ภาค11
และพบว่าประเด็นปั ญหาด้านสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) สิทธิในที่อยู่อาศัย (2) สิทธิด้านสุขภาพ
(3) หลั ก ประกั น ด้ านรายได้ (4) สิ ท ธิในการมีงานท า (5) สิ ท ธิในการศึ ก ษาตลอดชี วิต (6) การได้รับ ความ
คุ้มครองจากการถูกทอดทิ้ง ถูกกระทารุนแรง และถู กแสวงหาประโยชน์ (7) การได้รับความคุ้มครองในสภาวะ

8

From Black’s law Dictionary (p. 420), by Henry Campbell Back, 1979, Boston: West Publishing, in
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 3).
9
ให้รัฐภาคีควรให้ความสาคัญกับความต้องการของผู้ สูงอายุสตรี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการเงิน รวมถึงควรมี
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสตรีสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข.
10
จาก สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ : การปกป้ อ งคุ้ ม ครองที่ ร อคอย, โดย กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ , 2558, สื บ ค้ น จาก
http//www.dop.go.th/download/knowledge/knowledge_th_20160303153953_3.pdf
11
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี.
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ภัยพิบัติ (8) ปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม และ
(9) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานด้านผู้สูงอายุ12
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา
247 (1) – (3) และพระราชบั ญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ.
2560 มาตรา 26 (1) – (3) ได้ กาหนดให้ ค ณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ มี ห น้ าที่ แ ละอ านาจในการ
ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ ได้รับ
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดทารายงานผลการ
ประเมิ น สถานการณ์ ด้ านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศเสนอต่ อ รั ฐ สภาและคณะรั ฐ มนตรี และเผยแพร่ ต่ อ
ประชาชน และเสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 27 (1) บัญญั ติให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ มี
หน้ าที่ แ ละอ านาจในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และร่ว มมื อ แก่ บุ ค คล หน่ ว ยงานของรั ฐ และภาคเอกชนใน
การศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้
ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรให้ มี “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทา
ข้อ เสนอแนะนโยบายหรือ มาตรการเพื่ อ คุ้ ม ครองและส่ งเสริ ม สิ ท ธิ ของผู้ สู งอายุ : กรณี การเลื อ กปฏิ บั ติ ใน
ผู้สูงอายุ” เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายในการแก้ไขปัญหาและ/หรือมาตรการเชิงประจักษ์ (Evidencebased) ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิ ทธิของผู้สู งอายุในกรณีการเลื อกปฏิบัติ ส าหรับให้ หน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ องน าไปใช้ในการส่ งเสริ ม และคุ้ มครองสิ ท ธิข องผู้ สู งอายุ จากการเลื อกปฏิ บั ติ รวมทั้ งใช้ เป็ น ข้อ มู ล
สนับสนุนการทางานตามกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุ ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) ใน
การพิ จ ารณาการเข้าเป็ น ภาคีอ นุสั ญ ญาว่าด้ ว ยสิ ท ธิของผู้ สู งอายุ (Convention on the Rights of Older
Persons) ของประเทศไทย โดยได้คัดเลือกให้คณะวิจัยจากศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุผ่านศูนย์บริการวิชาการของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดาเนินการโครงการศึกษาวิจัยนี้
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เอกสารสรุ ป ข้ อ มู ล สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู้ สู งอายุ เพื่ อ ประกอบการประชุ ม คณะ ท างานจั ด ท า
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและคนพิการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2561.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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1.2. วัตถุประสงค์
โครงการศึกษาวิจัย มีวัตถุประสงค์หลัก 5 เรื่อง ได้แก่
1) การศึ ก ษาและสั งเคราะห์ ข้อ เท็ จจริง สถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่ เกี่ ย วกั บ
ผู้สูงอายุของไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติว่า มีความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่
ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างไร
2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากนโยบาย กฎหมาย มาตรการที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ช่องว่างในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุในกรณีการเลือกปฏิบัติ
3) การจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายในการแก้ไขปัญหาและ/หรือมาตรการเชิ งประจักษ์ (Evidencebase) ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
สาหรับให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุจาก
การถูกเลือกปฏิบัติ
4) การใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการทางานตามกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุ
5) การใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Base-line) ในการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของ
ผู้สูงอายุ (Convention on the Rights of Older Persons) ของประเทศไทยในอนาคต เมื่อ มีการประกาศ
รับรองอนุสัญญาฉบับนี้โดยองค์การสหประชาชาติ
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจยั
การศึกษาวิจัยมีขอบเขตในการศึกษาดังนี้
1) ศึ กษาถึ งสิ ท ธิ ข องผู้ สู งอายุ จ ากตราสารหลั กด้ านสิ ท ธิม นุ ษ ยชนต่ าง ๆ ของสหประชาชาติ แ ละ
กฎหมายในลาดับต่างๆ รวมทั้งนโยบายและมาตรการของประเทศไทย ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุและ
การเลือกปฏิบัติต่ออายุทั้งทางตรง (Direct discrimination) และทางอ้อม (Indirect discrimination)
2) การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ และอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งเอกสารขององค์การระหว่างประเทศ เช่น สนธิ สัญญา หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “สิทธิ
ของผู้สูงอายุ” และ “การเลือกปฏิบัติต่ออายุ”
3) การศึกษาจากข้อมูลที่รวบรวมจากการสารวจความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุโดยการใช้
แบบสอบถาม จานวนไม่น้อยกว่า 200 คน จาก 4 จังหวัดที่มีสัดส่วนของประชากรสู งอายุมากที่สุด 4 อันดับ
ของประเทศในปี 2559 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช การสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จานวน 20 คน และการระดม
ความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญในการจัดการงานด้านผู้สูงอายุ จานวน 20 คน
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4) ระยะเวลาในการดาเนินการโครงการ 210 วัน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึง มกราคม 2562
1.4 ระเบียบวิธวี จิ ยั
1.4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
โครงการนี้ ได้ศึ กษาจากกรอบแนวคิดในการศึ กษาตามขอบเขตของงานจ้ างที่ ป รึ กษา (Terms of
Referenc - TOR) ดังรายละเอียดแสดงในรูปที่ 2
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ศึกษาและสังเคราะห์ ข้อเท็จจริง:
สถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย มาตรการ
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในมิติของ
การเลือกปฏิบัติ ภายใต้กรอบในการปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุของสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ (United Nations General
Assembly) ที่เกี่ยวข้องกับ
• ปัญหาความรุนแรงและการถูกละเมิด
(Violence and abuse)
• การคุ้มครองทางสังคม
(Social protection)
• อาหารและที่อยู่อาศัย
(Food and housing)
• การจ้างงาน (Employment)
• ศักยภาพในทางกฎหมาย (Legal capacity)
• การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
(Access to justice)
• การสนับสนุนด้านสุขภาพ
(Health support)
• การดูแลผูส้ ูงอายุในระยะยาวและระยะสุดท้าย
(Long-term and palliative care)
ศึกษาสนธิสญ
ั ญาและรายงานระหว่างประเทศ:
• สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
• ความเห็นของคณะกรรมการประจา
สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุ
• รายงานของ The Independent Expert on
the Enjoyment of All Human Rights by
Older Persons
• รายงานของ Special Rapporteur ที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุ

ศึกษาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best
practices) ของประเทศต่าง ๆ
ครอบคลุม (ไม่ตากว่
่ า5
ประเทศ):
• ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (สิงคโปร์)
• ภูมิภาคเอเชีย (ญี่ปุ่น)
• ภูมิภาคยุโรป (อังกฤษ
ฝรั่งเศส เยอรมัน) และ
• ภูมิภาคอเมริกา
(สหรัฐอเมริกา)

วิเคราะห์จากข้อเท็จจริง:
• สาเหตุของปัญหาการเลือก
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากนโยบาย
กฎหมาย มาตรการที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศที่
ไทยเป็นภาคีและมาตรฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
• ช่องว่างในการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิของผูส้ ูงอายุ
ในกรณีการเลือกปฏิบัติ

เป้าหมายของการศึกษา:
• ข้อเสนอแนะนโยบายและ/หรือ
ม า ต ร ก า ร เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ ให้
สอดคล้องกั บพั น ธกรณี ระหว่าง
ป ระเทศที่ ไทยเป็ นภ าคี แ ละ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ส าหรับ ให้ ห น่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งไปใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ผู้สูงอายุจากการถูกเลือกปฏิบัติ
• ข้อ มู ลสนั บ สนุ น การท างานตาม
กฎหมายของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
• ข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาการ
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
ของผู้สูงอายุ (Convention on
the Rights of Older Persons)
ของประเทศไทย
กลุม่ เป้าหมายของการศึกษา:
ผู้สูงอายุ (3 กลุ่มอายุ)
• ผู้สูงอายุวัยต้น (60 - 69 ปี)
• ผู้สูงอายุวัยกลาง (70 – 79 ปี)
• ผู้สูงอายุวัยปลาย (80+ ปี)

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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1.4.2 วิธกี ารศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบผสมผสานระหว่าง
(1) การทบทวนวรรณกรรม (Documentary research) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากนโยบาย
กฎหมาย มาตรการ เอกสาร องค์ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุและหลักความเสมอภาคและ
การไม่เลือกปฏิบัติ
(2) การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์เกี่ยวกับกรณีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษาดังนี้
1. การสารวจความคิดเห็นจากผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เป็นการสารวจโดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ
จานวน 213 คน สาหรับวิธีการสุ่มตัวอย่าง จัง หวัด และจานวนที่สุ่มนั้น ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่างได้อาศัย
กรอบแนวคิดในการกาหนดจากข้อมูลประชากรผู้สูงอายุของทั้งประเทศปี 2559 13 โดยเลือกจากจังหวัดที่มี
จานวนประชากรสูงอายุมากที่สุดของแต่ละภาคหลัก 4 ภาค เป็นจานวนทั้งสิ้น 4 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 284,497 ราย (ร้อยละ 16.39 ของประชากรทั้งจังหวัด) ภาคกลาง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จานวน 936,865 ราย (ร้อยละ 16.47 ของประชากรทั้งจังหวัด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อีสาน) จังหวัดนครราชสี มา จ านวน 400,496 ราย (ร้อยละ 15.22 ของประชากรทั้งจังหวัด) และภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 240,522 ราย (ร้อยละ 15.47 ของประชากรทั้งจังหวัด)14 โดยทาการสุ่มอย่าง
เป็นระบบ Systematic Random Sampling ดังนี้
(1) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการสุ่มของยามาเน่ 15 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 ทั้งนี้ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 10 จึงใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 100 ราย เมื่อพิจารณาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ประกอบกับข้อจากัดด้านทรัพยากรต่าง ๆ แล้ว เพื่อป้องกันความผิดพลาดจึงกาหนด
ขนาดตัวอย่างในการสารวจครั้งนี้เป็นจานวน 210 ราย
(2) แบ่งประชากรตามช่วงของอายุ ทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ อายุ 60 - 69 ปี, อายุ 70 - 79 ปี และ
อายุ 80 ปีขึ้นไป เป็นเพศชายและหญิง โดยทาการเลือกสุ่มเก็บข้อมูลทั้งเขตในเมื องและเขตนอกเมืองในทุก
จังหวัดที่เลือกศึกษา รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 210 ราย โดยแบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน โดยกาหนดเขตที่เก็บ
ข้อมูลในแต่ละจังหวัด ดังนี้

13

จาก ข้ อ มู ล สถิ ติ จ านวนผู้ สู ง อายุ ป ระเทศไทย ปี 2559, โด ย กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ , 2560, สื บ ค้ น จาก
http://www.dop.go.th/th/know/1/51
14
จาก ระบบสถิ ติ ท างการลงทะเบี ย น กรมการปกครองปี 2559, โดย กรมการปกครอง, 2560, สื บ ค้ น จาก
http://stat.dopa.go.th /stat/statnew/upstat_age.php
15
ตารางการสุ่มของยามาเน่, Yamane, 1967, 886.
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- กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตพระนคร และเขตคลองสาน
- จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อาเภอเมืองนครราชสีมา และอาเภอคิ้ว
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ และอาเภอสันกาแพง
- จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอาเภอสิชล
(3) เนื่องจากจานวนผู้สูงอายุในจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างมีความแตกต่างกันพอสมควร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครมีค่ามากกว่าผู้สูงอายุจังหวัดอื่น ๆ อยู่มาก ถ้าหากใช้วิธีจัดสรรขนาดตัวอย่าง
ไปตามจังหวัดต่าง ๆ แบบสัดส่วนกับขนาด (Allocation with proportional to size) จะทาให้บางจังหวัดมี
ตัวอย่างแตกต่างกันมากและทาให้ขนาดตัวอย่างในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีมากเกินไป ดังนั้นจึงกาหนดขนาด
ตัวอย่างในจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดให้เป็น 80 รายต่อจังหวัด และจังหวัดที่ มีจานวนผู้สูงอายุรองลงมาให้
เป็น 50 ราย และ 40 ราย ตามลาดับ
การสารวจได้มีการดาเนินการในระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม 2561 (รายละเอียดในภาคผนวก
1) และได้ผลการสารวจจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 213 ราย แยกตามพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มอายุที่กาหนด ดัง
แสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสารวจแยกตามพื้นที่และกลุ่มอายุ
พื้นที่ทสี่ ารวจ
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
รวม

60-69 ปี
ชาย
หญิง
15
24
12
16
8
11
7
12
42
63

ช่วงอายุ
70-79 ปี
ชาย
หญิง
11
14
5
10
5
8
5
8
26
40

80 ปีขึ้นไป
ชาย
หญิง
6
11
3
6
3
5
3
5
15
27

รวม
81
52
40
40
213

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยการนัดหมายการเข้า
สัมภาษณ์ ณ ที่ทางาน หรื อเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (รายละเอียดในภาคผนวก 3) รวมจานวนทั้งสิ้น
23 คน (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก 5)
3. การทา Focus group เป็นการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และนักวิชาการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (รายละเอียดในภาคผนวก 2) โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ
รวมจานวนทั้งสิ้น 29 คน (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก 5)

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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4. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อร่างรายงาน เป็นการระดมความคิดเห็นจากกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ เชี่ยวชาญ ที่ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นมาแล้ว รวมทั้งผู้
ที่สนใจการศึกษางานวิจัยนี้ เพื่อนาข้อคิดเห็นไปปรับปรุง และแก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษาให้มี
ความสมบูรณ์ จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(รายละเอียดในภาคผนวก 4) โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมจานวนทั้งสิ้น
36 คน (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในภาคผนวก 5)
1.4.3 ศึกษาและสังเคราะห์
โครงการศึกษาวิจัย ได้ศึกษาและสั งเคราะห์ ข้อเท็จจริง สถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมทั้งการบังคับใช้ กฎหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในมิติของการเลือกปฏิบัติ ภายใต้กรอบข้อท้าทายในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุของสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้แก่
1) ปัญหาความรุนแรงและการถูกละเมิด (violence and abuse)
2) การคุ้มครองทางสังคม (Social protection)
3) อาหารและที่อยู่อาศัย (food and housing)
4) การจ้างงาน (employment)
5) ความสามารถในทางกฎหมาย (legal capacity)
6) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (access to Justice)
7) การสนับสนุนด้านสุขภาพ (health support)
8) การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย (long-terms and palliative care)
กรอบข้ อท้ าทายในการปกป้ อ งและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ของผู้ สู งอายุ ข องสมั ช ชาใหญ่ แ ห่ งสหประชาชาติ
(United Nations General Assembly) ข้างต้นนั้น เป็นการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในลักษณะของ
“สิทธิเชิงบวก (Positive rights)”16 คือ รัฐภาคีที่ให้สัตยาบันจะต้องดาเนินการกาหนดนโยบาย มาตรการและ
ตรากฎหมายมาใช้ในการคุ้มครองสิทธิภายใต้บริบทของสภาพสังคมการเมืองของแต่ละประเทศ นอกจากนั้น
กรอบข้อท้าท้ายสามารถจาแนกออก เป็น 3 ประเภท คือ การคุ้มครองสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
และการยุติธ รรม ดังนั้ น ในการศึก ษานี้ เพื่อให้ การศึกษาวิเคราะห์ บ ทบาทของรัฐ บาลไทยในคุ้มครองสิ ท ธิ
ผู้สูงอายุไทยภายใต้กรอบท้าทายขององค์การสหประชาชาติ 8 ประการ จึงได้ จัดกลุ่มประเด็นการศึกษาเป็น
3 กลุ่มประเด็น ได้แก่

16

สิทธิเชิงบวก หมายถึง สิทธิที่ประชาชนเรียกร้องให้รัฐเข้ามาดาเนินการโดยมีความจาเป็ นเพื่อแก้ไขหรือสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน สรุปจาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ.
เล่มเดิม. (น. 268).
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1) การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมความท้าทาย ข้อ 2, 3 และ 4
2) การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ครอบคลุมข้อ 7 และ 8
3) การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านกระบวนการยุติธรรม ครอบคลุมข้อ 1, 5 และ 6
เพื่อสังเคราะห์ว่าภายใต้การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุใน 3 ด้านนี้ รัฐบาลไทยมีมาตรการและกลไก
อะไร อย่างไรในการป้องกัน การเลือกปฏิบัติต่อ ผู้ สูงอายุ และสอดคล้องหรือรองรับกับมาตรฐานสากลหรือ
สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือไม่ ขณะเดียวกันก็ศึกษาสังเคราะห์จากกรณี ศึกษาจาก
ต่างประเทศ คือ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ซึ่ง เป็นประเทศพัฒนาที่ได้เข้าสู่
สังคมสูงอายุ (Aging Society) หรือ สังคมสูงอายุสมบูรณ์ (Aged Society) แล้ว รวมทั้งมีประสบการณ์ในการ
กาหนดนโยบาย มาตรการ และการตรากฎหมายในการรองรับสังคมสูงอายุที่เป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐานสากล
เพื่อสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) จากแต่ละประเทศมานาเสนอในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการ
ของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้ สูงอายุ ที่กาลังร่างอยู่ของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ และการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแก่ รั ฐ บาลในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ไ ทยให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล
1.4.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจและการสัมภาษณ์ การระดมความคิดเห็น
ข้อมูลที่ได้จากการสารวจจากกลุ่มตัวอย่างนั้น จะนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติที่ผู้สูงอายุได้ประสบหรือมี
ประสบการณ์โดยตรง สาหรับความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ การประชุมระดมความคิดเห็น และการสัมมนาได้
นามาเรียบเรียงสรุปในประเด็นสาคัญ
1.5 ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากโครงการ
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุในด้านทัศนคติจากผู้สูงอายุ สนธิสัญญา กฎหมาย กฎระเบียบ
ต่าง ๆ ทั้ งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่ อเป็ นฐานข้อมูล สนับ สนุ นการดาเนิ น งานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2) ข้อมูลพื้น ฐานในการพิจารณาการเข้ าเป็นภาคีอนุสัญญาว่ าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ (Convention on
the Rights of Older Persons) ของประเทศไทยในอนาคต เมื่อมีการประกาศรับรองอนุสัญญาฉบับ
นี้โดยองค์การสหประชาชาติ
3) ข้อเสนอแนะนโยบายและ/หรือมาตรการเชิงประจักษ์ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่า งประเทศที่ไทย
เป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สาหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการถูกเลือกปฏิบัติ
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1.6 องค์ประกอบของรายงาน
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการศึกษาวิจัย จะประกอบไปด้วยผลการศึกษา 6 บท
โดย บทที่ 1 นาเสนอความเป็น มาของโครงการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา ระเบียบวิธีวิจัย และ
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา บทที่ 2 เป็นการทบทวนวรรณกรรมด้านแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสากลด้านสิทธิ
มนุษยชนของผู้สูงอายุ หลักความเสมอภาค และสนธิสัญญาระหว่ างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน สาหรับบทที่ 3
และบทที่ 4 จะเป็นการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจากต่างประเทศ และการดาเนินการ
ในประเทศไทย ตามลาดับ บทที่ 5 เป็นการนาเสนอสภาพปัญหาของการถูกเลือกปฏิบัติของผู้สูงอายุจากการ
สารวจรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ และบทที่ 6 เป็นการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้สูงอายุในประเทศไทย
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บทที่ 2
แนวคิดทัว่ ไปว่าด้วยสิทธิและมาตรฐานสากลในการคุม้ ครองสิทธิผสู้ งู อายุ
เพื่อความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิของผู้สู งอายุ
สาระสาคัญของบทนี้จึงเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ ทธิ เสรีภาพและกลไกการคุ้มครองสิทธิ (2.1) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย (2.2) องค์กรที่มีบ ทบาทและอานาจหน้าที่ห ลักในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
(2.3) หลักการสาหรับผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ (2.4) มาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของผู้สูงอายุ (2.5) และความพยายามในการร่างสนธิสัญ ญาว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนของผู้สูงอายุ (2.6) โดยมี
รายละเอียดแสดงในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับสิทธิ เสรีภาพและกลไกการคุม้ ครองสิทธิ
ในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาถึง หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ (2.1.1) ลักษณะสาคัญของสิทธิมนุษยชน
(2.1.2) หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ (2.1.3) และตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
(2.1.4)
2.1.1 หลักทัว่ ไปเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เริ่มมีการเรียกร้องให้รับรองและคุ้มครองมาตั้งแต่สมัยอดีต และมีการ
พัฒนาแนวความคิดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทย บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได้มี
การรับรอง คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ ด้วยเหตุนี้ในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ
การใช้บังคับกฎหมายของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองจะต้องคานึงว่ ากฎหมายดังกล่าวนั้นไปกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง คุ้มครองไว้ห รือไม่ และจะต้องคานึงเป็นประการสาคัญ
เสมอเพราะสิทธิและเสรีภาพเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) ซึ่งเป็นหลักการ
พื้นฐานของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องเคารพ หากละเลยหรือไม่คุ้มครองย่อมส่งผลต่อ
เกียรติภูมิของประเทศ
2.1.1.1 ความเป็นมาของแนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
แนวความคิดของสานักกฎหมาย ธรรมชาติมีบทบาทสาคัญในทางพัฒนาการแนวความคิด ในทาง
กฎหมายในยุคต่อมา ทั้งในทางรูปแบบ ซึ่งถือว่ าแนวคิดกฎหมายธรรมชาติวางรากฐานในเรื่องลาดับชั้นของ
กฎหมาย (Legal Hierarchy) และในทางเนื้อหา ซึ่งกฎหมายธรรมชาติเห็นว่า มีกฎเกณฑ์ที่ สาคัญซึ่งยอมรับ
สิทธิที่ติดตัวมนุษย์ ห รื อสิ ทธิมนุ ษยชน (Human Right) อันเป็น สิทธิที่กาหนดความสั มพันธ์ระหว่างปั จเจก
บุคคลด้วยกันและกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ และต่อมาแนวความคิดที่ยอมรับสิทธิที่ติด
ตัวมนุษย์ได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายพื้นฐาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ในลาดับชั้นที่สูงกว่า เป็นการนา
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แนวความคิดของสานักกฎหมายธรรมชาติไปบัญญัติรับรองให้เป็นสิทธิตามกฎหมายบ้านเมื อง และกฎหมาย
พื้ น ฐานในลั ก ษณะเช่ น นี้ เข้ า ไปมี บ ทบาทในประเทศต่ า ง ๆ ในภาคพื้ น ยุ โ รปอย่ า งมาก อาจกล่ า วได้ ว่ า
แนวความคิดของสานักกฎหมายธรรมชาติมีบทบาทต่อทฤษฎีในทางการเมืองและทฤษฎีในทางกฎหมาย17
สิทธิและเสรีภาพมาจากประชาชน ดังนั้น การจากัดสิทธิและเสรีภาพย่อมมาจากประชาชน การ
แสดงเจตนารมณ์ ของประชาชนที่ส มบู รณ์ ตามอุ ดมคติจะต้องไม่มีองค์กรใดมาคั่นกลางระหว่างการแสดง
เจตนารมณ์โดยปวงชนโดยตรงกับเจตนารมณ์ที่แสดงออก ซึ่งหมายถึง ประชาธิปไตยโดยประชาชนโดยตรง แต่
เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่า ในรัฐยุคใหม่นั้นการใช้อานาจอธิปไตยของประชาชนโดยตรงที่ไม่ผ่านผู้แทนนั้นเป็น
เรื่อ งยากและเป็ น ไปไม่ ได้ จึ งต้ องมี กรรมการหรือ ตัว แทนผู้ ใช้อ านาจแทนประชาชนที่ เป็ น เจ้ าของอ านาจ
อธิปไตยนั้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นแบบตัวแทนที่ประชาชนได้เลือก เข้าไปใช้
อานาจรัฐแทนทั้งสิ้น ซึ่งจะเป็นการเลือกได้แค่ไหนเพีย งไรหรือระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบการปกครองของ
ในแต่ละเมือง การใช้อานาจรัฐของประชาชนผ่านระบบตัวแทนในรูปแบบขององค์กรผู้ใช้อานาจ เช่น องค์กร
นิติบัญญัติ (Legislative) หรือรัฐสภา (Parliament) ใช้อานาจในการตรากฎหมายขึ้นใช้บริหารและปกครอง
ระบบราชการตามวิธีการที่ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้อานาจไว้ องค์กรตุล าการ (Judicial Organization)
หรือศาล (Judge) ใช้อานาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาทหรือปัญหาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย ดังนั้นการจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงต้องเป็นไปโดยผลของกฎหมายที่ตราขึ้นโดย
องค์กรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนด้วยเช่นกัน คือ รัฐสภา (Parliament) นั่นเอง18
2.1.1.2 ประเภทของสิทธิเสรีภาพ
ในการพิจารณาแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพ ซึ่ งอาจแบ่งแยกออกได้หลายลักษณะ แต่ใน
ที่นี้จะพิจารณาการแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามลักษณะของสิทธิและเสรีภาพนั้นประการหนึ่ง และ
โดยพิจารณาจากผู้ทรงสิทธิอีกประการหนึ่ง

(1) การแบ่งประเภทสิทธิและเสรีภาพตามลักษณะของสิทธิและเสรีภาพ19
Georg Jellinek นักนิติศาสตร์ชาวเยอรมันเป็นผู้เสนอแนวคิดในการแบ่งสิทธิและเสรีภาพตาม
ลักษณะของการใช้สิทธิเสรีภาพกับหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถือได้ ว่าเป็นการแบ่งสิทธิเสรีภาพตามแนวคลาสสิคของ
เยอรมัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
(1.1) status negativus หรือ negative right หมายถึง กลุ่มของสิทธิและเสรีภาพที่การใช้สิทธิ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลจะต้องปราศจากการเข้ามาแทรกแซงใด ๆ ของรัฐ บุคคลสามารถดาเนินการไปได้ เอง
โดยรัฐไม่จาต้องเข้ามาดาเนินการใด ๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สิทธิในการป้องกัน” โดยบุคคลอาจเรียกร้องให้
17

จาก กฎหมายที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ (น. 128), โดย มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย กฎหมาย, 2546,
กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย.
18
จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 44 – 45), โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2548, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
19
จาก หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 52-53), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, 2552,
กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
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รัฐดาเนินการแก้ไขเยียวยาในกรณีที่มีการแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวได้ หรืออาจเรียกร้องให้รัฐ
ละเว้นการกระทาที่เป็นการแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิเสรี ภาพดังกล่าว เช่น เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพ
ในเคหะสถาน เสรีภาพในการสื่อสาร สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เสรีภาพในทางวิชาการ เสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง และความเป็น อยู่ส่วนตัว สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ
อาชีพและการแข่งขันโดยเสรีภาพอย่างเป็นธรรม
(1.2) status positivus หรือ positive right หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่การใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของปัจเจกบุคคลมิอาจจะบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้ามาดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากฝ่าย
รัฐ โดยมีลักษณะเป็น “สิทธิเรียกร้อง” ให้รัฐกระทาการ เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิในการ
ได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐอย่างเสมอภาค สิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ
ของเด็กและเยาวชน สิ ทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของผู้สูงอายุ สิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐของผู้พิการ สิทธิที่จะใช้สิทธิทางศาล สิทธิได้รับหลักประกันความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพและหลักประกันในการดารงชีพของคนทางาน
(1.3) status activus หรือ active right หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่ปัจเจกบุคคลใช้สิทธิของตนใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจานงทางการเมือง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรของรัฐ โดยหลักแล้ว
สิทธิประเภทนี้มักจะเป็น “สิทธิพลเมือง” เช่น สิทธิของผู้เลือกตั้ง สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง สิทธิใ นการ
สมัครเข้ารับราชการ สิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมือง สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคล
ออกจากตาแหน่ง สิทธิในการต่อต้านการกระทาใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดยไม่
เป็นไปตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้โดยสันติวิธี รวมทั้งสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง ดังนั้น
สิทธิประเภทนี้จึงมักจากัดเฉพาะพลเมืองของชาติเท่านั้น
การแบ่งประเภทสิทธิเสรีภาพโดยอาศัยลัก ษณะของการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับ
หน้าที่ของรัฐเป็นข้อพิจารณานี้ทาให้เข้าใจพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพแต่ละประเภทว่ามีจุดมุ่ งหมายอย่างไร
และการที่ทาให้บรรลุความมุ่งหมายของสิทธิและเสรีภาพแต่ละประเภทนั้น รัฐจะต้องดาเนินการอย่างไร

(2) การแบ่งโดยพิจารณาจากผูท้ รงสิทธิ20
การแยกสิทธิและเสรีภาพประเภทนี้พิจารณาจากผู้ซึ่งได้รับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือ
บุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุ้มครอง ซึ่งอาจแบ่งแยกได้ 2 ประเภท ได้แก่
(2.1) สิทธิมนุษยชน (Human rights) หมายถึง สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุ้มครองแก่ทุก ๆ
คนโดยมิได้แบ่งแยกว่าบุคคลนั้นเป็นคนชาติใด หากบุคคลนั้นเข้ามาอยู่ในเขตอานาจรัฐที่ใช้รัฐธรรมนูญของ
ประเทศนั้น บุคคลนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญนั้น ๆ ด้วย เป็นคุณลักษณะประจาตัวของ
มนุษย์ทุกคน เป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที่เป็นของมนุษย์ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์และติดตัวมนุษย์
ทุกคนมาแต่กาเนิด เป็นสิทธิและเสรีภาพที่มีมาก่อนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น ได้แก่
20

เล่มเดิม.
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- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน
เสรีภ าพในการเดินทางและเสรีภ าพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
ถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นอยู่ส่วนตัว เป็นต้น
- เสรีภาพในทางความคิดและการแสดงความคิดเห็น เช่น เสรีภาพในการถือศาสนา นิกาย
ของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และเสรีภาพในการปฏิบั ติตามมาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือของตน เสรีภาพในการศึกษาอบรม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิม พ์
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ฯลฯ
(2.2) สิ ทธิพ ลเมือง (Citizens rights) หมายถึง สิ ทธิที่รั ฐธรรมนู ญ มุ่งให้ ความคุ้มครองเฉพาะ
บุคคลที่เป็นพลเมืองของรัฐเท่านั้น สิทธิและเสรีภาพในอันที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์
ของรัฐหรืออีกนัยหนึ่ งบรรดาสิทธิและเสรีภ าพทางการเมืองต่าง ๆ เป็ นสิทธิของพลเมืองจะมีได้ก็เฉพาะแต่
ภายหลังเวลาที่สังคมการเมืองที่เรียกว่า “รัฐ” อุบัติขึ้นแล้วเท่านั้น เช่น เสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งเป็น
พรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดาเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์นั้น ตามวิถีทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและสิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิ สภา เสรีภ าพในการชุมนุ มโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ สิทธิในการสมัครเข้ารับราชการ เป็นต้น
2.1.2 ลักษณะสาคัญของสิทธิมนุษยชน
ลักษณะสาคัญของหลักสิทธิมนุษยชน คือการตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม (Accountability and
The Rule of Law)21 หมายถึง รัฐและองค์กรที่มีหน้าที่ในการก่อให้ เกิดสิทธิมนุษยชนต้องมีหน้าที่ตอบคาถาม
ให้ได้ว่า สิทธิมนุษยชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลจริง สิทธิใดยังไม่ได้มีการดาเนินการให้เป็นไปตามหลักสากล
ต้องอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่า จะมีขั้นตอนดาเนินการต่อไปอย่างไร รัฐต้องมีมาตรการปกครองประเทศโดยใช้
หลักนิติธรรม หรือปกครองโดยอาศัยกฎหมายอย่างเที่ยงธรรม ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย
มีกระบวนการไม่ซับซ้อนและเป็นไปตามหลักกฎหมายมีความเท่าเทียมกันเมื่ออยู่ต่อหน้ากฎหมายโดยไม่มีผู้ใด
อยู่เหนือกฎหมายได้ โดยสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 22 มีลักษณะเฉพาะ
ดังต่อไปนี้

21

จาก สิทธิมนุษยชนในหลายมิติ เอกสารการอบรมหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
โดย พีระศักดิ์ พอจิต, 2559, กรุงเทพฯ. ม.ป.พ.
22
จาก สารานุ ก รมไทยส าหรั บ เยาวชนฯ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน: ลั ก ษณะเฉพาะของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน, 2561, สื บ ค้ น จาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=32&chap=4&page=chap4.htm
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ก. เป็นสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย์ คือ เมื่อคนเกิดมาก็จะมีสิทธิมนุษยชนติดตัวมาด้วย เพราะความ
เป็นมนุษย์ ไม่มีการยกให้ หรือซื้อ หรือสืบทอดมา
ข. เป็นสิทธิที่เป็นสากล คือ เป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนเหมือนกัน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศ นับถือ
ศาสนาใด หรือมาจากพื้นฐานทางสังคม หรือระบบการเมืองใด มนุษย์ทุกคนมีอิสรเสรี มีความเท่าเทียมกันใน
ศักดิ์ศรีและสิทธิ
ค. เป็นสิทธิที่ไม่อาจถ่ายโอนให้แก่กันได้ คือ ไม่มีใครมาแย่งชิงเอาสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลใด
บุคคลหนึ่งได้ ถึงแม้ว่ากฎหมายของประเทศจะไม่ยอมรับรองสิทธิมนุษยชน หรือแม้ว่าจะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็
ตาม ประชาชนของประเทศนั้น ก็ยังมีสิทธิมนุษยชนอยู่ ตัวอย่างเช่น ในสมัยที่ยังมีการค้ าทาส ทาสทุกคน ใน
ฐานะเป็นมนุษย์ ย่อมมีสิทธิมนุษยชน ถึงแม้ว่าสิทธิดังกล่าว จะถูกละเมิดก็ตาม
ง. เป็นสิทธิที่ไม่อาจถูกแยกออกจากกัน คือ มนุษย์มีสิทธิต่ าง ๆ ทั้งหมด เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมี
ศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ มีความมั่นคง และมีมาตรฐานการดารงชีวิต ที่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์
ดังนั้น ผู้สูงอายุ จึงมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีอายุสูงขึ้นภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน
ในทางรัฐศาสตร์ "สิ ทธิ" (Rights) ของมนุษย์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกันคือ
สิ ท ธิ เชิ งลบ (Negative Rights) และ สิ ท ธิ เชิ ง บวก (Positive Rights) สิ ท ธิ เชิ งลบคื อ สิ่ ง ที่ ป ระชาชน "ไม่
ต้องการ" ให้รัฐเข้ามาวุ่นวาย หลัก ๆ คือเรื่อง เสรีภาพในการพูด และการไม่แทรกแซงความเป็นส่วนตัว สิทธิใน
เชิงบวกคือ สิทธิที่ประชาชน "ต้องการ" ให้รัฐเข้ามาจัดการ เช่น สวัสดิการพื้นฐานของรัฐ เช่น การประกัน
สุ ข ภาพ,การมี โรงเรี ย นของรั ฐ บาล รวมถึ ง การลดความเหลื่ อ มล้ าและสร้ า งความเท่ าเที ย มในเชิ ง สั งคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เช่น การออกพระราชบัญญัติชีวิตคู่, การออกกฎหมายที่เพื่อคุ้มครองสิทธิของทุกชน
ชาติศาสนา
2.1.3 หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
หลักความเสมอภาคเป็นหลักที่มีความสาคัญยิ่ง เพราะถือว่าเป็นหลั กพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์ ซึ่งหมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อบุคคลสามารถนาสิทธิต่าง ๆ ที่
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองคุ้มครองแก่บุคคลนั้นไปอ้างได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น การเลือกปฏิบั ติโดยอาศัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นกาเนิด ฯลฯ นอกจากเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคแล้ว ยังถือเป็นการขัดต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกด้วย นอกจากนี้หลักความเสมอภาคยังมีความสาคัญในฐานะเป็นหลักการที่นามาใช้
เพือ่ ตรวจสอบการกระทาของรัฐทั้งหลายอีกด้วย
ความเสมอภาคในทางกฎหมายเป็ น หลักการที่เป็ นพื้นฐานของความยุติธรรม เนื่ องจากเป็ นหลักที่
เรียกร้องให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ในที่นี้อาจสรุปหลักเกณฑ์กว้าง ๆ
ของหลักความเสมอภาคได้ว่ า จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสาคัญเหมือนกันอย่างเท่ าเทียมกัน และจะต้อง
ปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสาคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ ส่วนประเด็นที่ว่า อะไรเป็น
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สิ่งที่มีสาระสาคัญเหมือนกัน อะไรเป็นสิ่งที่มีสาระสาคัญแตกต่างกัน ในเรื่องนี้จะต้ องอาศัยการพิจารณาเป็น
เรื่อง ๆ ไปและจะต้องมีเหตุผลอันสมควรรับฟังได้ เช่น การเปรียบเทียบในลักษณะของอาชีพระหว่างตารวจกับ
ครู โดยลักษณะอาชีพของทั้งสองอาชีพนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน กล่า วคือ ตารวจมีหน้าที่จับผู้ร้าย ดังนั้นการ
ให้สิทธิแก่ตารวจในการมีอาวุธและพกพาอาวุธจึงไม่เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างอาชีพตารวจกับ
ครู เพราะสาระสาคัญของอาชีพทั้งสองต่อการมีอาวุธปืนนั้นมีความแตกต่างกัน การเปรียบเทียบเพื่อนาไปสู่ข้อ
สรุป ว่ามีการปฏิบั ติอย่างเท่าเทียมกัน หรือไม่ จึงจ าเป็นต้องเปรียบเทียบก่อนว่าทั้งสองสิ่ งนั้นมี ส าระสาคัญ
เหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไร23
ส่วนการเลือกปฏิบัตินั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นคาที่ตรงกันข้ามกับความเสมอภาค กล่าวอย่างสั้นที่สุด
การเลือกปฏิบัติก็คือการปฏิบัติโดยไม่เสมอภาคนั่ นเอง ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 1 ว่า “การเลือกปฏิบัติ”
(Discrimination) หมายถึง การกระทาที่ทาให้เกิดความแตกต่างอย่างไร้ความยุติ ธรรมของปัจเจกชนหรือกลุ่ม
ชน รวมถึงพฤติกรรมที่มีอคติ (Prejudicial Behavior) ที่ต่อต้านผลประโยชน์ของ (กลุ่ ม) คนที่ไร้ซึ่งอานาจ
ภายใต้โครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ อาทิ กลุ่มผู้หญิง กลุ่มชาติ พันธุ์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการและรวมถึงกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงาน (Working Class) โดยทั่วไปในสังคม ในส่วนนี้จะได้อธิบายขยายความถึงกระบวนทัศน์ว่าด้วยการ
เลือกปฏิบัติโดย แบ่งการนาเสนอออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 2.1.3.1 ความหมายและที่มาของความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ 2.1.3.2 เหตุของการเลือกปฏิบัติ (ground of discrimination) และมิติของการเลือก
ปฏิ บั ติ (area of discrimination) 2.1.3.3 ความแตกต่ างระหว่างการปฏิ บั ติ ที่ แตกต่าง การเลื อกปฏิ บั ติ
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและมาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก 2.1.3.4 การเลือกปฏิบัติโดยตรงและการเลือกปฏิบัติ
โดยอ้อม
2.1.3.1 ความหมายและทีม่ าของความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
การเลือกปฏิบัติมีความหมายหลายนัย ขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมองในการพิจารณา หากกล่าว
ในทางสั งคมวิ ท ยา นั ก วิ ช าการ เช่ น Rubin และ Hew stone ได้ จ าแนกประเภทของการเลื อ กปฏิ บั ติ24
บนพื้นฐานของทฤษฎีความขัดแย้งเชิงความเป็นจริง (Realistic-Conflit Theory) และทฤษฎีตัวตนทางสังคม
(Social-identity Theory) ดังนี้
1. การแข่ งขั น ในเชิงรู ป ธรรม (Realistic Competition) ถู ก ขับ เคลื่ อนโดยผลประโยชน์ ส่ ว น
บุ คคล ซึ่งมีจุ ดมุ่ งหมายในการได้ทรั พยากรเชิงวัตถุต่ าง ๆ เช่น อาหาร สิ นค้า เขตแดน เพื่ อบุคคลในกลุ่ ม
(The In-group) ดังนั้น การเลือกปฏิบัติเป็ นการให้สิ ทธิพิเศษแก่บุคคลอันเป็นสมาชิกในกลุ่มและตัวบุคคล
นั้นเองเพื่อให้ได้มาหรือเข้าถึงซึ่งทรัพยากรดังกล่าว

23

จาก สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เล่ม 7 หลักพื้นฐานสิทธิเสรีภาพและหลัก
ความเสมอภาคและหน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ. เล่มเดิม.
24
From “Social identity, system justification, and social dominance: Commentary on Reicher, Jost et
al., and Sidnius et al,” by Rubin, M.; Hewstone, M.; et al, 2004, Political Psychology, 25(6), p. 823-844, in
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น.2).
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2. การแข่งขันเชิงสังคม (Social Competition) ถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการความภาคภูมิใจ
(Self-Esteem) ซึ่ ง มี จุ ด มุ่ ง หมายในการบรรลุ ถึ ง ส ถานะทางสั ง คมในเชิ ง บวกส าหรั บ บุ ค ค ลในกลุ่ ม
(The In-group) เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลนอกกลุ่ม (The Out-Group)
3. การเลื อกปฏิบั ติด้วยความยินยอม (Consensual Discrimination) ถูกขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการความชัดเจน สะท้อนถึงความมั่นคง ความชอบธรรมของการจัดลาดับชั้นในกลุ่ม เช่น การปฏิบัติเป็น
พิเศษต่อสมาชิกในกลุ่มที่มีสถานะสูงกว่าสมาชิกอื่น
อนึ่ ง การเลือกปฏิบัติมิได้เกิดขึ้นเฉพาะกรณีผู้ถูกเลือกปฏิบัติได้รับความเสียหายหรือเป็นฝ่าย
ไม่ได้รับผลประโยชน์ เท่านั้น ในทางวิชาการ การเลือกปฏิบัติยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าบุคคลผู้ถูกเลือกปฏิบัติได้รับ
ผลประโยชน์ ก็ ต าม มี นั ก วิช าการเสนอให้ พิ จ ารณาในเชิงเปรีย บเที ย บ โดยเน้ น ลั ก ษณะของการปฏิ บั ติ ที่
เสียเปรียบ (disadvantage) กล่าวคือ บุคคลไม่จาต้องได้รับผลเสียหรือผลร้าย (harm) โดยแท้จริง จึงจะถือว่า
ถูกเลือกปฏิบัติ เช่น หากบุคคลตัดสินใจที่จะบริจาคเพื่อช่วยเด็กกาพร้า แต่ตัดสินใจบริจาคให้เด็กผิวสีน้อยกว่า
บนพื้นฐานความคิดการแบ่งแยกสีผิว ดังนี้ ก็ถือว่าเกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นแล้ว แม้ว่าเด็กผิวสีนั้นจะได้รับเงิน
บริจาคก็ตาม25
Neil Thompson ได้อธิบายว่า กระบวนทัศน์การเลือกปฏิบัติยังมีความเกี่ยวพันกับกระบวนทัศน์
“อานาจ” (Power) กล่าวคือ ในกระบวนการเลือกปฏิบัติกลุ่มที่มีอานาจอันแข็งแกร่งสามารถที่จะกระทาการ
“เลื อ กปฏิ บั ติ อ ย่ างเป็ น ระบบ” (Systematical Discrimination) ต่ อ กลุ่ ม ที่ มี อ านาจน้ อ ยกว่า โดยอ านาจ
ดังกล่าว ก่อตัวขึ้นมาเพราะ “สภาวะแวดล้อมของปัจเจกบุคคล” หรือ “บุคลิกลักษณะ” (Characteristics)
แบบแผนทางวัฒ นธรรม (Cultural norms) หรือ “ตาแหน่งเชิงโครงสร้าง” (Structural positions) ปัจจัย
เหล่ านี้ สร้างแบบแผน (Patterns) ของการเลือกปฏิบัติที่แฝง (Ingrained) ฝังอยู่ ใน “ข้อปฏิบัติทางสังคม”
(Social Practice) เช่น การมีอคติทางเชื้อชาติ (Racism) อคติทางเพศ (Sexism) และอคติทางอายุ (Ageism)
และอื่ น ๆ ดั ง นั้ น กระบวนทั ศ น์ ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ จึ ง นั บ เป็ น ปรากฏการณ์ ท างสั ง คม ทางการเมื อ งและ
ทางจิตวิทยา26
ในแง่ความหมายทั่วไปทางกฎหมาย Black’s Law Dictionary ได้ให้ความหมายของการเลือก
ปฏิบัติไว้ว่า “การปฏิบัติใด ๆ ต่อบุคคลหรือกลุ่มคนโดยไม่เท่า เทียมกันและไร้เหตุผล หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรมหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ อายุ สัญชาติ หรือศาสนา หรือการปฏิบัติที่แตกต่างเนื่ องจาก
ความชอบหรือไม่ชอบที่ปราศจากเหตุผลที่สามารถรับฟังได้”27
25

“From “Private Discrimination: A Prioritarian, Desert-Accommodating Account,” by Kasper LippertRasmussen, 2006, San Diego Law Review, 43, p. 817-856, in รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความ
เสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. หน้าเดิม.
26
From Anti-Discriminatory Practice, by Neil Thompson, 2006, NY: Palgrave Macmillan site in การเลือก
ปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ. เล่มเดิม. (น. 13).
27
From Black’s law Dictionary (p. 420), by Henry Campbell Back, 1979, Boston: West Publishing, in
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 3).

22 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
สาหรับ ความหมายของการเลื อกปฏิบัติในกรอบของกฎหมายสิ ทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ
มีดังเช่น
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights หรือ ICCPR) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ในข้อ
26 อันมีหลักสาคัญว่า
“บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันตาม
กฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบั ติใด ๆ ในกรณีนี้ กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใด ๆ และต้อง
ประกันการคุ้มครองบุ คคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็ นผลจริงจังจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด เช่น
เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม
ทรัพย์สิน กาเนิด หรือสถานะอื่น ๆ ”
ความเห็ น ทั่ ว ไปของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ (Human Rights
Committee, General Comment 18, Non-Discrimination)28 ได้ มี ก ารอธิ บ ายการเลื อ กปฏิ บั ติ ไ ว้ ว่ า
การเลือกปฏิบัติตามมาตรา 26 ของ ICCPR ดังกล่าวนั้นหมายถึง
“การเลือกปฏิบัติที่ใช้ใน ICCPR นั้นควรเข้าใจว่ามีนัยถึงความแตกต่างใด ๆ การกีดกัน การจากัด
หรือ การปฏิบัติเป็นพิเศษ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเชื้ อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง ชาติ
หรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์ สิ น สถานะอื่น ใด และมีวัตถุประสงค์ห รือผลกระทบ (Purpose or Effect) ในเชิง
อุปสรรคหรือเป็นการลดทอนการใช้สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายของบุคคลนั้นบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน”
อนุ สั ญ ญาว่าด้ ว ยการขจัด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื้อ ชาติ ในทุ ก รูป แบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination หรื อ CERD) วางหลั กเกี่ ยวกับ ความเสมอภาคและ
การห้ามเลือกปฏิบัติไว้ใน ข้อ 1 ดังนี้
“ในอนุสัญญานี้คาว่า “การเลือกปฏิบัติทางเชื้ อชาติ” จะหมายถึง การจาแนก การกีดกัน การ
จากัด หรือการเลือก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้ อชาติ สีผิว เชื้อสายหรือชาติกาเนิดหรือเผ่าพันุก
ธ์ าเนิด ซึ่งมี
เจตนาหรือมีผลให้เกิดการระงับหรือกีดกั้น การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้ นพื้นฐานของบุคคลในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และในด้านอื่น ๆ ของการดารงชีวิตในสังคม รวมทั้งการระงับหรือกีดกั้น
การใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างเสมอภาคของบุคคล”
นอกจากนี้ ข้อแนะนาทั่วไป (CERD General Recommendation 14)29 ได้อธิบายความหมาย
ของการเลือกปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD ดังนี้
“การปฏิบั ติที่แตกต่างกัน (Differentiation of Treatment ) จะไม่ก่อให้ เกิดการเลือกปฏิบัติ
(Discrimination) หากพิจารณาเกณฑ์สาหรับการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และ
จุดมุ่งหมายของสนธิสัญญาแล้วมีความชอบธรรมหรือตกอยู่ในขอบเขตมาตรา 1 ย่อหน้า 4 ของสนธิสัญญานี้
28

From General Comment 18, Non-discrimination by Human Rights Committee, (Thirty-seventh
session, 1989), in รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 3).
29
CERD General Recommendation 14 (Art. 2, para. 1: Definition of discrimination), in รายงานวิจั ย ฉบั บ
สมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. หน้าเดิม.
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ในการพิ จ ารณาเกณฑ์ ดังกล่าว คณะกรรมการยอมรับว่าการกระทาใดการกระทาหนึ่ งอาจมีวัตถุประสงค์
หลากหลาย ดั ง นั้ น ในการก าหนดว่ า การกระท าอั น หนึ่ ง ส่ ง ผลขั ด แย้ ง ต่ อ หลั ก การตามสนธิ สั ญ ญานี้
คณะกรรมการจะพิ จ ารณาว่ า การกระท านั้ น ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบอั น ไม่ ส ามารถอ้ า งเหตุ ที่ ช อบธรรม
(Unjustifiable Desperate Impact) ต่ อ บุ ค คลที่ ถู ก จ าแนกความแตกต่ า งด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง เชื้ อ ชาติ สี ผิ ว
บรรพบุรุษ สัญชาติ ถิ่นกาเนิด”
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women หรื อ CEDAW) วางหลั ก เกี่ ย วกั บ ความ
เสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ใน ข้อ 1 ดังนี้
“เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ คาว่า “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี” จะหมายถึงการแบ่งแยก
การกีดกันหรือการจากัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศซึ่งมีผลหรือความมุ่งประสงค์ที่จะทาลายหรือทาให้เสื่อมเสีย
การยอมรับการได้อุปโภคหรือการใช้สิทธิโ ดยสตรีโดยไม่เลือกสถานภาพด้านการสมรสบนพื้นฐานของความ
เสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมพลเมืองหรือ
ด้านอื่น ๆ”
กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR) วางหลั กเกี่ย วกับ ความเสมอภาค
และการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ใน ข้อ 2 ดังนี้
“รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่าสิทธิทั้งหลายที่ระบุไว้ในกติกานี้ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ใดๆ เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคม
ดั้งเดิม ทรัพย์สินกาเนิดหรือสถานะอื่น”
นอกจากนี้ ความเห็นทั่วไป (General Comment)30 ได้อธิบายความหมายของการเลือกปฏิบัติ
ในกรอบของ ICESCR ว่า
“การเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct Discrimination) เกิดขึน้ เมื่อบุคคลได้รับการปฏิบัติในลักษณะ
ที่ พึ งพอใจน้ อ ยกว่ า บุ ค คลอื่ น ในสถานการณ์ เดี ย วกั น ด้ ว ยเหตุ แ ห่ งการเลื อ กปฏิ บั ติ เช่ น การจ้ า งงานใน
สถาบันการศึกษาหรือการสมัครสมาชิกในสหภาพการค้านั้นอยู่บนพื้นฐานของความคิดเห็นทางการเมืองของ
ลูกจ้างหรือผู้สมัคร การเลือกปฏิบัติทางตรงรวมถึงการกระทาที่ส่งผลร้ายหรือการละเว้นการกระทาบางอย่าง
บนพื้นฐานจากเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ” ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในกรณีการเลือกปฏิบัติโดยตรงนั้นเห็นได้ชัดเจน
จากตัวมาตรการหรือกฎหมายว่ามีเนื้อหาที่กาหนดเงื่อนไขแตกต่างกันสาหรับบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติต่าง ๆ
อ นุ สั ญ ญ าว่ าด้ วย สิ ท ธิ ข อ งค น พิ ก าร (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities หรือ CRPD) กาหนดความหมายของ “การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ” ไว้ว่า
30

General comment NO. 20 Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2,
of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).
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“หมายถึง ความแตกต่าง การกีดกัน หรือ การจากัด บนพื้นฐานของความพิการ ซึ่งมีความมุ่ง
ประสงค์หรือส่งผลให้เป็นการเสื่อมเสียหรือทาให้ไร้ผลซึ่งการยอมรับ การอุปโภคหรือการใช้สิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมความ
เป็ น พลเมื อ งหรื อ ด้ า นอื่ น รวมถึ ง การเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นทุ ก รู ป แบบ รวมทั้ ง การปฏิ เ สธการช่ ว ยเหลื อ ที่
สมเหตุสมผล”31
สาหรับที่มาของการห้ามเลือกปฏิบัติพบว่าเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่สาคัญอันปรากฏ
อยู่ในสนธิสัญญาหลายฉบับ โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
จานวน 7 ฉบับ ได้แก่
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights – ICCPR)
- กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR)
- อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นทุ ก รู ป แบบต่ อ สตรี (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW)
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)
- อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD)
- อนุ สั ญ ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่ โหดร้ายไร้
ม นุ ษ ย ธ ร ร ม ห รื อ ที่ ย่ า ยี ศั ก ดิ์ ศ รี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading or Punishment – CAT)
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities
– CRPD)
นอกจากกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติดังกล่ าวข้างต้นแล้ว ในระดับ
ภูมิภาค ยังปรากฏหลักความเท่าเทียมกันและการห้ามเลือกปฏิ บัติในกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิ ภาค
เช่ น อนุ สั ญ ญาสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยุ โ รป (European Convention on Human Rights) อนุ สั ญ ญาว่ าด้ ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งอเมริกา (American Convention on Human Right) กฎบัตรอาฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และสิ ท ธิป วงชน (The African Charter on Human and People’s Rights) เป็ นต้ น โดยรายละเอีย ดจะ
กล่าวในหัวข้อถัดไป
เมื่อพิจารณาในระดับกฎหมายต่างประเทศพบว่า หลายประเทศมีการกาหนดกฎหมายภายในที่
คุ้มครองบุคคลจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยอาจเรียกว่า กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ (Anti-Discrimination
Law) หรือกฎหมายความเท่าเทีย มกั น (Equality Law) เช่น ออสเตรเลี ย แคนาดา อาฟริ กาใต้ ฟิ นแลนด์

31

Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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สวีเดน สิงค์โปร์ มีการกาหนดกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบั ติ (Anti-Discrimination Law) โดยมีรูปแบบและ
ลักษณะของกฎหมายที่แตกต่างกันไป
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การห้ามเลือกปฏิบัติมีส่วนสัมพันธ์กับการส่งเสริมหลักความเท่าเทียมกัน โดย
การเลือกปฏิบัติยังอาจจาแนกเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงและการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม สาหรับการเลือกปฏิบัติ
โดยตรงนั้นเป็นการพิจารณาถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลในสภาวะหรือเงื่อนไขที่เหมือนกัน ซึ่งมัก
พบในกรณี ของการไม่ให้สิทธิ บางประการกับบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มด้วยเหตุที่บุคคลนั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่
เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ในกรณีภาครัฐ เช่น การตรากฎหมายจากัดสิทธิบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติ กรณีการกระทาของภาคเอกชน เช่น การที่นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างแตกต่างกันด้วยเหตุ
แห่งการเลือกปฏิบัติ หรือการกระทาของภาคเอกชนที่ปฏิเสธการให้บริการหรือจาหน่ายสินค้ากับบุคคลบาง
กลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติโดยตรงนี้จะเห็นได้จากการปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์เห็นได้ว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติอันสะท้อนจากลักษณะหรือรูปแบบของการปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีกรณีการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ซึ่งเป็นกรณีที่แม้การปฏิ บัติหรือกฎเกณฑ์นั้นมีลักษณะ
เป็นกลาง (Neutral) แต่ส่งผลกระทบ (Impact) ในทางลบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศได้กาหนดนิยามและขอบเขตของการเลือก
ปฏิบัติโดยตรงและโดยอ้อมแตกต่างกันไป32
2.1.3.2 เหตุของการเลือกปฏิบตั ิ (ground of discrimination) และมิติของการเลือกปฏิบตั ิ
(area of discrimination)
จากความหมายดังกล่ าวข้างต้นจะเห็ น ได้ ว่า หลักความเสมอภาคเป็ นหลั กสาคัญซึ่งกฎหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องต่างรับรองไว้ ทั้งนี้เพื่อบรรลุถึงหลักดัง กล่าวกฎหมายจึงต้อง
ขจัดหรือป้องกันพฤติกรรมบางอย่างซึ่งส่งผลเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อหลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่า
เทียมกัน ซึ่งได้แก่ การปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างสิ่งที่เหมือนกัน หรือการปฏิบัติที่เหมือนกันต่อสิ่งที่ต่างกัน
รวมทั้งการปฏิบัติที่เหมือนกันแต่ส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบต่อบุคคลบางกลุ่ม การปฏิบัติเหล่านี้อาจเรียกได้
ว่า “การเลือกปฏิบัติ” ทั้งนี้ หากการปฏิบัติที่แตกต่างนั้น มีลักษณะที่สัมพันธ์กับ “เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ”
(Ground of Discrimination) ต่ า ง ๆ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ โดยเหตุ เหล่ า นั้ น มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
คุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มบุคคลในสังคมซึ่งมักเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางหรือมีประสบการณ์ที่ถูกกีดกัน ถูก
ผลักให้เป็นกลุ่มชายขอบ (Marginalized Group) โดยการเลือกปฏิบัติอาจเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของการดาเนิน
ชีวิตในสังคม เช่น การเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้า งแรงงานและการประกอบอาชีพ การเลือกปฏิบัติในมิติของ
การบริการภาครัฐหรือภาคเอกชน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าหลักการห้ามเลือกปฏิบัติจะนาไปสู่ความเท่า
เทียมกันในท้ายที่สุด โดยการศึกษาวิจัยปัญหาการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ จะได้นาปัจจัยสองประการซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ได้แก่33
32

จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 6-7).
จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 7-10).

33

26 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
1) เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ (Grounds of Discrimination, Protected Ground)
การปฏิบัติที่แตกต่างกันจะจัดเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อ
การปฏิบัตินั้น เกี่ย วข้องกับ “เหตุแห่ งการเลือกปฏิ บัติ ” เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายระหว่างประเทศพบว่า
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติมีการระบุไว้ เช่น
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง กาหนดเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติ
หรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน กาเนิด หรือสถานะอื่น”34
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒ นธรรม กาหนดเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรื อความคิดเห็นอื่นใด
ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน กาเนิด หรือสถานะอื่น”35
- อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ กาหนดเหตุแห่งการเลือก
ปฏิบัติครอบคลุม “เชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือ ชาติกาเนิด หรือ เผ่าพันธุ์กาเนิด”36
- อนุ สั ญ ญ าว่ า ด้ วยสิ ทธิ ข องคนพิ การ ก าหนดเหตุ แห่ งการเลื อกปฏิ บั ติ เฉพาะกรณี
“ความพิการ”37
- นอกจากนี้ ในระดับกฎหมายภายในประเทศ ก็ได้มีการกาหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560 กาหนดเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ไว้ในมาตรา 27 วรรค
สามว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น ธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิ ด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุ คคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือเหตุอื่นใด จะกระทามิได้….”
กล่าวโดยสรุป เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ เชื้อสาย ชาติ
กาเนิดเผ่าพันธุ์กาเนิด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม สีผิ ว เพศ รสนิยมทางเพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ความพิการ ทรัพย์สิน กาเนิด หรือสถานะอื่น เป็นต้น
2) มิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination , Area Covered)
การปฏิบัติที่แตกต่างกันอันเกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอาจเกี่ ยวข้องกับประเด็นต่างๆ
หรือเรียกได้ว่าเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของบุคคลในการดาเนินชีวิต เช่น การทางาน การศึกษา การจ้างงาน บริการ
ภาครัฐ การประกอบธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ การเป็นสมาชิกองค์กร สินค้ าและบริการในภาคเอกชน การ
ประชุมสัมมนา กิจกรรมสาธารณะ เป็นต้น จะเห็น ได้ว่ามิติของการเลือกปฏิบัติ อาจมีความเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสองประการแล้วทาให้สามารถจาแนกสภาพปัญหา
ได้หลายประการ เช่น
34

Article 2, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Article 2, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
36
Article 1, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).
37
Article 2, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
35
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- การเลือกปฏิบัติในมิติของการจ้างงานและการประกอบอาชีพ อาจเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา
เช่น การไม่รับบุคคลที่ติดเชื้อ HIV เข้าทางาน การกาหนดคุณสมบัติด้านความพิการของบุคคล การเลือกปฏิบัติ
ในการดาเนิ น การขั้น ตอนต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับ การจ้างแรงงาน เช่น การสรรหา (Recruitment) การคัดเลื อก
(Selection) การเลื อกปฏิ บั ติโดยไม่จ้างบุคคลด้ว ยเหตุแห่ งเชื้อชาติ ศาสนา เช่น การไม่รับผู้ ห ญิ งที่ นับ ถือ
ศาสนาอิ ส ลามเข้ า ท างาน การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศในบริ บ ทหรื อ สภาพแวดล้ อ มของการท างาน (Sexual
Harassment) ทีถ่ ือเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศประการหนึ่ง
- การเลื อกปฏิบั ติที่เกี่ย วกับ การศึกษาและฝึ กอบรม อาจเกี่ย วข้องกับสภาพปัญ หา เช่น การ
ปฏิเสธไม่รับบุคคลเข้าศึกษาด้วยเหตุแห่ งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สภาพร่างกาย
ความพิการ ฯลฯ
- ในมิ ติ ข องบริ ก ารสาธารณะและบริ ก ารสั ง คม การเข้ า ถึ ง สิ น ค้ า และ/หรื อ บริ ก ารจาก
ผู้ประกอบการเอกชน นอกจากการเลือกปฏิบัติในมิติของการเข้าถึงบริการสาธารณะที่จัดทาโดยภาครัฐแล้ว
ยังปรากฏว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการสินค้าและ/หรือบริการ โดยเหตุการณ์เลือก
ปฏิบัติอาจเกี่ยวข้องกับเหตุที่กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายประเทศต่าง ๆ คุ้มครอง เช่น การปฏิเสธ
ให้บริการด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สีผิว เป็น ต้น ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองในประเด็นนี้
โดยเฉพาะแต่อย่างไร นอกจากนี้ยังมีกรณีการปฏิบัติที่ “มีลักษณะกีดกัน” หรือ “ทาให้เกิดความพึงพอใจน้อย
กว่าคนอื่น” (Less Favorable Treatment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยคาพูดหรือการสื่อสาร
ซึ่งทาให้เกิดความเกลียดชัง (Hate Speech) ด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา
ปัจจัยทั้ง 2 ดังกล่าวข้างต้น จะได้นามาใช้ในการจาแนกวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อไป โดยอาจสรุปความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 2 แสดงในรูปที่ 3 ต่อไปนี้38

38

จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 10).
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รูปที่ 3 เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติในมิติการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ
ภายใต้หลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน

โดยภาพรวมแล้ว การเลือกปฏิบัติทางอ้อมจะเกี่ยวข้องกับความเหมาะสม (Appropriate) ความ
เป็ นจริง (Real) และความถูกต้องตามกฎหมายที่ส่งผลให้ การกาหนดคุณ สมบัติห รือหลั กเกณฑ์ตัดสินบาง
ประการนั้นได้จากัดสิทธิ์บุคคลโดยทางอ้อม กล่าวให้ ชัดเจนมากขึ้นได้ว่า การเลือกปฏิบัติทางอ้อม มีสาเหตุมา
จากเงื่อนไขพื้นฐาน (Framework Grounds) ด้าน (1) ศาสนาและความเชื่อ (2) ทุพพลภาพ (3) อายุ และ (4)
เพศวิถี ด้วยเงื่อนไขพื้นฐานเหล่านี้ ทาให้มีผลต่อการตัดสินใจกระทาการใด ๆ ต่อบุคคลในลักษณะเลือกปฏิบัติ
ทางอ้อมทั้งสิ้น
2.1.3.3 ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัตทิ ี่แตกต่าง การเลือกปฏิบัติ การปฏิบตั ทิ ี่ไม่เป็นธรรมและ
มาตรการยืนยันสิทธิเชิงบวก
จากแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ และมิติของการเลือกปฏิบัติ
จะเห็นได้ว่า เมื่อมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Distinction/Differentiation) เกิดขึ้น และนา
ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาวิเคราะห์ภายใต้กรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
ทั้งสองดังกล่าวนั้น จะทาให้สามารถจาแนกว่ากรณีใดเป็นกรณีของการเลือกปฏิบัติโดยตรง หรือการเลือก
ปฏิบัติโดยอ้อม หรืออาจไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
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ยังได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่าการปฏิบัตินั้นเป็นเพียงการปฏิบัติแตกต่างกันอันสามารถ
ทาได้ หรือเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อกฎหมาย โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีตัวอย่างเช่น หลักขอบแห่งดุลพินิจ
(Margin of Appreciation) การชั่งน้ าหนักกับ ผลประโยชน์อื่น มาตรการยื นยัน สิ ทธิเชิงบวก (Affirmative
Action) เป็นต้น
เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิด ที่ขยายความออกมานี้ ทาให้สามารถจาแนกสภาพข้อเท็จจริง
หรือการปฏิบัติที่มีปัญหาว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้น ได้สองกรณีคือ
(1) การปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่ยังไม่เข้าองค์ประกอบของการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
(2) การปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน และเข้าองค์ประกอบของการเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งโดยหลักแล้ว การปฏิบัติที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) นี้ จัดเป็นการ
ปฏิบัติที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน
ในความหมายทั่วไป มักมีการพิจารณาว่า การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม คือการเลือกปฏิบัติโดยมี
เหตุผลที่ชอบธรรมหรือเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย สาหรับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั้น มีลักษณะตรงกัน
ข้ามกล่าวคือไม่มีเหตุผลที่ชอบธรรมรองรับ แนวคิดและความหมายดังนี้จะส่งผลเป็นการจาแนกความแตกต่าง
ระหว่าง “การเลือกปฏิบัติ (ที่เป็นธรรม)” ที่ไม่ต้องห้ามและสามารถปฏิบัติแตกต่างกันได้ กับ “การเลือกปฏิบัติ
(ที่ไม่เป็นธรรม)” อันต้องห้ามตามกฎหมาย39
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของไทยแล้วจะพบการจาแนกความแตกต่างระหว่าง “การ
เลือกปฏิบัต”ิ และ “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติเกี่ยวกับความเสมอภาค และ
ห้ามเลือกปฏิบัติ ไว้ใน 3 มาตรา ได้แก่
มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากาเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ใน ความคุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทามิได้
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
มาตรา 80 รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและ
ชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน
39

จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 220).
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จากบทบัญญัติดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่า แนวคิดการเลือกปฏิบัติ เป็นการกาหนดห้ามมิให้มีการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทาง
กาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ เป็นการบัญญัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า
การกระทาของรัฐเพื่อขจัดอุปสรรคที่ทาให้เกิดความเสมอภาค ย่อมไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และ
ไม่ขัดกับวรรคสาม และวรรคหนึ่ง โดยการปฏิบัติที่แตกต่างกับผู้ที่มีลักษณะแตกต่างจากบุคคลอื่นทั่วไปเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม40
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโน สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้อธิบายในการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... ว่าการเลือก
ปฏิบัติที่เป็นธรรม ต้องเป็นการเลือกปฏิบัติที่สมเหตุสมผล และได้ยกตัวอย่างไว้ดังนี้ 41 นาย ก จ่ายเงินเพื่อซื้อ
ตั๋วรถโดยสารชั้นหนึ่ง นาย ก จ่ายเงินมากกว่า ย่อมต้องได้รับการบริการที่ดีกว่า ในกรณีการจัดตั้งศาลเด็กเป็น
การเลือกปฏิบัติ แต่เป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม เพราะว่าเด็กมีสติสัมปชัญญะแตกต่างจากผู้กระทาผิดที่
เป็นผู้ใหญ่ ในกรณีการกาหนดคุณสมบัติต่างๆ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ที่มี
แนวโน้มว่าต้องการให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิ ปริญญาตรี จะมีการกาหนด
คุณสมบัติผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่ หรือการกาหนดคุณสมบัติว่าบุคคลใดมีสิทธิสอบเข้ามหาวิทยาลัย
หรือไม่ การกาหนดคุณสมบัติเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนที่จะมีสิทธิ คุณสมบัติไม่ใช่สิทธิในตัวเอง ถ้าเป็นสิทธิต้อง
ก่อให้ เกิดหน้าที่ ดังนั้ น ในการกาหนดคุณ สมบัติจึงมิใช่การรอนสิ ทธิ ดังนั้น การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
(Unfair Discrimination) คื อ การเลื อกปฏิบั ติ ที่ ปราศจากเหตุผ ลหรือไร้เหตุผ ล ถ้าเป็ นเหตุ ผ ลที่ คนทั่ ว ไป
ยอมรับแล้วก็จะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม”
อาจารย์แก้วสรร อติโพธิ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้อธิบายมาตรา 30 วรรคสามว่า การเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ การปฏิบัติที่แตกต่าง และ ลักษณะที่ไม่เป็นธรรม โดยปัจจัย
สาคัญประการหนึ่งคือการที่บุคคลไม่สามารถกาหนดถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ และศาสนา และ
บุคคลเหล่านั้น ถูกปฏิบัติที่แตกต่างไปเพราะลักษณะเหล่านั้น เป็นการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมและขัดต่อหลักความ
เสมอภาค แต่บางครั้งการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปยังไม่ถือเป็นการเลือกที่รักมักที่ชัง บทบัญญัติในวรรคสาม
มุ่งเน้ น กับ กรณี การเลื อ กที่รักมัก ที่ชัง เช่น ในกรณี ที่ กองทั พ ไทยไม่ รับ ผู้ ห ญิ งเป็ น ทหารเรื อ เพราะมองว่า
ร่างกายผู้ หญิงไม่เหมาะสมกับงานของทหารเรือ ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่ไม่เป็นการเลือกที่รักมักที่ชัง
เพราะมีเหตุผลเรื่องกายภาพมารองรับ42
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จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการวิจัย การติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ เรื่องสิทธิเสรีภาพ
และศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 62-63), โดย ไพโรจน์ พรเพชร และคณะ, 2547, ใน จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 221).
41
จาก รายงานการประชมร่วมกันของรั ฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญ ครั้งที่ 2) (น. 230-232), 2540, ใน รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 221).
42
แหล่งเดิม.
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หากพิจารณาจากตัวบทและลาดับการวางหลักของรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญมุ่งเน้น
หลักความเสมอภาค (Equality) เป็ นสาคัญ ซึ่งสะท้อนจากหลักของมาตรา 30 วรรคแรก สาหรับการเลือก
ปฏิบัตินั้นจัดเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักความเสมอภาค อย่างไรก็ตาม ตัวบทก็มิได้ระบุความหมายของการเลือกปฏิบัติ
ไว้ รวมทั้งมิได้เริ่มต้นจากการวางหลักห้าม “การเลือกปฏิบัติ” แต่เริ่มวางหลักเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติจากการ
กาหนดห้าม “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” โดยอธิบายว่า การกระทาอย่างไรจึงเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรมอัน เป็ น สิ่ งต้องห้ ามตามรัฐ ธรรมนู ญ และต่อมาในวรรคท้ ายจึงเป็นการอธิบายขยายความเพิ่ มเติมว่า
มาตรการของรัฐที่เข้าเงื่อนไขบางประการจะไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เ ป็นธรรม ดังนั้นมาตรการยืนยัน
สิทธิเชิงบวก (Affirmative Action) เช่นการกาหนดให้สิทธิพิเศษบางประการแก่บุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ เช่น การให้โควตาการศึกษาสาหรับชนกลุ่มน้อย ดังนี้ไม่ถือเป็น “การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม” เพราะเป็นมาตรการที่ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค เนื่องจากให้โอกาสแก่บุคคลกลุ่มเปราะบางที่มัก
เสียเปรียบให้มีโอกาสเท่าเทียมกันบุคคลกลุ่มอื่นๆในสังคม
โดยนัยนี้ การเลือกปฏิบัติจึงเป็นหลักที่มีความสัมพันธ์กับหลักความเท่าเทียมกัน กล่าวคือ การ
กระทานั้นหากเข้าองค์ประกอบตามวรรคสามก็จะเป็นการ “เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” อันขัดต่อหลักความ
เท่าเทียมกัน แต่หากการกระทานั้นเข้าองค์ประกอบตามวรรคท้ายก็จะถูกยกเว้นไม่ถือเป็ น “การเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็ นธรรม” ซึ่งการกระท าลั กษณะนี้ อาจอธิบ ายว่าเป็ น “การเลือกปฏิบัติที่เป็ นธรรม” เพื่ อเป็ นการ
จาแนกการปฏิบัติที่ ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค แม้ว่า
รัฐธรรมนูญจะมิได้เรียกว่า “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” ก็ตาม อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตกว่ารัฐธรรมนูญมิได้
กาหนดนิยามความหมายของ “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) ไว้
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรองหลักการเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมกัน และการห้ามเลือกปฏิบัติดังนี้
มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากานิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ใน ความคุ้มครองแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รั บความคุ้มครองตามกฎหมาย เท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่ างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญ
จะกระทามิได้
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุ ปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ เสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
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จากหลักการข้างต้น จะเห็นได้ว่า แนวคิดการเลือกปฏิบัติยังคงบัญญัติอยู่ในมาตรา 30 โดยนา
แนวคิดความเสมอภาคระหว่างเพศ แนวคิดการเลือกปฏิบัติมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักราช 2540 แต่มี
การเพิ่มเติมเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติใหม่เช่น ความพิการ43
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบั บปี พุทธศักราช 2540 พบว่า การวาง
หลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญฉบับ
ปี พุทธศักราช 2540 กล่าวคือ กาหนดความเท่าเทียมกันไว้เป็นหลัก โดยกาหนดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ไว้ว่าเป็นสิ่งซึ่งขัดต่อหลักความเท่าเทียมกันดัง กล่าว และกาหนดยกเว้นการกระทาบางอย่างซึ่งมีลักษณะของ
มาตรการที่ปฏิบัติแตกต่างกันต่อบุคคล แต่เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ความเท่าเทียมกันว่าไม่เป็น
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยนัยดังกล่าวสะท้อนถึงแนวคิด การจาแนกความแตกต่างของ “การปฏิบัติที่
แตกต่างกัน ต่อ บุ ค คล” (Differential treatment) ออกเป็ น “การเลื อกปฏิ บั ติที่ ไม่เป็ น ธรรม” และ “การ
กระทาที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ ” ซึ่งอาจเรียกโดยพิจารณาความหมายตรงข้ามกันกับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรมว่า “การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” แม้ว่าคานี้จะไม่มีกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก็ตาม
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ยังคงบัญญัติรับรองหลัก ความเสมอ
ภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ ดังนี้
มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
มาตรา 27 บุ คคลย่ อมเสมอกั น ในกฎหมาย มีสิ ท ธิและเสรีภ าพและได้รับ ความคุ้ มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุ คคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือเหตุอื่นใด จะกระทามิได้
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้
เช่นเดี ย วกับ บุคคลอื่น หรือ เพื่อ คุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้ แก่เด็ ก สตรี ผู้ สู งอายุ คนพิการ หรื อ
ผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
จากหลักการที่รัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักราช 2560 จะเห็นได้ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะ
สาคัญกับรัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักราช 2550 กล่าวคือ มีการบัญญัติรับรองหลักความเสมอภาคไว้ในมาตรา
4 หมวดทั่วไป แต่มีการรวมบทบัญ ญัติมาตรา 4 และมาตรา 5 เดิม เข้าไว้เป็นมาตรา 4 เพียงมาตราเดียว โดย
มาตรา 5 เดิมซึ่งบัญญัติว่า “ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากานิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ใน ความคุ้มครอง
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จาก เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (น. 23), โดย คณะกรรมการวิสามัญบันทึก
เจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุ ม สภาร่างรัฐธรรมนู ญ , 2551, ใน รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ เรื่อ ง
กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 222).
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แห่ งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน ” ถูกยุบมาเป็นวรรคสองของมาตรา 4 และปรับถ้อยคาให้ กระชับขึ้นเหลือเพียง
“ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”
ส่วนในมาตรา 27 ก็คงมีหลักการเช่ นเดียวกับ มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักราช
2550 แต่มีการปรับเพิ่มถ้อยคา ได้แก่ ในวรรคสาม มีการเพิ่มคาว่า “หรือเหตุอื่นใด” เพื่อให้ขยายขอบเขตการ
คุ้มครองการห้ามเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะมีการอ้างเหตุใด ๆ ก็ตามนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ส่วนวรรค
สี่ของมาตรา 30 ก็ได้เพิ่มข้อความ “หรือเพื่อคุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส” จึงเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักราช 2560 มีเจตนารมณ์รับรองมาตรการ
คุ้มครองสิทธิในเชิงบวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสโดยบัญญัติไว้อย่างชัดเจนยิ่งกว่า
รัฐธรรมนูญฉบับก่อน
2.1.3.4 การเลือกปฏิบัตโิ ดยตรงและการเลือกปฏิบตั โิ ดยอ้อม
Marzia Barbera นักวิชาการด้านกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาในประเด็นเรื่อง
ความเท่าเทียมในระดับชาติ (National Equality Advisor) ได้ให้คานิยามกระบวนทัศน์ “การเลือกปฏิบัติ ”
โดยจ าแนกออกเป็น สองแบบอย่างชัดเจนโดยประมวลเนื้ อหามาจากกฎหมายที่บังคับใช้ของสหภาพยุ โรป
(The EC Anti-Discrimination Directives 2000/43 and 2000/78) ดังนี้
1. กระบวนทัศน์การเลือกปฏิบัติทางตรง (Direct discrimination) เกิดขึ้นเมื่อปัจเจกชนได้รับ
การปฏิบัติในลักษณะที่โปรดปรานน้อยกว่า (Less favorably) เมื่อเทียบกับสถานการณ์เดียวกันหรือใกล้เคียง
กัน ทั้งนี้ Marzia ระบุว่ากระบวนทัศน์การเลือกปฏิบัติทางตรงมีพัฒนาการมาจากรูปแบบการเลือกปฏิบัติที่
เกิดขึ้น เนื่องจาก อคติทางเชื้อชาติและอายุ ซึ่งทาให้ปัจเจกชนได้รับการปฏิบัติโดยมาตรฐานที่แตกต่างกัน
รวมถึงรูปแบบ “การกระทาเชิงบวก” ที่ปรากฏในรูปแบบของการรับและคั ดเลือกบุคคลเข้าทางานโดยระบุ
คุณสมบัติเฉพาะหรือข้อห้ามสาหรับคนบางกลุ่มในการสมัคร โดยอ้างเหตุผลเรื่องอายุและเงื่อนไขอื่น ๆ ส่วน
กระบวนทัศน์ “การเลือกปฏิบัติทางอ้อม” (Indirect discrimination) เกิดขึ้นเมื่อมีการกาหนดบทบั ญ ญั ติ
เกณฑ์หรือการปฏิบัติ (provision, criterion, practice) ที่เป็นกลางอย่างชัดเจน โดยจัดให้บุคคลเข้าไปอยู่ใน
สังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะซึ่งทาให้บุคคลผู้นั้นเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่ง44
Declan O’Dempsey อธิบ ายเพิ่มเติมถึงสาเหตุการเลือกปฏิบัติที่ระบุ ถึงวลีสาคัญ ที่ระบุ ไว้ใน
“คาสั่ง” (Directive) ตามกฎหมายคือวลีที่ว่า “บนพื้นฐานของ” (On the Grounds of) อันหมายถึงเงื่อนไข
พื้นฐานบางประการที่เป็นสาเหตุของการเลือกปฏิบัติ ทางตรง กล่าวคือแรงจูงใจที่ทาให้บุคคลตัดสินใจกระทา
การเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น นั่นคือการที่พวกเขา (ผู้กระทาการเลือกปฏิบัติ) ต้องการปกป้องเงื่อนไขพื้นฐานบาง
ประการของตนหรือการยกเอาเงื่อนไขพื้นฐานของตนอยู่เหนือเงื่อนไขพื้นฐานของผู้อื่น อาจกล่าวได้ว่าการ
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From “Definitions of Key Concepts: Direct Discrimination Indirect Discrimination Harassment,” by
Marzia Barbera, 2000, The EC Anti-Discrimination Directives 2000/43 & 2000/78 in Practice, ใน การเลือกปฏิบัติ
ต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ. เล่มเดิม. (น. 21).
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กระทาใด ๆ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติทางตรงนั้นเป็นการกระทาที่ถูกกากับด้วยสติอันนามาซึ่งการปฏิบัติต่อผู้อื่น
ในลักษณะที่ให้ความโปรดปรานน้อยกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับบุคลอื่น ๆ ในสถานการณ์เดียวกัน45
การห้ ามเลื อกปฏิบัติโดยตรงมีส่วนสั มพันธ์กับการส่ งเสริมหลักความเท่าเทียมกันเชิ งรูปแบบ
(Formal Equality) โดยการห้ามการปฏิบัติอันเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่า (Less Favorable Treatment) หรือ
การปฏิบัติในทางทาให้เสียหาย (Detrimental Treatment) แก่บุคคลโดยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ การ
เลื อกปฏิบัติโดยตรงนั้ นเป็ น การพิจารณาถึงการปฏิบัติที่แตกต่ างกันระหว่างบุ คคลในสภาวะหรือเงื่อนไขที่
เหมือนกัน ซึ่งมักพบในกรณีของการไม่ให้สิทธิบางประการกับบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มด้วยเหตุที่ บุคคลนั้นจัด
อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ เช่น การตรากฎหมายจากัดสิทธิบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ การกระทาของภาคเอกชน เช่น นายจ้าง ในการปฏิบัติต่อลูกจ้างแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการกระทาของภาคเอกชนที่ปฏิเสธการให้บริการหรือจาหน่ายสินค้ากับบุคคลบางกลุ่มด้วย
เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติโดยตรงนี้จะเห็นได้จากการปฏิบัติที่มีวัต ถุประสงค์เห็นได้ว่าเป็นการ
เลือกปฏิบัติอันสะท้อนจากลักษณะหรือรูปแบบของการปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายที่ให้สิทธิกับเพศหนึ่งโดยกีดกันอีกเพศหนึ่ง จะเห็นได้ว่ากฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์ที่เห็นได้ชัดว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ46
2. กระบวนทัศน์การเลือกปฏิบัติทางอ้อม (Indirect Discrimination) เกิดขึ้นจากผลกระทบของ
คุณสมบัติบางประการ รวมถึงเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติบางประการที่นามาบังคับใช้โดยผู้ว่าจ้างงานหรือผู้บริหาร
และมีเป้าหมายบังคับใช้กับทุก ๆ คน ในองค์กร แต่นามาซึ่งผลลัพธ์ที่ ไม่เป็นธรรมกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรืออาจ
กล่าวได้ว่า การเลือกปฏิบัติทางอ้อมเกิดจากการออกกฎเกณฑ์หรือนโยบายใด ๆ ที่ตั้งใจจะบังคับใช้ต่อทุกคน
ในองค์กรอย่างเท่าเทียม แต่ในทางปฏิบัติแล้วกลับทาให้บุคคลบางกลุ่มเสียประโยชน์หรือเสียเปรียบ และความ
ได้เปรียบและเสียเปรี ยบนั้น สัมพันธ์กับเงื่อนไขพื้นฐานที่มีร่วมกันของกลุ่มนั้น ๆ เช่น กลุ่มเชื้อชาติเดียวกัน
(Racial Group) ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนทั ศน์การเลือกปฏิบัติทางอ้อมยังถูกนาไปเชื่อมโยงกับ กระบวนทัศน์
“ความเท่าเทียมบางส่วน” (Substantive Equality) และการเลือกปฏิบัติเชิงบวก (Positive Discrimination)
หรือมักจะเรียกว่า “การปฏิบัติเชิงบวก” (Positive Actions)47 กล่าวคือ กฎเกณฑ์หรือนโยบายนั้น ๆ หาก
พิจารณาโดยผิวเผินอาจดูเหมือนว่าสมเหตุสมผล และมีความยุติธรรมสาหรับทุกคน และหากพิจารณาในเชิงลึก
แล้วพบว่ามีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมอันเกิดจากกฎเกณฑ์หรือนโยบายนั้น ๆ เป็น
เพราะพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือนโยบายนั้น ๆ ได้ อันเนื่องมาจากข้อจากัดและเงื่อนไขบาง
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From “Definitions of Key Notions: Direct and Indirect Discrimination, Harassment,” by Declan
O’Dempsey, 2006, Academic of European Law, p. 4, ใน การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ. หน้า
เดิม.
46
จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 191).
47
แหล่งเดิม.
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ประการ48 อาทิเช่น กรณีที่องค์กรมีนโยบายให้พนักงานทุกคนสวมหมวกขณะทางานแต่ในกลุ่มพนักงานที่นับ
ถือศาสนาซิกข์ไม่สามารถสวมหมวกในรูปแบบอื่นได้49
แนวคิ ดและหลั ก การของการเลื อกปฏิ บั ติโดยอ้อมจะแตกต่างกัน ไปในแต่ล ะระบบกฎหมาย
อย่างไรก็ตามการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมมีองค์ประกอบสาคัญสองประการ ได้แก่
ประการแรก กฎเกณฑ์ที่พิพาทนั้นเมื่อพิจารณาภายนอกโดยทั่วไปแล้ว จะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็น
กลาง (Neutral on Its Face / Facially Neutral) กล่ าวคื อ ไม่เลื อกปฏิ บั ติ ต่อ บุ ค คลกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง แต่
กฎเกณฑ์นั้นส่งผลกระทบในทางปฏิบัติทาให้เกิดความแตกต่างกัน (Differential Impact) ระหว่างบุคคลบาง
กลุ่มโดยทาให้บุคคลบางกลุ่มนั้นถูกปฏิบัติในลักษณะเป็นที่พึงพอใจน้อยกว่าหรือถูกกีดกันสิทธิบางประการ
ประการที่สอง กฎเกณฑ์ที่พิพาทซึ่งมีลักษณะเป็นกลางนั้น ไม่มีเหตุผลรองรับ (Justification)
ที่สมเหตุผลและได้สัดส่วน (Reasonable and Proportional)
ในการพิจารณาถึงความสมเหตุผลของกฎเกณฑ์ จะต้องมีการชั่งน้าหนักเหตุผลของกฎเกณฑ์นั้น
เทียบกับผลกระทบต่อกลุ่ มบุคคลที่เกิดขึ้นจากกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น จานวนคนที่
ได้รับผลกระทบในเชิงเสียเปรียบและระดับความเสียเปรียบที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่ามีทางเลือก
อื่นหรือวิธีการอื่นหรือไม่ที่อาจนามาใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎเกณฑ์หรือมาตรการนั้น
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการเลือกปฏิบัติโดยตรงจะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปแล้วการเลือกปฏิบัติ
โดยตรงจะเห็นได้ชัดเจนกว่าเพราะมีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ในขณะที่กรณีการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมนั้นบุ คคล
ทุกกลุ่มที่แตกต่างกันได้รับการปฏิบัติ ที่เหมือนกัน ในการพิสูจน์ถึงการเลือกปฏิบัติโดยอ้อมนั้นจะเกี่ยวข้องกับ
การแสดงให้เห็นว่า กฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นกลางนั้นส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มต่างๆอย่างไร โดยแห่งการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องเชื้อชาติ สี ผิว ฯลฯ และส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่ มบางกลุ่ม เช่น
กาหนดกฎเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อให้ได้สิทธิหรือผลประโยชน์บางอย่าง ซึ่งแม้ว่าเป็นเกณฑ์ที่ใช้สาหรับบุคคลทุก
กลุ่มแต่จากเงื่อนไขที่กาหนดส่งผลให้บุคคลบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงหรือได้รับสิทธินั้น เป็นต้น สาหรับการ
พิสูจน์นั้นอาจต้องใช้สถิติเพื่อระบุผลกระทบของมาตรการหรือกฎเกณฑ์นั้นต่อกลุ่มที่แตกต่างกัน50
จากแนวคิด ทฤษฎีและหลักการดังกล่าวข้างต้น อาจนามาสร้างแผนภาพเพื่อสรุปความเชื่อ มโยง
ของแนวคิดต่าง ๆ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4 ดังนี้

48

From “Direct and Indirect Discrimination,” by Anti-Discrimination Commission Queensland,
Queensland: Anti-Discrimination Commission, p. 1, ใน การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิ ง และผู้สูงอายุ. เล่ม
เดิม. (น. 22).
49
แหล่งเดิม. (p. 4).
50
จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 204).
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รูปที่ 4 การปฏิบัติที่แตกต่างในมิติของการเลือกปฏิบัติทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ภายใต้หลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั ิ
โดยตรง
(Direct
Discrimination)

มิตขิ อง
การเลือกปฏิบตั ิ
(Area of
Discrimination)

เหตุแห่ง
การเลือกปฏิบตั ิ
(Discrimination
Ground)

ประกอบอาชีพ

ศาสนา ความ
่อ
เชืเชื
อ้ ชาติ
สีผวิ

บริการภาครัฐ

ความพิการ

จ้างแรงงาน

การเลือกปฏิบตั ิ
โดยอ้อม
(Indirect
Discrimination)

บริการ
ภาคเอกชน

หลักความ
เสมอภาค
หรือ ความ
เท่าเทียมกัน
(Equality)

เพศ
รสนิยมทางเพศ
ฯลฯ

ความหมายและขอบเขตของ
การห้ามเลือกปฏิบตั ิ ตามกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ และ กฎหมาย
ต่างประเทศ

หลักขอบแห่งดุลพินิจ
(Margin of Appreciation)

กฎหมาย
ห้ามเลือกปฏิบตั ิ
(กฎหมายภายใน)

กฎหมายกลาง

มาตรการยื
สิทธิเชิงบวกอ่นื
การชั
งน
่ ้ าหนักนกัยับนผลประโยชน์
(Affirmative Action)
การปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างกัน
(Distinction / Differentiation)
ทีไ่ ม่อยูใ่ นกรอบกฎหมายสิทธิ
มนุษยชน

การปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างกัน
(Distinction / Differentiation)
ทีอ่ ยูใ่ นกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน

กฎหมายเฉพาะ
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2.1.4 ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
องค์ การสหประชาชาติเป็ น ต้น กาเนิดส าคัญ ในการกาหนดมาตรฐานสากลระหว่างประเทศหลาย
รูปแบบ ซึ่งมีผลผูกพันต่อประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทย ได้มีการร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และตราสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อกาหนดมาตรฐานสากล
ตลอดจนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนที่กาหนดไว้ ซึ่งแต่ละกลไกต่างมี จุด
แข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันไป
สนธิสั ญ ญาด้านสิ ทธิมนุ ษยชนมีลั กษณะเป็ นสนธิสัญ ญาพหุ ภ าคี กล่ าวคือ เป็ นสนธิสั ญ ญาที่มีรั ฐ
มากกว่าสองรัฐขึ้นไปเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา ซึ่งกระบวนการในการทาสนธิสัญญามีหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การ
เจรจา การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการลงนาม การให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ
และบางรัฐอาจตั้งข้อสงวน หรือตีความสนธิสั ญญา และเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในการทาสัญญาครบถ้วนแล้ว
ภาคีก็มีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่อไป การเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาก่อให้เกิดพันธกรณีที่ต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศ ดังในกรณีของประเทศไทย
เมื่อเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาดังกล่าว
2.1.4.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
ปฏิ ญ ญาสากลว่ าด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR)
เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบั บแรก51 ซึ่งได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
2491 (ค.ศ. 1948) จากที่ป ระชุมสมัช ชาสหประชาชาติ ปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุ ษยชนฉบับ นี้ ถือเป็ น
เอกสารทางประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก กฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุ กฉบับในปัจจุบันล้วนมีพื้นฐาน และได้รับ การพัฒนาและมาจากปฏิญญา
สากลฉบับนี้ทั้งสิ้น และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ก็ได้ กลายเป็นพื้นฐานสาหรับการ
พัฒนากฎหมายภายในประเทศของประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนของประชาชนใน
ประเทศของตน
2.1.4.2 มาตรการสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศภายใต้สหประชาชาติ
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี มีทั้งสิ้น 7 ฉบับ จาก 9 ฉบับ52 ดังนี้
1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights - ICCPR) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม

51

โปรดดู คู่มือหลักสิทธิมนุษยชนสากลในกระบวนการยุติธรรมที่พนักงานสอบสวนควรรู้, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน หน้า 1-63 http://www.chonburi.police.go.th/images/file_main/2557_12_007/2557_12_007_001.pdf
52
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (อ้างอิงจากเว็บไซต์ของกลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมกิจการผู้สูงอายุ)ฉบับ
ภาษาไทย http://www.dop.go.th/th/laws/1/31/779 ฉบับภาษาอังกฤษhttp://www.dop.go.th/th/laws/1/31/780
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2539 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 254053 ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ
53 ข้อ
2) กติ ก าระหว่า งประเทศว่ าด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) ประเทศไทยเข้ า เป็ น ภาคี โ ดยการ
ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 254254 ประกอบด้วย
วรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 31 ข้อ
3) อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรู ปแบบ (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women หรื อ CEDAW) ประเทศไทยเข้ า เป็ น ภาคี โ ดยการ
ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 252855 วัตถุประสงค์
หลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ รวมทั้งการประกันว่าสตรีและบุรุษมี
สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน
ทั้งนี้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี ได้ถึงผู้สูงอายุเกี่ยวกับการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติในผู้หญิงในสิทธิที่จะได้รับการประกันสังคม
4) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child หรือ CRC) ประเทศ
ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุ วัติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 และมีผลใช้บังคับกับไทย เมื่อวันที่ 26
เมษายน 253556 ประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็กโดยตรง ซึ่งเน้นหลัก
พื้นฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ
5) อนุสั ญญาว่าด้วยการขจัดการเลื อกปฏิบัติทางเชื้อชาติใ นทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination หรื อ CERD) ประเทศไทยเข้ า เป็ น ภาคี โ ดยการ
ภาคยานุ วั ติ เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2546 และมี ผ ลใช้ บั ง คั บ กั บ ไทยเมื่ อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 254657
ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 25 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน
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ประเทศไทยมีคาแถลงตีความใน 2 ประเด็นคือ (1) การใช้สิทธิการกาหนดเจตจานงตนเอง ซึ่ งไทยมิให้ตีความว่า
อนุญาตหรือสนับสนุนการกระทาใด ๆ ที่จะเป็นการแบ่งแยกดินแดน และ (2) เรื่องการห้ามโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสงคราม นั้น
ไทยถือว่าไม่รวมถึงสงครามเพื่อป้องกันตนเอง ในกรณีที่ไทยจาเป็นต้องประชาสัมพันธ์และชักชวนให้ประชาชนรักชาติในกรณีที่
ต้องทาสงครามเพื่อป้องกันการ รุกรานจากประเทศอื่น.
54
ประเทศไทยมีคาแถลงตีความในการใช้สิทธิการกาหนดเจตจานงตนเอง ซึ่งไทยมิให้ตีความว่า อนุญาตหรือสนับสนุน
การกระทาใด ๆ ที่จะเป็นการแบ่งแยกดินแดน (ตามความหมายใน Vienna Declaration and Programme of Action).
55
ประเทศไทยมีคาแถลงตีความว่า ข้อบทในอนุสัญญา CEDAW ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญไทย และประเทศไทยมี
ข้อสงวนในข้อ 29 เกี่ยวกับการเสนอเรื่องให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิจารณา ในกรณีการพิพาทระหว่างรัฐภาคี.
56
โดยประเทศไทยมีข้อสงวนในข้อ 22 เรื่องสถานะของเด็กผู้ลี้ภัย.
57
โดยประเทศไทยมีคาแถลงตีความทั่วไปว่า รัฐบาลไทยจะไม่ตีความหรือใช้บทบัญญัติใด ๆ ที่ปรากฏในอนุสัญญาเป็น
พันธกรณีเกินกว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทยได้บัญญัติไว้ และประเทศไทยมีข้อสงวนต่อข้อ 4 โดยตีความว่าข้อ
บทดังกล่าวที่ให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการเชิงบวกในการขจัดการกระตุ้นหรือการเลือกปฏิบั ติตามที่ระบุในข้อ 4 (ก) (ข) (ค) ก็
ต่อเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องออกเป็นกฎหมายเท่านั้น และข้อ 22 ว่าด้วยกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคี
โดยไม่สามารถเจรจาตกลงด้วยวิธีการ อื่นใด และรัฐคู่กรณีเสนอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศพิจารณา.
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6) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทาอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อที่
ย่ า ยี ศั กดิ์ ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment หรือ CAT) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และมีผลใช้
บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 255058 ในเนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการระงับ
และยับยั้งการทรมาน โดยในเนื้อหาของอนุสัญญาดังกล่าวได้กาหนดความหมายของ การทรมาน ว่าหมายถึง
การกระทาใดก็ตามโดยเจตนาที่ทาให้เกิดความเจ็บปวดหรื อความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส ไม่ว่าทางกายภาพ
หรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยความมุ่งประสงค์ เพื่อให้ข้อสนเทศหรือคาสารภาพจากบุคคลนั้นหรือ
บุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้นสาหรับการกระทาซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลที่ส ามกระทา หรือถูกสงสัยว่าได้
กระทา รวมทั้งการบังคับขู่เข็ญ โดยมุ่งเน้นไปที่การกระทาหรือโดยความยินยอมของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่ น
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งทางการ
7 ) อ นุ สั ญ ญ าว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ ค น พิ ก า ร (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities หรือ CRPD) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการให้ สัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และ
มีผ ลใช้บังคับกับ ไทยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 อนุสัญ ญาฉบั บนี้ เน้นไปที่การขจัดอุปสรรคจากภายนอก
ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของความยากลาบากในการดาเนินชีวิตของผู้พิการ ตลอดจนการแก้ไขความเสียเปรียบทาง
สังคมของคนพิการ ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ และขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็น
อย่างยิ่ง
ทั้งนี้ อ นุ สั ญ ญาว่าด้ วยสิ ท ธิของคนพิ ก าร ได้ ร ะบุ ถึง “ผู้ สู งอายุ ” ที่ ต้ องไม่ถู กเลื อกปฏิ บั ติและ
คานึงถึงความเท่าเทียมกันไว้ในข้อที่ 25 (b) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ และข้อ 28 (2) (b) เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
มาตรฐานความเป็ นอยู่ที่เพียงพอและการประกันสังคม และการระบุ ถึงอายุที่ เหมาะสมในการเข้าถึงความ
ยุติธรรมในข้อ 13 และมาตรการในการป้องกันการถูกแสวงหาประโยชน์ การใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิด
ในข้อ 16
8) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance หรือ
CED) ประเทศไทยลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 และอยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้สัตยาบันเข้า
เป็นภาคี
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ประเทศไทยมีคาแถลงตีความ ข้อ 1 เรื่องคานิยามของคาว่า "การทรมาน" ข้อ 4 เรื่องการกาหนดให้การทรมานทั้ง
ปวงเป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา และข้อ 5 เรื่องให้รัฐภาคีดาเนินมาตรการต่าง ๆ ที่อาจจาเป็นเพื่อให้ตนมีเขต
อานาจเหนือความผิดที่อ้างถึงตามข้อที่ 4 ขออนุสัญญา โดยทั้งสามข้อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้บังคับ
อยู่ใน ปัจจุบัน และประเทศไทยมีข้อสงวน ข้อที่ 30 วรรคหนึ่ง โดยประเทศไทยไม่รับผูกพันตามข้อบทดังกล่าว (ซึ่งระบุให้นา
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการนาอนุสัญญาฯ ไปใช้ ขึ้นสู่การวินิจฉัยชี้ขาดของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้หาก
คู่พิพาทฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งร้องขอ) ซึ่งการจัดทาข้อสงวนในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ยอมรับอานาจของศาล ยุติธรรมระหว่าง
ประเทศเป็นการล่วงหน้า เว้นเสียแต่ว่าจะพิจารณาเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป.
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9) อนุ สั ญ ญาว่าด้ ว ยการคุ้ ม ครองสิ ท ธิข องแรงงานโยกย้ ายถิ่ น ฐานและสมาชิ ก ในครอบครั ว
( Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their
Families หรือ CMW) ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี
ทั้งนี้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกในครอบครัว ได้ ระบุเรื่อง
“อายุ” ไว้ในเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ในข้อ 7
โดยสรุ ป มาตรการสากลว่ าด้ วยสิ ท ธิม นุ ษ ยชนจากสนธิสั ญ ญาระหว่างประเทศขององค์ การ
สหประชาชาติ มีทั้งหมด 9 ฉบับ ในรูปแบบการบังคับใช้ที่ต่างกัน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีตรา
สารระหว่างประเทศหลักเหล่านี้แล้วทั้งสิ้น 7 ฉบับ และอีก 2 ฉบับนั้น ได้แก่ 1) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับนั้ นประเทศไทยได้มีการลงนามแล้ว แต่อยู่
ระหว่างการดาเนินการเพื่อให้สัตยาบันเข้าเป็ นภาคี และ 2) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
กระทรวงแรงงาน
2.1.4.3 พิธสี ารเลือกรับ
ประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฉบับต่าง ๆ ได้แก่ พิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญา CEDAW ว่าด้วยการรับข้อร้องเรียน และอนุสัญญา CRC 3 ฉบับ คือ
1) พิ ธีสารเลื อกรับ เรื่ องการขายเด็ ก การค้าประเวณี และสื่ อลามกที่เกี่ย วกับเด็ก (Optional
Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child
Prostitution and Child Pornography) 59 ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการปฏิบัติตามข้อบทของอนุสัญญา และ
การยอมรับถึงสิทธิของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และจากการทางาน
2) พิธีสารเลือกรับ เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (Optional Protocol
to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed
conflict) ซึ่งเกี่ยวกับการสร้างเสริม การปฏิบัติตามสิทธิได้ยอมรับในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก การคุ้มครอง
เด็กจากการเข้าไปเกี่ยวพันในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
3) พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ เรื่ อ งก ระบ วน การติ ด ต่ อ ร้ อ งเรี ย น (Optional Protocol to the
Convention on a Communications Procedure) พิธีสารดังกล่าวระบุว่า “ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเด็กทั่วโลก
ที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสหประชาชาติ ได้โดยตรง”
2.1.4.4 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization-ILO)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นทบวงช านาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติที่
ดาเนินการด้านแรงงาน รวมถึงหลักการแนวทางขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของภาค
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จาก พิ ธีส าร อนุ สั ญ ญาว่าด้ วยสิ ท ธิเด็ ก การติด ต่ อ ร้อ งเรี ยน มี ผ ลบั งคับ ใช้ , โดย VOVworld, 2557, สื บ ค้ น จาก
http://vovworld.vn/th-TH/ข่าวเด่น/พิธีสาร อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก การติดต่อร้องเรียน มีผลบังคับใช้ VOVworld VOV.
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ธุรกิจที่เกี่ ยวข้องกั บสิ ทธิมนุ ษยชนและแรงงาน ซึ่งในสั งคมสูงอายุ มีผลั กดันจากองค์การสหประชาชาติให้
แรงงานที่เป็นผู้สูงอายุจะต้องได้รับการคุ้มครอง
ในปัจจุบัน อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศมีทั้งสิ้นจานวน 188 ฉบับ อนุสัญญาจะมี
ผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกต่อเมื่อประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนั้นแล้ว ประเทศสมาชิก
สามารถพิจารณาเลือกให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดก็ได้ที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์แรงงาน สภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมของตน หลังจากการให้สัตยาบันแล้ว ประเทศดังกล่าวต้องออกกฎหมาย ข้อบังคับ หรือ
แนวปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญา และต้องขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกกฎหมายหรือแนวปฏิบัติภายในประเทศที่ขัดกับอนุสัญญา
อย่ า งไรก็ ต าม ในบรรดาอนุ สั ญ ญาทั้ ง 188 ฉบั บ นี้ มี อ นุ สั ญ ญาจ านวน 8 ฉบั บ ด้ ว ยกั น ที่ มี
ความสาคัญยิ่ง อันเป็นอนุสัญญาที่ ILO มีนโยบายส่งเสริมและติดตามผลให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับ อนุ สัญ ญาทั้ง 8 ฉบั บ แม้จ ะไม่ได้ให้ สั ตยาบั นก็ตาม เนื่องจากเป็ นอนุ สั ญ ญาที่กาหนดมาตรฐานแรงงาน
ภายใต้ปฏิญญา ILO เรื่อง หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน (ILO Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work) โดยประเทศไทยให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543 คณะรัฐมนตรี
มีมติให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุ สัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดาเนินการ โดยทันทีเพื่อขจัด
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) อนุสัญญาฉบับที่ 182 จึงเป็นสัญญา
ฉบับที่ 13 ที่ประเทศไทยให้สัตยาบัน และได้จดทะเบียนการให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 โดย
ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศทั้งหมด 14 ฉบับ คือ
(1) อนุสัญญาฉบับที่ 14 ว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจาสัปดาห์ ในงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2464
(ค.ศ.1921)
(2) อนุสัญญาฉบับที่ 19 ว่าด้วยการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันในเรื่องค่าทดแทนสาหรับคนงานชาติ
ในบังคับ และคนต่างชาติ พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925)
(3) อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน หรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 (ค.ศ.1930)
(4) อนุสัญญาฉบับที่ 80 ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
(5) อนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยการจัดตังบริการจัดหางาน พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)
(6) อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951)
(7) อนุสัญญาฉบับที่ 104 ว่าด้วยการเลิกบังคับทางอาญาแก่กรรมกรพื้นเมืองที่ละเมิดสัญญา
จ้าง พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955)
(8) อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957)
(9) อนุสัญญาฉบับที่ 116 ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961)
(10) อนุสัญญาฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการทางาน พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964)
(11) อนุสัญญาฉบับที่ 123 ว่าด้วยอายุขั้นต่าที่อนุญาตให้ทางานในเหมืองใต้ดิน พ.ศ. 2508 (ค.ศ.
1965)
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(12) อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้าหนักสู งสุ ดที่อนุญ าตให้ คนงานคนหนึ่งแบกหามได้ พ.ศ.
2510 (ค.ศ. 1967)
(13) อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่าที่อนุญาตให้จ้างงานได้ พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 1973)
(14) อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดาเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้าย
ที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
ข้อเสนอแนะขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกั บการจ้างงานข้อที่ 366 เกี่ยวกับการ
เลิกจ้าง (Termination of Employment Recommendation No.166 of 1982) ระบุว่า “อายุของลูกจ้าง”
ไม่ควรเป็นเหตุผลที่นายจ้างใช้ในการเลิกจ้าง
ดังนั้น ในปัจจุบัน จึงมีความพยายามในการร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้ สูงอายุ (Convention
on the Rights of Older Persons) โดยองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะทางานเปิดว่าด้วยผู้สูงอายุ (UN
Open-ended Working Group on Ageing) เมื่อเดือนสิ งหาคม 2554 เพื่อการแก้ไขปั ญ หาช่องว่างในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น เช่น การไม่ มีตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุโดยตรง การขาดกลไกในการติดตามสิทธิของผู้สูงอายุ เป็นต้น
2.2 ประเทศไทยกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ส าหรั บ ประเทศไทยนั้ น ได้ ร่ ว มลงมติ รับ รองปฏิ ญ ญาสากลว่าด้ ว ยสิ ท ธิม นุ ษ ยชนมาตั้งแต่ ต้น แม้
ปฏิญญาสากลดังกล่าวจะไม่ได้มีลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดพันธะกรณีตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม แต่ก็ได้พ ยายามปฏิบั ติให้ เป็นไปตามหลั กกฎหมายพื้นฐานที่กาหนดไว้ใน
ปฏิญญาดังกล่าวด้วยดีตลอดมา60
การเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทาให้ประเทศไทยเกิดพันธะผูกพัน
ที่จะต้องดาเนินการตามพันธกิจหลักของสนธิสัญญา 4 ประการ คือ
1) การประกันให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุในสนธิสัญญา ซึ่งส่วนใหญ่ถูกระบุแล้วในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
2) การปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่รับรองไว้ในสนธิสัญญาด้วยความก้ าวหน้า ได้แก่ การแก้ไขกฎหมาย
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา
3) การเผยแพร่หลักการของสิทธิตามสนธิสัญญานั้นให้กว้างขวาง เพี่อให้เจ้ าหน้าที่รัฐได้รับทราบและ
นาไปปฏิบัติให้ เกิดสิทธิต่าง ๆ รวมทั้งให้ ประชาชนชนได้รับทราบและสามารถปกป้องสิทธิของ
ตนเองได้
4) การจัดทารายงานของประเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดาเนินงานให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่
สนธิสัญญานั้น ๆ ระบุไว้ และเสนอรายงานต่อองค์กร (Monitoring Body)

60

จาก กลไกในการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาคุณภาพของกฎหมายไทยในปัจจุบัน, โดย เพลินตา ตันรังสรรค์, 2560,
สืบค้นจาก http://web.senate.go.th/lawdatacenter/includes/FCKeditor/upload/Image/b/b199.pdf
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2.2.1 การพัฒนากลไกภายในประเทศ
ประเทศไทยได้พยายามพัฒ นากลไก เช่น กฎหมายในประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น
ตัวอย่างเช่น
1) การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครั้งสาคัญเพื่อรับรองสิทธิของหญิง
ให้เท่าเทียมกับชายเมื่อปี พ.ศ. 2519
2) การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ
การค้าเด็กและสตรี พ.ศ. 2540
3) การประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
4) การยกเลิกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ห้ามสตรีดารงตาแหน่งข้าราชการบางตาแหน่ง
5) การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา จาเลย หรือ
นักโทษให้มีสภาวะดีขึ้น
6) การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 ฯลฯ
2.2.2 การร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการเข้าเป็นอนุสัญญานั้น ปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็น ภาคีอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
อันเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
1. กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาฉบับนี้โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2539 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 29
มกราคม พ.ศ.2540
2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยเข้ าเป็น
ภาคีสนธิสัญญาฉบับนี้ โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 5
ธันวาคม 2542
3. อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ฉบับนี้โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2528
4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบั บนี้ โดยการภาคยานุวัติ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 และมีผลใช้บังคับกับไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535
5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาฉบับนี้โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และมี ผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2546
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6. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการกระทาอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่
ย่ายีศักดิ์ศรี ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และมี
ผลใช้บังคับกับไทยเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
7. อนุ สั ญ ญาว่า ด้ ว ยสิ ท ธิค นพิ ก าร ซึ่ งประเทศไทยเข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ โ ดยการให้
สัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551
นอกจากการเข้าเป็ น ภาคีอนุ สั ญ ญาและข้อตกลงระหว่างประเทศข้างต้น ยั งพบว่าประเทศมี การ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติงานภายใต้กรอบของแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศที่สาคัญ
ได้แก่ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา (รับรองโดยสมัชชาใหม่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2529)
ปฏิญญาแห่งเวียนนาและแผนปฏิบัติการ (รับรองเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.1993 ในการประชุมระดับโลกว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน) และปฏิญญาแห่งโลกว่าด้วยการปกป้องการอยู่รอดของเด็กและการพัฒน าเด็ก (World
Declaration on the Survival Protection and Development of Children) เป็นต้น
2.3 องค์กรที่มบี ทบาทและอานาจหน้าทีห่ ลักในการคุ้มครองสิทธิในประเทศไทย
ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุนั้น จากการศึกษา
พบว่า ในประเทศไทยมีองค์กรมากมายที่มีการดาเนินการปฏิบั ติภารกิจในการดูแลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ซึ่งในจานวนองค์กรทั้งหมดนั้น ส่วนหนึ่ งเป็นองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระหลากหลายหน่วยงานด้วยกัน
ซึ่งสามารถที่จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การคุ้มครองสิทธิของแต่ละองค์กรได้ ดังต่อไปนี้
2.3.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : องค์กรหลักในการคุม้ ครองสิทธิ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ 61 มีส ถานะเป็นองค์กรอิส ระที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อมาเมื่อประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐ ธรรมนูญฉบับ
ใหม่ เป็น รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กาหนดให้คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติ มีสถานะเป็นองค์กรอืน่ ตามรัฐธรรมนูญ
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จาก ความเป็นมาและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, โดย สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน,
2557, สืบค้นจาก http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Commission/Mandates.aspx

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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ปั จ จุ บั น ตามอ านาจภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 256062 ก าหนดให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสถานะเป็นองค์อิสระตามรัฐธรรมนูญ และในมาตรา 247 ได้บัญญัติ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ให้ ดาเนินการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการ
ละเมิดสิท ธิมนุษ ยชน รวมทั้ งให้ การช่วยเหลื อ เยียวยาผู้ได้รับ ความเสี ยหายจากการละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน
รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน ทุกองค์ กรได้เห็นความสาคัญและตระหนักถึงการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ยังจะต้องดาเนิน การให้ เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนู ญ
กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามอีกด้วย
อนึ่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการจากการเกิดรับเรื่องร้องเรียนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ เช่น
(1) รายงานผลการตรวจสอบที่ 815-816/2558 ว่าด้วยเรื่องร้องเรียนกรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
คนพิ การไม่เป็ น ธรรมซึ่งคณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติและหน่ว ยงานที่ เ กี่ยวข้องได้มีความเห็ นต่ อ
กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยเป็นการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการปรั บปรุงกฎหมายเพื่อ
ป้องกันผู้สูงอายุและคนพิการถูกลิดรอนสิทธิในการได้รับเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ63หรือรายงานผลการ
ตรวจสอบที่ 184/2559 ว่าด้วยข้อร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และไม่ได้รับเงิน
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มาตรา 247 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญ ญัติว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี และ
เผยแพร่ต่อประชาชน
(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้ าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
(6) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อรับทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรือข้อเสนอแนะตาม (3) ให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการ ปรับปรุงแก้ไขตามความ
เหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดาเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ต้ อ งค านึ งถึ งความผาสุ ก ของประชาชนชาวไทยและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญด้วย
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จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 815-816/2558 เรื่อง สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ สิทธิคนพิการและผู้สูงอายุ
กรณีกล่าวอ้างว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ไม่เป็นธรรม.

46 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
เบี้ ยผู้ สูงอายุย้อนหลัง ซึ่งคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเห็นต่อ
กระทรวงมหาดไทยให้ดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบและป้องกั นการตกหล่นของ
ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุและสามารถคัดกรองผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐอยู่แล้ว นอกจากนี้
ยังมีความเห็นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ งขยายระยะเวลาในการ
ประชาสั มพั นธ์ ตลอดจนระยะเวลาในการลงทะเบี ยนผู้ มี สิ ทธิ รับเบี้ ยยั งชี พ มากขึ้ น 64 หรื อ รายงานผลการ
ตรวจสอบที่ 151-155/2561 ว่าด้วยข้อร้องเรียนกรณี ผู้สูงอายุที่รับโทษอยู่ในเรือนจาไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า การที่ผู้สูงอายุ รับโทษอยู่ในเรือนจา
แม้ว่าจะได้รับสวัสดิการอื่น ๆ ของภาครัฐ เช่น เครื่ องนุ่งห่ม ยา อาหารและสิ่งของจาเป็น ตามมาตรฐานขั้นต่า
ก็ไม่ถือว่ารัฐได้จัดให้มีเป็นพิเศษ อันเป็นสาเหตุให้สิทธิในการรับเบี้ยผู้สูงอายุสิ้นสุดลง ดั งนั้นสิทธิในการรับเบี้ย
ผู้สูงอายุยังคงมีต่อไป65
(2) รายงานผลการตรวจสอบที่ 150/2561 ว่าด้ว ยเรื่ องข้อร้ องเรีย นกรณี โครงการที่ พั กอาศัย เพื่ อ
ผู้ สู ง อายุ ส วางคนิ เวศ โครงการที่ 2 ไม่ จั ด ทางหนี ไฟออกนอกอาคารส าหรั บ ผู้ พั ก อาศั ย ที่ ต้ อ งใช้ ร ถเข็ น
ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีความเห็นต่อกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้มีการพิจารณาทบทวน
แก้ ไข ปรั บ ปรุง กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดสิ่ งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงคนพิการให้มากขึ้นและจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกหรือออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการ
ใช้บริการของผู้สูงอายุ และคนพิการทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ได้เสนอปรับปรุงแก้ไข
กฎกระทรวงกาหนดสิ่ งอานวยความสะดวกส าหรับ ผู้ พิการและผู้ ทุ พลภาพและคนชรา พ.ศ. 2558 ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และได้มีการปรับปรุง
รายละเอียดข้อกาหนดเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารให้เป็นไปตามาตรฐานสากล โดยใช้หลักการ
ออกแบบเพื่อทุกคน ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี พร้อมจัดทามาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวกของอาคารคนพิการ สูงอายุ และทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ เพื่อให้ผู้ออกแบบและผู้สนใจ สามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อไป66
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จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 184/2559 เรื่อง สิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ สิทธิคนพิการและผู้สูงอายุ
กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และไม่ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุย้อนหลัง.
65
จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 151-155/2561 เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการได้รับสวัสดิการ
จากรัฐ กรณีกล่าวอ้างว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเรือนจาไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.
66
จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 150/2561 เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ กรณีมีการกล่าวอ้างว่า โครงการที่พักอาศัยเพื่ อ
ผู้สูงอายุสวางคนิเวศ โครงการที่ 2 ไม่จัดทางหนีไฟนอกอาคารสาหรับผู้พักอาศัยที่ต้องใช้รถเข็น.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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2.3.2 องค์กรอืน่ ๆ ของรัฐทีม่ อี านาจหน้าทีห่ ลักในการคุ้มครองสิทธิ
2.3.2.1 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม
ตามกฎกระทรวง แบ่ งส่ ว นราชการกรมคุ้ม ครองสิ ท ธิและเสรี ภ าพ กระทรวงยุติธ รรม อาศั ย
อานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 254367
ได้กาหนดให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึง
ได้รับตามกฎหมาย โดยการจัดวางระบบและส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ตลอดจนการดาเนินการให้พยาน ผู้เสียหาย และจาเลยในคดีอาญาได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ
เยียวยาในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและการดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน68
จากภารกิ จ ดั งกล่ าวในกฎกระทรวง ท าให้ ก รมคุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพมี อ านาจหน้ าที่ ใน
การจัดระบบการบริหารจัดการ ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการพัฒนากลไกใน
การระงับ ข้อ พิ พ าทของประชาชน ทั้ งนี้ ยั งมี อานาจหน้ าที่ ในการให้ ความช่ ว ยเหลื อ บุ คคลที่ ต กเป็ น จ าเลย
ในคดีอาญาแต่มิได้เป็นผู้กระทาความผิดให้ได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายอันเป็ น
การเยียวยาตามกฎหมายอย่างหนึ่งด้วย
ในการดาเนินงานตามภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้น แยกได้เป็น 3 มิติ69 ได้แก่
(1) มิติการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้ง เป็นการส่งเสริม ป้องกันและปกป้อง
สิทธิของประชาชนไม่ให้ถูกกระทาการละเมิด ด้วยการส่งเสริ มให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และ
การเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้ง การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งเป็นมาตรการ
ในเชิงป้องกัน (มาตรการเชิงรุก)
(2) มิติการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยเป็นการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ ให้ได้รับ
การช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ด้วยการพัฒนา ระบบ มาตรการและดาเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็น
ผู้เสียหายและจาเลยในคดี อาญาการคุ้มครองพยานในคดีอาญาตามกฎหมาย การรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้
คาปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเป็นมาตรการในเชิงช่วยเหลือ เยียวยา (มาตรการเชิงรับ)
(3) มิติการสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชน เป็นการยกระดับสิทธิเสรีภาพตามบริบทของประเทศ
ไทยให้ทัดเทียมกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อให้ ประชาชนมีหลักประกันว่าจะได้รับการส่งเสริม ปกป้อง
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มาตรา 8 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 บัญญัติว่า การ
แบ่ งส่ วนราชการภายในส านั ก งานรัฐ มนตรี กรม หรื อ ส่ ว นราชการที่ เรี ย กชื่ อ อย่ างอื่ น และมี ฐ านะเป็ น กรม ให้ อ อกเป็ น
กฎกระทรวงและให้ระบุอานาจหน้าที่ชองแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย.
68
จาก อ านาจหน้ าที่ ข องกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ และเสรีภ าพ, โดย กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพ, 2554, สื บ ค้ น จาก
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2012-06-20-05-54-34/2012-06-20-05-59-29
69
จาก ภารกิ จ หลั ก ของกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรีภ าพ, โดย กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ, 2554, สื บ ค้ น จาก
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2012-06-20-05-54-34/2012-06-20-06-00-54
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คุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยคานึกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุ ษย์ด้วยการสร้างมาตรการ กลไก
เครื่องมือ กฎหมายต่าง ๆ (มาตรการด้านความท้าทาย)
ลั ก ษณะการด าเนิ น งานของกรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ คื อ เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการ
ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมหรือถูกล่วงละเมิดสิทธิด้วยการส่ง
ต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือช่วยบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นทั้งเชิงรุกและรับ ทาให้ประชาชนที่ถูกละเมิด
สิทธิมีที่พึ่งในการเข้าถึงความยุติธรรม และแม้ว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะมิได้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้ สูงอายุเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ต ามผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการความช่วยเหลือสามารถขอความช่วยเหลือหรือคาปรึกษาต่าง ๆ ได้ ณ คลินิ กยุติธรรม ซึ่งเป็นศูนย์การ
ให้บริการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ70
2.3.2.2 กรมกิจการผูส้ งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุหรือ ผส. เป็นส่วนราชการฐานะกรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 255871
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ การจัดสวัสดิการรวมถึงการคุ้ มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ยั งได้มุ่งพัฒ นารูป แบบงานด้านสวัสดิการสั งคมให้ ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์ สั งคมและ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรู้สึกมั่นคงในการดารงชีวิต
ด้วยภารกิจดังกล่าวข้างต้น กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงมีอานาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ แผนหลักต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิ การและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับหน่ วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริห ารงานการคุ้มครองสิทธิ
ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ
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จาก คู่มือการปฏิบัติงานคลินิกยุติธรรม สาหรับพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ปีงบประมาณ 2554 (น. 4-6), โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, 2554, กรุงเทพฯ: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.
71
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2558 บัญญัติว่า กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) สานักงานรัฐมนตรี
(2) สานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
(4) กรมกิจการผู้สูงอายุ
(5) กรมกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว
(6) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(7) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 49

การด าเนิ น การของกรมกิ จ การผู้ สู งอายุ ที่ รู้ จั ก กั น ดี ก็ คื อ กองทุ น ผู้ สู งอายุ ซึ่ ง จั ด ตั้ งขึ้ น ตาม
มาตรา
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู งอายุ พ.ศ. 2546 อัน เป็ น กองทุ น ที่ มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ เป็ น ทุ น ใช้ จ่าย
เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครอง การส่ งเสริ ม การสนั บ สนุ น ผู้ สู งอายุ ให้ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ แ ละกระท าการต่ าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1372

2.3.2.3 สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
สานักงานอัยการสูงสุด
ภายใต้ ก ฎกระทรวง แบ่ งส่ ว นราชการส านั ก งานอั ย การสู งสุ ด (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2549 ข้ อ ที่
73
15(24) ได้ ก าหนดให้ ส านั ก งานคุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ละช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ป ระชาชน มี อ านาจหน้ า ที่
รับผิดชอบการดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และผลประโยชน์ของ
ประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางด้านสิทธิ มนุษยชน และความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดาเนินการเกี่ยวกั บการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถ
คดี การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่
ประชาชน ศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการดังกล่าว74
สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จึงเป็ นหน่วยงานที่มีภารกิจและ
บทบาทเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ หรือเมื่อมีกรณีอัน สมควร เข้าคุ้มครองป้องกันสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์
ของประชาชนในประการอื่น ตลอดจนการดาเนินงานให้บริการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้
ยากไร้ และประชาชนในชนบท รวมทั้ งการด าเนิ น งานเผยแพร่ ค วามรู้ท างกฎหมาย ให้ แ ก่ป ระชาชนทั้ ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อความมุ่งหมายในการพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
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มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 บัญญัติว่า ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เรียกว่า “กองทุนผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้
73
ข้อที่ 15 (24) แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 บัญญัติว่า สานักงาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีอานาจหน้าที่
(ก) รับผิดชอบการดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของ
ประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
ระหว่างประเทศ
(ข) รับผิดชอบการดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน
(ค) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการดังกล่าว
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
74
จาก ความเป็นมาและอานาจหน้าที่, โดย สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สานักงาน
อัยการสูงสุด, 2555, สืบค้นจาก http://www.lawaid.ago.go.th/index.php?
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2.4 หลักการสาหรับผูส้ งู อายุขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Principles for Older Persons)
2.4.1 หลักการหลัก 5 ประการ
ที่ป ระชุมสมัช ชาขององค์การสหประชาชาติได้รับ รองหลั กการส าหรั บผู้ สูงอายุ ที่เรียกว่า United
Nations Principles for Older Persons75 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2534 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หลักการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ 18 ข้อ ภายใต้แต่ละหลักการ รายละเอียดของสิทธิของผู้สูงอายุดังกล่าว
มีดังต่อไปนี้

(1) การมีอิสรภาพในการพึ่งตนเอง:
1. ผู้สูงอายุพึ งมีสิทธิที่จะได้รับอาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย เครื่ องนุ่งห่ ม และการดูแลสุขภาพอย่าง
เพียงพอ ทั้งจากการจัดสรรรายได้ การสนับสนุนช่วยเหลื อจากครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือ
ตนเอง
2. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิและโอกาสได้ทางาน หรือมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ทางอื่นให้กับตนเอง
3. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการกาหนดการเกษียณอายุการทางาน
4. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิเข้าถึงโครงการฝึกอบรมและโครงการด้านการศึกษาที่เหมาะสม
5. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสามารถที่จะปรับให้เข้ากับ
ความพึงพอใจส่วนบุคคลและความสามารถที่เปลี่ยนไป
6. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะพักอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

(2) การมีส่วนร่วม:
7. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิคงอยู่ในสังคม และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกาหนดและดาเนินนโยบาย
ที่มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่อันดีของผู้สูงอายุ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะกับคนรุ่นใหม่
8. ผู้ สู งอายุ พึ งมี สิ ท ธิที่ จ ะแสวงหาและพั ฒ นาโอกาสในการให้ บ ริก ารแก่ ชุ ม ชน และท างาน
อาสาสมัครในตาแหน่งที่เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถ
9. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะก่อตั้งขบวนการหรือสมาคมเพื่อผู้สูงอายุ

(3) การอุปการะเลี้ยงดู:
10. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูและการปกป้องคุ้มครองจากครอบครัวและ
ชุมชน ตามคุณค่าวัฒนธรรมของแต่ละระบบสังคม
11. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิเข้าถึงบริการด้ านการดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยให้สามารถและคงไว้หรือฟื้นฟู
สมรรถภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่สมบูรณ์ ที่สุด และเพื่อช่วยป้องกันหรือชะลอ
การเกิดภาวะเจ็บป่วยอีกด้วย
12. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิได้รับบริการทางด้านสังคมและกฎหมาย เพื่อส่งเสริมอิสรภาพในการดาเนิน
ชีวิตการปกป้องคุ้มครองและการอุปการะเลี้ยงดู
75

จาก สิ ท ธิ ผู้ สู งอายุ ส หประชาชาติ , โดย กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ , 2560, http://www.dop.go.th/upload/laws/
law_th_20152509143815_1.pdf

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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13. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากการเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ ซึ่งจะให้บริการด้าน
การปกป้ อ งคุ้ม ครอง การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ และการกระตุ้ น ทางด้ านจิ ต ใจและสั งคม ในสภาพแวดล้ อมที่
ปลอดภัยและบรรยากาศที่เป็นมิตรตามความเหมาะสมกับสถานภาพและความต้องการ
14. ผู้สูงอายุพงึ มีสิทธิมนุษยชนทั้งปวงและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในขณะที่อยู่ในสถานที่ใดใด หรือใน
สถานที่ให้บริการดูแลรักษา รวมทั้งพึงได้รับการยอมรับในศักดิ์ ศรี ความเชื่อ ความต้องการ และความเป็ น
ส่วนตัว ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูและคุณภาพชีวิตของตนเอง

(4) การบรรลุความต้องการ:
15. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
16. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิเข้าถึงแหล่งการศึกษา วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา และนันทนาการใน
สังคม

(5) ความมีศักดิ์ศรี
17. ผู้สูงอายุพึงมีสิทธิที่จะดารงชีวิต อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความมั่น คงปลอดภัยปราศจากการ
ถูกแสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนการปฏิบัติอย่างทารุณทั้งทางร่างกายและจิตใจ
18. ผู้ สู งอายุ พึ งได้รั บ การปฏิ บั ติอย่ างเป็ น ธรรมโดยไม่ คานึ งถึงความแตกต่างทางวัยเชื้ อชาติ
เผ่าพันธุ์ ภูมิหลัง ศาสนา ความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานภาพอื่นใด
2.4.2 “การเลือกปฏิบตั ิ” ต่อผูส้ งู อายุ
ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เอกสาร Human Rights of Older Persons: Summary of the
Report of Secretary-General to the General Assembly ของสานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Human Rights Office of the High Commission) ได้ระบุประเด็นข้อท้า
ทายของสิทธิของผู้สูงอายุ ได้แก่ “เรื่องการเลือกปฏิบัติ” โดยระบุว่า การเลือกปฏิบัติโดยเหตุแห่งอายุมักจะถูก
รวมเข้ากับรูปแบบของการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ อาทิ เพศ เชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ศาสนา ความพิ การสุขภาพ หรือ
เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนผลกระทบด้านลบอื่น ๆ
2.4.3 ประเด็นความท้าทายในการปกป้องและคุม้ ครองสิทธิของผูส้ ูงอายุ
ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) คณะมนตรี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ (Human Rights
Council) ได้ รั บ รองข้ อ มติ ที่ 24/20 เรื่ อ ง The Human rights of older persons เมื่ อ วั น ที่ 27 กั น ยายน
2556 ได้ระบุถึงข้อท้าทายในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ปัญหาความรุนแรงและการ
ทารุณ กรรม (violence and abuse) (2) การคุ้มครองทางสังคม (social protection) (3) อาหารและที่อยู่
อาศั ย (food and housing) (4) การจ้ า งงาน (employment) (5) ความสามารถในทางกฎหมาย (legal
capacity) (6) การเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม (access to justice) (7) การสนั บ สนุ น ด้ า นสุ ข ภาพ
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(health support) และ (8) การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย (long-term and palliative care)
ซึ่งข้อท้าทายในประเด็นเหล่านี้จาเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์เชิงลึกถึงช่องว่างในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
2.5 มาตรฐานสากลในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผูส้ ูงอายุ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้จัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (World
Assemble on Ageing : WAA) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 (ค.ศ.1982) โดยการประชุมระดับโลกครั้งแรกจัดขึ้นที่
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และการประชุม ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) จัดขึ้นที่กรุงมาดริด
ประเทศสเปน การประชุมทั้งสองครั้งมีผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลไทยเข้าร่วมการประชุมด้วย76
องค์การสหประชาชาติได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุครั้งแรกเมื่อปี
พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) และครั้งที่ส องเมื่อปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) โดยมีกลไกในระดับภูมิภาค ได้แก่
คณะกรรมาธิ ก ารด้ านเศรษฐกิ จ และสั งคมส าหรั บ เอเชี ย และแปซิ ฟิ ก (United Nations Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) ที่มีสานักงานอยู่ในประเทศไทย ทาหน้าที่เป็น
หน่วยงานในกากับขององค์การสหประชาชาติ ในการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุของ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ที่มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย) ทั้งนี้มาตรฐานสากลในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุโดยเฉพาะภายใต้แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ และข้อตกลงในกรอบของเอเซียน
มีดังนี้
2.5.1 แผนปฏิบัตกิ ารระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผูส้ งู อายุ
(The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA)77
ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาค
เพื่อนาเสนอรายงานภาพรวมที่เป็นความก้าวหน้าของการดาเนินงานผู้สูงอายุภายใต้แผนปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) ทั้ง
สองครั้ง และกล่าวได้ว่า การดาเนินงานผู้สูงอายุในประเทศไทยในห้วงเวลาที่ผ่านมามี ความสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อกรอบพันธกรณีองค์การสหประชาชาติ : แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยผู้สูงอายุ
(The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) อย่ า งครอบคลุ ม ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญและตระหนักในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม
รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒ นา และยกระดับ คุณภาพของการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทั้งการ
76

จาก การดาเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยภายใต้กรอบพันธกรณีองค์การสหประชาชาติ : แผนปฏิบัติการ
ระหว่ างประเทศมาดริ ด ว่า ด้ ว ยเรื่อ งผู้ สู งอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA), โดย
ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์, 2557, กรุงเทพฯ: สานักสงเสริมและพิทักษผู้สูงอายุ สานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
77
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจาก แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุเพิ่มเติมได้จากเอกสาร
“การด าเนิ น งานด้ า นผู้ สู งอายุ ข องประเทศไทยตามแผนปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งประเทศมาดริ ด ว่ าด้ ว ยเรื่ อ งผู้ สู งอายุ พ.ศ.
2545-2559.”
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ดาเนิน งานในระดับ นโยบายและระดับ ปฏิบั ติ และเป็ นไปในทิศทางตอบสนองต่อแผนปฏิ บัติการระหว่าง
ประเทศมาดริดว่าด้วยผู้ สูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) โดยมี
โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนาผู้สูงอายุใน 3 ประเด็นต่อไปนี้ คือ
2.5.1.1 ผูส้ ูงอายุกับการพัฒนา (Older persons and development)
การมี พ ระราชบั ญ ญั ติผู้ สู งอายุ พ.ศ. 2546 และแผนพั ฒ นาผู้ สู งอายุ แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.
2545 – 2564 (ปรับปรุงแก้ไขปี พ.ศ. 2552) นับเป็นเงื่อนไขสาคัญที่ได้สร้างความร่วมมือเชิงบูรณการจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วมมือกัน ในการจัดบริการดูแลและเอื้ อประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ความจริ ง จั ง มากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า ง ๆ ภายใต้
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้จุดประกายและสร้างกระแสนโยบายสาธารณะที่เป็นความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมามีบทบาทร่วมดูแลและจัดให้มีบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุในบริบทที่กว้างขวาง
และหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดบริการในมิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนบริการเพื่อ
ความสะดวกสบายในการดารงชีวิตประจาวัน
2.5.1.2 สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
(Advancing health and well-being into old age)
ประเทศไทยมี ค วามโดดเด่ น และความก้ า วหน้ าในเรื่อ งของความพยายามผลั ก ดั น นโยบาย
สาธารณะเรื่อง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Care Coverage) ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
วัยที่รวมถึงผู้สูงอายุ โดยคนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้ารับบริการสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
ผู้ สู ง อายุ เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะได้ รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Health
Promotion) ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม การออกกาลังกายและการมี
ภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับสุขภาพและวัย การป้องกันโรค (Prevention) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีความรู้
ด้านสุขศึกษาและการดูแลตนเอง (Self Care Education) การให้ภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนป้องกันโรค อาทิ วัคซีน
ป้องกันไข้ห วัดใหญ่ การดูแลสุขภาพตา, การดูแลสุขภาพของช่องปาก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบริการด้านการ
รักษาพยาบาล (Treatment) ทั้งบริการการรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การให้บริการสุขภาพที่บ้าน (Home
Health Care) การเยี่ยมเยียนที่บ้านเพื่อติดตามภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (Health visit) รวมไปจนถึงการฟื้นฟู
สมรรถภาพ (Rehabilitation) ที่เน้นการให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติ โดยจะช่วยชะลอความเสื่อมและการฟื้นฟู
สุขภาพด้วยวิธีกายภาพบาบัดเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถฟื้นคืนสู่สภาวะของการช่วยเหลือตัวเองได้ นอกจากนี้ยังมี
การส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยกิจกรรมต่าง ๆ และให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ อาทิ
กายอุปกรณ์เพื่อช่วยเรื่องการเคลื่อนไหว เช่น ไม้เท้า, รถเข็น, ไม้ค้ายัน ฯลฯ
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2.5.1.3 การสร้างความมัน่ ใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม
(Ensuring enabling and supportive environment)
การดาเนินงานที่ผ่านมานับตั้งแต่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ ประเทศไทย
โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินงานด้านผู้สูงอายุมากขึ้นเป็นลาดับ เห็นได้จาก
ความร่วมมือในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมในการร่วมกันจัดให้มีสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับผู้สูงอายุเพื่อให้ โอกาสแก่ผู้ สูงอายุในการเข้ามามีส่วนร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องการจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
ผู้สูงอายุจะยังไม่มีความเด่นชัดมากนักในขณะนี้ แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เห็นได้มากขึ้นเป็นลาดับก็คือความ
ร่วมมือของภาคราชการที่เป็นหน่วยให้บริการสาธารณะและภาคธุรกิจบริการได้มีความพยายามที่จะริเริ่มที่จัด
ให้มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในการเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น อาทิ การจัดให้มีห้องน้า
แบบนั่งราบ มีการติดตั้งราวจับ มีการจัดทาทางลาดสาหรับรถเข็น ฯลฯ
2.5.2 ข้อตกลงความร่วมมือด้านผูส้ ูงอายุในกรอบอาเซียน
ข้อตกลงความร่วมมือด้านผู้สูงอายุในกรอบอาเซียน มีจานวน 2 ฉบับ ได้แก่
2.5.2.1 ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์วา่ ด้วยเรื่องผูส้ งู อายุ
การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ สูงอายุในอาเซียน (Kuala Lumpur Declaration on Ageing:
Empowering Older Persons in ASEAN) ซึ่งเป็นผลจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนา ครั้งที่ 11 (11th SOMSWD) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และได้รับการรับรองจากผู้ นา
อาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ในปี พ.ศ. 2558 มีเนื้อหาสาคัญในการตระหนักว่า ภูมิภาค
จาเป็นต้องปรับการดูแลสุขภาพและระบบการสนับสนุนทางสังคมเพื่อตอบสนองความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่
และตระหนักถึงการสร้างเสริมสุ ขภาวะให้ ผู้ สู งอายุมีสุ ขภาพแข็งแรง มีค วามกระตือรือร้นและสร้างสรรค์
โดยจั ด ให้ มีส ภาพแวดล้ อมที่ เอื้ออ านวยและเกื้อหนุน โดยมี ประเด็น เรื่อ งการสู งวัย อย่างมีคุ ณ ภาพให้ เป็ น
ระเบียบเป็นวาระดับชาติ โดยเน้นใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้
1) การดูแลและสุขภาวะของผู้สูงอายุ
2) เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ
3) การสร้างสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2.5.2.2 ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ก า ร ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ ( Brunei Darussalam Declaration on Strengthening Family
Institution: Caring for Elderly) ซึ่งเป็นผลจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยงานสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนา ครั้งที่ 7 (7th AMMSWD) ณ ประเทศกัมพูชา และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีเนื้อหาสาคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
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ประเทศในการให้ การดูแล สนับสนุนผู้สูงอายุในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเน้นบทบาทของครอบครัวและชุมชน
ส่ งเสริม ให้ ผู้ สู งอายุ ได้ มี โอกาสในการพั ฒ นาตนเองและส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู งอายุ ผ่ า นการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพึ่งพาตัวเอง
2.6 ความพยายามในการร่างสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผูส้ งู อายุ
2.6.1 ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประจาสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
มาตรการสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนภายใต้สนธิสัญญาระหว่ างประเทศที่ได้ทบทวนข้างต้น พบว่า
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุโดยองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่ างประเทศอื่น ๆ ไม่ได้มี
สนธิสัญ ญาระหว่างประเทศที่ว่าด้วยสิทธิของผู้สู งอายุโดยตรงแต่จะแฝงอยู่ ในกติการะหว่างประเทศ หรือ
อนุ สัญญา บางฉบั บ ส่วนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ ก็เป็นเพียงแนวทางกว้าง ๆ ไม่มีผลบังคับ
ผูกพันต่อประเทศสมาชิก และไม่มีการกาหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามรวมถึงกลไกการติดตามประเมินผล
เอกสารข้อคิดเห็น (General Comments) จากคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึง สิทธิของผู้สูงอายุที่มักจะแฝงอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ตัวอย่างเช่น
คณะกรรมการประจากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) (มี
ความเห็นว่า ความแตกต่างอันเกี่ยวข้องกับ “อายุ” ที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่มีเกณฑ์ที่วัดได้ อาจจะถือว่าเป็น
การเลือกปฏิบัติบนเหตุแห่ง “สถานะอื่น ๆ ” ตามข้อ 26 แห่งกติกาฯ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ ทธิในการได้รับ
ความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
คณะกรรมการประจากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR)
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้เรื่อง “อายุ” เป็นเหตุหนึ่งในการห้ามการเลือกปฏิบัติ โดยคณะกรรมการฯ เน้นย้า
ถึงความจาเป็นในการระบุเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุที่ไม่มีงานทาและผู้สูงอายุที่ยากจนที่มีความไม่เท่า
เทียมในการเข้าถึงบานาญเนื่องจากสถานที่พักอาศัย
2.6.2 การดาเนินงานของคณะทางานเปิดว่าด้วยผูส้ งู อายุ
คณะทางานเปิดว่าด้วยผู้สูงอายุ (UN Open-ended Working Group on Ageing) เป็นคณะทางานที่
จัดตั้งโดยองค์การสหประชาชาติในปี 2010 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
คณะทางานเปิดฯ มีบทบาทหน้าที่พิจารณากรอบสิ ทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุระหว่างประเทศที่มีอยู่ และชี้ถึง
ความเป็นไปได้ในการเกิดช่องว่างจากกรอบสิทธิมนุษยชนและจะหาแนวทางแก้ไขได้ดีที่สุดอย่างไรรวมทั้งการ
พิ จ า ร ณ า ต าม ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ถึ งค ว า ม เป็ น ไป ได้ ใน ก า ร ก า ห น ด เค รื่ อ งมื อ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร
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ในการแก้ไขปัญหา78 คณะทางานเปิดฯได้มีการจัดประชุมทุกปีตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมาเพื่อระดมความคิดเห็น
จากประเทศสมาชิกทุกประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีสถานะ “A” ใน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆของผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในประเทศหรือพื้นที่ที่องค์กร/สถาบันต่าง ๆ ทางาน
อยู่ภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุระหว่างประเทศที่มีอยู่
อย่างไรก็ตามในการประชุมของคณะทางานเปิดฯ ในครั้งที่ 7 นับเป็นครั้งแรกและเป็นการเริ่มต้นที่ได้มี
การสร้าง “พื้ นที่ร่วม (Focal areas)” ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชนของผู้ สูงอายุและสิ่ งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการถกเถียงหารือกันในชุมชนระหว่างประเทศของคณะทางานเปิดฯ “พื้นที่ร่วม (Focal areas)” ที่ได้
สร้างขึ้นมามีทั้งหมด 14 ประเด็น79 และได้ตกลงเสนอ “พื้นที่ร่วม” 3 ประเด็นในการก้าวต่อไป (The way
forward) เพื่อให้คณะกรรมการจัดงานประชุม (Bureau of the Session) นาไปคัดเลือกเหลือ 2 ประเด็นเพื่อ
กาหนดเป็น “พื้นที่ร่วม” ในการประชุมของคณะทางานเปิดฯ ต่อไปในแต่ละปี สาหรับ “พื้นที่ร่วม” 3 ประเด็น
ที่ที่ประชุมเสนอให้แก่คณะกรรมการจัดงานประชุม (Bureau) เพื่อเลือกสาหรับการประชุมคณะกรรมการเปิดฯ
ครั้งที่ 8 ได้แก่ (1) ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ (Equality and independence) (2) การละเลย
ความรุ น แรง และการทารุ ณ กรรม (Neglect, violence and abuse) และ (3) การมี อิ ส ระและการ
78

From Open-ended Working Group on Ageing for the purpose of strengthening the protection of
the human rights of older persons, by UNDESA-DSPD, OHCHR, United Nations, 2019, Retrieve from
https://social.un.org/ageing-working-group/
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“พื้นที่ร่วม (Focal areas) จากการประชุม ครั้งที่ 7 ของคณะทางานเปิดฯ มี 14 ประเด็น ดังนี้
1. ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ (การเลือกปฏิบัติต่ออายุ) [Equality and non-discrimination
(discrimination on the basis of age)]
2. การละเลย ความรุนแรง และการทารุณกรรม (อคติต่ออายุ) [Neglect, violence and abuse (ageism)]
3. การมีอิสระ และ การไม่ต้องพึ่งพา (Autonomy and independence)
4. ความสามารถในการเข้าถึง สิ่งอานวยความสะดวก และถิ่นที่อยู่อาศัย (การขนส่ง ที่อยู่อาศัย และการเข้าถึง)
[Accessibility, infrastructure and habitat (transport, housing and access)]
5. สิทธิด้านสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ (Right to health and access to health services)
6. การเข้าถึงความยุติธรรม (Access to justice)
7. การคุ้ ม ครองทางสั ง คม และความมั่ น คงทางสั ง คม (รวมถึ ง พื้ น ฐานการคุ้ ม ครองทางสั ง คม) [Social
protection and social security (including social protection floors)]
8. ความมั่งคงทางเศรษฐกิจ (Economic security)
9. สิทธิในการทางานและการเข้าถึงตลาดแรงงาน (Right to work and access to the labour market)
10. การศึ กษา การฝึก อบรม การเรียนรู้ต ลอดชี วิต และการสร้ างศัก ยภาพ (Education, training, lifelong
learning and capacity building)
11. การมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ และในกระบวนการตัดสินใจ (Participation in the public life and in
decision-making processes)
12. การมีส่วนทางสังคม (Social inclusion)
13. การมี บ ทบาทของผู้ สู ง อายุ ต่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Contribution of older persons to sustainable
development)
14. การดูแลระยะยาวและระยะสุดท้าย (Long-term and palliative care)

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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ไม่ต้องพึ่งพา (Autonomy and independence) ซึ่งคณะกรรมการจัดงานประชุมในครั้งที่ 8 ระหว่างวัน ที่
5-7 กรกฎาคม 2017 ณ ส านั กงานใหญ่ UN นครนิวยอร์ก ได้กาหนดประเด็น สาหรับ “พื้น ที่ร่วม (Focus
areas)” ว่าด้วย ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ และการละเลย ความรุนแรง และการทารุณกรรม
ส าหรั บ การประชุ ม ของคณะกรรมการเปิ ด ฯ ครั้ งที่ 9 (2018) มี ป ระเด็ น ส าหรั บ “พื้ น ที่ ร่ ว ม” 2
ประเด็นคือ (1) ความมีอิสระและการไม่ต้องพึ่งพา (Autonomy and Independence) และ การดูแลระยะ
ยาวและระยะสุดท้าย (Long-term and Palliative Care)80 (รายงานผลการประชุมแสดงในภาคผนวกที่ 6)
ในการประชุ ม คณะท างานฯครั้ ง ต่ อ ไปในปี 2019 คื อ ครั้ ง ที่ 10 คณะกรรมการจั ด งานประชุ ม
(Bureau) ได้กาหนดประเด็นสาหรับ “พื้นที่ร่วม” 2 ประเด็น ว่าด้วย การป้องกันทางสังคมและความมั่นคงทาง
สั ง คม รวมทั้ งฐานในการป้ อ งกั น ทางสั งคม (Social protection and social security including social
protection floors) และ การศึกษา การฝึกอบรม การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างศักยภาพ (Education,
training, lifelong learning and capacity-building)81
สาหรับการประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 8 ที่มีประเด็นใน “พื้นที่ร่วม” ในการถกเถียง 2 เรื่อง ได้แก่
ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ และ ความรุนแรง การละเลย การทารุณ เนื่องจากเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ จึงได้สรุปผลการถกเถียงกันจากรายงานการประชุม82 ดังนี้

1) ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบตั ิ (Equality and Non-discrimination)
ที่ป ระชุมได้พิ จ ารณาถกเถียงกันในประเด็นส าคัญ ในกรอบของสิ ท ธิมนุ ษ ยชนและผลกระทบ
โดยตรงต่อการได้รับสิทธิมนุษยชนของผู้ สูงอายุ โดยพิจารณาถึง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The
Universal Declaration on Human Rights) ที่ประกาศว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาอย่างมีอิสระและเท่าเทียมกัน
แต่ก็ปรากฏให้เห็นว่า ความชื่นชมยินดี (Enjoyment) ในสิทธิมนุษยชนนั้นจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น เนื่องจาก
แนวคิดทางลบว่าผู้สูงอายุจะมีประสิทธิภาพลดลง มีคุณค่าต่อสังคมน้อยลง และเป็ นภาระต่อเศรษฐกิจ ของ
ประเทศและคนในรุ่นวัยเยาว์กว่า นอกจากนั้น ยังมีแนวคิดว่าผู้ สูงอายุเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่เป็นเป้านิ่งของ
“การคุ้ ม ครอง” พิ เศษ และมาตรการแบบบิ ด รอุ ป ถั ม ภ์ (“…they constitute a vulnerable group, a
passive target of special “protection” and paternalistic measures.) การเลื อ กที่ รั ก มั ก ที่ ชั งต่ อ อายุ
เชิงโครงสร้ างและอคติ (structural ageism and prejudice) ต่อผู้ สูงอายุ นาไปสู่ การกี ดกันและการเลื อก
ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ (Exclusion and discrimination against older persons) ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว่ า
ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น ผู้ ที่ ยั ง มี พ ลั ง (Active subjects) ทั้ ง ที่ เ ป็ น ผู้ ท า (agents) การเปลี่ ย นแปลง และผู้ ไ ด้ รั บ
80

From Report of the Open-ended Working Group on Ageing on its ninth working session, by Lahya
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From Open-ended Working Group on Ageing for the purpose of strengthening the protection of
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ผลประโยชน์ (Beneficiaries) ของการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุ
นอกเหนือจากนั้น ผู้สูงอายุควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ ที่มีสิทธิเฉพาะ (Specific rights) เพื่อสามารถมีส่วน
ร่วมได้เต็มที่ในชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม และการเมือง ในขณะที่การสูงอายุของประชากรก็เป็น
แนวโน้มสาคัญของโลก การพัฒ นานาไปสู่การที่คนมีชีวิต ขัยยืนยาวขึ้น ทาให้ผู้สูงอายุสามารถมี บทบาทต่อ
สังคมยาวนานขึ้น และส่วนใหญ่ยังสามารถมีชิวิตอยู่อย่างอิสระ
ในบริบ ทข้างต้น ที่ป ระชุมมีความเห็ น ว่า การทาให้ ผู้สู งอายุมีความเท่าเทีย มในการได้รับ สิท ธิ
มนุษยชนและไม่ถูกเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆเนื่องจากอายุ จะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มการมีส่วนร่วมใน
สังคมของผู้สูงอายุ
ในประเด็นของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในความเท่าเทียมกันและการไม่
ถูกเลือกปฏิบัติ ถึงแม้หลักการทั่วไปจะมีการรวมอยู่ในรัฐธรรมนูญของรัฐและกฎหมายประเทศโดยส่วนใหญ่
(แต่ไม่ทั้งหมด) รวมทั้งสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนต่างๆ แต่เกือบทุกกรณีไม่มีการระบุถึงสิทธิของความเท่าเทียม
กันของผู้สูงอายุและการไม่เลือกปฏิบัติต่ออายุ ปรากฏอยู่ ยิ่งกว่านั้น ในกรณีที่มีการระบุ ก็มักจะจากัดขอบเขต
ของการใช้ปฏิบัติ เช่น การจ้างงาน หรือ อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนงานย้ายถิ่นและสมาชิกใน
ครอบครั ว ถึ งแม้ จ ะมี ก รณี ก ารระบุ เฉพาะในกฎหมายประเทศหรื อ ภู มิ ภ าค (เช่ น the Inter-American
Convention of Protecting the Human Rights of Older Persons, the Protocol to the African
Charter on Human and People’s Rights on the Rights of Older Persons in Africa) และในสหภาพ
ยุโรป ก็แตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี เป็นการแสดงให้อย่างชัดเจนเห็นถึงการไม่มีมาตรฐานทีใช้อย่างเป็นสากล
หรือสาหรับระหว่างประเทศที่สามารถนาไปใช้อ้างอิงได้ในการพัฒ นากฎหมายระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิดังกล่าว รวมถึงการนาไปใช้สาหรับเป็นพื้นฐานในการติดตามการปฏิบัติตาม
ความพร้อมรับผิด (Accountability) และกลไกในการปรับปรุง
ในที่ป ระชุมยังเห็นพ้องว่ า ภายใต้กรอบที่มีอยู่ของกฎหมายสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ มี
ความล้มเหลวอย่างเป็ นระบบ (Systematic failure) ในการยอมรับการห้ามการเลือกปฏิบัติบนฐานของอายุ
อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นในระบบที่เป็น อยู่ในปัจจุบัน และนาไปสู่การไม่เห็น หรือรับรู้การละเมิด
สิทธิมนุษยชนต่อผู้ สูงอายุ ที่เกิดขึ้น อย่ างมากมาย เนื่องจากการขาดการวิจัยเฉพาะเรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ
(Information) ข้อมูลหลากมิติ (Disaggregated data) และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ที่ประชุมยังกล่าวถึงความจริงที่ว่า ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่
มีอยู่ เช่น สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลัก หรือ MIPAA ที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สูงอายุด้านความเท่าเทียมและการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ หรือใช้ในการให้แนวทางสาหรับการพัฒนากฎหมาย
เฉพาะในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และให้กลไกการติดตามการปฏิบัติงานและความพร้อมรับผิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ถึงแม้จะมีเครื่องมืออยู่ใช้ทั่วโลกและสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุจะปรากฏในสนธิสัญญาที่มีอยู่
ทั้ งหมด และมี ก ลไกในการรายงาน (เช่ น the Universal Periodic Review) ก็ ยั งคงมี ค วามแตกต่างทาง
บรรทัดฐาน (a normative dispersion) และการขาดความสอดคล้องในแนวทางของกรอบกฎหมายทางสิทธิ
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มนุษยชนระหว่างประเทศต่อสิทธิของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เนื่ องจากความไม่สอดคล้องและความไม่เพียงพอของ
ระบบปัจจุบันและการขาดการอ้างอิงเฉพาะ (เกี่ยวกับ อายุ)
สุดท้าย การส่งเสริมให้เห็นตัวตนของผู้สู งอายุและการส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมอย่างมีพลังและมีความหมายต่อบทบาทของผู้สูงอายุต่อสังคม จาเป็นต้องกาหนดแนวทางส่งเสริมแบบ
ครอบคลุมและเป็นระบบ และสนับสนุนโดยมาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศ

2) ความรุนแรง การละเลย และการทารุณกรรม
ที่ประชุมได้นาเสนอความสาคัญของประเด็นนี้และการเกิด กรณีขึ้นอย่างมากมาย รวมทั้งความ
จริงว่าไม่มีข้อมูลปรากฏให้เห็นมากนัก เนื่องจากการมีรายงานยังไม่มาก และการขาดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้
วัดปัญหา ในการวัดความรุนแรง ตามการประมาณขององค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ให้เห็นว่า 1 ใน 6 คนที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นจะได้รับการทารุณกรรม นั่นหมายถึงตัวเลขจานวน 141 ล้านคนทั่วโลก และจานวนนี้อาจสูงกว่า
นี้ เนื่องจากในความเป็นจริงความรุนแรง การละเลย และการทารุณกรรมต่อผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในการที่มีการ
ปกปิดและรายงานต่ากว่ากรณีที่เกิดขึ้น WHO ยังประมาณการต่อไปว่าเกือบร้อยละ 80 ของกรณีที่ไม่มีการ
รายงานเนื่องจากความอับอายและขาดความตระหนัก หรือขาดข้อมูลข่าวสาร ยิ่งกว่านั้น จากการพยากรณ์ว่า
จานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในปี 2050 การเกิดกรณีเหล่านี้อาจจะเป็นจานวนสูงถึง 320 ล้านคนทั่ว
โลก นั่นคือ การฉายภาพที่ชัดเจนจาก WHO ที่เป็นเรื่องรีบด่วนและจาเป็นต้องมีการดาเนิ นการทันที เพื่อ
ปกป้อ งและต่ อสู้ กั บ ความรุ น แรงที่ เกิด แก่ผู้ สู งอายุ การขาดข้อ มูล เฉพาะเกี่ ย วกับ การเกิ ดกรณี ในประเด็ น
ดังกล่าว ทาให้เราไม่สามารถกาหนดขนาดของปั ญหาได้ถูกต้อง และพัฒนามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองการป้องกันหรือการคุ้มครอง และการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเท่าที่มีปรากฏชัดเจนว่า ความรุนแรง การละเลย และการทารุณกรรม
ต่อผู้สูงอายุ สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ (ทางกายภาพ ทางการเงิน ทางจิต ทางสังคม ทางเพศ ฯลฯ) ใน
สถานที่ต่างกัน (เช่น ภายในครอบครัว ในบ้าน ในสถานที่ทางาน ในสถานดูแล ในพื้นที่สาธารณะ ในมิเดีย ใน
cyber space, ฯลฯ) และสามารถเกิดจากผู้กระทาหลากหลาย (สมาชิกครอบครัว ผู้ดูแล ผู้พิทักษ์สิทธิตาม
กฎหมาย นักวิชาชีพทางสุขภาพ ผู้ทางานในภาครัฐ ตัวแทนทางการเงิน ฯลฯ) ในบริบทนี้ ผู้สูงอายุมักจะ
ได้รับการพิจารณาว่าเป็นกลุ่มเปราะบางภายใต้กรอบของกฎหมายและกลไกทางสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ที่มีอยู่ จึงต้องการมาตรการเฉพาะในการป้องกันคุ้มครองจากความรุนแรง และการทารุณกรรม อย่างไรก็ตาม
ความหลากหลายและการขาดความเชื่อมโยงสอดคล้องของระบบในปัจจุบัน (the dispersion and lack of
coherence of the current system) ทาให้ เกิดความยากลาบากในการรายงานและหาความพร้อมรับผิ ด
(Accountability) สาหรับกรณีความรุนแรงและการละเลยและการทารุณกรรมต่อผู้สูงอายุ หนึ่งในรูปแบบที่
เกิดขึ้นในการทารุณกรรมต่อผู้ สูงอายุ คือ การทารุณ ทางการเงิน (Financial abuse) ถ้าผู้สู งอายุได้รับการ
ความเสียหายจากการทารุณทางการเงิน ทางเดียวที่เป็นไปได้ คือ รายงานและหาความช่วยเหลือสาหรับการ
ละเมิดภายใต้ระบบสัญญาที่มีอยู่ในปั จจุบัน คือ การร้องเรียนต่อคณะทางานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและบรรษัท
ข้ามชาติ และบริ ษั ท ธุรกิ จ อื่ น ๆ (ถ้าการท าผิ ด มาจากการเกี่ ย วข้ องจากธนาคารหรื อ สถาบั น ทางการเงิน )
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หรื อ คณะกรรมการว่ าด้ ว ยสิ ท ธิท างเศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรม (the Committee on Economic,
Social and Cultural Rights) (ถ้าการทาผิดนั้นเกี่ยวข้องกั บสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆ) ทาให้ เห็ น
ชัดเจนว่าไม่มีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) หรื อ ไม่ มี ห ลั ก การแนวทางด้ า นธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ
มนุษยชน (the Guiding Principles on Business and Human Rights) ที่มีการระบุเฉพาะในการคุ้มครอง
ผู้สูงอายุจากรูปแบบทารุณกรรมที่เกิดขึ้น
ที่ประชุมเห็นด้วยในความจาเป็นในการพัฒนามาตรฐานที่เป็นบรรทัดฐานชุดใหม่ (A new set of
universally applicable normative standards) ในการคุ้มครองผู้สูงอายุจากความรุนแรง การละเลย และ
การทารุณ กรรมอย่ างครอบคลุ มต่อปั ญ หา รวมทั้งให้ มีความชัดเจนและการประสานสอดคล้องด้านความ
รับผิดชอบของรัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้สูงอายุจากการถูกละเมิดดังกล่าว มาตรฐานเหล่านี้ยังช่วย
ให้มีการพัฒนากฎหมายและมาตรการต่อการรองรับปั ญหาในระดับประเทศ รวมทั้งช่วยแนะแนวทางสาหรับ
การพัฒนากลไกในการรายงาน ความพร้อมรับผิด และการเยียวยาสาหรับการละเมิดที่ผู้สูงอายุต้องทนทุกข์
ทรมาน
ที่ประชุมยังได้พิจารณาในกรณีของความรุนแรงต่อผู้หญิงสูงอายุ ผู้ได้รับทุกข์จากรูปแบบความ
รุนแรงและการเลือกปฏิบัติจากการสูงอายุและการเป็นผู้หญิง และข้อเท็จจริง ที่ว่ามีความแตกต่างหลากหลาย
ในสถานภาพปัจจุบันของกลไกสิทธิมนุษยชน ที่ทาให้สาเหตุของความรุนแรงและความทารุณมีความซ้อนทับต่อ
ผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิง ซึ่งยังไม่เป็นที่ตระหนัก ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า ความรุน แรงต่อผู้หญิงถูก
กาหนดไว้เพียงแค่อายุ 49 ปี
ที่ประชุมชี้ให้เห็นว่าในกรณีของความรุนแรงและการทารุณกรรม มีเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนที่
คุ้มครองกลุ่มประชากรเฉพาะต่อความรุนแรง (เช่น the Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
and the Convention on the Rights of the Child) แต่ไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศเฉพาะ
การคุ้มครองผู้สูงอายุจากความรุนแรง การละเลย และการทารุณ กรรม การขาดเครื่องมือนี้ ไม่ได้หมายถึง
อนุ สัญญาต่างๆที่มีอยู่ใช้บั งคับ ไม่ได้ หรือว่าผู้สูงอายุไม่ควรจะได้เข้าข่ายในการคุ้มครอง ในทางตรงกันข้าม
ความพยายามเหล่านี้ควรจะเป็นเครื่องมือเสริมและจนกว่าจะมีเครื่องมือใหม่ออกมาคุ้มครองผู้สูงอายุจากความ
รุนแรง การละเลย และการทารุณ ซึง่ เป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการดาเนินการ
นอกจากนั้น มาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิด้านความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติสาหรั บ
ผู้ สู งอายุ ควรจะมี ทั้ งในระดับ การเลื อ กปฏิบั ติต่อ บุค คลใดบุ คคลหนึ่ ง และในระดั บ การเลื อกปฏิ บั ติที่ เป็ น
โครงสร้ างและเป็ น ระบบ และก าหนดให้ รัฐ ป้ อ งกั น และก าจั ด การเลื อ กที่ รั ก มั ก ที่ ชั ง ต่ อ อายุ ที่ เป็ น ระบบ
(eliminate systemic ageism) มาตรฐานส่ ว นบรรทั ดฐาน (Normative standards) ที่ เป็ นพื้ น ฐานในการ
คุ้มครองสิทธิดังกล่าวจะทาให้รัฐต้องให้ความช่วยเหลือผู้ สูงอายุในการหาความพร้อมรับผิด มาตรการในการ
ปรับปรุงแก้ไขและเยียวยา และการเข้าถึงความยุติธรรม รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร การวิจัย ข้อมูล และ
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ความตระหนักสาธารณะ (Public awareness) เกี่ยวกับประเด็นสิทธิในความเท่าเทียมกันและการไม่เลือก
ปฏิบัติต่ออายุสาหรับผู้สูงอายุ
จากการด าเนิ น งานของคณะท างานเปิ ด ฯใน 9 ครั้ งที่ผ่ านมา กล่ าวได้ว่าเป็ นการระดมความ
คิดเห็ น จากชุมชนระหว่างประเทศถึงช่องว่างในการคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษยชนของผู้ สู งอายุภ ายใต้กรอบสิ ท ธิ
มนุษยชนของผู้สูงอายุระหว่างประเทศที่มีอยู่ เพื่อกาหนดเครื่องมือและมาตรการในการเพิ่ มความเข้มแข็งใน
การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุม าปิดช่องว่าง ตั้งแต่ในการประชุมครั้งที่ 7 ได้มีการกาหนดพื้นที่ร่วม (Focal
areas) 14 ประเด็น เพื่อนามาเป็นประเด็นสาคัญในการถกเถียงหาข้อสรุปในแต่ละการประชุม คณะทางานเปิด
ฯยังไม่มีการพิจารณาในเนื้อหาสาระและการกาหนดเป้าหมายด้านระยะเวลาในการจัดทาร่างอนุสัญญาอย่า ง
ชัดเจน แต่เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็ นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุภายใต้เครื่องมือและ
มาตรการการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น
2.6.3 การผลักดันเพื่อสิทธิของผูส้ ูงอายุในภูมภิ าคอาเซียน
ในส่วนของภูมิภาคอาเซียน มีการผลักดันเพื่อสิทธิของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยมีการระบุถึงสิทธิของ
ผู้ สู ง อายุ ไว้ ในปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (ASEAN Declaration on Human Rights) และมี
ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การดูแลผู้สูงอายุ (Brunei
Darussalam Declaration on Strengthening the Family Institutions Caring for the Elderly
People) เป็นปฏิญญาอาเซียนฉบับแรกที่ว่าด้วยผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งปฏิญญาเป็นเพียงแนวทางกว้าง ๆ ไม่มี
ผลบังคับผูกพันต่อประเทศสมาชิก และไม่มีการกาหนดเงื่อนเวลาในการปฏิ บัติตามรวมถึงกลไกการติดตาม
ประเมินผล
2.6.4 ข้อแนะนาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
สาหรับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ International Labour Organization (ILO) ได้มีการ
จัดทาข้อแนะนา (Recommendation) ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ดังนี้
1) ข้อแนะน าว่าด้วยคนงานสู งอายุ (Older Workers Recommendation) ฉบับที่ 162 พ.ศ.
83
2523 ที่ระบุถึงมาตรการต่าง ๆ ในการใช้ลดปัญหาจากการทางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของคนงานที่มี
อายุ ม าก ข้ อ แนะน าฉบั บ นี้ กล่ า วถึ ง ประเด็ น ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไขปั ญ หาในมุ ม มองที่ ร อบด้ า น ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อคนงาน การไม่เลือกปฏิบัติ และการวางแผนการเกษียณอายุ
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From Older Workers Recommendation, by ILO, 1980, Retrieved from https://www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R162. No. 162
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2) ข้อแนะน าว่าด้วยฐานความคุ้มครองทางสั งคม (Social Protection Floor Recommendation)
ฉบั บที่ 202 พ.ศ. 2555 84 ได้แนะน าให้ มีการจัดตั้งและคงไว้ซึ่งฐานความคุ้มครองทางสังคมในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบสาคัญ ของระบบความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติ ด้วยการสร้างหลักประกันที่เป็นความมั่นคงทาง
รายได้ขั้นพื้นฐานสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ในระดับชาติ
3) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงทางสั งคม (มาตรฐานขั้ น ต่ า) [Social Security (Minimum
Standards) Convention] ฉบั บ ที่ 102 พ.ศ. 249585 ได้ระบุถึงการให้ ประโยชน์ทดแทนการชราภาพ โดย
แนวคิดของ ILO ถือว่า สังคมมีหน้าที่จัดหลักประกันให้ ผู้สูงอายุทุกคนสามารถดารงชีวิ ตอยู่ได้ในมาตรฐานขั้น
ต่าที่สังคมยอมรับ ความเป็นอยู่ในระดับสูงกว่าขั้นต่านี้ เป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดในแต่ละ
อาชีพที่จะต้องเตรียมการเอง ตามแนวคิดนี้ผู้ที่อยู่ในระบบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดและเข้าเกณฑ์
ชราภาพ และแหล่ งเงิน ทุน ที่ใช้เพื่ อประโยชน์ทดแทนโดยทั่วไปมาจากภาษี แผ่ นดิน ผู้ ที่จะได้รับประโยชน์
อาจจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่มีแหล่งรายได้อื่น และจาเป็นต้องได้รับประโยชน์ทดแทนตามความจาเป็น
จริง อัตราผลประโยชน์ จะไม่ขึ้น อยู่ กับ รายได้ และระยะเวลาที่ทางานในอดีตของผู้ช ราภาพ ตามแนวคิดนี้
มักจะอยู่ในรูปของหลักการสงเคราะห์ (Social Assistance) อีกแนวคิดหนึ่งของ ILO คือ การจัดระบบเพื่อให้ผู้
เข้าสู่วัยชราสามารถดารงชีวิตในระดับมาตรฐานที่ไม่ต่างจากช่วงก่อนที่จะกลายเป็นผู้ไม่ได้ทางาน เนื่องจาก
ครบอายุเกษียณ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดตามหลักการประกันสังคม (Social Insurance) ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งผู้ที่
จะได้รับประโยชน์กรณีชราภาพต้องจ่ายเงินสมทบตามอัตราค่าจ้างในช่วงที่ยังทางานอยู่ ส่วนประโยชน์ทดแทน
ขึ้นอยู่กับจานวนและระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบ
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From Social Protection Floor Recommendation, by ILO, 2012, Retrieved from https://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/ f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202
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From Social Security (Minimum Standards) Convention, by ILO, 1952, Retrieved from
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247.No.
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บทที่ 3
มาตรการและกลไกในการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุในต่างประเทศ
ในบททนี้เป็นการศึกษามาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในต่างประเทศเพื่อนามา
เป็นกรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ ดี (Best Practice) ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ โดยครอบคลุมประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคยุ โรป และภูมิภาคอเมริกา ซึ่งได้แก่ ประเทศสิงคโปร์
(3.1) ประเทศญี่ ปุ่ น (3.2) ประเทศสหรัฐอเมริกา (3.3) ประเทศอังกฤษ (3.4) ประเทศฝรั่งเศ ส (3.5) และ
ประเทศเยอรมัน (3.6) ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศพั ฒนาที่ได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) หรือ สังคม
สูงอายุสมบูรณ์ (Aged Society) แล้ว รวมทั้งมีประสบการณ์ในการกาหนดนโยบาย มาตรการ และการตรา
กฎหมายในการรองรับสังคมสูงอายุที่เป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐานสากล โดยมีรายะละเอียดดังนี้
3.1 ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิ งคโปร์เป็ นประเทศในกลุ่ มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 699 ตารางกิ โลเมตร และมี
เกาะเล็กอีกประมาณ 60 เกาะ เมืองหลวงชื่อ สิงคโปร์ ประชากร 5.1 ล้านคน ประกอบด้วย เชื้อชาติจีนร้อยละ
76 มาเลย์ ร้อยละ 14 อิ น เดี ย ร้ อ ยละ 8.3 และอื่ น ๆ ร้อ ยละ 1.7 ระบบการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
มีประธานาธิบดีเป็นประมุข นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ ฮิน ดู และไม่นับถือศาสนา สาหรับประเด็นเรื่อง
ผู้สูงอายุนั้น สิงคโปร์ถือเป็ นประเทศที่มีความตื่นตัวกับสังคมสูง อายุเนื่องจากมีจานวนผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นทุกปี
ในขณะที่อัตราการเกิดลดลง โดยมีแนวโน้มของประชากรที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปตามประมาณการณ์ดังนี้
รูปที่ 5 Number of Singapore citizens aged 65 and above

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งสาธารณรัฐสิงค์โปร์86
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From Older Singaporeans to double by 2030, by National Population and Talent Division, Retrieve
from https://www.population.sg/articles/older-singaporeans-to-double-by-2030.
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จากตารางแนวโน้นประชากรของประเทศสิงค์โปร์จะเห็นได้ว่า ในปี ค.ศ. 2020 จานวนประชากรที่มี
อายุมากกว่า 65 ปีเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 6 ของจานวนประชากรทั้งหมด และจะเป็น 1 ใน 4 ภายหลังจากนั้นอีก
10 ปี เห็นได้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้สูงอายุมีลักษณะก้าวกระโดด นอกจากจานวนประชากรสูงอายุ
ที่ มี อ ายุ ม ากขึ้ น แล้ ว ในอี ก แง่ห นึ่ งแล้ ว อั ต ราส่ ว นของวัย การเจริ ญ พั น ธุ์ (Total Fertility Rate (TFR)) ของ
สิ งค์โปร์อยู่ ในเกณฑ์ ที่ ต่ามาก โดยค่า TFR ที่ต่ ากว่าประชากรในกลุ่ มอายุน้ อยจึ งทาให้ อัตราการเติบโตใน
สัดส่วนของผู้สูงอายุมีมากยิ่งขึ้นและเร็ วขึ้น โดยหากพิจารณาตั วเลขดังกล่าวจากตารางด้านล่างนี้จะเห็นได้ว่า
จานวนประชากรอายุต่ากว่า 25 ปีลดลงแม้ว่าจานวนประชากรในกลุ่มอายุที่สูงขึ้นจะสูงขึ้ นก็ตาม นอกจากนี้ยัง
พบว่าประชาชนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุเฉลี่ยมากขึ้นเนื่องจากมีสุขภาพดีและมีความกระตือรือร้นในการปรับตัวให้
เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมของอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาอัตราของประชากรดังตารางด้านล่างนี้
รูปที่ 6 Citizen population by age

ที่มา : สานักงานสถิติแห่งสาธารณรัฐสิงค์โปร์87
จากสถานการณ์สังคมสูง อายุดังกล่าวรัฐบาลจึงได้เริ่มใช้มาตรการและนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและคุ้มครองผู้สูงอายุภายใต้คาขวัญ “Successful Ageing for Singapore” โดยเริ่มจากการจัดตั้ง
กระทรวงการพัฒนาชุมชน เยาวชนและการกีฬา (MCYS) รวมทั้งได้แต่งตั้งรัฐมนตรีในกระทรวงต่าง ๆ มาเป็น
คณะกรรมการด้านผู้สูงอายุโดยตรง มีนายลิม บุน เฮง (Lim Boon Heng) รัฐมนตรีสานักนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน และได้วางแนวนโยบายรองรับสังคมสูงอายุไว้ในหลายประการไว้ดังนี้
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1) ส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการเพิ่มทักษะและจัดหางานให้เหมาะสม
กับแรงงาน เพื่อยกระดับภาคการผลิต และความสามารถในการเพิ่มรายได้ของแรงงานในระยะยาว ซึ่งภาครัฐ
จะมีส่วนสาคัญในการวางแผนจัดสรรรายได้และรายจ่ายอย่างสมดุล โดยเฉพาะกองทุน Central Provident
Fund (CPF) เพื่อเป็นหลักประกันยามเกษียณ และเป็นการส่งเสริมการออม
2) ให้การดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุอย่างรอบด้านในราคาย่อมเยา เน้นการดูแลผู้สูงอายุและ
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ในทุก ๆ ปี
รัฐ บาลจะใช้จ่ ายเงิน งบประมาณจ านวนหนึ่งเพื่อ ให้ การศึกษาด้ านการดูแลสุ ขภาพและตรวจสุ ขภาพของ
ผู้สูงอายุ
3) ช่วยเหลือผู้สูงอายุในสังคม โดยภาครัฐ เป็นผู้วางระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้สามารถอานวย
ความสะดวกต่อผู้สูงอายุ เช่น การออกแบบอาคาร สถานที่สาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงวัย ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
4) การส่ งเสริมให้ ผู้สู งอายุ มีอายุ ยืน โดยการสนับสนุนให้ ผู้ สูงอายุมีร่างกายและจิตใจที่แ ข็งแรงอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น การพัฒนางานด้านบริการเพื่ อผู้สูงอายุ ปรับปรุงนโยบายด้านเงิน อุดหนุนแก่
อาสาสมัคร สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
โดยนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ออกแบบมาสาหรับผู้สูงอายุนั้นวางอยู่บนหลักการของระบบประกัน
สังคมของสิงคโปร์ 3 ประการ
ประการแรก การพึ่งตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ประการที่สอง การพึ่งพาครอบครัว และ
ประการสุดท้าย การอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
ทั้ งนี้ รัฐ บาลสิ งคโปร์ ได้ อ อกกฎหมายเกี่ย วกั บ สวั ส ดิ ก ารสั งคม เพื่ อสร้ างระบบที่ เน้ น ให้ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ในยามชรา และหากไม่เลี้ยงดูพ่อแม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดู
จากบุตรได้ ทั้งยังให้ความสาคัญกับองค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกในการดูแลประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
นอกจากนั้ น รั ฐ บาลสิ งคโปร์ ยั งให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิน ส าหรั บ การพั ฒ นาเด็ ก การส่ งเสริ ม การมี คู่
การสมรส และการเพิ่มจานวนประชากร ภายใต้มาตรการต่าง ๆ ได้แก่ แผนการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อ
การพัฒ นาเด็กเพื่อสนับ สนุนให้ ชาวสิงคโปร์ มีบุตร ซึ่งรัฐจะช่วยแบ่ งเบาภาระทางการเงินให้ แก่บิดามารดา
ด้ว ยรู ป แบบการให้ เงิ น สด และสมทบทุน บั ญ ชีเงินฝาก ซึ่ งสามารถนาไปใช้จ่ า ยส าหรับการเลี้ ยงดู ในสถาน
รั บ เลี้ ย งเด็ ก จ่ ายค่ า เล่ า เรี ย นบุ ต รที่ ศึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ จ ดทะเบี ย นกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และใช้ จ่ า ย
ค่ารักษาพยาบาลของบุ ตรได้ทุกประเภท การประกาศใช้นโยบายการแต่งงานและแพ็คเกจการเลี้ย งดูบุตร
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนแต่งงานและมีลูกโดยให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การแต่งงาน
การมีบุตร การเลี้ยงดูบุตร และการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลระหว่างการทางานและชีวิตครอบครัว
จากที่ กล่ าวมาโดยสั งเขปข้างต้นจะเห็ นได้ว่านโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของสิ งคโปร์ เน้นการมี
ส่ว นร่ว มและการประสานงานของหน่ ว ยงานต่าง ๆ โดยมีแผนนโยบายแห่ งชาติเพื่ อรองรับสั งคมผู้ สู งอายุ
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เป็นแนวทางหลักในการดาเนินการ และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนนโยบายที่มีทิศทางสอดคล้อง
กันระหว่างกระทรวงต่าง ๆ จากนโยบายสังคมสูงอายุของสิงคโปร์ โดยสามารถสรุปหัวใจสาคัญได้ อย่างน้อย
3 ประการ คือ
1) มีความรอบด้าน ครอบคลุมหลายมิติของสวัสดิการสังคม
2) ไม่เน้นเพียงการให้สวัสดิการโดยผู้สูงวัยเป็นเพียงผู้รับอย่างเดียว หากยั งเน้นการดึงศักยภาพ
ของผู้สูงอายุออกมาใช้
3) อาศัยการประสานงานกัน ระหว่างหลายภาคส่วน ไม่ใช่เน้นแต่ผู้สู งอายุเพี ย งอย่ างเดียวแต่
มุ่งเน้นหลายมิติของครอบครัว เช่น เด็ก และการศึกษา เป็นต้น
ดังนั้ น ในส่ ว นนี้ จ ะได้ ก ล่ าวขยายความถึ งการคุ้ ม ครองสิ ท ธิข องผู้ สู งอายุ ในสิ งค์ โปร์ 3 ด้ านได้ แ ก่
ผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ (3.1.1) ผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
(3.1.2) และผู้สูงอายุ กับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (3.1.3) โดยจะได้นาเสนอสถานการณ์ใน
แต่ละด้านรวมถึงมาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ มีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ
3.1.1.1 สถานการณ์ด้านการคุม้ ครองสิทธิทางเศรษฐกิจ
จากสภาพการณ์แนวโน้นผู้สูงอายุในประเทศสิงค์โปร์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ตามโครงสร้าง
ประชากรที่เพิ่มขึ้นประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ค่าครองชีพในพบว่าอยู่ในอัต ราที่สิงคโปร์สูงมาก
โดยเฉพาะในวัย เกษียณมีแนวโน้น ที่ค่าครองชีพอาจเพิ่มขึ้นเนื่ องจาก ต้องใช้เงิ นจานวนหนึ่ งในการจ่ ายค่า
รักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านสุขภาพที่อาจเพิ่มมากขึ้น หรือในกรณีค่าใช้จ่ายในระหว่างเวลาว่าง
และค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ค่าครองชีพปกติ สาหรับผู้สูงอายุ เช่น อาหาร การขนส่ง สาธารณูปโภค กิจกรรม
นั น ทนาการที่ ส าคั ญ ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต ทั้ ง นี้ จากการส ารวจโดย The National Trades Union Congress
(NTUC) พบว่ารายได้เกษียณเฉลี่ยของประชาชนชาวสิงค์โปร์ที่เพียงพอต่อความต้องการในการดารงชีวิตเท่ากับ
3,314 เหรียญสิงค์โปร์ต่อเดือน88 นอกจากนี้ ในขณะที่สถานการณ์การวางแผนและบริหารจัดการทางการเงิน
ของลูกจ้างชาวสิงคโปร์โดยการสารวจค่าใช้จ่ายทางการเงินในการเกษียณอายุพบว่า ค่าใช้จ่ายต่า ง ๆ ซึ่งรวมถึง
การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้อื่นและการกู้ยืมเงินมีความแตกต่างกันไปตามอายุ โดยคนช่วงอายุ 30 ปีและ 40
ปี ส่วนใหญ่มีแนวโน้ มที่จะมีความระมัดระวังทางการเงิน โดยคนช่วงอายุ 30 ปี (69%) และ 40 ปี (78%)
ได้รับการสนับสนุนทางการเงินและมีแนวโน้มที่จะกู้ยืมเงิน (62% และ 59% ตามลาดับ) ซึ่งแตกต่างกับคนที่มี
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From Retirement Planning in Singapore (2018)-A Starter Guide for Confused Millennials, by Clara
Lim, 2018, Retrieve from https://blog.moneysmart.sg/budgeting/retirement-planning-singapore/.
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อายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะไม่กู้ยืมหรือขอรับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้อื่น ดังนั้นผู้สูงอายุชาวสิงค์โปร์มี
ความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินมากขึ้น89
สาหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขยายอายุเกษียณนั้น ในช่วงแรกรัฐบาลสิงคโปร์ไม่มีกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ ก าหนดอายุ ขั้ น ต่ าในการเกษี ย ณจากการท างานจนกระทั่ ง ในปี ค.ศ. 1993 รั ฐ บาลได้ อ อก
พระราชบัญญัติเกษียณอายุและการจ้างงานใหม่ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเกษี ยณอายุเป็นครั้งแรกโดย
กาหนดให้มีอายุของการเกษียณคือ 60 ปี และมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ อีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้น 6 ปีหลังจากนั้น
คือการขยายกาหนดอายุเกษียณออกไปเป็น 62 ปี และมีการพัฒนาอีกครั้งในปี ค.ศ. 2012 เป็นการใช้นโยบาย
ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ คงกาหนดอายุเกษียณขั้นต่าไว้เท่ากับ 62 ปีดังเดิม แต่เปิดโอกาสให้
แรงงานสูงอายุมีโอกาสที่จะกลับเข้าทางานอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการทางานในตาแหน่งเดิม หรือการทางาน
ในตาแหน่งใหม่ที่มีการเปลี่ยนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไปตามความเหมาะสมและความเห็นชอบร่วมกัน
ของทั้งนายจ้างและลูกจ้างโดยลาดับการแก้ไข โดยกฎหมายเกี่ยวกับกาหนดอายุเกษียณได้มีการพัฒนาตาม
ช่วงเวลาดังนี้
รูปที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับกาหนดอายุเกษียณได้มีการพัฒนาตามช่วงเวลา

ที่มา : National Trades Union Congress90
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From The Future of Retirement Generations and journeys, by HSBC, 2018, Retrieve from https://
www.hsbc.com.sg/1/PA_ES_Content_Mgmt//content/singapore/hsbcpremier/htm/premier_content/passion
s_never_retire/displays/the-future-of-retirement.pdf.
90
From Understanding Re-employment, by National Trades Union Congress, 2018, Retrieve from https://
www.ntuc.org.sg/wps/wcm/connect/09e9edba-cac1-4094-a047307481d2c6e5/Reemployment+guidebook+
FINAL2.pdf?MOD=AJPERES. p.4.
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จากสถานการณ์ดังกล่าวมาข้างต้ นเพื่อกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มของสังคมสูงอายุ
และการปรับการเกษียณอายุของสิงค์โปร์และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึ งมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการรองรับแนวโน้มดังกล่าวดังจะได้กล่าวต่อไป
3.1.1.2 มาตรการและกลไกทางกฎหมาย

(1) หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตเิ กษียณอายุและการจ้างงานใหม่
พระราชบัญญัติเกษีย ณอายุและการจ้างงานใหม่ (Retirement and Re-Employment Act91)
ได้กาหนดอายุขั้นต่าในการเกษียณอายุ (Minimum retirement age) ไว้ว่าต้องไม่ต่ากว่า 62 ปี และอาจขยาย
อายุเกินกว่า 67 ปี ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด 92 และนายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างเกษียณอายุก่อนกาหนดไม่ได้
โดยลู กจ้างที่จะได้รับ การคุ้มครองภายใต้พ ระราชบั ญ ญั ติเกษี ยณอายุและการจ้ างงานใหม่จะต้องเป็ นชาว
สิงคโปร์หรือผู้มีถิ่นพานักถาวรในประเทศสิงคโปร์ (Permanent Residents)
อนึ่ง สัญญาการจ้างงานใหม่หลังเกษียณอายุต้องมีระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่ง 1 ปี และสามารถต่อ
สั ญ ญาจ้ างใหม่ ได้ ทุ ก ๆ ปี จ นลู ก จ้ า งอายุ ค รบ 65 ปี โดยตกลงค่ าจ้ างใหม่ ต ามหน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ ผิ ด ชอบใหม่
ซึ่งรัฐบาลสิ งคโปร์แนะน าให้ ใช้ แนวทางของไตรภาคีในการเจรจา (Tripartite Guidelines on Re-employment
of Older Employee) ทั้งนี้สาหรับนายจ้างจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้93
1. ระบุพนักงานที่มีคุณสมบัติสาหรับการจ้างงานใหม่
2. ควรเจรจาล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่ลูกจ้างจะมีอายุครบ 62 ปี
3. นายจ้างควรแจ้งให้ลูกจ้างทราบรายละเอียดของสัญญาการจ้างงานใหม่อย่างน้อย 3 เดือน
ก่อนลูกจ้างถึงกาหนดเกษียณอายุ
4. กรณีลูกจ้างที่ไม่ได้คุณสมบัติสาหรับการจ้างงานใหม่ นายจ้างต้องแจ้งให้ ลูกจ้างทราบก่อน
ล่วงหน้าเพื่อลูกจ้างจะได้เตรียมวางแผนอนาคต
5. นายจ้ างควรใช้ ข้อ แนะน าของแนวทางของไตรภาคี ในการจ้ างงานใหม่ ของลู กจ้ างสู งอายุ
(Tripartite Guidelines on Re-employment of Older Employee) ในการจ้างงานใหม่
6. เงื่อนไขการจ้างงานใหม่ต้องเป็นธรรมและมีเหตุผล
ในกรณีที่มีการขยายอายุเกษียณจาก 65 ไปเป็น 67 ปีนั้น ภายใต้อานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา
4 แห่งพระราชบัญญัติเกษียณอายุและการจ้างงานใหม่ (Re-Employment)94 นายจ้างต้องเสนอการจ้างงาน
ใหม่ให้กับลูกจ้างและขยายระยะเวลาให้ลูกจ้างทางานต่อจาก 65 ปีเป็นอายุ 67 ปีบริบูรณ์ สาหรับลูกจ้างต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
91

From Retirement and Re-employment Act (Chapter 274A), Revised Edition 2012 (30th September
2012), 2018, Retrieved from https://sso.agc.gov.sg/Act/RRA1993
92
กาหนดโดยรัฐมนตรีตามความใน Article 4 และ Article 7 Retirement and Re-employment Act.
93
จาก การจ้างแรงงานสูงอายุของประเทศสิงคโปร์, โดย Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy, 2018,
สืบค้นจาก http://singapore.mol.go.th/node/409.
94
มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560.
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1. เป็นชาวสิงคโปร์หรือผู้มีถิ่นพานักถาวรในประเทศสิงคโปร์ (Permanent Residents)
2. ทางานกับนายจ้างอย่างต่า 3 ปี ก่อนอายุครบ 62 ปี
3. นายจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ
4. ผ่านการตรวจสุขภาพว่าสามารถทางานต่อได้
5. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1952 ในกรณีที่ลูกจ้างที่เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2493 ถึง
มิถุนายน 2495 นายจ้างจะเสนอการจ้างงานใหม่ให้กับลูกจ้างจนลูกจ้างมีอายุครบ 65 ปี
ในกรณี ที่ลู กจ้ างมีคุณ สมบั ติส าหรับ การจ้างงานใหม่ แต่น ายจ้ างไม่มีตาแหน่งงานที่เหมาะสม
นายจ้ า งอาจให้ เงิน ช่ ว ยเหลื อ การจ้ า งงาน (Employment Assistance Payment- EAP) ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไว้ ใน
Employment assistance payment or alternative employment ในมาตรา 7C แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
เกษี ยณอายุ และการจ้ างงานใหม่ โดยจ่ ายเป็ นเงิน จานวนเท่ากับ เงินค่ าจ้าง 3 เดื อนทั้ งนี้ ไม่ ต่ากว่า 4,500
เหรียญสิงคโปร์แต่ไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้95
1. ในกรณีที่ลูกจ้างมีคุณสมบัติสาหรับการจ้างงานใหม่แต่นายจ้างไม่มีตาแหน่งงานที่ เหมาะสม
นายจ้างอาจให้เงินช่วยเหลือการจ้างงาน โดยนายจ้างได้มีการทบทวนตาแหน่งอัตราที่จ้างลูกจ้างอย่างถี่ถ้วน
แล้ว โดยจ่ายเงินช่วยเหลือการจ้างงานช่วยเหลือลูกจ้างระหว่างหางานใหม่ในช่วงเวลาหนึ่ง เป็ นเงินจานวน
เท่ากับเงินค่าจ้าง 3 เดือน ทั้งนี้ไม่ต่ากว่า 4,500 เหรียญสิงคโปร์แต่ไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์
2. ในกรณี ที่ น ายจ้ า งเลิ ก จ้ า งลู ก จ้ า งหลั งจากที่ ลู ก จ้ า งได้ รับ การจ้ างงานใหม่ แ ล้ ว อย่ า งน้ อ ย
18 เดือน นายจ้ างสามารถพิจารณาที่จ ะจ่ายเงินช่วยเหลื อการจ้างงานน้ อยลงได้เท่ ากับจานวนเงิน ค่าจ้าง
2 เดือนทั้งนี้ไม่ควรต่ากว่า 3,000 เหรียญสิงคโปร์แต่ไม่เกิน 7,000 เหรียญสิงคโปร์ หากนายจ้างไม่สามารถจ้าง
งานใหม่ได้ นายจ้างสามารถโอนลูกจ้างให้นายจ้างอื่นได้แทนการจ่ายเงินช่วยเหลือการจ้างงานโดยมีเงื่อนไข
2 ประการคือ96 (1) ลูกจ้างยอมรับการจ้างงานใหม่กับนายจ้างอื่น (2) นายจ้างอื่นต้องรับเงื่อนไขการจ้างงาน
ใหม่ที่มีอยู่ เดิม รวมถึงจะต้องเสนอการจ้ างงานใหม่ให้ ลู กจ้างจนลู กจ้างอายุ ครบ 67 ปี แต่ห ากนายจ้ างไม่
สามารถจ้างลูกจ้างจนถึงอายุครบ 67 ปีได้แล้ว นายจ้างต้องเสนอเงินช่วยเหลือการจ้างงานให้กับลูกจ้าง

(2) มาตรการส่งเสริมการจ้างแรงงานผูส้ งู อายุ
ประเทศสิงค์โปร์ได้กาหนดมาตรการส่งเสริมการจ้างแรงงานสูงอายุโดยการให้ความช่วยเหลือของ
รัฐแก่นายจ้างในเรื่องการจ้างงานหลังเกษียณอายุด้วยการให้เงินสนับสนุนพิเศษหลายลักษณะ ดังนี้

95

สรุปจาก Article 7 Retirement and Re-employment Act.
นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560.

96
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(2.1) เงินอุดหนุนพิเศษเพื่อการจ้างงาน
เงินอุดหนุนพิเศษเพื่อการจ้างงานนี้เป็นเงินอุดหนุนที่จ่ายชดเชยให้แก่นายจ้างเพื่อจ้างแรงงาน
สู ง อายุ สั ญ ชาติ สิ ง คโปร์ (Special Employment Credit: SEC) รั ฐ จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า จ้ า ง ค่ า นวณตาม
อัตราส่วนร้อยละของค่าจ้างในการจ้างแรงงานสูงอายุตามช่วงอายุ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ ค.ศ. 2012
เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม การจ้ างงานผู้ สู ง อายุ โดยในขั้ น แรกซึ่ งจะสิ้ น สุ ด ในปี ค.ศ. 2019 และได้ มี ก ารขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับออกอีก 3 ปี (ค.ศ. 2017-2019)97 โดยรัฐบาลคาดว่าจะมีลูกจ้างที่จะได้รับประโยชน์จาก
การจ้างงานที่ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมนี้ 350,000 คน เป็นนายจ้าง 73,000 คน98 โดยช่วยจ่ายเงินสมทบค่าจ้าง
ให้กับนายจ้างที่จ้างงานชาวสิงคโปร์ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน 4,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 การจ่ายเงินเงินอุดหนุนพิเศษเพื่อการจ้างงาน
อายุของลูกจ้าง

อัตรา Special Employment Credit

55 ถึง 59

สูงสุดร้อยละ 3 ของค่าจ้างรายเดือน

60 ถึง 64

สูงสุดร้อยละ 5 ของค่าจ้างรายเดือน

65 ปีขึ้นไป

สูงสุดร้อยละ 8 ของค่าจ้างรายเดือน และกาหนดให้ได้รับเงินอุดหนุน
เพิ่มเติมร้อยละ 3 จนกระทั่งการขยายอายุการจ้างงานใหม่ได้ถูกนามาใช้
ที่มา : Ministry of Finance99

ดั งจะเห็ น ได้ จ ากตั ว อย่ า งของการจ่ า ยเงิ น เงิ น อุ ด หนุ น พิ เศษเพื่ อ การจ้ า งงานในช่ ว งปี ค.ศ.
2017-2019 ดังปรากฏในตารางนี้100

97

From Providing employers with continued support to hire older Singaporean workers, by
Government of Singapore, 2018, Retrieved from https://www.sec.gov.sg/Pages/Home.aspx.
98
From ANNEX A-2: Enhancement of the Special Employment Credit (SEC), by Ministry of Finance,
2018, Retrieved from https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2012/speech_toc/download/annexa2
.pdf.
99
Ibid.
100
From Singapore Budget 2016: Special Employment Credit extended till end-2019 to help firms
which hire older workers , by Sanjay Nair, 2018, Retrieve from https://www.straitstimes.com/business
/economy/singapore-budget-2016-special-employment-credit extended-till-end-2019-to-help
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รูปที่ 8 Example of monthly SEC amounts for wages paid from 2017 to 2019

ที่มา : Ministry of Finance101

(2.2) เงินสวัสดิการตามโครงการ Workfare
Workfare เป็ น โครงการส่ งเสริ ม การเพิ่ ม ทั ก ษะให้ ลู ก จ้ างสู งอายุ โดยให้ เงิน สมทบรายได้
เงินสะสมหลังเกษียณอายุและให้เงินช่วยเหลือสาหรับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย Workfare Income
Supplement Scheme (WIS) และ Workfare Training Support (WTS) โดยผู้ ที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
โครงการนี้ต้องมีเงื่อนไข 2 ประการดังนี้ ประการแรก เป็นลูกจ้างสูงอายุที่มีรายได้น้อยทางานอย่างสม่าเสมอ
หรือเข้ารับการอบรมยกระดับฝีมือหรือทั้งสองอย่าง โดยลูกจ้างจะได้รับเงินสดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระยะหนึ่ง
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (CPF) และได้รับค่าลดหย่อนเมื่อเข้าอบรมยกระดับฝีมือหรือเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การจ้างงาน ประการที่สอง เป็นนายจ้างที่ส่งลูกจ้างสูงอายุที่มีรายได้น้อยเข้ารับการฝึกอบรม
1. เงินสวัสดิการรายได้เพิ่มเติม
เงิน สวัส ดิ ก ารรายได้ เพิ่ ม เติ ม Workfare Income Supplement Scheme (WIS) เป็ น เงิน
สวัส ดิก ารช่ว ยเหลื อตาม section 57F ของพระราชบัญ ญั ติว่าด้ว ยกองทุ นกองทุน ส ารองเลี้ ยงชีพ (Central
Provident Fund Act) ภายใต้ระบบประกันสังคมของประเทศสิงค์โปร์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
(Minister for Manpower) ไ ด้ ต ร า ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง Central Provident Fund (Workfare Income
101

Ibid.
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Supplement Scheme) (Amendment) Regulations 2017 102 ก าหนดหลั ก เกณ ฑ์ เ กี่ ย วกั บ การให้ เ งิ น
สวัสดิการรายได้เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
เงินสวัสดิการรายได้เพิ่มเติมนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปเงินสดและเงินกองทุน สารอง
เลี้ยงชีพ (Central Provident Fund - CPF) สาหรับลูกจ้างสูงอายุที่ทางานอย่างสม่าเสมอหรือ รับการฝึกอบรม
เพื่อยกระดับฝีมือ และสาหรับนายจ้างที่ส่งลูกจ้างสูงอายุเข้ารับการฝึกอบรม โดยกาหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ในปี ค.ศ. 2018 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้103
1) เป็นผู้มีสัญชาติสิงคโปร์ อายุ 35 ปีขึ้นไป
2) รายได้เฉลี่ย ซึ่งรวมถึงเงินเดือนและค่าจ้างพิเศษรวมทั้งค่าล่วงเวลาและโบนัสเฉลี่ยไม่เกิน
2,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน โดยคานวณเฉลี่ยใน 12 เดือนย้อนหลัง
ทั้งนี้บุคคลที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินสวัสดิการรายได้เพิ่มเติม ได้แก่
1) บุ คคลที่เป็น เจ้าของอสั งหาริมทรัพย์ที่ประมาณการจากมูลการเช่าในราคาตลาดตั้งแต่
13,000 เหรียญสิงคโปร์ขึ้นไป
2) เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยมากกว่า 1 แห่ง
3) หากผู้ยื่นคาขอสมรส บุคคลที่ยื่นคาขอและคู่สมรสเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพ ย์มากกว่า
1 แห่งหรือมีรายได้ต่อปีรวมกันเกิน 70,000 เหรียญสิงคโปร์
โดยอัตราเงินสวัสดิการรายได้เพิ่มเติมที่ได้จ่ายต่อปีในกลุ่มอายุต่า ง ๆ ในปี 2017 (ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2017) มีรายละเอียดปรากฏตามตารางนี้104
ตารางที่ 3 อัตราเงินสวัสดิการรายได้เพิ่มเติมที่ได้จ่ายต่อปีในกลุ่มอายุต่าง ๆ ปี 2017
Age Group (years)
35 to 44
45 to 54
55 to 59
60 and above

102

2017 Maximum WIS payout
2017 Maximum WIS payout
per year (Employees)
per year (Self Employed)
$1,500
$1,000
$2,200
$1,467
$2,900
$1,933
$3,600
$2,400
ที่มา : Ministry for Manpower

มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2018.
From Workfare Income Supplement Scheme , by Central Provident Fund Board, 2018, Retrieved
from https://www.cpf.gov.sg/Members/Schemes/schemes/retirement/workfare-income-supplement-scheme. and
Ministry for Manpower. (2018). Workfare Income Supplement (WIS) Scheme Eligibility Criteria. Retrieved
from https://www.workfare.gov.sg/Pages/WIS-Eligibility-Criteria.aspx.
104
From factsheet on Workfare , by Ministry for Manpower, 2018, Retrieved from https://www.mom.
gov.sg/~/media/mom/documents/budget2016/factsheet-on-enhancements-to-workfare.pdf?la=en. p.2
103
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2. เงินสวัสดิการสนับสนุนการฝึกอบรม105
เงินสวัสดิการสนับสนุนการฝึกอบรม (Workfare Training Support : WTS) นั้น เป็นกรณีที่
รั ฐ จ่ า ยเงิน ให้ แ ก่ ลู ก จ้ า งและนายจ้ า งเพื่ อ จู ง ใจให้ ลู ก จ้ างที่ มี ร ายได้ ค่ า เพิ่ มทั ก ษะในการท างานและจู ง ใจ
ให้นายจ้างสนับสนุนการฝึกอบรมลูกจ้างเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน โดยการช่วยเหลือลูกจ้างสูงอายุรายได้
น้ อ ยให้ ย กระดั บ ฝี มื อ การท างานผ่ า นการฝึ ก อบรม เป็ น การช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสการจ้ า งงานและเพิ่ ม รายได้
โดยลูกจ้างจะได้รับเงิน สวัสดิการสนับ สนุนการฝึก อบรม ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการคือ (1) ต้องอยู่ระหว่าง
การจ้ างงาน (2) เข้ารั บ การอบรมร้อยละ 75 และ (3) เข้ ารั บ การทดสอบประเมิน ผลอย่างครบถ้ว น โดย
การจ่ายเงินช่วยเหลือ 3 ประเภทดังนี้
ก. เงินสมทบค่าอบรม
โดยนายจ้างจ่ายเงินสมทบร้อยละ 95 ของค่าอบรม รวมถึงเงินสมทบค่าจ้างกรณีลูกจ้างขาด
งานเพื่อไปอบรมหากนายจ้างส่งลูกจ้า งเข้ารับการอบรม สาหรับลูกจ้างชาวสิงคโปร์ที่สมัครใจเข้ารับการอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะให้ตนเองและไม่ได้รั บการสนับสนุนจากนายจ้าง จะได้รับเงินสมทบร้อยละ 95 ของค่าอบรม
และเงินเบี้ยเลี้ยงชั่วโมงละ 4.50 เหรียญสิงคโปร์ ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนด
ข. เงินสนับสนุนการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ Workfare-Skill Up
เป็นเงินสมทบที่ช่วยให้ลูกจ้างที่ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั้งที่มีงานทาและไม่มีงานทา
ลงทะเบียนเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการคานวณ ลูกจ้างจะได้รับเงินสนับสนุนค่าอบรม
100% และรางวัลความสาเร็จ 200 เหรียญสิงคโปร์ในแต่ละโปรแกรม สูงสุดไม่เกิน 600 เหรียญสิงคโปร์
ค. เงินรางวัล
เงินรางวัลที่ให้กับลูกจ้างที่สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จาเป็นเพื่อเป็นรางวัลจูงใจให้กับ
ลู ก จ้ า ง (Training Commitment Award- TCA) เป็ น เงิ น 200 เหรี ย ญสิ ง คโปร์ และสู ง สุ ด 400 เหรี ย ญ
สิงคโปร์ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนด

(2.3) เงินทุนสนับสนุนการเพิ่มเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงิน ทุ น สนั บ สนุ น การเพิ่ ม เงิน กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ (Temporary Employment Credit
(TEC)) เป็น การช่ วยเหลือของรัฐบาลที่ให้กับนายจ้างในการปรับตัวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้ นเนื่องจากการเพิ่ม
เงิน กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ (Central Provident Fund - CPF) ส่ ว นของนายจ้ างให้ กั บ ลู ก จ้ างสู งอายุ แ ละ
การปรับเพดานเงินเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพจาก 5,000 เหรียญสิงคโปร์ เพิ่มเป็น 6,000 เหรียญสิงคโปร์106
มีสัดส่วนการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเพิ่มเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังนี้
105

From Workfare Training Support (WTS) Scheme for Individuals , by Skills Future Singapore and
Workforce Singapore, 2018, Retrieved from http://www.wsg.gov.sg/programmes-and-initiatives/workfaretraining-support-individuals.html.
106
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559.
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ตารางที่ 4 สัดส่วนการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเพิ่มเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ107
Year
2017

2016

2015

TEC
(% of monthly wages)
0.5%
Up to the Ordinary Wage ceiling of $6,000 per month Or
Up to CPF Annual Limit of $102,000 per year
(includes Ordinary Wages and Additional Wages earned
within the year, if applicable)
1%
Up to the Ordinary Wage ceiling of $6,000 per month Or
Up to CPF Annual Limit of $102,000 per year
(includes Ordinary Wages and Additional Wages earned
within the year, if applicable)
1%
Up to the Ordinary Wage ceiling of $5,000 per month Or
Up to CPF Annual Limit of $85,000 per year
(includes Ordinary Wages and Additional Wages earned
within the year, if applicable)

TEC annual cap
per eligible employee
$510

$1,020

$850

ที่มา : Ministry for Manpower

(2.4) เงินสนับสนุนในการปรับปรุงสถานที่ทางาน (โครงการ WorkPro)
เงินสนับสนุนในการปรับปรุงสถานที่ทางานในโครงการ WorkPro เป็นโครงการที่ร่วมมือกัน
ระหว่างกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (MOM) หน่วยงานพัฒ นาฝีมือแรงงานสิงคโปร์ ( Singapore Workforce
Development Agency-WDA) สภาองค์ ก ารนายจ้ าง Singapore National Employers Federation (SNEF)
และ สหภาพแรงงานแห่งชาติ (The National Trades Union Congress - NTUC) เพื่อสนับสนุนนายจ้างให้
เพิ่มกาลังแรงงานชาวท้องถิ่นโดยปรับปรุงสถานที่ทางานให้มีความก้าวหน้าและเสริมสร้างให้ชาวสิงคโปร์เป็น
แกนน าขององค์กร ซึ่งต่อมารั ฐบาลได้ขยายให้ โครงการ WorkPro คลอบคลุ มถึงการสนับ สนุนนายจ้างให้
ออกแบบสถานที่ทางานที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับวัยของลูกจ้างชาวสิงคโปร์ โดยรวมถึงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทางานและการบริหารจัดการแรงงานสูงอายุ ภายใต้โครงการ Enhance WorkPro ทั้งนี้
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 นายจ้างจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้108
107

From Temporary Employment Credit, by Ministry for Manpower, 2018, Retrieved from
https://www.mom.gov.sg/employment-practices/schemes-for-employers-and-employees/temporary
employment-credit
108
From factsheet for details of the enhanced WorkPro, by Ministry for Manpower, 2018, Retrieved
from https://www.mom.gov.sg/~/media/mom/documents/employment-practices/workpro/factsheet-onenhanced-workpro.pdf?la=en
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1. มีการจดทะเบี ยนบริษัทตามกฎหมายรวมถึง สมาคม องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร เช่น
องค์กรการกุศล องค์กรให้บริการสังคม
2. ไม่เคยได้รับ เงินช่วยเหลือ WorkPro ในระหว่างเดือน เมษายน 2556 ถึง 30 มิถุน ายน
2559 ในโครงการ Age Management Grant และ Work-Life Grant
โดยการได้รับความช่วยเหลือภายใต้ Enhance WorkPro นายจ้างสามารถได้รับเงินสนับสนุน
สูงสุด 480,000 เหรียญสิงคโปร์ หากนายจ้างดาเนินการดังต่อไปนี้109
1) นาการบริหารจัดการลูกจ้างตามวัยวุฒิมาใช้ในที่ทางาน (Age Management Grant)
โดยบริษัทที่ยื่นคาขอรับการสนับสนุนมีโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่ มความตระหนัก
ในการจ้างงานผู้สูงอายุ สร้างเสริมศักยภาพการทางานตามกระบวนการการจัดการด้านอายุ และมีแนวทาง
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแนวทางการจัดการอายุที่ดี (good age management practices) โดยจะ
ได้รับการสนับสนุนสูงสุดถึงบริษัทละ 20,000 เหรียญสิงคโปร์
2) ออกแบบสถานที่ทางานและกระบวนทางานที่เหมาะกับลูกจ้างสูงอายุ (Job Redesign Grant)
โดยบริ ษั ท ต้ อ งจั ด ท าโครงการให้ ก ารสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ของบริ ษั ท ในการสร้ า งที่ ท างาน
ที่ปลอดภัยและชาญฉลาดยิ่งขึ้นสาหรับ ผู้สูงอายุ โดยบริษัทต้องเข้าร่วมโปรแกรมการเจริญเติบโตแบบรวม
Inclusive Growth Programme (IGP) โครงการพัฒนาขีดความสามารถ Capability Development Grant
(CDG) หรือกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Business Improvement Fund (BIF) เงินสนับสนุนดังกล่าวจะได้รับ
เพื่อใช้สาหรับการออกแบบงานเมื่อเสร็จสิ้นและโครงการที่ออกแบบส่งผลโดยตรงต่อลูกจ้างที่สูงอายุ ในกรณีที่
เป็นการดาเนินการภายใต้โครงการทั้ง 3 ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2017 และ
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ WorkPro ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2019 จะต้อง
ยื่นใบสมัครอย่างช้า 6 เดือนก่อนพิจารณา โดยหากได้รับการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนสูงสุดถึงบริษัทละ
300,000 เหรียญสิงคโปร์

(3) ระบบเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพและเงินกองทุนหลังเกษียณอายุ
ในประเทศสิงค์โปร์มีการตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ 3 กองทุนหลัก โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

(3.1) Central Provident Fund (CPF)
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงอายุและนโยบาย
กาหนดอายุ เกษี ย ณของประเทศสิ ง ค์ โปร์ได้ก าหนดให้ มี กลไกหลั ก ได้แ ก่ กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชีพ Central
Provident Fund (CPF) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเป็น หลักประกันทาง
109

From WorkPro, by Ministry for Manpower, 2018, Retrieved from https://www.mom.gov.sg/
workpro/. and WorkPro, by Workforce Singapore, 2018, http://www.wsg.gov.sg/programmes-and-initiatives/wsgworkpro-employers.html.
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การเงินให้แก่สมาชิกยามเกษียณอายุจากการทางานและเป็นการส่งเสริมการออมด้วยตนเองภาคบังคับ และได้
ถูกพัฒ นาขึ้น เรื่อย ๆ จนปัจจุบัน ขอบเขตของกองทุนครอบคลุมไปถึงการรักษาพยาบาล การซื้อบ้าน และ
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ 110
กองทุน นี้เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลสิ งคโปร์ไม่เห็ นด้วยกับ ระบบประกันสั งคมกับสานักงาน
ประกัน สั งคมแบบได้ม าจ่ ายไป (Pay As You Go หรือ PAYG) เนื่องจากมี ความเห็ นว่าระบบดั งกล่ าวเป็ น
การนาเงินของผู้ป ระกันตนที่จ่ ายเงินสมทบซึ่งรวมกัน ไว้ ซึ่งผู้ประกันตนอาจไม่ได้ใช้เงินเพื่อสิ ทธิประโยชน์
ส่วนของตนทาให้ไม่เกิดความเป็นธรรม นอกจากนี้ในกรณีของบานาญชราภาพ ที่กาหนดให้ผู้เกษียณอายุต้อง
ใช้ เงิน จากกองกลางเป็ น การพึ่ ง พาเงิน สมทบหรือ เงิน ออมของแรงงานเป็ น ส าคั ญ อาจเกิ ด ปั ญ หาในกรณี
ที่รายได้ไม่พอกับรายจ่ายซึ่งสื บเนื่องมาจากจานวนผู้ สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น อายุขัยโดยเฉลี่ยสู งขึ้นและทาให้
ระยะเวลาในการรั บ เงิน บ านาญนานขึ้ น ในขณะที่ แ รงงานรุ่น ใหม่ มีจ านวนน้ อ ยลงท าให้ เงิน ที่ เข้าสู่ ระบบ
ส่วนกลางมีจานวนน้อยลง ลักษณะดังกล่าวทาให้เกิดปัญหาเสถียรภาพของกองทุน จากประเด็นดังกล่าวนี้
สิงคโปร์เห็นว่าเป็น การไม่ถูกต้องที่จะเอาเงินจากคนที่ทางานที่ป ระกันตนไปจ่ายบานาญให้กับผู้เกษียณอายุ
ดังนั้นสิงค์โปร์จึงเลือกใช้ระบบกองทุนสารองเลี้ยงชีพกลาง Central Provident Fund Board- CPF ที่สมาชิก
กองทุนได้ทาการสะสมไว้ เมื่อออกจากการทางานก็ได้เงินต้นที่ส่งเข้ากองทุนคืนและบวกผลประโยชน์จากการ
ลงทุนดังกล่าว โดยระบบประกันสังคมของสิงคโปร์เป็นกองทุนสารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็น Defined Contribution
กาหนดเงินสมทบที่นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเข้ากองทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ตามที่รัฐกาหนด โดยรัฐไม่ต้อง
จ่ายเงินแต่อย่างใด แต่รัฐทาหน้าที่เป็นผู้วางหลักเกณฑ์และบริหารกองทุนให้เกิดสิทธิประโยชน์ตามเป้าหมาย
โดยระบบกองทุนสารองเลี้ยงชีพกลางนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (Central Provident
Fund Act) โดยพนักงานและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
สาหรับในปี ค.ศ. 2018 นายจ้างมีส่วนร่วมสมทบในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 17% สาหรับผู้ที่
อายุ 55 ปีและลดลงเหลือ 7.5% สาหรับผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป 111 ส่วนของพนักงานได้จ่ายเงินสมทบในกองทุ น
สารองเลี้ยงชีพ 20% ตั้งแต่ 55 ปีขึ้ นไป 55-60 ปี 13%, 60-65% ถึง 7.5% และลดลงเหลือ 5% สาหรับผู้ที่
มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป112 โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ CPF Overview, by Central Provident Fund Board, 2018, Retrieve from https://
www.cpf.gov.sg/Members/AboutUs/about-us-info/cpf-overview
111
From Singapore Budget 2018: MP calls for employer CPF rate to stay constant with age, by Janice
Heng, 2018, Retrieve from https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/singapore-budget2018/singapore-budget-2018-mp-calls-for-employer-cpf-rate-to
112
From CPF Contribution and Allocation Rates, by Central Provident Fund Board, 2018, Retrieve
from https://www.cpf.gov.sg/Employers/EmployerGuides/employer-guides/paying-cpf-contributions/
cpf-contribution and-allocation-rates#Item587
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รูปที่ 9 Private Sector/Non-Pensionable Employees (Ministries, Statutory Bodies & Aided Schools)

ที่มา : CPF Contribution Rates Table, Central Provident Fund Board113
โดยกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แบ่งบัญชีออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
บั ญ ชี ที่ 1 CPFIS-Ordinary Account (CPFIS-OA ) เป็ น กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ เพื่ อ ใช้ กั บ
ที่พักอาศัย การลงทุน การศึกษา
บัญ ชีที่ 2 CPFIS-Special Account (CPFIS-SA) เป็นกองทุนสารองเลี้ ยงชีพเพื่อใช้ส าหรับ
เกษียณอายุ และการลงทุนที่เกี่ยวข้องหลังเกษียณอายุ
บัญ ชีที่ 3 Medisave Account (MA) เป็นกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อใช้สาหรับการรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลและค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

113

From CPF Contribution Rates Table, by Central Provident Fund Board, 2018, Retrieve from
https://www.cpf.gov.sg/Assets/employers/Documents/Table%201_Pte%20and%20Npen%20CPF%20contri
bution%20rates%20for%20Singapore%20Citizens%20and%203rd%20year%20SPR%20Jan%202016.pdf.
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บัญชีที่ 4 เมื่ออายุครบ 55 ปี จะเกิดบัญชีที่ 4 ขึ้น เรียกว่า the Retirement Account (RA)
เป็ น การรวมจ านวนเงิน จาก Ordinary Account (OA) และ Special Account (SA) เป็ น จ านวนเงิ น เพื่ อ
เกษียณอายุ (Retirement Sum) ด้วย โดยจะนาไปซื้อ The CPF Lifelong Income For The Elderly (CPF
LIFE) หรือซื้อ approved private annuities ที่ คุ้มครองตลอดชีวิต

(3.2) The CPF Lifelong Income For The Elderly (CPF LIFE)
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ CPF LIFE มาจากค าปาฐกถาของนายกรั ฐ มนตรี Lee Hsien Loong ใน
วันชาติสิงคโปร์ปี 2007 ที่ต้องการให้ประชาชนมีเงินออมเพียงพอกับการดารงชีพไปตลอดชีวิตและเริ่มมี CPF
LIFE ครั้งแรก ในเดือนกัน ยายน 2009 โดยปรับระบบจากเดิม ที่จ่ายเงินรายเดื อนหลั งเกษี ย ณเพี ยง 20 ปี
(Minimum Sum Scheme) เปลี่ ย นมาเป็ น CPF LIFE ที่ จ่ ายเงิน หลั งเกษี ย ณไปตลอดชี วิต ซึ่ งในเฟสแรก
ระหว่างปี 2009-2012 การเข้าเป็นสมาชิกเป็นความสมัครใจ โดยอนุญาตให้คนอายุเกิน 80 ปีสมัครเป็นสมาชิก
ได้ และหากสมัครภายในปี 2010 จะได้รับเงินโบนัส เรียกว่า L-Bonus สูงสุดถึง $4,000 เพื่อเป็นแรงจูงใจ แต่
ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2013 ผู้ที่อายุ 55 ปีและมีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ อนึ่งสมาชิก
สามารถเลื อ กที่ จ ะเริ่ ม รั บ เงิน รายเดื อ นระหว่ างอายุ 65 ถึ ง 70 ปี โดยแบ่ ง CPF LIFE PLAN ออกเป็ น 3
ประเภท โดยใช้การจ่ายเงินรายเดือนและเงินมรดกแบ่งความแตกต่างการจ่าย ซึ่งเงินรายเดือนขึ้นอยู่กับจานวน
เงินใน Retirement Account (RA)114
1) CPF LIFE Standard Plan การจ่ายเงินรายเดือนที่สูง และเงินมรดกต่า
2) CPF LIFE Basic Plan การจ่ายเงินรายเดือนที่ต่า และเงินมรดกสูง
3) CPF LIFE Escalating Plan เป็นการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี

(3.3) Retirement Sum Scheme115
Retirement Sum Scheme เป็นเงินกองทุนสาหรับสมาชิกไว้ใช้หลังเกษียณอายุ โดยสมาชิก
จะได้รับเงินรายเดือนสาหรับการเลี้ยงชีพขั้นพื้นฐานหลังเกษียณอายุประมาณ 20 ปี ต่อมาในปี 2009 CPF
LIFE ได้ถูกนามาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกมากขึ้น คือเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 55 ปี CPF จะสร้าง
บัญชีเรียกว่า Retirement Account (RA) โดยโอนเงินจากบัญชี OA และ SA เพื่อเป็นเงินกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพหลังเกษียณอายุ ส่วน Medisave Account (MA) ยังคงไว้เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอนาคต โดยบัญชี
Retirement Sum Scheme อาจแยกย่อยเป็น 3 รูปแบบโดยแบ่งรายละเอียดตามตารางนี้

114

From CPF: Your Assurance in Retirement, by Central Provident Fund Board, 2018, Retrieve from
https://www.cpf.gov.sg/Assets/members/Documents/CPF_Retirement_Booklet.pdf
115
Ibid.
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ตารางที่ 5 รูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอนาคต บัญชี Retirement Sum Scheme
ทางเลือก
Retirement Sum Scheme

จานวนเงินโดยประมาณที่
จ่ายรายเดือนทีเ่ ริ่มจ่าย
ตั้งแต่อายุ 65 ปีขนึ้ ไป

จานวนเงินทีก่ าหนดอย่างต่าใน
Retirement Account (RA) เมือ่
อายุครบ 55 ปีบริบรู ณ์

$730 to $790

Basic Retirement Sum (BRS)
$88,000

เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และถอนเงิน
ส่วนเกินออกจาก Basic Retirement
Sum ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของที่พักอาศัย
ที่ใช้วางประกันกับ CPF
ไม่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ หรือ
เลือกที่จะไม่ถอนเงินส่วนเกินออกจาก
Basic Retirement
เพิ่มจานวนเงินฝากใน CPF LIFE

$1,350 to $1,450

$1,960 to $2,110

Full Retirement Sum (FRS)
$176,000
The FRS is 2 x BRS.
Enhanced Retirement Sum
(ERS) $264,000
The ERS is 3 x BRS.

ที่มา : Central Provident Fund Board116

(4) ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
นอกจากเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่เป็นเงินสามารถใช้เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือหลังเกษียณอายุแล้ว
สมาชิกสามารถใช้กองทุนสารองเลี้ยงชีพจากบัญชี CPFIS-Ordinary Account (CPFIS-OA ) ในการซื้อที่พัก
อาศั ย ของรั ฐ (Public Housing Scheme) และที่ พั ก อาศั ย เอกชน (Private Properties Scheme) โดย
สามารถกาหนดให้มีการจ่ายเป็นรายเดือนหรือจ่ายทั้งหมดตามราคาจริง และค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับสมาชิกกองทุนที่ประสงค์ขอใช้เงินจากกองทุนสารองเลี้ ยงชีพในการจ่ายค่าที่พักอาศัยของ
รัฐ เป็ น รายเดือนจะต้อ งทาประกัน ภายใต้ระบบ Home Protection Scheme -HPS ซึ่งเป็ นระบประกัน ที่
กาหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสมาชิกกองทุ นและครอบครัว ให้ ส ามารถเป็นเจ้าของที่พั กอาศัย ได้ต่อไปถึง
แม้สมาชิกจะเสียชีวิต เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ HPS รับประกันให้กับสมาชิกจนอายุครบ 65 ปีหรือจ่ายค่าที่
พั ก อาศั ย จบสิ้ น แล้ ว แต่ อ ย่ างไรก็ ดี ประกั น ในระบบ HPS จะไม่ ค รอบคลุ ม การจ่ ายค่ าที่ พั ก อาศั ย เอกชน
(Private Properties Scheme)117

116

Ibid.
จาก ระบ บ ก ารป ระกั น สั งค ม ของป ระเท ศ สิ งค โป ร์ , โด ย กระ ท รวงแ รงงาน , 2561, สื บ ค้ น จ าก
http://www.mol.go.th/content/52377/1470640336
117
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สาหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่และอานาจในเรื่องดังกล่าว ได้แก่กระทรวงพัฒนาชุมชน เยาวชนและ
กีฬา (Ministry of Community, Youth and Sports : MCYS) ซึ่งทางานร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ เช่น โครงการ Kampung Admiralty เป็นโครงการชุมชนสาหรับผู้
เกษียณอายุแห่งแรกของสิงคโปร์ โดยได้เปิดตัวในปี ค.ศ. 2014 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2018 เป็น
โครงการชุ ม ชนผู้ สู ง อายุ ที่ มี ค วามสะดวกสบายในการเดิ น ทางเนื่ อ งจากอยู่ ติ ด กั บ สถานี ร ถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น
Admirality ภายในอาคารจะมีบริการทางการแพทย์ ศูนย์สาหรับผู้สูงอายุ ศูนย์เด็กเล็ก และร้านค้าต่าง ๆ และ
จะกลายเป็นต้นแบบให้กับโครงการอื่น ๆ ของสิงคโปร์ต่อไปในอนาคต โครงการ Kampung Admirality เป็น
อาคารสูง 11 ชั้น และมีบริการห้องพักอาศัยแบบสตูดิโอ จานวน 104 ห้อง การออกแบบห้องพักจะเป็นแบบ
universal designสาหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการพักอาศัย และให้ผู้สูงอายุที่
ต้องการอยู่ในสถานที่ที่ได้อยู่ใกล้กับครอบครัวและลูกหลาน ห้องพักมีการตกแต่งพร้อมให้เข้าพักอาศัย (ready
to move in) ตู้ เสื้ อ ผ้ า แบบ built-in พร้ อ มทั้ ง ครั ว ส าหรั บ ประกอบอาหาร 118 โดยโครงการ Kampung
Admiralty นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นโครงการที่พักอาศัยแบบบูรณาการแห่งแรกของสิงคโปร์สาหรับผู้สู งอายุ
โดยอุปกรณ์เหล่านี้มาพร้อมอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเช่นแท่งคว่าและกระเบื้องลื่นรวมถึงระบบอบแห้ง
เสื้อผ้ากลางแจ้งและในร่มที่หดได้
3.1.2 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
3.1.2.1 สถานการณ์ด้านการคุม้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องในด้านการสาธารณสุขเนื่องจากมีความก้าวหน้า
เป็ น อย่ า งมากโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ระบบประกั น สุ ข ภาพต่ า ง ๆ ที่ WHO ยกย่ อ งให้ เป็ น ประเทศที่ มี ก าร
สาธารณสุขเป็นอันดับ 6 และ Bloomberg จัดอันดับให้ประเทศสิงคโปร์มีระบบประกันสุขภาพเป็นอันดับ 1
ของโลกในด้านความมีป ระสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพของ
สิงคโปร์ เป็น ระบบการตั้งกองทุน ออมที่ผู้เข้าร่ว มต้องจ่ายเงินออมเข้ากองทุนโดยหั กเงินค่าจ้างเข้ากองทุ น
ที่มีหลายกองทุนเป็นหลัก ซึ่งวิธีดังกล่าวทาให้ค่ารักษาพยาบาลไม่สูงมากนัก119 ในปี 1983 รัฐบาลสิงคโปร์วาง
แผนการพัฒ นาระบบสาธารณสุ ขของประเทศด้วยการประกาศแผนบริห ารประเทศ 20 ปี เป้ าหมายของ
แผนการบริหารประเทศคือการรักษามาตรฐานระบบสาธารณสุขสิงคโปร์ให้อยู่ในระดับสูงเพื่อเตรียมพร้อม
ในการเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุ โดยการดาเนิน งานจะใช้ รูปแบบการร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชนโดยรัฐบาล
มีบทบาทนาในการประสานงานเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในระยะเริ่มแรก รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดสร้างโรงพยาบาลชุมชนขึ้นในโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ของ
รัฐบาลสิงคโปร์ โดยโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นนี้จะเน้นให้ความสาคัญกับการรักษาอาการทั่วไปไม่ใช่เฉพาะด้าน แต่
118

From Kampung Admiralty: Green infrastructure bringing people together, by Ramboll Group, 2018,
Retrieved from https://ramboll.com/projects/singapore/kampung-admiralty
119
จาก การสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียน: ประเทศสิงคโปร์, โดย คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย, 2561,
สืบค้นจาก https://lawforasean.com/blog/2017/02/health-care--singapore?lang=th.
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อย่างไรก็ดีรัฐบาลสิงค์โปร์ได้สร้างโรงพยาบาลสาหรับการรักษาโรคเฉพาะด้านไว้ต่างหาก นอกจากนี้ได้รัฐบาล
สิงคโปร์ได้สร้างคลินิกขึ้นในโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อรักษาโรคทั่วไปแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาล และได้
เพิ่มเวลาทางานช่วงเย็นเพื่อรักษาผู้ป่วยนอก และกาหนดให้มีมาตรฐานกลางในกรณีที่ให้ผู้ป่วยต้องรักษาที่
โรงพยาบาล
ในปี ค.ศ. 2017 พบว่าสถิติผู้ใช้บริการสถานพยาบาลในสัดส่วนต่อประชากรสิงค์โปร์ 1,000 คน
โดยได้เปรียบเทียบ Hospital Admission Rates by Age and Sex 2017p120 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6 Hospital Admission Rates by Age and Sex 2017

(Rate Per 1,000 Resident Population)
Age Group
(Years)

Acute Hospitals

Psychiatric Hospitals

Male

Female

Total

Male

Male

Female

Total

0 - 14

142.6

124.2

133.6

0.2

0.2

0.2

0.1

0.0

0.1

15 - 64

83.6

90.4

87.0

3.3

1.9

2.6

1.1

0.9

1.0

65 & Above

368.9

319.7

342.0

2.2

1.6

1.9

23.0

25.9

24.6

60 - 64

188.1

130.8

159.3

3.5

1.9

2.7

5.0

4.6

4.8

65 - 69

240.0

176.0

207.2

2.4

1.8

2.1

9.5

9.2

9.3

70 - 74

325.9

248.5

285.1

1.9

1.3

1.6

17.0

18.4

17.7

75 - 79

444.8

359.5

397.1

2.1

2.0

2.0

31.3

31.2

31.2

Male

Female

Total

Male

Male

Female

Total

80 - 84

603.2

500.2

542.6

1.6

1.3

1.4

50.1

46.6

48.1

85 & Above

802.9

697.1

733.0

3.3

0.9

1.7

69.8

67.5

68.3

Total

127.2

127.2

127.2

2.7

1.6

2.1

3.6

4.3

4.0

(Years)

Female Total

Community Hospitals

Female Total

ที่มา : MediClaim System

120

From Hospital Admission* Rates by Age and Sex 2017p., by Ministry of Health, 2018, Retrieve
from https://www.moh.gov.sg/resources-statistics/healthcare-institution-statistics/hospital-admission-rates
by-age-and-sex/hospital-admission-rates-by-age-and-sex-2017p
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3.1.2.2 มาตรการและกลไกทางกฎหมาย

(1) ระบบประกันสุขภาพของสิงค์โปร์
ระบบประกันสุขภาพของสิงคโปร์ถือเป็นการประกันสุขภาพแบบระบบคู่ ขนาน (Dual System)
กล่าวคือ กาหนดให้ภาระการชาระค่าใช้จายในการรักษาพยาบาลส่วนหนึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ในขณะที่ผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์เล็งเห็นว่า
ประชากรสิงคโปร์ควรมีส่วนร่วมในการรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของตนและให้ถือเป็นหน้าที่ส่วนบุคคล
ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเพื่อจะได้ไม่หวังพึ่งรัฐสวัสดิการและประกันสุขภาพเกินความจาเป็น รวมถึง
ไม่ก่อให้เกิดภาระแก่รัฐบาลในอนาคต
นอกจากนี้ รัฐบาลสิงค์โปร์ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องการออมของประชากรเป็นอย่างมาก
โดยมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพกลาง Central Provident Fund Board (CPF) ให้เป็นผู้กากับดูแลการ
ออมเพื่ อเลี้ย งชีพภาคบั งคับ โดยมีวัตถุป ระสงค์ในการให้ ส มาชิกมีเงินออมมากเพียงพอส าหรับการใช้จ่าย
ในวัยเกษียณ โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีการส่งเงินซึ่งหักจากเงินเดือนของตนเองบางส่วนและเงินที่นายจ้างจ่าย
สมทบทุกเดือนเข้ากองทุนที่มีการแบ่งประเภทบัญชีออกเป็น 3 ประเภท121 โดยในส่วนที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนั้น
รั ฐ บาลได้ มี ก ารก าหนดโปรแกรมส าหรั บ การบริห ารจั ด การด้ านสุ ข ภาพส่ ว นบุ ค คลอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่
โครงการ MediShield โครงการ ElderShield และโครงการ Medifund ซึ่งในส่ ว นนี้ จะกล่ าวถึงแต่เฉพาะ
ส่วนที่มีผลต่อผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1.1) โครงการ MediShield
โครงการ MediShield เป็นโปรแกรมการออมเพื่อสุขภาพหรือการประกันสุขภาพภาคบังคับ
ที่ประกาศใช้ในสิงคโปร์ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือประชากรในประเทศในการชาระค่ารักษาพยาบาลที่ เกิด
จากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ และสถานบริการทางการแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ อาจกล่าว
ได้ว่า MediShield Life เป็นแผนประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จะช่วยปกป้องผู้อยู่อาศัยและผู้อาศัยถาวรทุกคน
ในสิ งคโปร์ ในกรณี ที่ ต้ องเสี ย ค่ ารั ก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โ ดยไม่ ค านึ งถึ งอายุ ห รื อ สุ ข ภาพ
โดยสามารถใช้สาหรับการรักษากรณีผู้ป่วยนอกบางประเภทได้ เช่น การฟอกเลือด เคมีบาบัดสาหรับโรคมะเร็ง
การรักษาทางรังสีวิทยา การล้างไต นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้สิทธิ์สาหรับตนเองหรือบุ คคลที่ใกล้ชิดใน
ครอบครัวได้ตามที่กฎหมายกาหนด โดยชาวสิงคโปร์และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พานักในสิงคโปร์แบบถาวร (PRs)
ที่ทางานในสิงคโปร์จะต้องแบ่งเงินเดือนหรือ ค่าจ้างรายเดือนส่วนหนึ่งเพื่อส่งเข้าบัญชี Medisave ของตน ทั้งนี้

121

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ (3.1)

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เรียกเก็บจะแตกต่างกันตามระดับอายุ 122 ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน The MediShield Life
Scheme Act of 2015 โดยมีสาระสาคัญดังนี้123
1) การขยายอายุ การการคุ้ มครองครอบคลุ มทั่ ว โลกและก าหนดให้ มี ผ ลประโยชน์ ที่ ดีขึ้ น
สาหรับพลเมืองและชาวสิงคโปร์ทุกคน
2) มีการจัดตั้ง MediShield Life Council เพื่อทบทวนการบริหารโครงการตามนโยบาย
3) กาหนดให้อานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลในการขยายสถานะประกันจากระบบ
ประกันสุขภาพ MediShield Life เป็นระบบประกันสุขภาพ MediShield Life premium
4) อานาจในการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันในเวลาที่เหมาะสม
5) กาหนดให้ชาวสิงคโปร์ ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพของรัฐบาลโดยสะดวก
6) ภายใต้พระราชบัญญัติโครงการประกันสุขภาพของ MediShield รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุ ข อาจอนุ มั ติ ก ารแบ่ งปั น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การให้ สิ ท ธิ ในการรั บ เงิน ช่ ว ยเหลื อ MediShield Life
Premium กับโครงการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ของรัฐบาล

(1.2) โครงการ ElderShield
โครงการ ElderShield คือโครงการที่จัดทาขึ้นเฉพาะประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการ Medisave โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Medisave เมื่ออายุ 40
ปี จะเข้าร่วมโครงการ ElderShield โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การที่จะได้เบี้ยยังชีพได้ต้องมีการประเมินว่าผู้นั้นไม่
สามารถที่จะดาเนินชีวิตประจาวันได้ด้วยตัวเดียวเช่น ไม่สามารถทานอาหาร อาบน้า แต่งตัว เปลี่ยนอิริยาบถ
เข้าห้องน้า เดินหรือเคลื่อนที่ได้ เมื่อมีอาการดังกล่าวครบ 3 อาการ ผู้เข้าร่วมจะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นจานวนเงิน
400 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนเป็นเวลา 6 ปี
การคิดค่าธรรมเนียมจะคิดจากอายุแรกเข้าโดยที่จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มตามอายุ
ผู้ประกันตน จะต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปีไปจนกระทั่งอายุครบ 65 ปี ทั้งนี้สามารถเลือกชาระผ่านบัญชี
Medisave หรือชาระด้วยเงินสด ปัจจุบันโครงการ ElderShield มี 2 รูปแบบคือ124
1. “ElderShield 300” ประกาศเมื่อเดือนกันยายน 2002 ให้ ความช่วยเหลือเงินเดือนละ
300 ดอลลาร์สิงคโปร์ กาหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือสูงสุด 60 เดือน

122

โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ What is medishield life?, by Ministry of Health, 2018, Retrieve from
https://www.moh.gov.sg/medishield-life/what-is-medishield-life/medishield-life
123
โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ The MediShield Life Scheme Act 2015, the Legislation Division of the
Singapore Attorney-General's Chambers, 2018, Retrieve from https://sso.agc.gov.sg/Act/MLSA2015
124
From What is ElderShield?, by Ministry of Health, 2018, Retrieve from https://www.moh.gov.sg/
careshieldlife/about-eldershield
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2. “ElderShield 400” ประกาศเมื่อเดือน กันยายน 2007 ให้ความช่วยเหลือเงินเดือนละ
400 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในระยะเวลา 72 เดือน โดยผู้ประกันตนสามารถเรียกใช้สิ ทธิในช่ว งอายุใดก็ได้และ
หากต้ อ งการความคุ้ ม ครองเพิ่ ม เติ ม ก็ ส ามารถเลื อ กซื้ อ โปรแกรม ElderShield Supplements โดยเสี ย
ค่าธรรมเนียมตามระดับความคุ้มครองที่เลือก ทั้งนี้ สามารถชาระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชี Medisave โดยได้
กาหนดไว้สูงสุด 600 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อคนต่อปี หรือชาระโดยเงินสด

(1.3) โครงการ Medifund
โครงการ Medifund คือโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาชนหรือผู้มี ถิ่นที่
อยู่ถาวรในด้านการรักษาพยาบาล โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ Medical and Elderly Care Endowment
Schemes Act125 โดยผู้มีสิทธิตามโครงการคือประชาชนที่เงินในโครงการ Medisave และ Medishield มีไม่
เพียงพอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ โดยการดาเนินงานจะใช้วิธีการจัด ตั้งเป็นกองทุนโดยที่รัฐบาลสิงคโปร์จะ
เป็นผู้ดูแลและจ่ายเงินเข้ากองทุนเมื่อรัฐบาลจัดทางบประมาณแบบเกินดุล การพิจารณาผู้ที่จะได้รับสิทธิจะเป็น
การพิจารณารายกรณีโดย MediFund-approved Institutions (MFI)
โดย Medifund คือกองทุนสงเคราะห์เพื่อสุขภาพ (Endowment Fund) ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาล
นับแต่ปี 1993 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับชาวสิงคโปร์ที่มีรายได้น้อย
และไม่สามารถชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลได้แม้ว่าจะได้พยายามชาระผ่านบัญชี Medisave
และโปรแกรม MediShield แล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าชาวสิงคโปร์ทุกคนจะสามารถเข้าถึงบริการ
ด้านการแพทย์ขั้นพื้นฐานได้ ลักษณะของการสะสมเงินเข้ากองทุนเริ่มจากเงินทุนเริ่มต้นจากรัฐบาลจานวน
200 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์โดยจะมีการอุดหนุนเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งนี้ การบริหารจัดการกองทุนกองทุนสงเคราะห์เพื่อสุขภาพดังกล่าวจะใช้เฉพาะดอกเบี้ยที่เกิดจาก
เงินทุนมาจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย โดยเงินส่วนนี้จะได้รับการจัดสรร
ให้กับโรงพยาบาลและสถานบริการทางการแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติ126
นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2009 รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มอีก 1 กองทุน ภายใต้กองทุน
Medifund โดยให้ชื่อว่า Medifund Silver127 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชากรผู้สูงอายุซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปี
ขึ้นไป โดยได้จัดสรรเงินทุนจากกองทุน Medifund จานวน 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์มาเป็นเงินทุนประเดิมใน
กองทุนนี้
การขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากกองทุ น ภายใต้ โปรแกรม Medifund ผู้ ข อรั บ ทุ น จะต้ อ งมี
สั ญ ชาติ สิ งคโปร์ แ ละเป็ น ผู้ ป่ ว ยที่ ถู ก ส่ งต่ อ จากโพลี ค ลิ นิ ก หรื อ โรงพยาบาลของรัฐ มายั งโรงพยาบาลหรื อ
125

โปรดดู Medical and Elderly Care Endowment Schemes Act (Original Enactment: Act 13 of 2000)
revised edition 2001, Retrieve from https://sso.agc.gov.sg/Act/173A
126
From Introduction to Medifund, by Singapore Silver Pages (SSP), 2018, Retrieve from https://www.
silverpages.sg/financial-assistance/others/Medifund
127
From Medifund Silver, by Centre for Seniors 2018, 2018, Retrieve from
http://www.silverschemes.sg/post_single_age/medifund-silver/
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สถานพยาบาลที่ได้รับทุน Medifund หรือ Medifund Silver โดยผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนจะต้องไม่
มีความประสงค์ที่จะขอรับการรักษาจากแพทย์ท่านใดท่านหนึ่ งเป็นการเฉพาะเจาะจง (Subsidised Patient)
และต้องปรากฎว่าตัวผู้ป่วยและครอบครัวไม่สามารถที่จะชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาได้ โดยจานวน
เงินที่ได้รับความช่วยเหลืออาจแตกต่ างกันตามสถานการณ์แวดล้อมเฉพาะบุคคล ทั้งนี้การพิจารณาให้ทุนจะ
กระทาโดย Medifund Committee ของโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย์นั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์การทางานด้านชุมชนและสังคมเป็นหลัก

(2) การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวและระยะสุดท้าย
ในปี 1999 รัฐบาลสิ งคโปร์ได้จัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการระหว่างกระทรวงขึ้นเพื่อเตรีย ม
ความพร้อมในการวางระบบรองรับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจานวนผู้สูงอายุและความต้องการการดูแลผู้ง
อายุในระยะยาว ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่กับบ้านให้นานที่สุด โดยมีโครงการสาคัญที่เกิดขึ้น
ได้แก่ โครงการความอยู่ดีมีสุขระดับชาติ Retirement and Re-employment Act (RRA) โครงการปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยของรัฐบาลให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ บ้าน รวมไปถึงความพยายามที่จะกระตุ้นให้เกิดภาคการดูแล
ผู้สูงอายุ
สาหรับการบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 2001 โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ให้บริการหลัก
ทั้งในด้านสุขภาพและสังคม เช่น บริการดูแลระยะยาวในสถานบริการ การดูแลระยะยาวแบบไม่ค้างคืนและ
บริการสนั บสนุ น ในชุมชน โดยรูป แบบการดูแลผู้ สูงอายุเป็นการทางานร่วมกันระหว่างรัฐบาล ชุมชนและ
ครอบครั ว มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ผู้ สู งอายุ เพื่ อ ลดภาวะเครี ย ดในผู้ ดู แ ลและมุ่ งเน้ น ความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงาน องค์กรการกุศลและองค์กรทางศาสนา หรือองค์กรอาสาสมัคร รัฐให้การอุดหนุนงบประมาณ ในการ
ดาเนินการ การบริการเป็นระบบการจ่ายร่วม โดยมีผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย คือ ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุม ชน
รัฐบาล และมีระบบให้การช่วยเหลือ (safety net) สาหรับผู้ที่ไม่มีครอบครัว 128 โดยการดูแลแบ่งออกเป็น 2
ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ การบริ ก ารการดู แ ลในศู น ย์ Senior Care Center (SCC) และ Singapore Program for
Integrated Care for the Elderly (SPICE) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(2.1) การบริการการดูแลในศูนย์ Senior Care Center (SCC)
Senior Care Center (SCC) 129 เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุที่จัดบริการแบบบูรณาการ โดยจัดให้
มี บ ริ ก ารทางสั ง คมและบริ ก ารทางสุ ข ภาพรวมไว้ ภ ายในศู น ย์ เดี ย ว มี ลั ก ษณะเป็ น One-stop day care
facilities มีบริการหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การบริการดูแลรายวันทั่วไป บริการดาเนินการแทน กิจกรรมทาง
สั งคม การฝึ ก ฝนผู้ ดู แล การบริ การดู แลผู้ มีภ าวะสมองเสื่ อมรายวัน โดยให้ การดูแลทั้ งแบบเป็ น กลุ่ ม และ
128

จาก “ระบบการดูแลระยะยาว: การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบาย,” โดย กนิษฐา บุญธรรมเจริญ,
2008, Rama Nurse. September-December 2008, น. 385-399.
129
From Senior Care Centre (SCC), by The Lions Clubs of Singapore, 2018, Retrieve from
https://lionshome.org.sg/services/senior-care-centre-scc/
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รายบุคคล บริการฟื้นฟู ทั้งการฟื้นฟูทางกายภาพ Occupational therapy การฟื้นฟูเพื่อกลับไปสู่ชุมชน และ
การบริการพยาบาลและการจัดการเกี่ยวกั บยารักษาโรค โดยศูนย์ Senior Care Center มีจุดเด่นในเรื่องการ
ช่วยเหลือดูแลแบบเบ็ดเสร็จ ทาให้ผู้สูงอายุไม่จาเป็นต้องตระเวนไปรับการดูแลในสถานดูแลหลายประเภท

(2.2) Singapore Program for Integrated Care for the Elderly (SPICE)130
ระบบ SPICE เกิดจากความพยายามในการบูรณาการการดูแลในศูนย์และการดูแลในบ้านเข้า
ด้ ว ยกั น โดยผู้ สู ง อายุ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งไปรั บ การดู แ ลห่ า งบ้ า นหรื อ ชุ ม ชน ผู้ สู ง อายุ ส ามารถอยู่ ที่ บ้ า นหรื อ
โรงพยาบาลในชุ ม ชนใกล้ บ้ า น โดยมี ก ารจั ด บริ ก ารการดู แ ลจากที ม สหวิ ช าชี พ รวมทั้ ง แพทย์ พ ยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญด้านสหเวชศาสตร์ สาหรับการบริหารจัดการ ระบบ SPICE มีผู้จัดการการดูแล (Care manager)
จัดบริการดูแลต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของโภชนาการ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูและบริการส่วนบุคคล ภายใต้
ความร่วมมือของแพทย์และโรงพยาบาลชุมชน โดยจุดเด่นของบริการรูปแบบนี้คือ การชะลอการส่งตัวผู้สูงอายุ
ไปยั งบ้ านพั ก คนชรา ท าให้ ผู้ สู งอายุ ส ามารถอยู่ ในบ้ านหรื อ ชุม ชนที่ คุ้ น เคยได้ น านที่ สุ ด เท่ าที่ จะเป็ น ไปได้
สอดคล้องกับนโยบายที่ให้บ้านเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้สูงอายุ

(3) การบริการการดูแลระยะสัน้ (Respite Care)
การดูแลผู้สูงอายุระยะสั้นแบ่งการดูแลเป็น 2 ประเภทดังนี้

(3.1) Center-based Weekend Respite Care (CBWRC)
Center-based Weekend Respite Care (CBWRC)131 เป็ น บริก ารดู แ ลผู้ สู งอายุ ชั่ ว คราว
เป็ น รายชั่ ว โมงหรื อ รายวั น แทนผู้ ดู แ ลประจ า โดยบริ ก ารที่ CBWRC จั ด ให้ มี ได้ แ ก่ การดู แ ลกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน (ADL) การดูแลเรื่องยา การออกกาลังกาย กิจกรรมทางสังคม อาหาร โดยจุดเด่นของบริการ
ลักษณะนี้ คือ การได้รับการดูแลโดยมืออาชีพที่เข้ามาดูแลแทนผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัวหรือผู้ดูแลเดิมที่มี
ความจาเป็ นอื่น ทาให้ ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ และเปิ ดโอกาสให้ ผู้ดูแลหลั กสามารถได้พักผ่ อนหรือผ่อน
คลายจากภาระการดูแลประจาวัน
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From “Singapore programme for integrated care of the elderly (spice): findings from the
programme evaluation,” by L. Huang, C. Ho, I.C. Chung, L. Wong, J. Cheah, H. Ng, C. Koh, 2015, The
Gerontologist, 55(2), 1 November 2015, P. 647.
131
From Centre-Based Weekend Respite Care Service (CBWRC) Application Package, by Singapore
Silver Pages (SSP), 2018, Retrieve from https://www.silverpages.sg/sites/silverpagesassets/SilverPages%20Assets
/Application%20Forms%20%28Financial%2C%20Care%20Services%29/CBWRC%20Application%20Form.pdf
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(3.2) Nursing Home Respite Care (NHRC)
Nursing Home Respite Care (NHRC)132 เป็ น บริ ก ารดู แ ลผู้ สู งอายุ ในบ้ านพั ก คนชรา มี
กาหนดระยะเวลาประมาณ 7-30 วัน การดูแลในลักษณะนี้เหมาะสาหรับครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลผู้ สูงอายุ
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ หรือผู้ดูแลที่ว่าจ้างมามีธุระอื่นไม่สามารถช่วยดูแลได้ในบางช่วง รวมถึงให้ผู้ดูแลได้พักผ่อนทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ

(4) การดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ น
(4.1) Senior Home Care (SHC)
Senior Home Care (SHC)133 เป็นบริการที่รู้จักกันในชื่อว่า Home help เริ่มต้นในปี 1998
โดยการจัดบริการของ SHC จะมีบริการทั้งที่เรียกว่า SHC (Meals and Escort/Transport) ซึ่งมีบริการจัดส่ง
อาหาร บริ การพาไปโรงพยาบาล และบริการรับ ส่ งและบริการ SHC (Ensuite) ซึ่งมีบ ริการการดูแลความ
สะอาดส่วนบุคคล การดูแลทาความสะอาดบ้าน กิจ กรรมกระตุ้นการรับรู้ บริการเตือนการกินยาหรือบริการ
ส่วนบุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติมจาก SHC (Meals and Escort/Transport)
อย่างไรก็ตามการบริการของ SHC ไม่ได้ให้บริการกับทุกคน การรับบริการจาก SHC ต้อง
ปรากฎว่าผู้รับบริการต้องอาศัยอยู่ตามลาพัง หรือมีผู้ดูแลที่ชราภาพหรื อทางาน รวมถึงมีความต้องการความ
ช่วยเหลือในเรื่องกิจวัตรประจาวั นทั้งที่เป็น ADLs (Activities of Daily Living) หรือ IADLs (Instrumental
Activities of Daily Living)

(4.2) Interim Care Service (ICS)
Interim Care Service (ICS) เป็น บริ การดูแลผู้ สู งอายุที่ เพิ่ งย้ายออกจากโรงพยาบาลเพื่ อ
กลับมาพักฟื้นที่บ้าน โดยบริการ ICS จะจัดผู้ดูแลมืออาชีพมาช่วยดูแลผู้สูงอายุหลังจากออกจากโรงพยาบาล
เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวสามารถเตรียมการรองรับการดูแลในขั้นต่อไปได้ โดยจุดเด่นของ
ระบบนี้คือ การมีผู้ดูแลมืออาชีพมาช่วยดูแลผู้สูงอายุจะมีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สู งอายุ
ให้ถูกต้องตามหลักกา และสามารถลดความเครียดของผู้ดูแลที่รับผู้สูงอายุมาดูแลต่อที่บ้าน และช่วยลดปัญหา
ความแออัดของโรงพยาบาลได้ด้วย
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From Factsheet for Nursing Home Respite Care (NHRC), by Singapore Silver Pages (SSP), 2018,
Retrieve from https://www.silverpages.sg/sites/silverpagesassets/SilverPages%20Assets/Application%20
Forms%20(Financial,%20Care%20Services)/NHRC/Factsheet%20For%20NHRC.pdf
133
FRom Who We Are, by Seniors Home Care (SHC), 2018, Retrieve from https://www.seniorshome
care.com/who-we-are/
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3.1.3 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
3.1.3.1 สถานการณ์
องค์กรเอกชน Suicide prevention agency Samaritans of Singapore (SOS) ซึ่งเป็นองค์กร
ที่ศึกษาเหตุฆ่าตัวตายเพื่อการป้องกันในสิงคโปร์ได้เปิดเผยผลการสารวจว่าประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ฆ่าตัว
ตายในปี ค.ศ. 2017 มีอัตราเพิ่มขึ้นเป็น 129 ราย จากผู้ที่ฆ่าตัวตายทั้งสิ้น 361 ราย ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดและ
คิดเป็น 36% ของเหตุการฆ่าตัวตายทั้งหมด โดยเหตุผลของการกลัวว่าจะกลายเป็นภาระของครอบครัว การ
ตัดขาดจากสังคม ความไม่สมบูรณ์ทางกายภาพและสุขภาพจิตที่เสื่อมถอยเป็นความท้าทายที่คนสูงอายุพบ
โดยทั่วไป นอกจากนี้อัตราการเกิดและอายุขัยที่เพิ่มขึ้น ทาให้สิ งคโปร์ประสบปั ญ หาผู้ สู งอายุเพิ่มขึ้นอย่ าง
รวดเร็วอีกด้วยโดย Christine Wong ประธานบริห ารของ SOS เผยว่าสังคมสิงคโปร์มีความน่ากังวลมากที่
ผู้สูงอายุจานวนมากมองว่าการฆ่าตัวตายคือตัวเลือกเดียวในการยุติความเจ็บปวดและอุปสรรคของผู้สู งอายุ
โดย SOS เห็นว่าสิงคโปร์จาเป็นต้องมีหน่วยงานที่สนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเพราะผู้สูงอายุในชาวสิงคโปร์
ที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวเพิ่มจานวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง134
สาหรับสถานการณ์ความรุนแรงและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้สูงอายุในสิงค์โปร์จากการศึกษา
พบว่าผู้สูงอายุที่เป็นเหยื่อในการถูกกระทาความรุนแรงหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมส่วนหนึ่งไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความอาย ความกังวลต่อการดาเนินการ
ทางกฎหมายต่อผู้กระทาซึ่งบ่อยครั้งเกิดจากบุคคลในครอบครัว หรือแม้ กระทั่งการไม่ทราบว่ากาลังถูกกระทา
ความรุนแรงหรือเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยผู้กระทาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุอาจกระทาความรุนแรงได้ใน
หลายลั ก ษณะเช่น ผู้ ดู แลปฏิ บั ติ ต่ อผู้ สู งอายุ ด้ว ยความกดดัน หรื อความเครี ย ด ตั ดขาดผู้ สู งอายุ จ ากสั งคม
ภายนอก การสื่อสารระหว่างผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่ไม่สมควร รวมทั้งการไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินตาม
สมควรเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการดารงชีวิต เป็นต้น135
3.1.3.2 กลไกและมาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชนประเทศสิงคโปร์ได้ดาเนินการให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชนการผ่านการใช้เทคโนโลยี ของศาลยุติธรรมได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นตัวช่วยในการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริการของศาลต่อสาธารณะโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจุดประสงค์ในการ
ให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน เพื่อนาเสนอข้อมูลด้านบริการความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการให้บริการฟรี

134

From Number of suicides committed by the elderly hits record high as Singapore population
ages, by SPH Digital News, 2018, Retrieve from https://www.straitstimes.com/singapore/more-than-1-in-3suicides-committed-by-elderly-as-singapore-population-ages
135
From Family violence destroys lives, by Family Violence Specialist Centers, 2018, Retrieve from
https://www.msf.gov.sg/publications/Documents/Elder%20Abuse%20Brochure%2027%20Nov.pdf.
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โดยศาลและอาสาสมัคร นอกจากนี้เว็บไซต์ของศาลชั้นต้นทั้งหลาย อาทิ ศาลครอบครัว และศาลเยาวชนได้จัด
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดคดีและบทความทางกฎหมาย136
สาหรับกลไกในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกกระทาละเมิดนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคม
และครอบครั ว (Ministry of Social and Family Development (MSF)) ได้ จั ด ให้ มี ศู น ย์ ค วามรุ น แรงใน
ครอบครัว (Family violence specialist centers) การรับเรื่องร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวของสิงค์โปร์
3.2 ประเทศญีป่ นุ่
ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ ที่สัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 ของ
ประชากรมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปในปี 2015 และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนถึง ประมาณ 1 ใน 3
ของประชากรในปี 2060 ส าหรับ การรองรับการเข้ าสู่ สังคมสูงอายุของประเทศญี่ ปุ่น รัฐบาลญี่ ปุ่นได้มีการ
ดาเนินการอย่างมีขั้นตอนโดยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและการใช้นโยบายและมาตรการหลายด้านทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรสูงอายุของประเทศ
3.2.1 สถานการณ์การสูงอายุของประชากรญี่ปนุ่
ในปี 2015 สถานการณ์ ของสั ด ส่ ว นของประชากรที่ มี อายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้น ไป เท่ ากับ ร้อ ยละ 26.7
(คิดเป็ นจานวน เท่ากับ 33.92 ล้านคน) และคาดว่าจะเพิ่มเป็น ร้อยละ 39.9 ในปี 2060 (จานวน 34.64
ล้านคน)137 ดังแสดงในรูปที่ 10 การสูงอายุของประชากรญี่ปุ่นนั้น เป็นผลมาจากอัตราการเกิดประชากรลดลง
เนื่องจากภาวะเจริญพันธุ์ มีอัตราที่ต่าลงเป็น 1.46 ในปี 2015 อัตราการครองโสดถาวรของประชากรชายและ
หญิง เพิ่มขึ้น อายุเฉลี่ยในการแต่งงานครั้งแรก ก็สูงขึ้น ในขณะที่อายุของผู้หญิงที่ให้กาเนิดบุตรคนแรก ก็สูงขึ้น
(รูปที่ 11) แนวโน้มของสภาวการณ์ท างประชากรเหล่านี้ รวมทั้ง การที่จานวนคนตายในปี 2005 มีมากกว่า
จานวนคนเกิด ทาให้คาดการว่าในปี 2060 ประชากรญี่ปุ่นจะลดลง เหลือประมาณ 87 ล้านคน

136

From “Access to Justice for the Poor: The Singapore Judiciary at Work,” by G. ChanKok Yew,
2008, Pacific Rim Law & Policy Journal Association., 17(3), pp. 595-628, 629
137
จาก สู่การสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน – การสร้างวงจรที่ดีงามของการเติบโตและการ
แบ่ งสรร, โดย โคซึ เกะ ทาเคดะ, 2559, ส านั ก ส่ งเสริ ม การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี กันยายน, 2559, สืบค้นจาก https://www.th.emb-japan.go.jp/jp/jis/2016/1617cs-th.pdf.
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รูปที่ 10 สถานการณ์การสูงวัยและการลดลงของประชากรญี่ปุ่น
ประชากร:127,110,000 คน (ค.ศ. 2015)
・สมัยเมจิตอนต้น (ค.ศ.1868 -- / พ.ศ. 2411 --) : ประมาณ 35,000,000 คน
・ปี 1945(พ.ศ. 2488) : 72,150,000 คน
・ปี 2008 (พ.ศ. 2551) : 128,080,000 คน (จุดสูงสุด)
(ประมาณการ)
・ปี 2048 (พ.ศ. 2591) : 99,130,000 คน
・ปี 2060 (พ.ศ. 2603) : 86,740,000 คน
・ปี 2100 (พ.ศ. 2643) : 49,590.000 คน
ประชากรผู้สูงอายุ(ประชากรที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป)
33,920,000 คน (ปี 2015) → 38,780,000 คน (ปี 2042 จุดสูงสุด) → 34,640,000 คน (ปี 2060)
อัตราผูส้ ูงวัย (สัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป)
26.7% (ปี 2015) → 39.9% (ปี 2060)

ประชากรวัยทางาน (15-64 ปี)
87,260,000 คน (ปี 1995)→ 77,080,000 คน (ปี 2015) → 44,180,000 คน (ปี 2060)
ประชากรวัยทางานต่อผู้สูงอายุ
5.15 (ปี 1993) → 2.27 (ปี 2015) → 1.28 (ปี 2060)
ที่มา : ทาเคดะ (2559: 6)
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รูปที่ 11 สภาวการณ์ปัจจุบันที่อัตราการเกิดลดลง
จานวนคนเกิด : 1,005,656 คน (ปี 2015) (ตัวเลขประมาณ)
※ ผู้ที่เกิดยุคเบบี้บูมรุ่นที่ 2 (เกิดระหว่างปี 1971-1974) เข้าสู่ช่วงอายุ 40 ปี
← ยุคเบบี้บูมรุ่นที่ 2 มีเด็กเกิดปี ละประมาณ 2 ล้านคน
อัตราการเจริญพันธุร์ วมยอด : 1.46 (ปี 2015) (นับเป็นครั้งแรกในรอบ 21 ปี ที่มีอัตราการเจริญพันธุ์รวม
ยอดเกิน 1.45 นับตั้งแต่มีอัตรารวมยอด 1.50 ในปี 1994)
มีอตั รารวมยอด 1.50 ในปี 1994)

อัตราการครองโสดถาวร : ชาย 20.14% / หญิง 10.61% (ปี 2010)
← ชาย 2.60% / หญิง 4.45% (ปี 1980)
อายุเฉลีย่ ในการแต่งงานครัง้ แรก : สามี 31.1 ปี / ภรรยา 29.4 ปี (ปี 2015)
← สามี 27.8 ปี / ภรรยา 25.2 ปี (ปี 1980)
อายุเฉลีย่ ของผูห้ ญิงที่ให้กาเนิดลูกคนแรก : 30.7 ปี (ปี 2015) ← 26.4 ปี (ปี 1980)
ที่มา : ทาเคดะ (2559: 8)
นอกจากนั้ น อายุ ค าดเฉลี่ ย (Life expectancy) และอายุ ค าดหวั ง ทางสุ ข ภาพ (Healthy life
expectancy) ของประชากรญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะมีชีวิตยืนยาวขึ้น โดยที่ผู้ชาย จะมีอายุคาด
เฉลี่ยจาก 78.07 ปี ในปี 2001 เป็น 80.21 ปีในปี 2013 และอายุคาดหวังทางสุขภาพ จาก 69.40 ปี เพิ่มเป็น
71.19 ปี ในระยะเวลาเดี ย วกั น ส าหรั บ ผู้ ห ญิ ง อายุ ค าดเฉลี่ ย จาก 84.93 ปี เพิ่ ม เป็ น 86.61 ปี และอายุ
คาดหวังทางสุขภาพ จาก 72.65 ปี เพิ่มเป็น 74.21 ปี ในระยะเวลาเดียวกัน (รูปที่ 12)
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รูปที่ 12 การเปลี่ยนแปลงของอายุคาดเฉลี่ยและอายุคาดหวังทางสุขภาพ

ที่มา : ทาเคดะ (2559: 7)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร ที่จานวนและสัดส่วนของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการมีชีวิตขัยยืนยาวขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุเมื่อ
เกษียณ และความมั่นคงทางสังคมโดยเฉพาะทางด้านสุขภาพและสุขภาวะของผู้สูงอายุในวั ยชราภาพ รัฐบาล
ญี่ปุ่ น จึงได้มีการปรับ ปรุงแก้ไขกฎหมายและการใช้น โยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่ อมาคุ้มครองสิ ทธิของ
ผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังต่อไปนี้
3.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองสิทธิดา้ นเศรษฐกิจ
การคุ้มครองสิ ทธิทางเศรษฐกิจของผู้สู งอายุ รัฐ บาลญี่ ปุ่ นได้กาหนดกฎหมายเกี่ย วกับการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ ภายใต้ระบบการจ้างงานแบบญี่ปุ่นที่เป็น “ระบบการจ้างงานตลอดชีวิต (Life time employment
system)” 138 มิ ไ ด้ เกิ ด จากการค านึ ง ถึ ง การคุ้ ม ครองด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในแบบของประเทศตะวั น ตก

138

“ระบบการจ้ า งงานตลอดชี วิ ต ” (Life time employment) เป็ น ระบบที่ น ายจ้ างจะรั บ คนเข้ าท างานหลั งจบ
การศึกษา จนกระทั่งเกษียณ โดยมีระบบการฝึกอบรมทักษะการทางานในระหว่างการทางาน (On-the-job training) ซึ่งเป็น
ทักษะอาชีพที่ใช้เฉพาะการทางานหรือเทคโนโลยีของนายจ้าง มีระบบการจ่ายค่าจ้างตามอาวุโสหรืออายุในการทางาน มีระบบ
การเลื่อนขั้น และระบบสวัสดิการที่จัดให้โดยนายจ้าง รวมทั้งระบบแรงงานสัมพันธ์ที่สหภาพแรงงานได้รับการสนับสนุนจาก
นายจ้าง (Enterprise union) ระบบการจ้างงานตลอดชีวิต ทาให้ตลาดแรงงานของญี่ปุ่น เป็นตลาดแรงงานที่การเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างนายจ้างเกิดขึ้นน้อย ลูกจ้างจะมีความซื่อสัตย์ต่อนายจ้าง เงื่อนไขการจ้างงานต่าง ๆ ก็เป็นไปด้วยการต่อรอง
ภายในและมีความรอมชอมสูง.
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กฎหมายการคุ้มครองการจ้างงานของผู้สูงอายุ เกี่ยวข้องกับกฎหมายสาคัญ 2 ฉบับและมีการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.2.2.1 กฎหมายมาตรการการจ้างงาน (The Employment Measure Act – EMA)
ในปี 1966 รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น ได้ บั ญ ญั ติ กฎหมายมาตรการการจ้ า งงาน (The Employment
Measure Act – EMA) เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการจ้างงานในกระบวนการรับสมัครและการรับแรงงานเข้า
ทางานในสถานประกอบการ จากการเปลี่ ย นโครงสร้างประชากรและผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ ทาให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อผู้สูงอายุให้สามารถทางานต่อไปอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการเกษี ยณตามภาคบั งคับ เป็ น กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านตลาดแรงงานของญี่ ปุ่นแ ละ
ลักษณะเฉพาะของระบบการจ้างงานแบบญี่ปุ่น กฎหมาย EMA จึงเป็นการบังคับหรือการกาหนดให้ นายจ้าง
ต้องมี “ความพยายาม” (To endeavor หรือ to make efforts) ในการสร้างโอกาสการจ้างงานอย่างเท่ า
เทียมกันแก่ผู้ที่ต้องการทางานในการรับสมัคร (Recruitment) และการรับเข้าทางาน (Hiring)

(1) การแก้ไขกฎหมายเพือ่ ต่อต้านการเลือกปฏิบัตติ ่ออายุในปี 2001
จากผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจ ฟองสบู่ในช่วงทศวรรษ 1990s แตก ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปต้อง
ประสบกับปัญหาการว่างงานอันเป็นผลจากการปฏิรูปโครงสร้างองค์กร และมีความยากลาบากในการได้งาน
ใหม่ เนื่องจาก ประการแรก ระบบการจ้างงานของญี่ปุ่นไม่เอื้ออานวยต่อการจ้างงานแรงงานตกงานที่มีอายุวัย
กลางคนเข้าทางานเพื่อการจ้างงานระยะยาว (ภายใต้ระบบการจ้างงานตลอดชีวิต) ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ
สถานประกอบการของญี่ปุ่น ประการที่สอง การเข้าทางานในวัยกลางคน ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ต้องการทางานเคย
ทางานในสถานประกอบการอื่นมาก่อน จะได้รับเข้าทางานจากสถานประกอบการใหม่ได้ ยาก ถึงแม้ว่าจะมี
สถานประกอบการที่ต้องการได้คนงานใหม่นอกฤดูกาลสมัค รงาน นายจ้างก็มักจะติดประกาศในการรับสมัคร
และการรับเข้าทางาน ว่า “สาหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี” ซึ่งถือได้ว่ามีการเลือกปฏิบัติต่ออายุในการจ้างงาน
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทาให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย EMA ในปี 2001 โดย
กาหนดให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ จะต้องมี “ความพยายามในการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน” แก่ผู้ที่
ต้องการทางานในการรับสมัครและการรับเข้าทางานโดยไม่คานึงถึงอายุ (to ‘endeavor to provide equal
opportunity’ to workers in relations to recruitment and hiring irrespective of age) เพื่ อให้ ผู้ ที่
ต้องการทางานได้แสดงศักยภาพของตนเองในการทางานได้เต็มที่ โดยกฎหมายนี้ ได้มีข้อยกเว้นด้วยเหตุผล
10 ประการแก่ น ายจ้ า งหรื อ สถานประการในการจ ากั ด อายุ ซึ่ ง ได้ ร ะบุ ไว้ แ นวทางปฏิ บั ติ ข องกระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (the guidelines of the Ministry of Health, Labor and Welfare)
ข้ อ ยกเว้ น ในการเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ อายุ นั้ น แนวปฏิ บั ติ ข องกระทรวงฯ ได้ จั ด แบ่ ง ออกได้ เป็ น
3 ประเภท รวม 10 เหตุผล ได้แก่
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ประเภทที่ 1 การจากัดอายุสามารถกระทาได้ ภายใต้เหตุผลในด้านคุณสมบัติของอาชีพ ดังนี้
a-1 ความจาเป็นของนายจ้างเพื่อความราบรื่นในการให้บริการทางธุรกิจแก่กลุ่มลูกค้าในช่วงอายุ
เป้าหมาย
a-2 ความจาเป็นโดยสุจริตในงานศิลปะ หรืองานบันเทิง
a-3 ความจาเป็นในการป้องกันอุบัติเหตุหรือการสร้างมั่นใจในความปลอดภัยในการทางานในแง่
ของความถีใ่ นการเกิดอุบัติเหตุของสถานที่ทางาน
a-4 ความจาเป็นในการทางานอย่างราบรื่นในงานที่ต้องอาศัยกาลังกายหรือความแข็งแรงของ
สายตา ซึ่งมักจะเสื่อมถอยไปตามอายุ
ประเภทที่ 2 การกาหนดการจากัดอายุทาได้ตามกฎหมาย ในกรณี
b-1 สถานประกอบการนั้ น มีการจ้างงานผู้ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้น ไป หรือผู้ ที่ อยู่ ในกลุ่ มอายุ
เฉพาะ ภายใต้นโยบายการส่งเสริมการจ้างงาน และการอุดหนุนโดยรัฐ
b-2 มีการจ้างงานเฉพาะที่กฎหมายกาหนด
ประเภทที่ 3 การเลือกปฏิบัติต่ออายุทาได้เพื่อคงไว้ซึ่งการปฏิบัติการจ้างงานแบบญี่ปุ่น ในกรณี
c-1 สถานประกอบการรั บ สมั ค รงานและรั บ เข้ าท างานกลุ่ ม อายุ เฉพาะ เช่ น ผู้ ที่ เพิ่ ง ส าเร็ จ
การศึกษา (new graduates) เพื่อให้การอบรมทักษะฝีมือในระยะยาว
c-2 สถานประกอบการรับสมัครงานและรับเข้าทางานผู้ที่เป็นกลุ่มอายุที่มีสัดส่วนต่า เพื่อรักษา
ความสมดุลของคนงานตามกลุ่มอายุเพื่อคงไว้ซึ่งการประกอบการและความต่อเนื่องในการถ่ายทอดทักษะและ
องค์ความรู้
c-3 สถานประกอบการรับสมัครงานและรับเข้าทางานของกลุ่มอายุเฉพาะ โดยพิจารณาถึงอายุ
เกษียณภาคบังคับ และช่วงเวลาจาเป็นระหว่างการรับเข้าทางานและการเกษียณ เพื่อให้คนทางานได้แสดง
ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ พัฒนาความสามารถในการทางานตามหน้าที่
c-4 สถานประกอบการรับสมัครงานและรับเข้าทางานกลุ่มอายุเฉพาะ เมื่อมีความจาเป็นในการ
ปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงระบบค่าจ้างที่มีอยู่ เนื่องจากระบบค่าจ้างที่เกี่ยวพันกับอายุ (Seniority-base wage
system) ไม่เหมาะสมกับการจ้างผู้มีอายุวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย EMA ที่กาหนดให้นายจ้างมี “หน้าที่ที่ต้องพยายาม” ให้มีความเท่า
เทียมกันในโอกาสการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติต่ออายุ มีผลกระทบต่อการเลือกปฏิบัติต่ออายุน้อยมาก ด้วย
เหตุผลหลายประการ คือ
ประการแรก นายจ้ า งสามารถใช้ ข้ อ ยกเว้ น ตามแนวปฏิ บั ติ (Guidelines) ของกระทรวง
สาธารณสุ ข แรงงาน และสวั ส ดิ ก าร ในการก าหนดอายุ ไว้ ในการรั บ สมั ค รงานและการรับ เข้ า ท าง านได้
นอกจากนั้ น กฎหมายความมั่ น คงในการจ้ า งงาน (Employment Security Act - ASA) มาตรา 5-5
ก าหนดให้ “หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งพยายาม (Duty to endeavor)” เป็ น สิ่ ง ที่ ไม่ ผิ ด กฎหมาย เนื่ อ งจากไม่ ได้ เป็ น

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 95

“หน้ าที่ตามกฎหมายที่ต้องพยายาม (Legal duty to endeavor)” ดังนั้น นายจ้างมีห น้าที่ แค่แสดงความ
พยายามในการกระทา ไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องทา
ประการต่อมา นายจ้างหรือสถานประกอบการสามารถเลื อกปฏิบัติต่ออายุในการจ้างงานผู้ ที่
ต้องการทางานโดยใช้ข้อยกเว้น ตามที่กฎหมายบัญ ญั ติ โดยที่ผู้ ที่ต้องการทางานก็ไม่มีสิ ทธิในการฟ้ องร้อง
เกี่ยวกับการจ้างงานหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ เนื่องจาก มาตรา 3 ในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (Article 3
under Labor Standards Act - LSA) ปี 1947 ซึ่งระบุถึงหลักการการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในสัญญาจ้างงาน
ได้ ห้ า มการเลื อ กปฏิ บั ติ ในด้ านเชื้ อ ชาติ สถานภาพทางสั ง คม และความเชื่ อ ทางศาสนา เท่ านั้ น รวมทั้ ง
รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น ปี 1946 ก็ให้การประกันความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย และห้ามการเลือกปฏิบัติต่อ
ชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม หรือครอบครัวที่กาเนิด (มาตรา 14 วรรค 1) การ
เลือกปฏิบัติต่ออายุ จึงไม่ได้มีการระบุชัดเจนในกฎหมายเหล่านี้ ดังนั้น ถึงจะมีการฟ้องร้องโดยการตีความว่าผิด
กฎหมายเกี่ยวกับหลักการด้านการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน รวมทั้งหลักการภายใต้กฎหมาย EMA (มาตรา
7) การตีความภายใต้หลักการการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนี้ ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากนักกฎหมายแรงงาน
ดังเช่น กรณีการตัดสินของศาลสูงในกรณีของ Mitsubishi Jushi ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทปฏิเสธจ้างผู้สมัครงานที่
ไม่ได้เปิดเผยถึงกิจกรรมในสมัยที่เป็นนักศึกษา บริษั ทปฏิเสธการรับเข้าทางาน เนื่องจากบุคคลผู้นี้โกหกในการ
สัมภาษณ์ การปฏิเสธรับเข้าทางานในกรณีนี้ ผู้ฟ้องร้องอาจกล่าวอ้างว่าเป็นการผิดหลักการของความเท่าเทียม
กันในการจ้างงานภายใต้กฎหมาย LSA และรัฐธรรมนูญก็มีการประกันเสรีภาพในความเชื่อ (มาตรา 19) และ
ความเท่าเทียมกัน (มาตรา 14) อย่างไรก็ตาม ศาลสูงได้พิจารณาตัดสินว่า สิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่กาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้โดยตรงต่อส่วนบุคคล นอกจากนั้น ศาลยังตัดสินว่า หลักการในการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย LSA จะใช้บังคับในกรณีของเงื่อนไขการทางานหลังการรับเข้าทางาน
(Post hiring working conditions) ไม่ ใช้ บั งคั บ ในกระบวนการระหว่ า งการรั บ เข้ าท างาน ศาลได้ เน้ น ว่ า
หลักการของเสรีภาพในการทาสัญญา ควรจะใช้กับ กรณีที่ไม่ใช่การฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกาหนดข้อจากัดใน
การรับเข้าทางาน139
ดังนั้น การเลือกปฏิบัติต่ออายุ เป็นกรณีที่ไม่มีการระบุอย่า งชัดเจนในกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย LSA ของประเทศญี่ปุ่น แต่เริ่มเป็นกรณีที่มีการดาเนินการในลักษณะของ “หน้าที่ที่ต้องพยายาม”
(Duty to endeavor) โดยนายจ้าง แต่ไม่ใช่ในลักษณะของการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย

(2) การแก้ไขกฎหมาย EMA ในปี 2007
เนื่ องจากการพิ พ ากษ์ วิจ ารณ์ เกี่ย วกับ มาตรา 7 ของกฎหมาย EMA และ Guidelines ของ
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ว่า เป็นเพียงหน้าที่ที่นายจ้างหรือสถานประกอบการต้องมีความ
พยายามในการปฏิบัติ และมีข้อยกเว้นมากมาย ทาให้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งสาคัญเกี่ยวกั บกฎหมายฉบับนี้ใน
ปี 2007 โดยเฉพาะ มาตรา 10 ได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของนายจ้างจาก “หน้าที่ที่ต้องพยายาม” (“Duty to
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96 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
endeavor”) ไปเป็น “หน้าที่ตามกฎหมาย” (“Legal duty”) ดังนั้น นายจ้างไม่สามารถกาหนดเพดานอายุ
รับสมัครและรับเข้าทางานได้อีกต่อไป เนื่องจากเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย และผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติต่ออายุ
ก็สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่งต่อไปได้
การแก้ไขกฎหมายในปี 2007 ได้มีการกาหนดแนวปฏิบัติในการสร้างระบบการแจ้งหรือรายงานที่
เป็นภาคบังคับ ( a system of mandatory notification) ซึ่งนายจ้างต้องรายงานต่อสานักงานความมั่นคง
การจ้ างงานสาธารณะ (the Public Employment Security Office) ในกรณี ที่ มี ก ารจ้ างงานและจ าแนก
(employment and separation) คนงานต่างชาติ นับเป็นการเพิ่มเติมหน้าที่ของนายจ้าง
อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่แก้ไขในปี 2007 ยังคงข้อยกเว้น 6 ประการจากข้อยกเว้นเดิม ทาให้
นายจ้างยังสามารถดาเนินการการเลือกปฏิบัติต่ออายุได้ ในกรณีต่อไปนี้
1. การกาหนดการจากัดอายุสาหรับการรับเข้าทางานตามอายุเกษียณภาคบังคับได้
2. การกาหนดการจากัดอายุสาหรับการรับเข้าทางานในกรณีที่มีกฎหมายให้จากัดอายุเฉพาะงานได้
3. การรับเข้าทางานผู้ที่จบการศึกษาใหม่หรืออายุน้อยตามกาหนดได้ เพื่อให้โอกาสคนเหล่านี้
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงทักษะฝีมือด้านอาชีพเพื่อการทางานในระยะยาวได้
4. การรับเข้าทางานผู้ที่อยู่ในช่วงอายุน้อยที่ต้องการ เพื่อคงความต่อเนื่องในทักษะของอาชีพและ
องค์ความรู้
5. การกาหนดการจากัดอายุได้โดยสุจริต ในกรณีของงานศิลปะ หรือ การบันเทิง
6. การจ้างงานผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือคนในกลุ่มอายุที่กาหนด ตามนโยบายการจ้างงานที่รัฐ
กาหนด
ดังนั้น ผลของการแก้ไขกฎหมายนี้ ทาให้ข้อยกเว้นเดิม 4 ประการถูกตัดออกไป ได้แก่ เหตุผล
ทางด้านการดาเนินธุรกิจอย่างราบรื่นต่อลู กค้า การป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ทางาน การคงสภาพหน้าที่ทาง
กายภาพของคนงาน และการคงระบบค่าจ้างบนฐานของอายุ ข้อยกเว้นด้วยเหตุผลที่เหลื ออีก 6 ประการ
ข้างต้น เช่น การที่นายจ้างสามารถกาหนดการเกษียณภาคบังคับไว้ที่ 60 ปี และการจ้างคนงานภายใต้สัญญา
จ้างที่ไม่กาหนดระยะเวลา ทาให้น ายจ้างสามารถกาหนดอายุเกษียณภาคบั งคั บไว้ที่ 60 ปีได้ และสามารถ
ยืดหยุ่นการจ้างงานหลังอายุเกษียณภาคบังคับออกไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุให้ ทางานต่อไปหลังเกษียณที่ได้บัญญัติขึ้นในปี 1986 และมีการแก้ไขในปี
2004 กฎหมายดั งกล่ าว คื อ กฎหมายว่ าด้ ว ยความมั่ น คงในการจ้ างงานผู้ สู งอายุ (The Act Concerning
Stabilization of Employment of Older Persons) ดังรายละเอียดที่จะแสดงในหัวข้อย่อยต่อไป
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3.2.2.2 กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงด้านการจ้างงานผูส้ งู อายุ ปี 1986
(The Act Concerning Stabilization of Employment of Older Persons)
กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงในการจ้างงานผู้สู งอายุ (The Act Concerning Stabilization of
Employment of Older Persons) เป็ น กฎหมายที่ มี ก ารพั ฒ นามาจากกฎหมายการส่ งเสริม การจ้ างงาน
แรงงานวั ย กลางและวั ย สู ง อายุ (The Act for Promoting Employment of Middle-aged and Older
Persons) ปี 1971 ที่บัญญัติขึ้นเพื่อกากับดูแลการจ้างงานของกลุ่มลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยการ
กาหนดเป้าหมายการจ้างงานที่เป็นสัดส่วนของกลุ่มลูกจ้างดังกล่าวตามประเภทงานของสถานประกอบการ ซึ่ ง
ต่อมาในปี 1976 เป้าหมายสัดส่วนของกลุ่มลูกจ้างดังกล่าวตามประเภทงานได้ถูกยกเลิกไป โดยให้นายจ้างต้อง
จ้างงานตามเป้าหมายที่เป็นสัดส่วนเดียว คือ ตั้งแต่ร้อยละ 6 ขึ้นไปในการจ้างงานลูกจ้างสูงวัยที่มีอายุระหว่าง
60 ถึง 65 ปี

(1) การแก้ไขกฎหมายการส่งเสริมการจ้างงาน ตัง้ แต่ปี 1986
ในปี 1986 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการส่งเสริมจ้างงานแรงงานวัยกลางและวัยสูงอายุ
เป็ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงในการจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ (The Act Concerning the Stabilization of
Employment of Older Persons) วัตถุประสงค์ของกฎหมายความมั่นคงในการจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นการ
สร้างมาตรการโดยรวมในการคงการจ้างงานผู้สูงอายุและความมั่นคงทางอาชีพให้กับผู้สูงอายุ โดยการขยาย
เวลาเกษียณอายุและการใช้ระบบการจ้างงานต่อเนื่อง กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดหน้าที่ของนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการเพียงให้มี “ความพยายาม” (to endeavor) ในการกาหนดมาตรการสาหรับความมั่นคงในการ
จ้างงาน ซึ่งนายจ้างต้องพยายามทาให้เกิด คือ การกาหนดอายุเกษียณภาคบังคับที่ 60 ปี นอกเหนือจากการ
กาหนดเป้าหมายสัดส่วนการจ้างงานผู้สูงอายุ
ต่อมาในปี 1994 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ให้นายจ้างต้องกาหนดอายุเกษีย ณภาค
บั งคั บ ไว้ที่ 60 ปี และในเดื อนเมษายน 1998 การก าหนดอายุ เกษี ย ณต่ ากว่า 60 ปี เป็ น การกระท าที่ ผิ ด
กฎหมาย สาหรับในปี 2004 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนี้ส่งผลให้นายจ้างต้องมีหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal
duty to endeavor) ในการกาหนดมาตรการสาหรับการจ้างงานอย่างต่อเนื่องสาหรับลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 60
ปีขึ้นไป โดยให้นายจ้างที่กาหนดอายุเกษียณไว้ต่ากว่า 60 ปี ต้องดาเนินการมาตรการ ตามมาตรา 9 ของ
กฎหมาย140 เพื่อให้การจ้างงานผู้สูงอายุต่อไปถึงอายุ 65 ปี ดังมาตรการต่อไปนี้
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From “Employment of Older People after the Amendment of the Act Concerning Stabilization of
Employment of Older Persons: Current State of Affairs and Challenges,” by Makoto Fujimoto, 2008, Japan
Labor Review, 5(2), pp. 59 – 88.
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1. การเพิ่มอายุเกษียณภาคบังคับ
2. การสร้าง “ระบบการจ้างงานต่อเนื่อง”141 (หมายถึง ระบบที่ผู้สูงอายุสามารถทางานต่อไป
ตามที่ต้องการได้ หลังการเกษียณภาคบังคับ) หรือ
3. การยกเลิกการเกษียณภาคบังคับ
ต่ อ มาในปี 2012 ได้ มี ก ารแก้ ไขกฎหมายนี้ โดยยกเลิ ก ระบบที่ เอื้ อ ให้ น ายจ้ า งหรื อ สถาน
ประกอบการกาหนดข้อจากัดด้านคุณสมบัติลูกจ้างที่เ ข้าข่ายระบบการจ้างงานต่อเนื่อง และในปี 2016 มีการ
แก้ไขกฎหมาย ที่ส ร้ างโอกาสในการหางานในท้องถิ่นแก่ผู้ สู งอายุ ดาเนิ นการโดยองค์กรปกครองอิส ระใน
ท้องถิ่น142

(2) สาระสาคัญของกฎหมายว่าด้วยความมัน่ คงในการจ้างงานผูส้ งู อายุ
กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงในการจ้างงานผู้สูงอายุ นั้น มีวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรการที่จะ
รักษาการจ้างงานผู้สูงอายุ และสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดของมาตรการต่าง ๆ
มีดังนี143
้
(1) มาตรการการขยายอายุเกษียณ โดย 1) การห้ามเกษียณก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในกรณีที่
นายจ้างมีการกาหนดอายุเ กษียณ จะต้องกาหนดให้ เกษีย ณได้เมื่ออายุอย่า งน้อย 60 ปีขึ้นไป 2) มาตรการ
กระตุ้นการจ้างงานจนถึงอายุ 65 ปี ในกรณีที่นายจ้างที่กาหนดอายุเกษียณต่ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ จะต้องดาเนิน
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง (มาตรการความมั่นคงด้านการจ้างงานผู้สูงอายุ) ดังนี้ (ก) ขยายเวลาเกษียณอายุ
จนถึง 65 ปี (ข) ใช้ระบบการจ้างงานต่อเนื่องจนถึงอายุ 65 ปี (ค) ยกเลิกระบบเกษียณอายุ
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (MHLS) จะมีการแนะนาแนวทางในการดาเนิน
มาตรการส่งเสริมการจ้างงานแก่นายจ้าง หากนายจ้างได้รับการแนะนาให้ดาเนินมาตรการข้างต้นหลายครั้ง แต่
ไม่มีการดาเนินการเป็นรูปธรรม กระทรวงฯจะมีการออกหนังสือที่เป็นแนวปฏิบัติ (Guidelines) ให้นายจ้าง
และหากยังไม่ปฏิบัติตาม อาจทาการเปิดเผยชื่อบริษัทดังกล่าวต่อสาธารณะ ซึ่งจะทาให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน
จากผู้บริโภคได้ (Social sanctions) ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทและต่อผลประกอบการได้
(2) มาตรการส่ งเสริ ม ให้ ผู้ สู งอายุ ส มั ค รงานใหม่ อี ก ครั้ ง (Re-employment) โดย 1) ด าเนิ น
มาตรการช่วยเหลือการสมัครงานใหม่ ในกรณีที่ลูกจ้างมีอายุระหว่าง 45 – 65 ปี จะต้องออกจากงานเนื่องจาก
141

“ระบบการจ้างงานต่อเนื่อง” หมายถึง ระบบที่ลูกจ้างจะต้องมีคุณสมบัติบางประการที่ระบุ เช่น การมีสุขภาพกายที่
แข็งแรงในระดับที่ กาหนด ตามมาด้วยการถึงอายุเกษียณภาคบังคับ ลูกจ้างจะได้รับ โอกาสในการสรุปสัญ ญาทีมีกาหนด
ระยะเวลาต่อไปกับนายจ้าง ดังนั้น ภายใต้กฎหมายนี้ นายจ้างจะกาหนดอายุเกษียณที่ 60 ปี และจะทาสัญญาจ้างงานต่อโดยมี
การกาหนดอายุสัญ ญาจ้างงานไว้ระหว่างอายุ 60 – 65 ปี ต่อไป เข่น การขยายเวลาการเกษียณ โดยมีผ ลบังคับ ใช้ตั้งแต่
เมษายน 2006.
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จาก สภาวการณ์ปัจจุบันของการจ้างงานผู้สูงอายุและมาตรการของรัฐ, โดย โยชิฮิโระ ยามาชิตะ, 2559, เอกสาร
ประกอบการสัมมนาการจ้างงานผู้สูงอายุ จัดโดย กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ JICA และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2559, สืบค้นจาก https://www.th.emb-japan.go.jp/jp/jis/2016/1617mhlw-th.pdf.
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การเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องพยายามดาเนินมาตรการที่ จาเป็นในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างเหล่านี้ตามความ
ประสงค์ของลูกจ้าง เช่ น ช่วยหาข้อมูลการประกาศรับสมั ครงาน เป็นต้น 2) ออกหนังสือชี้แจงการเลิกจ้าง
ลูกจ้างจานวนมาก ในกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ทาให้ลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง 45 – 65 ปี เป็นจานวนมากในระดับ
หนึ่ งต้องออกจากงาน นายจ้ างจะต้อ งยื่ น หนั งสื อชี้ แจงต่ อส านั ก งานเพื่ อความมั่น คงทางอาชีพ ที่ เรี ย กว่า
“Hello Work” และ 3) ออกหนังสือช่วยเหลือการหางาน ในกรณีที่ลูกจ้างอายุระหว่าง 45 – 65 ปีจะต้อง
ออกจากงาน เนื่องจากการเลิกจ้าง เป็นต้น นายจ้างจะต้องทาหนังสือช่วยเหลือการหางานให้ แก่ลูกจ้างตาม
ความประสงค์ที่จะหางานใหม่ทาต่อไป
(3) การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ สู ง วั ย (Silver Human Resources Center) โดยผู้ ว่ า
ราชการทุกจังหวัดจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ในการสร้างโอกาสที่จะได้ทางานชั่วคราว
ระยะสั้น หรือ งานที่มีลักษณะเบาและง่าย ตามความประสงค์ของผู้ออกจากงานเนื่องจากการเกษียณ และของ
ผู้ สู งอายุ อื่ น ๆ ที่ อ อกจากงาน 2) หน้ าที่ ข อง Silver Human Resources Center คื อ 1) สร้ างและเสนอ
โอกาสที่จะได้ทางานชั่วคราวระยะสั้น (ประมาณ 10 วันต่อเดือนเป็นอย่างมาก) หรืองานที่มีลักษณะเบาและ
ง่าย (ประมาณ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 2) แนะนางานในข้อ 1) ให้กับผู้สูงอายุตามความประสงค์ 3) จัดอบรม
ความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการทางานในข้อ 1) และ 4) งานอื่น ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการทางานใน
ข้อ 1) ของผู้สูงอายุที่ออกจากงาน
Silver Human Resources Center สามารถเรียกค่าธรรมเนียมในการช่วยแนะนางานได้ หรือ
ทาการจัดหาแรงงานได้หากมีการยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์
ในกรณี ที่ เป็ น งานที่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ก าหนดส าหรั บ แต่ ล ะหมู่ บ้ า น ต าบล หรื อ อ าเภอ
ผู้ประสงค์จะทางานในท้องถิ่นดังกล่าว สามารถทาได้ถึง 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3.2.2.3 กลไกในการบังคับใช้กฎหมายเกีย่ วกับการจ้างงานผูส้ งู อายุ
กลไกการบังคับใช้กฎหมาย EMA นั้น เป็นการบังคับใช้ผ่านกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ
สวัสดิการ (the Ministry of Health, Labor and Welfare – MHLW) โดยมีการให้แนวปฏิบัติแก่นายจ้างที่
จะต้องดาเนินการตาม หากไม่ดาเนินการ กระทรวงฯ ก็จะประกาศรายชื่อบริษัทต่อสาธารณะ ในลั กษณะของ
การสร้าง Social sanction ผ่านผู้บริโภค
ประสิทธิภาพของกฎหมายการเลือกปฏิบัติต่ออายุ นั้น Sakuraba144 ได้แสดงผลการสารวจว่า
การเลือกปฏิบัติต่ออายุในการรับสมัครงาน ลดลงในปี 2008 โดยการรับสมัครผู้เข้ าทางานใหม่ไม่มีการระบุ
เพดานอายุ มี เพิ่ มมากขึ้ น จากร้อ ยละ 55.3 เป็ น ร้ อยละ 76.3 หลั ก จากการแก้ ไขกฎหมาย EMA ส าหรับ
ยามาชิ ตะ 145 ได้ แสดงให้ เห็ น ถึ งแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงการมีงานท าของผู้ สู งอายุ ที่ เพิ่ ม ขึ้น หลั งปี 2006
หลังจากที่มีการแก้ไขกฎหมาย EMA และกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงในการจ้างงานผู้สูงอายุ (รูปที่ 13)
144

Op.cit.
Op.cit.
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รูปที่ 13 อัตราการมีงานทาของผู้สูงอายุญี่ปุ่นระหว่างปี 1990 – 2015

หมายเหตุ: ปรับปรุงจากการนาเสนอของ ยามาชิตะ 2559)
อย่ างไรก็ตาม ส าหรับ นั กวิช าการยังมีความสงสั ย เกี่ยวกับ ประสิ ท ธิภ าพของการกระทบของ
กฎหมายนี้ เพราะยั งมีเหตุผลที่ใช้เป็ น ข้ อยกเว้นแก่น ายจ้ างอยู่ห ลายข้อ และในกรณี ของการเกิดการเลือก
ปฏิบัติต่ออายุในการรับสมัครและการรับเข้าทางานโดยไม่เป็นเหตุผลตามกฎหมาย การเยียวยาความเสียหาย
ต่อผู้ถูกเลือกปฏิบัติก็เป็นเพียงผิวเผิน เช่น การจ่ ายค่าชดเชยในการเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการ
ยากที่หาหลักฐานมาพิสูจน์การที่สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ยิ่งกว่านั้น มาตรา 10 ของกฎหมาย
EMA ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงการเลือกปฏิบัติต่ออายุในทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การดาเนินการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
อายุ แต่มีผลทางด้านการเลือกปฏิบัติต่อผู้เยาว์หรือผู้สูงอายุ เช่ นการกาหนดระยะเวลาของประสบการณ์ใน
อาชีพในการสมัครงาน
Sakuraba146 ได้ตั้งประเด็นคาถามว่า การออกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่ออายุในการรับ
สมั ครและการรับ เข้าท างานในการจ้ างงานนั้ น เป็ น มาตรการที่ ใช้ แนวทางด้ านนโยบายทางการจ้างงาน
(Employment policy approach) หรื อ เป็ น มาตรการที่ ใ ช้ แ นวทางด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Human right
approach) แนวทางด้านสิทธิมนุษยชน จะเป็นการพิจารณาถึงความแตกต่างในการกระทาบนพื้นฐานของสิ่งที่
146

Op.cit.
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ต้องห้าม เช่น เพศ หรือ ชาติพันธุ์ ว่าเป็นการละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลจากการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ตรงข้ามกับ
แนวทางด้านนโยบายการจ้างงาน เป็นการใช้เครื่องมือทางนโยบายหลายด้านหรื อหลายอย่างในการสนับสนุน
ให้คนมีงานทา โดยเน้นปัจจัยจูงใจต่าง ๆ ที่สามารถนาไปสู่การจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางนโยบายการจ้าง
งาน การดาเนินการจัดการเหล่านี้ จึงมักจะเป็นการกระทาแบบแยกส่วนและนาแต่ละส่วนมาปะติดปะต่อกัน
สาหรับ Sakuraba ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากฎหมายการเลือกปฏิบัติต่ออายุภายใต้กฎหมายมาตรการการ
จ้างงาน (EMA) เป็นการใช้แนวทางนโยบายการจ้างงาน
โดยสรุป ในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่ออายุในการจ้างงานผู้สูงอายุภายใต้กฎหมาย EMA นั้น
กฎหมายดังกล่ าวเป็ น กฎหมายที่บั ญ ญั ติขึ้นมาภายใต้แนวทางนโยบายการจ้างงาน มากกว่าแนวทางสิ ท ธิ
มนุษยชน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของญี่ปุ่น เป็นวิธีการในการบรรลุเป้าหมายในการจ้างงานผู้สูงอายุและผู้ที่ยังไม่
สูงอายุอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในการเพิ่มการกากับดูแลการ
จ้างงานในทางปฏิ บั ติ การกาหนดอายุ เกษี ย ณภาคบั งคับ และการจ้างงานผู้ ที่ เพิ่ งจบการศึ กษา ถือว่า เป็ น
ความสาเร็จระดับหนึ่งในการบูรณาการเข้ากับระบบการจ้างงานระยะยาวของญี่ปุ่น (ภายใต้ระบบการจ้ างงาน
ตลอดชีพ ที่เป็นระบบฝังรากมานานของญี่ปุ่น) เพราะเป็นที่กังวลกันว่า การห้ามการกระทา เช่ น การเลือก
ปฏิบัติต่ออายุเป็ น การผิดกฎหมายนั้ น อาจจะทาให้ การบริหารจัดการการจ้างงานของนายจ้ างที่ปฏิบัติอยู่
พังทลาย และนายจ้างไม่มีระยะเวลาในการปรับตัวสร้างระบบการจ้างงานแบบใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ทัน
สาหรับกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงในการจ้างงานผู้สูงอายุ ได้มีการกาหนดกลไกที่ชัดเจน คือ
มาตรการการขยายอายุเกษียณภาคบังคับถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์ การจัดตั้งสานักงานเพื่อความมั่นคงทางชีพ
(Hello Work) เพื่อมากากับดูแลการเลิกจ้างและความช่วยเหลือจากนายจ้างต่อลูกจ้างในการให้ข้อมูลหรือออก
หนั งสื อรับรองแก่ลู กจ้างในการหางานใหม่ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ ผู้ สูงวัย (Silver Human
Resource Center) ในระดับ ท้ องถิ่น ที่ จัดตั้ งโดยผู้ ว่าราชการจังหวัดทุ ก จั งหวัด เป็ น ศูน ย์ในการจั ดหางาน
ชั่วคราวระยะสั้ น หรืองานที่มีลักษณะเบาและง่าย การอบรมให้ความรู้และทักษะในงานที่ผู้สูงอายุต้องการ
ทางาน ส่งผลให้ เกิดการสร้างงานแก่ผู้สูง อายุมีงานทามากขึ้นตามศักยภาพและความต้องการได้ รวมทั้งการ
สร้างความมั่นคงในในรายได้ภายใต้ระบบบานาญพื้นฐานและระบบบานาญลูกจ้างที่มีทั้งแบบบานาญสวัสดิการ
และแบบประกันสังคม อย่างไรก็ตาม ในอนาคต การกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่ออายุโดยการ
บั ญ ญั ติเป็ น กฎหมายมาบั งคับ ใช้ในการกากับดูแลการจากัดอายุในการรับเข้าทางาน จะมีแนวโน้ มที่จะใช้
แนวทางด้านสิทธิมนุษยชน จากความกดดันจากให้ญี่ปุ่นต้องแก้ไขกฎหมายการเลือกปฏิบัติต่ออายุให้เป็นไป
ตามกฎหมายสากล
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3.2.3 มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
3.2.3.1 รัฐธรรมนูญของญีป่ ุ่นปี 1947 และระบบการประกันสังคม (Social Security Systems)
รัฐธรรมนู ญ ของญี่ ปุ่ น ที่บั ญ ญั ติ ขึ้น ในปี 1947 มาตรา 25 ได้กาหนดหลั กการพื้ นฐานของการ
พัฒนาระบบประกันสังคม และหลักการนี้จึงเป็นพื้นฐานของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม
ต่อมา
(1) ระบบประกันสังคม (Social Security System): ในปัจจุบัน ระบบประกันสังคมของญี่ปุ่ น
ประกอบไปด้ ว ยโครงการส าคั ญ 5 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการด้ านบ านาญสาธารณะ (Public pension)
โครงการด้านการประกันสุขภาพ (Health insurance) โครงการด้านการประกันการดูแลระยะยาว (Longterm care insurance) โครงการด้านการประกันการจ้างงาน (Employment insurance) และโครงการด้าน
การประกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทางาน พลเมืองทุกคนต้องเข้าร่วมอยู่ในโครงการด้านบานาญสาธารณะ
และโครงการด้านการประกัน สุ ขภาพ ดั งนั้น โครงการทั้งสองจึ งเป็ นโครงการที่ ครอบคลุ ม พลเมืองทุกคน
(Univeral coverage) ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญของระบบประกันสังคมของญี่ปุ่น ยิ่งกว่านั้น พลเมืองอายุ 40 ปี
ขึ้นไปจะได้รับการคุ้มครองครอบคลุมถึงการประกันการดูแลระยะยาว และผู้เป็นลูกจ้างจะได้รับการคุ้มครอง
การตกงานจากการประกันการจ้างงาน และการประกันอุบัติเหตุจากการทางาน147
(2) แหล่งเงินสนับสนุน: แหล่งเงินสนับสนุนในการบริหารจัดการระบบประกันสังคมมาจากค่าเบี้ย
ประกันสังคม (Social insurance premiums) และเงินอุดหนุนจากภาษี (Subsidy from tax revenue) ค่า
เบี้ ยประกันสั งคมเป็ นการร่วมจ่าย (Co-payments) โดยผู้ประกันตนตามความสามารถจ่าย (ระดับรายได้)
ดั ง นั้ น การประกั น สั ง คมในประเทศญี่ ปุ่ น คื อ การร่ ว มกั น รั บ ความเสี่ ย งในหมู่ ข องผู้ ป ระกั น ตน และใน
ขณะเดียวกัน เป็นการช่วยกันกระจายรายได้ในหมู่ผู้ประกันเช่นกัน
(3) หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ: ในด้ า นการบริ ห ารระบบประกั น สั ง คมและผู้ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการ
ประกั น สั งคมนั้ น ได้ แ ก่ กระทรวงสาธารณสุ ข แรงงานและสวั ส ดิ ก าร (Ministry of Health, Labor and
Welfare – MHLW) เป็นหน่วยงานรัฐที่มีอานาจเต็มในการบริห ารจัดการ โดย MHLW จะกาหนดมาตรฐาน
ระดับชาติและส่ งเสริมโครงการประกั น สั งคมที่ มีความส าคั ญ และจาเป็ นต่อประเทศในการที่จะต้องมีการ
ด าเนิ น การ ในขณะที่ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (The Cabinet Office) จะมี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการวางแผน
นโยบายพื้ น ฐานของรัฐ (The governmental basic policy plans) ที่ เกี่ย วข้องกับ การประกั นสั งคม เช่ น
นโยบายการสูงอายุ ของประชากรและการดูแลเด็ก และอื่น ๆ สาหรับรัฐบาลในระดับท้องถิ่น เช่น จังหวัด
(Prefectures) และเทศบาล (เมือง ตาบล และหมู่บ้าน) จะนาแผนนโยบายพื้นฐานของรัฐไปดาเนินการด้าน
บริการประกันสังคมต่าง ๆ รัฐบาลในระดับท้องถิ่นจะมีสานักงานสวัสดิการสังคม ศูนย์สาธารณสุข ในปัจจุบัน
การกระจายอานาจได้ดาเนินการไปในรูปแบบของการมอบอานาจ (delegating) ให้ กับรัฐบาลท้องถิ่น โดย
147

สรุปสาระสาคัญ จาก Social Security in Japan (2014 edition), by National Institute of Population and
Social Security Research, 2014, Retrieve from http://www.ipss.go.jp/s-info/e/ssj2014/PDF/ssj2014.pdf
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รัฐบาลกลางอุดหนุนเงินงบประมาณแก่รัฐบาลท้องถิ่น บนฐานของแนวคิด “ความเป็นอิสระของท้องถิ่น ”
(“Local autonomy”)
(4) ระบบ “หมายเลขของฉัน (“My Number”): เนื่องระบบประกันสังคมประกอบไปด้วยหลาย
โครงการ การบริ ห ารจัดการด้านผลประโยชน์ และการจ่ายเบี้ยประกัน (contributions) มี การดาเนิน การ
แยกกันมาก่อนทาให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้เข้าร่วมโครงการและการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว ได้มีการบัญญัติกฎหมายประกันสังคมและหมายเลขภาษี (The Social Security and Tax Number
Law) ในปี 2013 และมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2016 โดยให้มีการกาหนดหมายเลขเฉพาะบุคคลแก่ผู้เข้า
โครงการทุกคน รวมทั้งผู้อยู่อาศัย ชาวต่างชาติและบริษัทต่างชาติในญี่ปุ่น ระบบ “หมายเลขของฉัน ” (“My
Number” system) จะถูกนามาใช้สาหรับการจัดการบริการด้านภาษีและการประกันสังคม
(5) ผู้ ให้ การบริก ารไม่ เป็ น การให้ บ ริการเพื่ อ ผลกาไร: ผู้ ให้ ก ารบริการด้ านประกั นสั งคม เช่ น
โรงพยาบาล คลินิกที่ให้บริการด้ านดูแลสุขภาพ (health care) ศูนย์ดูแลรายวันและสถาบันสาหรับการดูแล
ผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว (day-care centers and institutions for the elderly long-term care) ศู น ย์ บ าบั ด
ฟื้นฟูและศูน ย์ช่วยเหลือผู้พิการ (rehabilitation centers and support centers for the disabled) และ
อื่น ๆ อาจจะเป็นทั้งของรัฐหรือเอกชน อย่างไรก็ตาม สาหรับผู้ให้การบริการเอกชนไม่สามารถดาเนินการเพื่อ
แสวงหากาไรให้กับองค์กรของตนเองได้ ผู้ให้การบริการทั้งภาครัฐและเอกชนจะดาเนินการภายใต้การกากับ
ดูแลโดยกระทรวง MHLW และรัฐบาลท้องถิ่น
3.2.3.2 กฎหมายการบานาญ
ภายใต้ระบบประกันสังคมของญี่ปุ่น ได้มีการบัญญัติกฎหมายการบานาญ (Pension Laws) ได้
เริ่ ม ในปี 2485 เป็ น ระบบที่ ป ระกอบไปด้ ว ยบ านาญ 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นขั้ น ที่ 1 ระบบเงิน บ านาญแห่ งชาติ
(National Pension System) โดยพลเมืองในวัยแรงงานทุกคน (อายุระหว่าง 20 – 59 ปี) จะอยู่ภายใต้ระบบ
เงินบานาญแห่งชาติ และจะได้รับ เงินบานาญพื้นฐาน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งในปัจจุบัน การรับเงินบานาญ
พื้นฐานสาหรับผู้ชาย อยู่ที่อายุ 65 ปีตั้งแต่ปี 2013 และสาหรับผู้หญิง ตั้งแต่ ปี 2018 ส่วนขั้นที่ 2 คือ ระบบ
บ านาญส าหรั บ ลู กจ้ าง (Employee Pension System) ส าหรั บ ลู ก จ้ างในบริ ษั ท เอกชนและข้ าราชการ ที่
จะต้องสมัครเข้าระบบบานาญสาหรับลูกจ้างและจะได้ รับเงินบานาญผลประโยชน์เพิ่มเติม จากเงินบานาญ
พื้ น ฐาน ซึ่ งประกอบด้ ว ย บ านาญสวั ส ดิ ก าร (Welfare pension) และบ านาญส ารองเลี้ ย งชี พ (Mutual
aid pension) เมื่อเข้าวัยเกษียณ148 ยามาชิตะ (2559) ได้สรุปโครงสร้างระบบบานาญของญี่ปุ่น ดังที่แสดงไว้
ในรูปที่ 14

148

ตั้งแต่ปี 2556 อายุเกษียณของบานาญพื้นฐาน คือ 65 ปี ส่วนบานาญสาหรับลูกจ้า ง มีการปรับปรุงแก้ไขทุก 3 ปี
โดยอายุเกษียณในปี 2556 คือ 61 ปี ซึ่งจะเพิ่มขึ้น 1 ปีในทุก ๆ 3 ปี เป็น 62 ปี ในปี 2559 และเป็น 63 ปี ในปี 2562 เป็น
64 ในปี 2565 และ 65 ปี ในปี 2568 สาหรับผู้ชาย ขณะที่ของผู้หญิงจะปรับทุก ๆ 4 ปี จนเป็น 65 ปี ตั้งแต่ ปี 2573 ทั้งนี้ใน
ที่สุดญี่ปุ่นคงต้องขยายอายุเกษียณไปถึง 70 ปี.
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หมายเหตุ: ปรับปรุงจากการนาเสนอของ ยามาชิตะ (2559)
ระบบประกันสังคมของญี่ปุ่น จึงเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่พลเมืองทุกคนในวัยแรงงาน
ด้วยระบบบานาญแห่งชาติ และระบบบานาญลูกจ้าง หลังจากเกษียณจากการทางาน โดยผู้ประกันตนจะได้รับ
เงินบานาญพื้นฐานและเงินบานาญผลประโยชน์เพิ่มเติม เมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป รวมทั้งคู่สมรส ผู้ที่อยู่ในอุปการะ
ของผู้เอาเงินประกันที่เป็นลูกจ้างหรือข้าราชการที่เกษียณ ก็สามารถรับเงินบานาญพื้นฐาน
3.2.3.3 กฎหมายพืน้ ฐานด้านมาตรการสาหรับสังคมสูงอายุ
(The Basic Act on Measures for the Aging Society)
การคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรญี่ปุ่นนั้น เกิดขึ้นจากการที่สังคมของ
ประเทศได้ ก ลายเป็ น สั งคมสู งอายุ และในปั จ จุ บั น ได้ ก ลายเป็ น สั งคมสู งอายุ ร ะดั บ สุ ดยอด (Super Aging
Society) ในปี 1995 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศกรอบมาตรการพื้นฐานระดับชาติสาหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุที่
เรียกว่า กฎหมายพื้นฐานด้านมาตรการสาหรับสังคมสูงอายุ (The Basic Act on Measures for the Aging
Society – Act No. 129, 1995) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานของคณะกรรมการนโยบายสังคมสูงอายุ
(Aging Society Policy Council) และรั ฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ เป็ น กรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ ได้ ร่าง
หลักการพื้นฐานของมาตรการสาหรับสังคมสูงอายุ ทาการปรับปรุงแก้ไขความสัมพันธ์ในการปฏิบัติมาตรการ
สาหรับสังคมสูงอายุระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรการที่กาหนดขึ้น
รัฐ บาลได้จั ด ทากรอบประเด็น (Outline) ของมาตรการส าหรับ สั งคมสู งอายุตามกฎหมายพื้ น ฐานว่าด้ ว ย
มาตรการส าหรั บ สั ง คมสู ง อายุ ส าหรั บ ใช้ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นระยะสั้ น และระยะยาวแบบบู ร ณาการ
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มาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับสังคมสูงอายุเข้าด้วยกัน หลังจากการจัดทากรอบประเด็นของมาตรการดังกล่าวในปี
1996 กรอบประเด็ น ครั้ งที่ 2 ก็ได้ รับ การก าหนดและอนุ มั ติ โดยคณะรั ฐ มนตรีในปี 2001 และในปี 2010
รัฐบาลก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในกาหนดกรอบประเด็นของมาตรการสาหรับสังคมสูงอายุ การปรับปรุงแก้ไข
กรอบประเด็นของมาตรการสาหรับสังคมสูงอายุ ได้มีการดาเนินการทุก 5 ปี

(1) หลักการพืน้ ฐานของกฎหมายพืน้ ฐานฯ
สาหรับการส่งเสริมมาตรการบนหลักการพื้นฐานของ The Basic Act on Measures for the
Aging Society ประกอบไปด้วย 6 หลักการ ได้แก่
1. การเปลี่ยนวิถีความคิดเกี่ยวกับการตระหนักถึงผู้สูงอายุ (Changing in ways of thinking
about elderly awareness)
2. การจัดตั้งระบบประกันสังคมเพื่อทาให้เกิดความสงบทางจิตแก่ประชาชนในวัยสูงอายุ
3. การใช้ความตั้งใจและศักยภาพของผู้สูงอายุ
4. การสร้างความเข้มแข็งแก่อานาจการบริหารจัดการในระดับภูมิภาค (Regional power)
และความมั่นคงแก่สังคมในระดับภูมิภาค (Regional society)
5. การทาให้เกิดสภาพที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและสงบสุข
6. การเตรียมการสาหรับชีวิตของคนในวัย 90 ปีโดยเริ่มตั้งแต่ในวัยอายุน้อยและการทาให้เกิด
ในรุ่นต่าง ๆ (realization of generation cycles)
เพื่ อ ให้ เกิ ด การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มของพลเมื อ งทั้ ง หมดในการวางแผนเกี่ ย วกั บ “Dynamic
Engagement of All -Citizens” ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติสาหรับการเข้ามามีส่วนร่วมระยะยาว
สาหรับพลเมืองทั้งหมด (The National Council for Dynamic Engagement of all Citizens”149

(2) มาตรการภายใต้กฎหมายพืน้ ฐานฯ
กฎหมายพื้นฐานด้านมาตรการส าหรั บสั งคมสู งอายุ (The Basic Act on Measures for the
Aging Society) คื อ กรอบมาตรการต่ าง ๆ ที่ ห น่ ว ยงานรัฐ จะต้ อ งน าไปปรับ ใช้ โดยการแก้ ก ฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองประชากรสูงอายุ
กฎหมายต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการบังคับใช้หรือการปฏิบัติในการคุ้มครอง
ป้องกันผู้สูงอายุในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ครอบคลุมนโยบายและมาตรการหลายด้าน150 ดังนี้

149

สานักนายก กาหนดเป้าหมายของการเข้ามามีส่วนร่วมของพลเมืองทุกคน ผ่าน “ธนูสามดอกใหม่” (“New Three
Arrows”) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย “เศรษฐกิ จ ที่ เข้ ม แข็ ง เพื่ อ ท าให้ เกิ ด ความหวั ง ” (“the strong economy to generate
hopes”) “การสนั บ สนุ น การเลี้ ย งดู บุ ต รเพื่ อ สานฝั น ” (“child-rearing support to weave dreams”) และ “การ
ประกันสังคมที่นาไปสู่ความสงบทางจิตใจ” (“the social security that leads to peace in mind”).
150
การคุ้มครองด้านการจ้างงานและบานาญ มีรายละเอียดในหัวข้อ 3.2.2
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1. สุ ข ภาพ การดู แ ลรั ก ษาระยะยาวและการดู แ ลสุ ข ภาพ (Health, Long-term Care and
Healthcare)
1.1 กฎหมายประกันสุขภาพแห่งชาติ (The Health Insurance Act)
กฎหมายประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ ได้รับ การบั ญ ญั ติ ขึ้น มาตั้ งแต่ ปี 1922 โดยในปี 1961 ได้
ปรับแก้ให้ประชาชนสัญชาติญี่ปุ่นต้องสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสุขภาพ (ยกเว้น ผู้ที่ได้มี
การประกั น ตนในระบบประกั น สุ ขภาพข้ าราชการ) และการดู แลรั กษาพยาบาลได้ ค รอบคลุ ม แก่ ทุ กคน
(Universal coverage) หลังจากช่วงวิกฤติการณ์น้ามันในช่วงทศวรรษที่ 1970s และเศรษฐกิจตกต่าในเวลา
ต่อมา รวมทั้งการสูงอายุของประชากร ทาให้ เกิด ปัญหาด้านการบริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพจาก
งบประมาณที่ลดลง ดังนั้ น ในปี 1983 ได้มีการนาระบบบริการด้านสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุเข้ามาใช้ และปี
2008 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบการรักษาพยาบาลทางการแพทย์สาหรับผู้สูงอายุในวัยบั้นปลายของชีวิต (the
Medical Care for Elderly in the Latter Stage of Life)
ดังนั้น ในปัจจุบัน การให้บริการทางการแพทย์ จึงเป็นบริการที่ได้รับการอุดหนุนทางการเงินผ่าน
ระบบการประกันสุขภาพภาคบังคับ (a public mandatory health insurance system) ซึ่งประกอบไปด้วย
3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการประกันสุขภาพจากอาชีพ (Occupational-based ส่วนที่เป็นการประกันสุขภาพจาก
เทศบาล (Municipality-based) และส่ วนที่แยกเป็นการประกันสุขภาพสาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้น ไปจะสมัครเป็นผู้ประกันตนระบบที่เรียกว่า ระบบการรักษาพยาบาลสาหรับ
ผู้สูงอายุในวัยบั้นปลายของชีวิต (the Medical Care System for Elderly in the Latter Stage of Life) ผู้
ที่มีอายุต่ากว่า 75 ปี จะสมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสุขภาพบนฐานของอาชีพ หรือ ระบบประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติจะประกอบไปด้วย 3 ประเภท ได้แก่ 1) การประกันสุขภาพ
สาหรับลูกจ้างที่ทางานในสถานประกอบการที่มีขนาดการจ้างงานระดับหนึ่ง ที่เรียกวา การประกันสุขภาพที่
จัดการโดยสังคม (The Society-managed Health Insurance) สาหรับบริษัทขนาดใหญ่ แต่ละบริษัทจะมี
หน้ าที่จั ดตั้ ง ผู้ ให้ บ ริการประกัน สุ ขภาพที่ไม่แสวงหากาไรประจาบริษั ท (Firm based non-profit public
health insurers) ให้ แก่ลู กจ้ างในบริ ษัท ของตนเอง ส าหรับผู้ ที่ท างานในบริ ษั ท ขนาดเล็ ก สมาคมประกั น
สุขภาพญี่ปุ่น (the Japan Health Insurance Association) ซึ่งเป็นสมาคมประกันสุขภาพของรัฐ จะเป็นผู้
ให้บริการประกันสุขภาพกลุ่ม (a collective health insurance) เรียกว่า ระบบประกันสุขภาพที่จัดการโดย
สมาคม (the Association-managed Health Insurance) นอกจากนั้น อาชีพพิเศษ เช่น ข้าราชการ ครูและ
ลูกจ้างโรงเรียนเอกชน แรงงานรายวันและกลาสี ได้มีการจัดตั้งสมาคมอาชีพทั่วประเทศแยกต่างหาก
สาหรับผู้ที่มีอายุต่ากว่า 75 ปี และไม่ครอบคลุมในการประกันสุขภาพจากอาชีพ จะได้รับการ
ประกันสุขภาพจากการประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ให้บริการการประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ เทศบาล รัฐบาล
ท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใกล้ ชิดกับชุมชน ระบบนี้จ ะครอบคลุมผู้ที่ประกอบการเอง คนงานในภาคเกษตร ป่าไม้ และ
ประมง คนงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก ผู้ที่ตกงาน และผู้รับบานาญ
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ระบบการประกันสุขภาพเหล่านี้ ได้ให้บริการแก่ประชากรในวัยทางานและวัยสูงอายุทุกคนถ้วน
หน้า (universal coverage) และครอบคลุมการรักษาพยาบาล ดังแสดงไว้ในรูปที่ 15 และ 16 ตามลาดับ151
รูปที่ 15 โครงสร้างระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่น

151

รู ป ที่ 15 และ 16 ปรั บ ปรุ ง จาก บทที่ 4 Health Care ใน Social Security in Japan 2014 โดย National
Institute of Population and Social Security Research, op.cit.
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รูปที่ 16 ผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบประกันสุขภาพที่
ผู้ประกันจะได้รับและอาจจะต้องจ่ายหรือร่วมจ่าย

1.2 กฎหมายที่เกี่ย วข้อ งกับ ความมั่น คงการดูแ ลรักษาทางการแพทย์แ ละในระยะยาวแบบ
ครอบคลุ ม ในชุ ม ชน (the “Amendatory Law to the Related Acts for Securing Comprehensive
Medical and Long-term Care in the Community” (Act No. 83 of 2014)
ในปี 2014 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายด้านความมั่นคงในการดูแลรักษาทางการแพทย์และ
ในระยะยาวแบบครอบคลุมในชุมชน การแก้ไขกฎหมายนี้ได้ให้อานาจแต่ละจังหวัดในการจัดตั้งกองทุนขึ้ น
สาหรับการดูแลสุขภาพและการดูแลรักษาระยะยาวในชุมชน และสนับสนุนโครงการที่ดูแลรักษาพยาบาล
ที่บ้าน
2. การมีส่วนร่วมทางสังคมและการเรียนรู้ (Social Participation and Learning)
2.1 การมีส่วนร่วมทางสังคมและการสร้างเป้าหมายของชีวิตแก่ผู้สูงอายุ
รัฐบาลญี่ปุ่ น ได้มีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการมีส่ วนร่วมทางสังคมและการสร้ าง
เป้าหมายของชีวิตแก่ผู้สูงอายุโดยผ่านองค์ กรในชุมชนในการดาเนินกิจกรรมอาสาสมัครของผู้สูงอายุ รวมทั้ง
ชมรมผู้ สู งอายุ (Senior citizens’ clubs) และชมรมผู้ สู งอายุ ที่ จั ด ตั้ ง โดยจั งหวั ด หรื อ เทศบาล เพื่ อ สร้ า ง
ความหมายในชีวิตของผู้สูงอายุและทาให้สุขภาพทางกายดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จ ะ
ได้รับค่าตอบแทนในการทางานอาสาสมัคร
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นอกจากนั้น ยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยการใช้ ระบบบริจาคในการจ่ายภาษี (the donation
tax system) และ ได้มีการปรับปรุง กฎหมายส่งเสริมกิจกรรมไม่แสวงหากาไรที่กาหนดขึ้นเฉพาะ (the Act
on Promotion of Specified Non-profit Activities) ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2016 (มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นเดื อ น
เมษายน 2017) รวมทั้ งมี ก ารด าเนิ น การ “ย่ น ระยะเวลาในการพิ จ ารณาเอกสารค าร้อ งขอการรับ รอง”
(“shortening the period for reviewing certification application documents”) การจั ด ตั้ งองค์ ก รไม่
แสวงหากาไร เพื่อให้การจัดตั้งองค์กรทาได้รวดเร็วขึ้น และมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรไม่
แสวงหากาไร ผ่าน website ของสานักนายก
2.2 การพัฒนาพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ มีนโยบายและมาตรการให้เมืองต่าง ๆ ได้จัดการสัมมนากรณีศึกษาและแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างกันว่าจะสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้องอย่างไร รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ให้เป็นที่
ปรึกษาด้านการศึกษาทางสังคมเพื่อช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการศึกษาทางสังคมในระดับจังหวัดและ
เทศบาลในการทาให้สภาพแวดล้อมของการศึกษาทางสังคมดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้ ผู้สูงอายุมาเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3 สภาพแวดล้อมทางที่อยู่อาศัย (Living Environment)
3.1 กฎหมายส่งเสริมสิ่งอานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ (The Act of
Promotion of Facilitation of Movement of Elderly People, Disabled Persons (Act No. 91 of
2016))
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่ไม่มีอุปสรรคในการเดินทางสาหรับผู้สูงอายุ (Barrierfree) ได้มีการกาหนดกฎหมายส่งเสริมสิ่งอานวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ (The Act
of Promotion of Facilitation of Movement of Elderly People, Disabled Persons (Act No. 91 of
2016)) โดยการขอให้บริษัทมีความพยายามทาตามหน้าที่ตามเกณฑ์ที่กาหนด เช่น การติดตั้งสิ่งอานวยความ
สะดวกแก่ผู้โดยสารตามสถานีรถไฟ หรือการปรับปรุงสถานที่ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือการนาใช้รถโดยสารใหม่
แทนสิ่งอานวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมหรือรถโดยสารที่มีอยู่
สาหรับ นโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมสิ่ง อานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย (the “Basic
Policy on Promotion of Moving Facilitation”) และนโยบายพื้ น ฐานด้ า นนโยบายการจราจรภายใต้
กฎหมายพื้นฐานนโยบายการจราจร (the “Basic Policy on Traffic Policy based on the Traffic Policy
Basic Law (Law No. 92 of 2013) ก็ได้มีการกาหนดเป้าหมายในการทา barrier free transport
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3.2 การส่งเสริมการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
เพื่อเป็ นการดาเนินการมาตรการในการส่งเสริมการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal design)
และการขนส่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง (Barrier-free transport) สาหรับการรองรับสังคมสูงอายุ และการเตรียมการ
จัดงาน Tokyo Olympics และ Paralympics ในปี 2020 ที่ประชุมกระทรวงที่เกี่ยวข้องและประสานงานด้าน
Universal design 2020 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ได้มี มติให้มีมาตรการดาเนินการเกี่ยวกับ barrier-free
ทั้งพื้นผิวและความต่อเนื่องตั้งแต่สนามบินจนถึงถนนที่มีการจัดการแข่งขัน มาตรส่งเสริมการขนส่งที่ barrier
free ทั่วประเทศ มาตรการส่ งเสริมความคิดหรือทัศนคติเกี่ยวกับ barrier free และในเดือนกุมภาพันธ์ ปี
2017 ได้ มี ก ารก าหนด แผนปฏิ บั ติ ก าร Universal Design 2020 (the “Universal Design 2020 Action
Plan”)
3.3 การส่งเสริมความปลอดภัยทางจราจร (Ensuring Traffic Safety)
ในปี 2015 ได้มีการปรับปรุง กฎหมายการจราจรทางถนน (the “Act on Partial Revision of
the Road Traffic Act” (Act No. 40 of 2015)) เพื่ อ ให้ ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ทางถนนแก่ ผู้ สู ง อายุ
โดยเฉพาะการป้องกันและการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่รถยนต์สูงอายุ โดยมีการแนะนาการทดสอบความจา
และการรับรู้เป็นครั้งคราว (Occasional cognitive test) (มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2017) รวมทั้ง ได้มี
การจัดตั้ง คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการในการป้องกันอุบั ติเหตุจราจรโดยคนขับสูงอายุ (the
“Ministerial Council on Measures for the Prevention of Traffic Accidents by Elderly Drivers”)
และ คณะท างานเพื่ อ หามาตรการในการป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ จ ากคนขั บ สู งอายุ ("the Working Group for
Measures to Prevent Traffic Accidents by Elderly Drivers”) ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2016 โดยมี ศู น ย์
ปฏิบัติการที่ The Traffic Safety Headquarters เพื่อเสนอมาตรการต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
3.4 การส่งเสริมการใช้ระบบการคุ้มครองพิทักษ์ผู้ใหญ่ (Adult Guardianship System)
รัฐบาลญี่ปุ่ น ได้น าระบบการคุ้มครองพิทักษ์ผู้ ใหญ่ มาใช้ตั้งแต่ ปี 2000 เพื่อช่วยเหลือผู้ สูญเสี ย
ความสามารถในพิจารณาและตัดสินใจอย่างเหมาะสมถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีอยู่ เนื่องจากการสูญเสีย
ความทรงจาหรือมีปัญหาทางสมอง ในปี 2016 ได้มีการบัญญัติ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ระบบการ
คุ้มครองพิทักษ์ผู้ใหญ่ (the Act on the Promotion of Utilization of the Adult Guardianship System
(Act No. 29 of 2016)) และมีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม Adult Guardianship System ขึ้นมาศึกษา
และเสนอแผนการดาเนินงาน “the Basic Plan for Promotion of the Adult Guardianship system” ใน
เดือนมีน าคม 2017 แก่คณะรัฐมนตรี (ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับรองแผนการดาเนิ นการ) เป้ าหมายทาง
นโยบายของแผนงานนี้ คือ การปรับปรุงระบบและการปฏิบัติงานที่ให้ผู้ใช้หรือผู้สูงอายุได้รับประโยชน์ การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิ การป้องกันการหลอกลวง และการสร้างความราบรื่นในการ
เข้าถึงแก่ผู้สูงอายุ ผ่านคณะกรรมการร่วมในแต่ละเทศบาลในการประสานงานระหว่างเทศบาล ศาลครอบครัว
สมาคมทนายความ องค์กรด้านสวัสดิการสังคม และสถาบันทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้อง
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3.5 การป้องกันจากการค้าขายที่หลอกลวง (Protection from malicious trade)
ตั้งแต่ปี 2012 คณะรัฐมนตรี. ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมผ่านการสื่อสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกัน
การหลอกลวงที่มีมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ ได้มีการปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยที่ไม่ยุติธรรมและการ
หลอกลวงว่ า เป็ น ตั ว แทน (the Law for Revising Part of Act against Unjustifiable Premiums and
Misleading Representation) รวมทั้งการปรับปรุง กฎหมายความปลอดภัยของผู้บริโภค (the Consumer
Safety Act (Act No. 71 of 2014)) ที่ มีผ ลบั งคั บใช้ในเดื อนเมษายน 2016 กฎหมายความปลอดภั ย ของ
ผู้บ ริโภค หลั งจากการแก้ไข ก็ใช้ชื่อว่ า The Amended Consumer Safety Act เพื่ อสร้าง “เครือข่ายเฝ้ า
ระวัง” สาหรับผู้สูงอายุ (“a watching over network” for the elderly) ในชุมชน รัฐบาลท้องถิ่นสามารถ
จัดตั้ง “คณะกรรมการสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค” (Council for Ensuring Consumer Safety) และใน
เดือนมีนคม 2017 ได้มีการจัดตั้ง “เครือข่ายคณะกรรมการประสานเผ้าระวังผู้บริโภคผู้สูงอายุและผู้บริโภค
ผู้ พิ ก า ร ” (Network Liaison Council for Watching Elderly Consumers and Consumers with
Disabilities) ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่ มผู้ สูงอายุ กลุ่มผู้พิ การ หน่วยงานในการบริห ารจัดการ เป็นต้น ขึ้ น มา
สนับสนุน เพื่อจะไห้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันความเดือนร้อนของผู้บริโภคสูงอายุและพิการ และร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการกับปัญหาผู้บริโภคและการเผ้าระวัง
3.6 การส่ ง เสริ ม “ชุ ม ชนเพื่ อ กิ จ กรรมตลอดชี วิ ต ” (Promotion of “communities for
lifelong activities”)
ในมาตรการการฟื้นฟูภูมิภ าค (Regional revitalization) รัฐบาลได้ส่งเสริมการวางแผนระดับ
เมื อ ง (Town planning) ที่ เ รี ย กว่ า “ชุ ม ชนเพื่ อ กิ จ กรรมตลอดชี วิ ต ” (“Communities for Lifelong
Activities”) ที่ทาให้ผู้มีอายุวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่ย้ายไปอยู่ในเขตชนบทหรือชานเมืองสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่ต้องการ และในขณะเดียวกัน ก็สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยหลากหลายรุ่นคน และมีชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างมีสุขภาพที่ดีและมีความตี่นตัวผ่านการมีงานทา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม และได้รับการดูแลทางการแพทย์และการดูแลพยาบาลตามความจาเป็น
จากการปรับปรุงแก้ไข กฎหมายการฟื้นฟูท้องถิ่น (the Revitalization Act) ที่บังคับใช้ในเดือน
เมษายน 2016 ได้มีมาตรการใหม่ในการให้รัฐบาลท้องถิ่นได้รับ เงินอุดหนุนท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขว่าแผนการ
ฟื้นฟูภูมิภาคสาหรับ “ชุมชนเพื่อกิจกรรมตลอดชีวิต” ของรัฐบาลท้องถิ่นต้องผ่านการพิจารณาและได้รับการ
รับ รอง รวมทั้งกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการดาเนินการจัดส่ง “ทีมสนับสนุนในการจัดตั้งชุมชนเพื่อ
กิจ กรรมตลอดชี วิต ” เพื่ อ สนั บ สนุ น ความพยายามของรัฐ บาลท้ อ งถิ่ น มี การจั ดพิ ม พ์ คู่มื อ ที่ มีข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการวางผังเมืองเพื่อชุมชนเพื่อกิจกรรมตลอดชีวิต
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4 การฟื้ น ฟู ต ลาดที่ ต อบสนองต่ อ สั ง คมสู ง อายุ แ ละการส่ ง เสริ ม การตรวจสอบและส ารวจ
(Vitalization of Markets Responsive to the Aging Society and the Promotion of Investigation and
Research)
4.1 มาตรการในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนคนทางานในการดูแลสุขภาพและการดูแลพยาบาลใน
ระยะยาวและความไม่เท่าเทียมกันในความชานาญเฉพาะทางและการกระจายนายแพทย์
รั ฐ บาลได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส นั บ สนุ น บริ ก ารทางการแพทย์ ชุ ม ชน (the Community Medical
Service Support Centers) ในทุกจังหวัด และส่งเสริมการดูแลสุขภาพเป็นทีม ในส่วนของเพิ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ ได้เพิ่มศักยภาพในการสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ ให้ได้จานวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดตั้งระบบที่
สามารถให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง
4.2 การสร้างชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในชุมชน (To realize a secure and safe
life for the elderly in communities)
รัฐบาลได้มีการส่งเสริมการผลิตยารักษาโรคในระดับภูมิภาคโดยชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการ
ดู แ ลที่ บ้ าน โดยการส่ งเสริ ม การประชุ ม เพื่ อ การดู รั ก ษาในชุ ม ชน (Community care conference) โดย
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลทางการแพทย์และการดูแลทางการพยาบาล (specialists in medical care and
nursing care) ความร่ ว มมื อ จากหลายครอบครั ว (multifamily cooperation) รวมทั้ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
หลากหลายในพื้นที่ ที่ร่วมกันศึกษานโยบายสนับสนุนเป็นกรณีรายบุคคล ในการส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือ
สนับ สนุ นการดารงชีวิตในบ้านผ่านการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสื่อสาร และส่งเสริมการสร้างสังคมที่
ผู้สูงอายุในพื้นที่สามารถรับบริการที่ต้องการได้
4.3 การวิจัยเชิงนโยบายสาหรับการส่งเสริมแบบองค์รวมของมาตรการสาหรับสังคมสูงอายุ
รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการสารวจเกี่ยวกับมาตรการสาหรั บสังคมสูงอายุเป็นรายประเด็น และมีการ
ประเมินถึงความตระหนักและการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ เช่น ในปีงบประมาณ 2016 มีการสารวจเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชีวิตความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการดารงชีวิต และกิจกรรมทาง
สังคม ผลการสารวจได้นามาประกอบการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
5 การสร้างฐานโดยคนทุกรุ่น ในการตอบสนองต่อสังคมสูงอายุร ะดับสุดยอด (Foundationbuilding by All Generation in Response to the Super Aging Society)
5.1 การใช้ ค วามสามารถของผู้ ห ญิ ง ในการจ้ า งงานและการท างาน (The Application of
women’s abilities in employment and work)
มาตรการนี้ เป็นการคุ้มครองการจ้างงานผู้หญิงในกรณีการตั้งครรภ์ การลาคลอด การลาเพื่อดูแล
เด็ ก การดู แ ลรั ก ษาพยาบาล ภายใต้ ก ฎหมายโอกาสในการจ้ า งงานอย่ า งเท่ า เที ย มกั น (the Equal
Employment Opportunity Law) ซึ่ ง มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ในการได้ รั บ ความคุ้ ม ครองต่ อ ลู ก จ้ า งผู้ ห ญิ ง ใน
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ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับได้แก่ กฎหมายว่าด้วยโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน และ
กฎหมายการลางานเพื่ อการดูแลครอบครัวและเด็ก (The Equal Employment Opportunity Law and
Child Care and Family Care Leave Act เพื่อให้นายจ้างและเพื่อนร่วมงานได้กาหนดมาตรการป้องกันการ
ล่วงละเมิดสิทธิในการคุ้มครองเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การลาคลอด การลาเพื่อดูแลเด็ก โดยมีผลบังคับใช้ในเดือน
มกราคม 2017 เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงยังคงการจ้างงานและรับภาระในการดูแลครอบครัวและเด็กได้ เป็นการ
สร้างความสมดุลระหว่างการทางานและการดูแลครอบครัวของผู้หญิง
นอกจากนั้นยังมี กฎหมายส่งเสริมผู้หญิงในการมีส่วนร่วมและความก้าวหน้าในสถานที่ทางาน
(the Act on Promotion of Women’s Participation and Advancement in the Workplace (Act
No. 64 of 2015)) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2016 ภายใต้กฎหมายนี้ ได้มีการกาหนดแผนปฏิบัติการ
ในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่นทุกจังหวัดและทุกเทศบาล เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา แผนปฏิบัติ
การทั่วไปแก่นายจ้าง (A general employer action plan development support tool) ในการยกระดับ
สถานภาพของลูกจ้างผู้หญิง ซึ่งรวมไปถึงนายจ้างในสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกจากนั้น
มีการให้ ทุนอุดหนุ นแก่นายจ้างผู้ทีประสบความสาเร็จในการสร้างแผนปฏิบัติการที่ใช้ได้จริง และให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้หญิงและแผนปฏิบัติการของบริษัท โดยเก็บเป็นฐานข้อมูลการส่งเสริมลูกจ้างผู้หญิง
5.2 การส่งเสริม มาตรการตอบโต้ต่อ คนท างานที่มีก ารจ้า งงานไม่ส ม่าเสมอ (Promotion of
countermeasures against irregularly employed workers)
เป็ น มาตรการในการส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารปรับ ปรุ งการปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ที่ ต้ องการมี งานท าอย่ างถาวร
(Permanent employment) ให้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา (regular employees)
หรือเลือกการจ้างงานไม่ประจา (non-regular employment) ได้ โดยให้นายจ้างได้มีความพยายามในการ
กาหนด “แผนการปรับปรุงการปฏิบัติและการสับเปลี่ยนลูกจ้างประจา” (A regular employee conversion
and treatment improvement plan) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ต้องการทางานและเพื่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า
การดาเนิน การมาตรการนี้ กระทรวง MHLW เป็นหน่ วยงานหลักในการจัดการดาเนินงานใน
เดือนมกราคม 2015 โดยการจั ดตั้ง “ศูน ย์ป ฏิ บั ติการสั บเปลี่ ยนลู กจ้ างประจ า/การปรับ ปรุงการปฏิบั ติ ”
(Regular Employee Conversion/Treatment Improvement Headquarter”) ขึ้ น มาในทุ ก ส านั ก งาน
แรงงานระดับ จังหวัด และมีการจัดทา แผนภูมิภ าคในเดือนมีนาคม ปีเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการสับเปลี่ยน
ลูกจ้างเต็มเวลาและการปฏิบัติต่อลูกจ้างไม่ประจ า รวมทั้งการแพร่ขยาย ตัวแบบ “ความหลากหลายของ
ลูกจ้างประจาเต็มเวลา” (“A variety of regular full-time employees” model) ที่ตอบสนองต่อ “แผน
ของญี่ ปุ่ น เพื่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งพลวั ต รโดยพลเมื อ งทั้ ง หมด ” (The Japan’s Plan for Dynamic
Engagement of All Citizens”) ซึงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่มีการกาหนดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2015 ใน
การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศภายใต้สังคมสูงอายุระดับสุดยอด
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5.3 การส่งเสริมโดยรวมในมาตรการสาหรับการสนับสนุนการดูแลเด็ก (Overall promotion of
measures for childcare support)
รัฐบาลได้มีการบังคับใช้มาตรการอย่างเต็มรูปแบบของ ระบบใหม่ในการสนั บสนุนเด็กและการ
เลี้ ย งดูเด็ก ในเดือนเมษายน 2015 โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการแลกเปลี่ย นข้อคิดเห็ น
เกี่ยวกับปัญหาในทางปฏิบัติที่ประสบโดยแต่ ละรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
และระบบใหม่นี้ได้มีการเผยแพร่ต่อ ผู้พิทักษ์ (Guardians) ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นโดยการแจกแผ่นพับและการตอบคาถาม (Q&A) รวมทั้งจัดประชุมสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติการอย่าง
ราบรื่นของระบบใหม่ อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2016 ในขณะที่การเพิ่มภาษีบริโภค (VAT) เป็น 10% ได้
เลือนออกไป เงินงบประมาณที่จาเป็นในการบังคับใช้ “ในการปรับปรุงคุณภาพ” (to “improvement of
quality”) ที่วางแผนไว้ โดยจะต้องมีแหล่งเงินประมาณ 0.7 พันล้านเยน ซึ่งจะมาจากภาษีบริโภค 10% ก็ต้อง
เลื่อนออกไป
คู่ขนานไปกับการบังคับใช้ระบบใหม่ รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการเด็กและการเลี้ยงดูเด็ก (the
Child and Child-rearing Headquarters) ในสานักนายก เพื่อบูรณาการการสนับสนุนทางการเงินกับศูนย์ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ประโยชน์ร่วมกันแก่ศูนย์การศึกษาและดูแลเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาลและการรับ
เลี้ยงเด็ก และประโยชน์ต่ อสถานประกอบการดูแลพยาบาลขนาดเล็ก ในอีกด้านหนึ่ง สานักนายก กระทรวง
ศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ก็ได้
ติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในดูแลมาตรการภายใต้ระบบใหม่ เพื่อขยายบริการด้านการดูแลในช่วง
กลางวัน (daycare services) เพื่อรองรับความต้องการจากการจ้างงานประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการจ้างประจา
หรือจ้างไม่ประจา สาหรับโครงการดูแลเด็กจัดตั้งโดยบริษัท ก็ได้มีการดาเนินการเพื่อสนับสนุนความสมดุลใน
การดูแลเด็กและการทางานภายใต้กฎหมายการสนับ สนุ นการเลี้ย งดูเด็ก และบริ ษัทได้ริเริ่มการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบารุงรักษาและการปฏิบัติงานของโรงเรียนรับเลี้ยงเด็ก (Nursery schools) ใน
สถานประกอบการที่ได้จัดตั้งขึ้น โครงการลักษณะนี้ ไม่เพียงแต่จะมีการจั ดตั้งขึ้นในบริเวณสถานที่ทางาน
เท่านั้น บริษัทขนาดกลางและเล็กยังได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นและใช้ร่วมกันโดยลูกจ้างของบริษัทและเด็ก ๆ ของ
ลูกจ้างในบริษัทอื่น ในท้องถิ่นด้วย ทาให้มีการพัฒ นาธุรกิจการรับเลี้ยงเด็กภายใต้การสร้างสรรค์ตามความ
ต้องการและความจาเป็นของลูกจ้างและบริษัท เช่น โครงการที่จัดตั้งในที่ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟ คนงานซึ่งทางาน
ในหลายวิธี/รูป แบบก็สามารถใช้บริการผู้ดูแลเด็ก ซึ่งส่วนหนึ่งของค่าจ้างผู้ดูแลเด็กก็จะได้รับการสนับสนุน
จากบริษัท
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3.2.3.4 กลไก หรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในการดาเนินงานให้บรรลุผลในการคุ้มครองดูแลสิทธิของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตนั้น นอกเหนือจากกลไกในการออกกฎหมายมาบังคับใช้ รัฐบาลญี่ปุ่นใช้กลไกที่สาคัญดังต่อไปนี้
(1) การปรับ ปรุ งแก้ ไขกฎหมายต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องเป็ น ระยะ ๆ ตามสถานการณ์ ของสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไป
(2) การจั ด ตั้ งคณะกรรมการนโยบายและมาตรการทั้ งในระดั บ ประเทศและท้ อ งถิ่ น ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ เช่น
(2.1) คณะกรรมการนโยบายสั งคมสู งอายุ (Aging Society Policy Council) มาจั ด ท า
กรอบมาตรการ (Outline) ส าหรับ ใช้เป็ นแนวปฏิ บัติในระยะสั้ นและระยะยาวแบบบูรณาการมาตรการที่
เกี่ยวกับสังคมสูงอายุ มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกรอบประเด็นของมาตรการทุก 5 ปี
(2.2) คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการมีส่ วนร่วมระยะยาวสาหรับประชาชนทุกภาคส่ว น
(The National Council for Dynamic Engagement of all Citizens) เพื่อกาหนดนโยบายและมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับสังคมสูงอายุและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
(2.3) คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรโดยคนขับ
สู งอายุ (the Ministerial Council on Measures for the Prevention of Traffic Accidents by Elderly
Drivers) และ คณะทางานเพื่อหามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุจากคนขับสูงอายุ (the Working Group
for Measures to Prevent Traffic Accidents by Elderly Drivers) โดยมี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารที่ The Traffic
Safety Headquarters
(2.4) คณะกรรมการส่งเสริมระบบการพิทั กษ์ดูแลผู้ใหญ่ (Adult Guardianship System)
เพื่อกาหนดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิด้านทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความจาเสื่อมหรือพิการทางสมอง
(2.5) คณะกรรมการสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค (Council for Ensuring Consumer
Safety) และเครื อ ข่ ายคณะกรรมการประสานเผ้ าระวั งผู้ บ ริโภคผู้ สู งอายุ แ ละผู้ บ ริ โภคผู้ พิ การ (Network
Liaison Council for watching elderly consumers and consumers with disabilities) เพื่ อ คุ้ ม ครอง
ผู้สูงอายุและผู้พิการจากการถูกหลอกลวงด้านการซื้อขายสินค้า
(3) การจัดทาแผนปฏิบัติการหรือแผนบริหารในการนานโยบายหรือมาตรการไปดาเนินการได้จริง
เช่น
(3.1) แผนการมีส่วนร่วมในระยะยาวของประชาชนทุกภาคส่วน (Dynamic Engagement of
All -Citizens)
(3.2) แผนบริหารการปฏิรูปวัฒนธรรมการทางาน เพื่อขยายการจ้างงานต่อเนื่องหลังจากอายุ
65 ปี และมีการขยายอายุเกษียณภาคบังคับเป็น 65 ปี และมีการกาหนดมาตรการในการสร้างสภาพแวดล้อม
ในการส่งเสริมการรับเข้าทางานอย่างต่อเนื่องตามอายุ สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานที่ทาให้คนทางาน
สามารถปรับสมดุลระหว่างงานและครอบครัว
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(3.3) แผนการสนับสนุนการดูแลพยาบาล” (“nursing care support plan”) เพื่อการรักษา
ทางการแพทย์และการดูแลรักษาระยะยาวแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งการทาให้เกิดชุมชนที่เป็นมิตรต่อการสูงอายุและ
ความจาเสื่อม ซึ่งเป็นแผนที่นาไปสู่การทางานร่วมกันระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานหลัก
(3.4) แผนปฏิบัติการการออกแบบเพื่อทุกคน (The Universal Design 2020 Action Plan)
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตที่ปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
(3.5) แผนการปรับปรุงการปฏิบัติและการสับเปลี่ยนลูกจ้างประจา (A regular employee
conversion and treatment improvement plan) โดยการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการสับเปลี่ยน/การปรับปรุง
การปฏิบัติ” (Regular employee conversion/treatment improvement headquarter”) โดยกระทรวง
MHLW เป็นหน่วยงานหลัก ศูนย์นี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นในทุกสานักงานแรงงานระดับจังหวัด และแผนภูมิภาคแต่
ละแผนถูกกาหนดขึ้น
(4) การจัดตั้งกองทุน หรืองบประมาณเพื่อมาอุดหนุนกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น
(4.1) กองทุนเพื่อการดูแลสุภาพและการดูแลรักษาระยะยาวในชุมชน และสนับสนุนโครงการ
ที่ปรับปรุงการดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน
(4.2) ทุ น อุ ด หนุ น แก่ น ายจ้ า งที ป ระสบความส าเร็ จ ในการสร้ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารในการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการจ้างงานได้จริง
5. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (Headquarter) เพื่อทาให้เกิดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ เช่น
(5.1) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารในการปฏิ บั ติ / สั บ เปลี่ ย นลู ก จ้ า งประจ า (Regular employee
conversion/treatment improvement headquarter”) จัด ตั้งโดยกระทรวง MHLW ในฐานะหน่ว ยงาน
หลักในการกากับดูแล ศูนย์นี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นในทุกสานักงานแรงงานระดับจังหวัด
(5.2) ศู น ย์ ส นั บ สนุ น บริ ก ารทางการแพทย์ ชุ ม ชน (the community medical service
support centers) ในทุกจังหวัด
(5.3) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ เด็ ก แล ะ ก ารเลี้ ย งดู เด็ ก (the Child and Child-rearing
Headquarters) ในสานักนายก โดยการประสานงานร่วมกันระหว่างสานักนายก กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม
การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ในดูแลมาตรการ
ภายใต้ระบบใหม่ที่สนับสนุนเด็กและการเลี้ ยงดูเด็กในการส่งเสริมการทางานของลูกจ้างผู้หญิง เพื่อบูรณาการ
การสนับสนุนทางการเงินแก่ศูนย์ดูแลเด็กและการเลี้ยงดูเด็ก ที่จัดตั้งขึ้นโดยนายจ้าง
(6) กิจกรรมการมีส่วนร่วมโดยรัฐบาลท้องถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและเทศบาล องค์กรไม่แสวงหา
กาไร ชมรมผู้สูงอายุ ทั้งที่จั ดตั้ งโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร และโดยจังหวัดหรือเทศบาล ในการดาเนิน
กิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ทางานเพื่อสร้างรายได้ หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(6.1) ระบบบริจาคในตอนจ่ายภาษี (The donation tax system) เพื่อสนับสนุนองค์กรไม่
แสวงหากาไร ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ
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(6.2) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาทางสังคม
แก่เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่
(7) การส่งเสริมความคิดหรือทัศนคติเกี่ยวกับสังคมสูงอายุ เช่น
(7.1) แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal design)
(7.2) สภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง (Barrier free environment)
(7.3) การสารวจแนวคิดหรือทัศนคติของผู้สูงอายุเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้อง
(7.4) การวิจัยเชิงนโยบายสาหรับการส่งเสริมแบบองค์รวมของมาตรการสาหรับสังคมสูงอายุ
(7.5) การเผยแพร่ขยาย ตัวแบบ “ความหลากหลายของลูกจ้างประจาเต็มเวลา” (“a variety
of regular full-time employees” model) ที่ตอบสนองต่อ “แผนของประเทศญี่ปุ่นในการมีส่วนร่วมอย่าง
พลวัตรโดยพลเมืองทั้งหมด” (The Japan’s Plan for Dynamic Engagement of All Citizens”)
3.2.4 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่น อาจกล่าวได้ว่า ใช้หลักการประนีประนอม
เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่นไม่เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม ดังเช่น กฎหมาย EMA ให้มีการบังคับใช้แบบภาคบั งคับ และในมาตรา 10 สถานประกอบการ
ต้องเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการรับสมัครเข้าทางานและการรับเข้าทางาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อ
อายุ ซึ่งเป็ น ไปตามความเห็ น ที่ จ าเป็ น ของกระทรวงสาธารณสุ ข แรงงาน และสวัส ดิการ (MHLW) เพื่ อให้
คนงานสามารถแสดงความสามารถอย่างมีประสิ ทธิภาพ กลไกในการบังคับใช้กฎหมาย EMA จึงขึ้นอยู่กับ
กระทรวงสาธารณสุ ข แรงงานและสวัส ดิการ (MHLW) ในฐานะเป็ นหน่ว ยงานที่ให้ คาแนะนา ชี้แนะ และ
ข้อเสนอแนะแก่น ายจ้างให้ ป ฏิบั ติ ตามกฎหมาย (มาตรา 32) ในการกากับ ดูแ ลดั งกล่ าว MHLW ได้จั ด ท า
เอกสารเกี่ยวกับ หน้าที่ในความพยายามจัดทาหรือให้บริการในการจ้างงานผู้สูงอายุ และแนวปฏิบัติ (Duty to
endeavor provisions and Guidelines) และก าหนดให้ น ายจ้ างมี ห น้ าที่ ที่ ต้ อ งท ารายงานเกี่ ย วกั บ ความ
พยายามจั ดทาหรือให้ บ ริการในการจ้างงานผู้ สู งอายุต่อสานั กงานความมั่นคงในการจ้างงาน (The Public
Employment Security Office) นอกจากนั้ น กฎหมายความมั่ น คงในการจ้ า งงาน (The Employment
Security Act (ASA) มาตรา 5-5 ยังระบุไว้ชัดเจนว่า “หน้าที่ความพยายามพยายาม (Duty to endeavor)”
ซึ่งนายจ้างสามารถใช้เหตุผลที่กาหนดในการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้ เป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่ใช่
“หน้าที่ตามกฎหมาย (Legal duty to endeavor)”
ในส่วนของ แรงงานที่ไม่ได้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเนื่องจากอายุในการรับเข้าทางาน สามารถ
ดาเนิ น การขอความช่ ว ยเหลื อ (กล่ าวคือ ค าแนะน า และการชี้แ นะ) จากส านั กงานแรงงานจังหวัด (The
Prefectural Labor Bureau) ภายใต้ก ระบวนการของกฎหมายว่าด้ว ยการส่ งเสริม การแก้ไขปั ญ หาความ
ขัดแย้งแรงงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนบุคคล (The Act on Promoting the Resolution on Individual LaborRelated Disputes) (มาตรา 1 และ 4) เพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาได้
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อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เมื่อสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามในการรับคนเข้าทางานด้วยการ
เลือกปฏิบัติต่ออายุ และส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องคดีขึ้น ศาลจะไม่สั่งให้สถานประกอบการรับผู้ฟ้องร้องเข้า
ทางานตามหลักการของการมีอิสรภาพในการทาสัญญา กฎหมาย EMA เพียงต้องการให้นายจ้างเปิดโอกาสการ
จ้างงานที่เท่าเทียมกันในการรับเข้าทางานและไม่ได้ให้สิทธิในการเรียกร้องการจ้างงานแก่ส่วนบุคคล อย่างไรก็
ตาม ศาลอาจจะพิพากษาให้นายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชยต่อความเสียหายที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ (Non-economic
damages) แก่ผู้ฟ้องร้องในคดีแพ่ง (กฎหมายแพ่ง มาตรา 709)
ยิ่งกว่านั้น การที่สถานประกอบการมีการเลือกปฏิบัติต่ออายุกับผู้ทางานโดยไม่มีเหตุผลตามที่กฎหมาย
อนุ ญ าต คนงานก็ไม่มีสิทธิในการฟ้องร้องเกี่ย วกับการจ้างงานหรือการเรียกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นได้ ใน
มาตรา 3 ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (Article 3 under Labor Standards Act - LSA) ปี 1947 ซึ่งระบุ
ถึงหลักการการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในสัญญาจ้างงาน ได้ห้ามการเลือกปฏิบัติในด้านเชื้อชาติ สถานภาพทาง
สังคม และความเชื่อทางศาสนา เท่านั้น รวมทั้งรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น ปี 1946 ซึ่งให้การประกันในเรื่องของ
ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย โดยห้ามการเลือกปฏิบัติต่อชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา เพศ สถานภาพ
ทางสั งคม หรือครอบครัว ที่ กาเนิ ด (มาตรา 14 วรรค 1) แต่ การเลื อกปฏิ บั ติ ต่อ อายุ ไม่ ได้ มี การระบุ ไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ดังนั้ น ผู้ สูงอายุห รือลูกจ้าง ก็ไม่ส ามารถนามากล่ าวอ้างได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิ ดกฎหมายบน
หลักการความเท่าเทียมกันภายใต้มาตรานี้ และภายใต้มาตรา 7 ของกฎหมาย EMA152
ดังนั้น การกาหนดมาตรการการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติต่ออายุในญี่ปุ่น จึงเป็ นการ
ดาเนินการผ่านนโยบายการจ้างงานมากกว่านโยบายสิท ธิมนุษยชน การกากับดูแลแบบอ่อน ๆ เช่น “หน้าที่ที่
ต้องพยายาม” (“duty to endeavor”) มีบทบาทสาคัญในการพัฒนากฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่ออายุ
ของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ในอนาคต การกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่ออายุโดยการบัญญัติเป็น
กฎหมายมาบังคับใช้ในการกากับดูแลการจากัดอายุในการรับเข้าทางาน จะมีแนวโน้มที่จะใช้แนวทางด้านสิทธิ
มนุษยชน เนื่องจากอิทธิพลของกฎหมายที่ต่อต้านการเลือกปฏิบัติทั้งของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ใน
การกดดันให้ญี่ปุ่นต้องแก้ไขกฎหมายการเลือกปฏิบัติต่ออายุให้เป็นไปตามกฎหมายสากล

152

การตีความในลักษณะนี้ ไม่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการด้านแรงงาน จากผลการตัดสินของศาลสูงในกรณีของ
Mitsubishi Jushi ซึ่ งเป็ น กรณี ที่ บ ริ ษั ท ปฏิ เสธการจ้ า งงานผู้ ส มั ค รงานที่ ไม่ ได้ เปิ ด เผยถึ งกิ จ กรรมในสมั ย ที่ เป็ น นั ก ศึ ก ษา
เนื่องจากบุคคลผู้นี้โกหกในการสัมภาษณ์ การปฏิเสธรับเข้าทางาน เป็นการผิดหลักการของความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน
ภายใต้กฎหมาย LSA และรัฐธรรมนูญมีประกันเสรีภาพในความเชื่อ (มาตรา 19) และความเท่าเทียมกัน (มาตรา 14) อย่างไรก็
ตาม ศาลสูงได้พิจารณาตัดสินว่า สิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ได้เกี่ยวข้องบังคับใช้โดยตรงต่อส่วนบุคคล
นอกจากนั้น ศาลยังตัดสินว่า หลักการในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย LSA จะใช้บังคับในกรณีของเงื่อนไขการ
ทางานหลังการรับเข้าทางาน (Post hiring working conditions) ไม่ใช้บังคับในกระบวนการระหว่างการรับเข้าทางาน ศาลได้
เน้นว่า หลักการของเสรีภาพในการทาสัญญา ควรจะใช้กับกรณีที่ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการจากัดอย่างอื่นในการรับเข้า
ทางาน (Sakuraba, op.cit.)
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3.2.5 นัยยะของการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุญปี่ นุ่ ที่อาจจะนามาใช้เป็นข้อเสนอแนะ
บทสรุปจากการศึกษาการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในกรณีการเลือกปฏิบัติต่ออายุที่มีความสาคัญต่อ
การเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุไทย ได้แก่
1. มีการออกกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่ออายุ และกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงในการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุในการสมัครและได้รับเข้าทางานในระบบการจ้างงาน และทาให้ประสบ
ความสาเร็จในการขยายอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็น 65 ปี โดยที่มีขั้นตอนระยะเวลาที่ชัดเจนในการให้เวลาแก่
นายจ้างได้ป รับ วิธีการจ้างงาน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะ “ไม้นวม” ที่ให้นายจ้าง “ใช้ความ
พยายาม” หรือการส่งหนังสือ “แนวปฏิบัติ (Guidelines)” จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้ Social
sanction จากการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค แทนการลงโทษทางกฎหมายโดยการปรับหรือจาคุก
2. มีหน่วยงานปฏิบัติในระดับท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่ายในการร้องเรียนเมื่อมีปัญหาถูก
เลิกจ้างหรือขอความช่วยเหลือในการจัดหางานเมื่อต้องการทางาน เช่น สานักงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ
(Hello Work) หรือ ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงวัย (Silver Human Resource Center)
3. มีระบบประกันสังคมที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ ทาให้มีการพัฒนาระบบประกันสังคมที่
สามารถครอบคลุมพลเมืองที่เป็นกาลังแรงงานของประเทศทั้งหมด (Universal coverage)
4. ระบบประกันสังคม มีทั้งระบบบานาญ และระบบประกันสุขภาพ ระบบบานาญประกอบไปด้วย
บ านาญพื้ น ฐานที่ เป็ น universal coverage ทั้ งต่ อ ผู้ ป ระกั น ผู้ อ ยู่ ข้ างหลั ง (Survivors) และผู้ พิ ก าร และ
บานาญเพิ่มเติม ในขณะที่ระบบประกันสุขภาพ มีการแยกประเภทการประกันสุขภาพสาหรับผู้ที่อายุต่ากว่า
75 และผู้ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป และในกลุ่มอายุต่ากว่า 75 ปี จะแบ่งประเภทการประกันไปตามอาชีพ ตามพื้นที่
หรือตามท้องถิ่น และตามอาชีพพิเศษ ส่วนกลุ่มผู้ประกันอายุ 75 ปีขึ้นไป จะเป็นประเภทการประกันการดูแล
ระยะยาว
3.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การสูงอายุของประชากรในสหรัฐอเมริกา มีสาเหตุสาคัญจากภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงลดลงและการ
อพยพเข้าประเทศเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่าครั้งใหญ่ (the Great Recession) ในระหว่างปี 2007 –
2009 ปัจจัยสาคัญทั้งสองนี้ทาให้สัดส่วนประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น การเพิ่มสัดส่วนของประชากร
อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปในปัจจุบัน เป็นแนวโน้มทางประชากรที่ สาคัญในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา เป็น
ประชากรกลุ่ ม Baby boomers (ผู้ ที่เกิดระหว่างปี 1946 ถึง 1964) ที่เป็ นทั้งความท้าทายและโอกาสทาง
เศรษฐกิ จ การจั ด สิ่ งอ านวยความสะดวก (infrastructure) และการปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงทางสถาบั น ที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่ได้ผ่านขั้นตอนของการดาเนินชีวิตมาจนถึงใกล้ขั้นสุ ดท้าย ถึงแม้ว่าผู้
กาหนดนโยบายของประเทศสหรัฐได้มีเวลาหลายทศวรรษในการวางแผนรองรับกลุ่ม Baby boomers แต่ก็ยัง
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ไม่ชัดเจนว่าได้มีการเตรียมการที่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการที่คาดหวังในช่วงสูงอายุของประชากร
กลุ่ ม นี้ ในช่ ว งบั้ น ปลายของชี วิ ต หรื อ ไม่ 153 อย่ า งไรก็ ต าม ในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกานั้น มีทั้งการคุ้มครองสิทธิในการสร้างความมั่นคงในการทางาน การบริการด้านคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และการบริการด้านสุขภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงไว้ในหัวข้อต่อไปนี้
3.3.1 สถานการณ์การสูงอายุของประชากรสหรัฐ
ประเทศสหรัฐเป็นสังคมสูงอายุที่มีแนวโน้ม (ประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มสูงขึ้น ดังแสดง
ในรูปที่ 17 ในปี 2014 จานวนผู้สูงอายุจะเท่ากับ 46 ล้านคน ในขณะที่ ในปี 2060 จานวนประชากรสูงอายุจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 98 ล้านคน หากพิจารณาประชากรสูงอายุในสัดส่วนของประชากรทั้งหมด จะพบว่า ในปี 2014
ประชากรอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะมีร้อยละ 15 โดยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 21 ในปี 2030 และร้อยละ 24 ในปี
2060 (รูปที่ 18)
รูปที่ 17 จานวนประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในปี 2060
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รูปที่ 18 สัดส่วนประชากรอายุประมาณ 1 ใน 4 จะมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

3.3.1.1 สถานภาพสมรสและการจัดการอยู่อาศัย
(Marital Status and Living Arrangements)
สถานภาพสมรสและการจัดการอยู่อาศัยมีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือทางสังคม ความอยู่ดีมี
สุขทางเศรษฐกิจ และการมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) ตั้งแต่ปี 1960 สัดส่วนของผู้หญิงสูงอายุ
ที่มีสถานภาพสมรสมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้หญิงที่เป็นหม้ายมีสัดส่วนที่ลดลง (รูปที่ 19) ส่วนใหญ่เป็น
เพราะการเพิ่มอายุขัย (Life expectancy) ในกลุ่มประชากรผู้ชายสูงขึ้น สาหรับประชากรทั้งชายและหญิงที่
โสดไม่แต่งงาน มีอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยละ 10 และสัดส่วนของประชากรที่หย่าร้างมีสูงขึ้น

(1) สถานภาพสมรส
แนวโน้ ม ของสถานภาพสมรสจะเปลี่ ย นไปภายใน ปี 2030 เมื่ อ กลุ่ ม Baby boomers
ได้กลายเป็ น ประชากรสู งอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้น ไป) เนื่ องจากในช่วงเยาว์วัยของกลุ่ มประชากรนี้ ได้รับ
อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในการแต่งงานและการสร้างครอบครัวในช่วงปลายทศวรรษ 1960s
ต่อเนื่องจนถึงช่วงต้นทศวรรษ 1980s ที่มีการชะลอการแต่งงานและการมีบุตร อัตราการหย่าร้างสูงขึ้น การอยู่
ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน (Cohabitation) และการมีบุตรโดยไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
ผลที่ตามมา คือ สถานภาพสมรสของกลุ่ม Baby boomers ในช่วงวัยสู งอายุ จึงแตกต่างไปจากคนรุ่น ก่อน
ตัวอย่างเช่น กลุ่ม Baby boomers อายุระหว่าง 45 – 63 ปี จะมีสัดส่วนไม่แต่งงาน ถึงร้อยละ 34 ซึ่งสูงกว่า
คนในรุ่นก่อนมาก กลุ่ม Baby boomers ซึ่งมีสถานภาพโสดมากกว่า จะมีสถานภาพเป็นหม้ายน้อยกว่า และมี
โอกาสไม่แต่งงานหรือหย่าร้างมากกว่าคนรุ่นก่อน ข้อมูลในปัจจุบันก็แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราหย่าร้าง
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เล็กน้ อย โดยเฉพาะในกลุ่ มอายุ 50 ปี ขึ้น ไป ดังที่เรียกกันว่า “การปฏิวัติการหย่ าของผู้ สู งอายุ ” (“a gray
divorce revolution”) การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของกลุ่ม Baby boomers ยังเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของการ
อยู่ ร่ ว มกั น (cohabitation) ประมาณร้ อ ยละ 9 ของ Baby boomers ที่ ไม่ แ ต่ งงานอายุ ร ะหว่าง 45 – 63
จะอยู่อาศัยร่วมกัน ในปี 2009
รูปที่ 19 สัดส่วนของผู้สูงอายุ (65+ ปี) หย่าเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนของผู้เป็นหม้ายลดลง

(2) การจัดการอยู่อาศัย (Living Arrangements)
ส่วนใหญ่ ของผู้ สูงอายุ ในสหรัฐเอมริกาในปี 2010 จะอยู่ใน ที่พักอาศัย (Housing units) เช่น
บ้าน และ อพาทเมนท์ (ร้อยละ 96) มากกว่า ที่พักอาศัยเป็นกลุ่ม (Group quarters) เช่น บ้านพักคนชรา
(Nursing homes or skilled-nursing facilities) (ร้ อ ยละ 4) โดยผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใน nursing homes
เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อมีอายุ 80 ปีขึ้นไป จากจานวนของกลุ่ ม Baby boomers ที่สูงอายุมากขึ้น ทาให้คาดว่า
ความต้องการการจัดการที่อยู่อาศัยหลังปี 2030 จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น จากจานวน 1.3 ล้านคนที่มี
อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ใน nursing or skilled-nursing facilities ในปี 2010 จะเพิ่มเป็น 2.3 ล้านคน
ในปี 2030 และใกล้เคียงกับ 3 ล้านคนในปี 2060
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ความแตกต่างในสถานภาพสมรสในหมู่ผู้ชายและผู้หญิงสูงอายุ สะท้อนในการจัดการที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน ผู้สูงอายุหญิงมักจะไม่ แต่งงานมากกว่าผู้สูงอายุชาย และมีโอกาสที่จะอาศัยอยู่
คนเดียว ในกลุ่มผู้หญิงอายุระหว่าง 65 – 74 ปี จะมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 4 (ประมาณร้อยละ 27) ที่อยู่อาศัย
คนเดียว และสัดส่วนนี้จะเพิ่มอย่างก้าวกระโดดเป็น ร้อยละ 42 สาหรับกลุ่มผู้หญิงอายุ 74 ถึง 84 ปี และเป็น
ร้อยละ 56 ในกลุ่มผู้หญิงอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป ซึ่งแตกต่างจากกรณีของผู้สูงอายุชาย ที่มีเพียง ประมาณต่า
กว่า 1 ใน 3 (ประมาณร้อยละ 30) ของผู้มีอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป น้อยกว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 30) ที่อยู่อาศัยคน
เดียวตามลาพัง ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยคนเดียว จะไม่มีสมาชิกในครัวเรือนมาช่วยอาบน้า แต่งตัว ทากับข้าว หรือ
ให้การดูแล ถ้าได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว โดยเฉพาะผู้หญิง จะมีรายได้ระดับต่า
และมีโอกาสอยู่ในฐานะยากจน ดังนั้น ในอนาคต ความต้องการในการดูแลสุขภาพที่บ้านและการบริการสังคม
ทีอ่ ยู่ในชุมชนจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างสาคัญ
3.3.1.2 ระดับการศึกษา
ระดับ การศึกษาของผู้สู งอายุอเมริกัน เพิ่ มสู งขึ้น อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่ว งกลางของทศวรรษที่
1960s ส่งผลให้ สั ดส่วนผู้ สู งอายุ มีระดับ การศึกษาจบมัธยมปลายและอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น การจบการศึกษา
ระดับสูงกว่ามั ธยม มีส่วนสัมพันธ์กับ อายุขัยที่คาดหวังที่ยืนยาวและสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ สูงอายุ ในปี 1965
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีเพียงร้อยละ 5 แต่ในปี 2014
สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 25 ทั้งผู้สูงอายุชายและหญิง (รูปที่ 20)
รูปที่ 20 ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ชายและผู้หญิง อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ปี 2014
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3.3.1.3 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา อัตราความยากจนของผู้สูงอายุอเมริกันลดลงจากประมาณ ร้อยละ 30 ใน
ปี 1966 เป็นร้อยละ 10 ในปี 2014 การขยายตัวของการประกันสังคมทาให้อัตราความยากจนลดลง (รูปที่ 20)
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การประกันสังคม จะช่วยลดความยากจนของผู้สูงอายุ แต่ก็ยังมีความแตกต่างเศรษฐกิจ
เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุหญิง เนื่องจากความแตกต่างในรายได้ในช่วงวัยทางานที่ผู้หญิงได้รายได้จากการ
ทางานต่ากว่าผู้ชาย ทาให้รายรับจากการประกันสังคมเมื่อเกษียณต่ากว่าของผู้สูงอายุชาย นอกจากนั้น ผู้ หญิง
มีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้นและมีชีวิตยืนยาวกว่าผู้ชาย รวมทั้งผู้สูงอายุหญิงมีแนวโน้มที่จะอยู่คนเดียวตามลาพัง
ดังนั้น ผู้สูงอายุหญิงจึงมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจมากกว่าผู้สูงอายุชาย
รูปที่ 21 อัตราความยากจนและเงินประกันสังคมต่อหัว ปี 1966 ถึง 2014

(1) แหล่งรายได้
แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุอเมริกัน มาจากหลายแหล่งทั้งจากผลประโยชน์จากการประกันสังคม
บานาญ เงินออมเพื่อการเกษียณ และรายได้จากการทางานเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา ตั้งแต่ปี 1960 ประมาณ
1 ใน 3 ของรายได้ของผู้สูงอายุ (65+ปี) มาจากการประกันสังคม และบานาญได้เพิ่มจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ
18 ระหว่างปี 1962 – 1990 และยังคงสัดส่วนนี้มาจนถึงปัจจุบัน
รายรับ จากค่าจ้างเงินเดือน ก็เป็นแหล่ งรายได้ส าคั ญ อีกแหล่งหนึ่ งของผู้สู งอายุอเมริกัน ที่ได้
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของทศวรรษ 1990s พร้อมกับการเพิ่มขึ้นการเข้ามีส่วนร่วมในกาลังแรงงานของผู้สูงอายุ
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รายได้จากทรัพย์สิน (Asset income) (เช่น รายได้จากดอกเบี้ย เงินปันผล และอสังหาริมทรัพย์) ก็เป็น อีก
แหล่งรายได้ (ร้อยละ 9 ของรายได้ในปี 2014) (รูปที่ 21)
รูปที่ 22 สัดส่วนของรายได้รวมของครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ (65+ ปี)
ตามประเภทและตามแหล่งรายได้ ปี 2014

(2) การทางานนานขึน้
ในปี 2014 ผู้สูงอายุอเมริกันอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปยังอยู่ในกาลังแรงงานประมาณร้อยละ 22 เพิ่ม
จากร้อยละ 12 ในปี 1990 และในปี 2022 สัดส่วนนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็น ร้อยละ 26 การเพิ่มขึ้นในกาลังแรงงาน
ของผู้สูงอายุ มาจากหลายสาเหตุ ทั้งจากการเปลี่ยนโครงสร้างประชากร การมีการศึกษาสูงขึ้น และเศรษฐกิจ
ตกต่า ที่ทาให้ประชากรสูงอายุต้องทางานต่อไป และจากการการเปลี่ยนแปลงระบบบานาญโดยนายจ้างและ
ผลประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสาหรับผู้เกษียณ ที่ถูกทดแทนโดยระบบที่ลูกจ้างต้องสมทบจ่ายเข้ากองทุ น
(Employee-funded defined contribution plans) 401(k)s รวมทั้ ง การยกเลิ ก การเกษี ย ณภาคบั ง คั บ
สาหรับผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 หรือ 65 ปีขึ้นไป สามารถทางานต่อไปได้ ข้อมูลจากโครงการศึกษา
Health and Retirement Study (HRS) แสดงให้ เห็ น ว่าประมาณ ร้ อ ยละ 15 ของผู้ สู งอายุได้ ก ลั บ เข้ ามา
ทางานต่อหลังเกษียณ (รูปที่ 22) ทั้งผู้สูงอายุชายและหญิง ผลที่ตามมาของการมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น ทาให้คน
ต้องมีรายได้มาใช้จ่ายในช่วงชีวิตเกษียณนานขึ้น ดังนั้น สาหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ การยังคงทางานอยู่นั้น ไม่ใช่
ทางเลือก ในกลุ่มของผู้ที่รับผลประโยชน์จากการประกันสังคม ผู้ที่มีการศึกษาต่ากว่า สุขภาพด้อยกว่าและ
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ทางานใช้ทักษะต่า หรือใช้กาลังกายมาก มักจะเกษียณโดยไม่ทางานต่อ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีการศึกษาสูง
กว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุชาย (อายุ 65 – 74 ปี) ที่มีระดับการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีจะมีโอกาสเป็นสองเท่าใน
การทางานต่อ เมื่อเทียบกับผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมปลาย/เตรียมอุดม เช่นเดียวกับผู้สูงอายุหญิงที่มี
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีโอกาสทางานในกาลังแรงงานเป็นสามเท่าของผู้ที่มีการศึกษาต่ากว่ามัธยมปลาย
การเลือกปฏิบัติต่ออายุ ยังเป็นสิ่งปิดกั้นโอกาสในการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงอายุ ถึงแม้จะมีกฎหมายรัฐบาลกลาง
ในการห้ามการเลือกปฏิบัติต่ออายุ ยังมีบางสถานประกอบการที่ยังคงการเลือกปฏิบัติต่ออายุในการรับเข้า
ทางาน การกาหนดนโยบายในสถานที่ทางาน หรือโอกาสในความก้าวหน้าในการทางานของผู้สูงอายุอเมริกัน
รูปที่ 23 ร้อยละของผู้ชายและผู้หญิงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปในกาลังแรงงาน ปี 1964 ถึง 2014

3.3.2 มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองสิทธิทางเศรษฐกิจ
การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจของสหรัฐ จะพิจารณาในประเด็นของการจ้างงานผู้สูงอายุ
ซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวข้องสาคัญ คือ กฎหมายการเลือกปฏิบัติต่ออายุในการจ้างงาน
3.3.2.1 กฎหมายการเลือกปฏิบตั ิต่ออายุ (Age Discrimination in Employment Act)
กฎหมายการเลือกปฏิบัติต่ออายุ (Age Discrimination Laws) ของสหรัฐอเมริกา เป็นกฎหมาย
ที่คุ้มครองและป้องกันสิทธิของประชากรอเมริกันจากการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานเนื่องจากอายุ เป็นการ
สร้างความเท่าเทียมกันในโอกาสการทางานของกาลังแรงงานในสหรัฐอเมริกา กฎหมายนี้ได้มีการบัญญัติขึ้น

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960s โดยกระทรวงแรงงานในปี 1965 ได้ร่างรายงานเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่ออายุใน
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งได้กลายเป็นฐานของกฎหมายของรัฐบาลกลางในเวลาต่อมาที่เรียกว่า กฎหมายรัฐ บาลกลาง
ว่าด้วยการเลื อกปฏิ บัติต่ออายุ ในการจ้ างงาน 1967 (the 1967 Federal Age Discrimination in Employment
Act - ADEA)
กฎหมาย ADEA คุ้มครองคนงานและคนที่มีศักยภาพในการเข้าทางานจากการเลือกปฏิบัติบน
ฐานของอายุในแง่ของ การรับเข้าทางาน การปลดออกจากงาน และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจ้างงาน นอกจาก
ADEA ของรัฐบาลกลาง มลรัฐแต่รัฐจะมีการกาหนดกฎหมายรัฐในการคุ้มครองคนงานจากการเลือกปฏิบัติต่อ
อายุ ที่มีความเข้มข้นในการใช้แตกต่างไปจากกฎหมายกลาง154

(1) สาระสาคัญของกฎหมาย ADEA
กฎหมายต้น ฉบั บ จากรัฐบาลกลางปี 1967 เป็ นการคุ้มครองคนงานอายุ 40 ปี ถึง 65 ปี และ
อนุญาตให้มีการเกษียณภาคบังคับ (mandatory retirement) และพฤติกรรมในการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ หลัง
อายุ 65 ปี ในปี 1978 กฎหมายได้ขยายอายุในการคุ้มครองเป็น 40 ถึง 70 ปี และในปี 1986 ได้ยกเลิกเพดาน
อายุขั้นสูงที่จะปกป้อง (คือ อายุ 70 ปี) นอกจากนั้น ในปี 1978 กฎหมายยังอนุญาตสิทธิในการพิจารณาใน
ศาล และในปี 1979 กระทรวงแรงงานได้โอนอานาจการบังคับใช้กฎหมายให้แก่คณะกรรมการโอกาสในการ
จ้างงานอย่างเสมอภาค [the Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)] ทั้งสองเหตุการณ์
ตั้งแต่ปี 1978 ต่างทาให้การบังคับใช้ ADEA เข้มงวดขึ้น
กฎหมายนี้มีข้อยกเว้นบางประการ คือ การยินยอมให้การเกษียณภาคบังคับค่อย ๆ ยกเลิกไป
ภายในปี 1993 สาหรับคนงานที่ทางานประจา (jobs with tenure) เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และ ADEA
ครอบคลุมคนงานในสถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ในขณะที่กฎหมายสิทธิพลเมือง (1964)
[Civil Rights Act (1964)] มีความเข้มงวดกว่าในการคุ้มครองคนงานในสถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่ 15
คนขึ้นไปจากการเลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ เพศ ชาติพันธุ์ (national origin) หรือศาสนา แต่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับ
การเลือกปฏิบัติต่อ อายุ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ADEA จึงเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในการทางาน
โดยเฉพาะในทุกขั้นตอนของการจ้างงาน รวมทั้งการเกษียณงานตามความสมัครใจ
นอกจากนั้น ภายใต้ ADEA นายจ้างได้รับอนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติต่ออายุได้ในการพิจารณา
ตัดสินการจ้างงานในกรณีของการกาหนดคุณสมบัติทางอาชีพด้วยความสุจริตใจ (a “Bona Fide Occupational
Qualification” หรือ BFOQ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอายุ ตัวอย่างเช่น ตาแหน่งงานในการแสดง ในทางปฏิบัติ
นั้ น ศาลจะอนุ ญ าตให้ อายุ เป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ ด้ ว ยความสุ จ ริต ใจในกรณี ที่ อายุ มี ผ ลกระทบต่ อ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ รวมถึงอาชีพ เช่น นักบิน ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ หรือคนขับรถบัส กฎหมายรัฐบาล
กลางยังให้ยกเว้นสาหรับตาแหน่งงานที่กาหนดนโยบายระดับเงินเดือนสูง (เช่น CEO) จากการเลือกปฏิบัติ
ต่ออายุ
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กฎหมาย ADEA มีความแตกต่างจากกฎหมายสิทธิพลเมือง ซึ่งอนุญาตให้ความเสียหายจากความ
ทุกข์ทางจิตใจและค่าสินไหมทดแทน สาหรับ ADEA จากัดค่าทดแทนแก่โจทย์ (ผู้ฟ้องร้อง) อย่างเต็มสถานภาพ
(to “make whole” status) กล่าวคือ ค่าทดแทนแก่โจทย์ในระดับที่เขาควรจะได้รับถ้าไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ค่ า ทดแทนนี้ รวมถึ ง การรั บ เข้ า ท างาน (hiring) การไปด ารงต าแหน่ ง (reinstating) การเลื่ อ นต าแหน่ ง
(promoting) การจ่ า ยเงิ น ย้ อ นหลั ง (Back pay) ผลประโยชน์ ช ดเชย (restoring benefits และการจ่ า ย
ค่ า ธรรมเนี ย มทนาย ค่ า ธรรมเนี ย มทนายมั ก จะเป็ น สั ด ส่ ว นใหญ่ ข องค่ า ทดแทนที่ ให้ กั บ ผู้ รั บ ตาม ADEA
เนื่องจากข้อจากัดต่อความเสียหาย โจทย์ ส่วนใหญ่ภายใต้ ADEA มักจะเป็นผู้จัดการระดับกลางผิวขาวในช่วง
อายุ 50 ปีผู้ซึ่งสูญเสียเงินเดือนและผลประโยชน์ก้อนใหญ่ ในมุมมองของนายจ้างหรือสถานประกอบการ ถ้าค่า
ลงโทษหรือค่าปรับไม่สูงเพียงพอ ก็อาจจะตัดสินจากผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่สนใจ/ละเลยกฎหมายนี้และจ่าย
ค่าปรับตามที่เกิดขึ้นแทน อย่างไรก็ดี ผลกระทบที่สะท้อนกลับมาจากผู้บริโภคจากกรณีการเลือกปฏิบัติที่ได้รับ
การเผยแพร่ออกไป อาจทาเป็นแรงกดดันทางสังคมให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย

(2) การตีความทางกฎหมาย
เนื่องจาก ADEA ให้สิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนในการเลือกปฏิบัติ ต่ออายุในการจ้างงาน
การตัดสิ นจึ งขึ้น อยู่กับ การตีความทางกฎหมายของศาล ซึ่งศาลจะพิ จารณาตัดสิ น อย่างไรขึ้นอยู่ กับ กรณี
ผลกระทบที่ไม่เหมือนกัน (Disparate impact cases) จะได้รับการยอมรับหรือไม่นอกเหนือจากกรณี การ
ปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน (Disparate treatment cases) ในขณะที่กรณีการปฏิบัติที่แตกต่างกันต้องเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่จงใจ/ตั้งใจ (ถ้าเป็นไปโดยสุจริตใจ ก็ไม่เป็นปัญหา) ในกรณีผลกระทบที่แตกต่าง หมายถึง นโยบายที่
นายจ้างกาหนดขึ้นสามารถส่งผลกระทบทางอ้อมต่อกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองอย่างแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง ตัวอย่างของนโยบายที่ส่งผลกระทบที่แตกต่าง ได้แก่ การกาหนดความสูงขั้นต่าที่มีผลกระทบที่
แตกต่างต่อผู้หญิง ผู้ที่โดยเฉลี่ยแล้วเตี้ยกว่าผู้ชาย สาหรับอายุ ผลกระทบที่แตกต่างมักจะเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจบนฐานของอายุการทางาน (Seniority) หรือ ค่าจ้าง เช่นการตัดสินใจปลดคนงานที่มีรายได้สูงสุด หรือ
ผู้ ที่ อยู่ ท างานกับ สถานประกอบการนานที่ สุ ด ศาลสู งของสหรั ฐ ได้ ติด สิ น บนฐานของกฎหมายที่ ว่า ADEA
กาหนดให้มีการจ่ายค่าทดแทนสาหรับการเรียกร้องผลกระทบที่แตกต่างจากการเลือกปฏิบัติ ศาลยังตัดสิน
เกี่ยวกับมาตรฐานสาหรับการพิจารณาการปฏิบัติทางกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อผู้สูงอายุว่าการทดสอบ
ด้วย “ปัจจัยที่มีเหตุผลนอกเหนือจากอายุ” (the “reasonable factors other than age” (RFOA) มากกว่า
การทดสอบด้วย “ความจาเป็นทางธุรกิจ” (a “business-necessity” test) เป็นมาตรฐานที่เหมาะสม การติด
สินนี้แตกต่างจากการตัดสินก่อนหน้าว่าการปฏิบัติในการจ้างงานที่มีผลกระทบที่แตกต่างต่อบุคคลภายในกลุ่ม
อายุที่ได้รับการคุ้มครอง ไม่สามารถเป็น “ปัจจัยที่มีเหตุผลนอกเหนือจากอายุ (a reasonable factor other
than age)” นอกจากว่าเป็นเหตุผลจาก “ความจาเป็นทางธุรกิจ (justified as a business necessity)”
ในการตี ความทางกฎหมายประเด็น ที่ ส อง คือ ใครเป็ น ผู้ รับภาระพิ สู จ น์ ในกรณี ผ ลกระทบที่
แตกต่าง โดยทั่วไป คาถามนี้ ตีความได้ว่า โจทย์ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่านโยบายมีความลาเอียงโดยตั้งใจ หรือ
ฝ่ายจาเลยจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่านโยบายมีเหตุผลทางธุ รกิจโดยสุจริตใจ ภาระพิสูจน์นี้ได้ถูกเปลี่ยนไปจาก
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จาเลยไปยังโจทย์ และกลับไปที่จาเลยในกรณีของอายุตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970s ในปัจจุบัน คาพิพากษาใน
กรณี 2005 Smith v. City of Jackson ได้ติดสิ น ว่า “ไม่เป็ นการเพี ย งพอในการกล่ าวหาว่ามี ผ ลกระทบที่
แตกต่างต่อคนงาน หรือ ชี้ ไปที่นโยบายที่เป็นกลาง ๆ ว่านาไปสู่ผลกระทบดังกล่าว นายจ้างจะต้องเป็นฝ่าย
รับผิดชอบต่อการแยก (Isolating) และกาหนดการปฏิบัติในการจ้างงานเฉพาะที่ทาให้เกิดความแตกต่างโดยใช้
ข้อมูลสถิต”ิ แสดงให้เห็นว่า ภาระพิสูจน์ ตกอยู่กับจาเลยหรือนายจ้าง

(3) กระบวนการ (Procedure)
ถ้ ามลรั ฐ มี ก ฎหมายการเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ อายุ ข องตนเอง ADEA ก าหนดให้ ผู้ ร้อ งเรี ย นแจ้ งต่ อ
สานั กงานการปฏิบั ติการจ้างงานอย่างยุติธรรมประจารัฐ (the State Fair Employment Practices (FEP)
Office) ภายใน 300 วันจากการเกิดเหตุการณ์ ในบางมลรัฐที่ไม่มีกฎหมายของตนเอง ผู้ร้ องเรียนต้องแจ้งต่อ
สานักงานรัฐบาลกลาง EEOC ภายใน 180 วัน EEOC สามารถจะไม่รับคาร้องเรียนได้ ซึ่งในกรณีนั้น ผู้ร้องเรียน
อาจจะต่ อ เรื่ อ งในฐานะการกระท าพลเมื อ งไปยั งศาลได้ (the claimant may persue a civil action in
court) เพื่อขอการไกล่เกลี่ย (settle or mediate) ถ้าการขอไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ EEOC ก็จะสามารถฟ้องร้อง
หรือถ้าเลือกจะไม่ฟ้องร้อง ผู้ร้องเรียนอาจจะฟ้องร้องเอง กรณีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานกว่า ร้อยละ 95
เป็นการนาเรื่องฟ้องร้องโดยทนายส่วนตัว (by private attorneys) ไม่ใช่ EEOC และในจานวนกรณีฟ้องร้อง
ในศาลรัฐบาลกลางสาหรับการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ร้อยละ 92 ไม่เคยเข้าสู่การพิจารณาความในศาล
ถ้ากรณีเข้าสู่การพิจารณาความในศาล ในตอนแรกโจทย์จะต้องแสดงหลักฐานในการถูกกระทาที่
แตกต่าง (evidence of disparate treatment) กล่าวคือ การมีสาเหตุจูงใจที่นาไปสู่การเลือกปฏิบัติเนื่องจาก
อายุ ถ้ามีหลักฐานใด ๆ มาแสดง ประเภทของหลักฐานที่มักจะใช้กันเป็นปกติในการเลือกปฏิบัติโดยตรง คือ
ข้อความคาพูดเกี่ยวกับความลาเอียงทางอายุในนโยบายของบริษัท ถ้าไม่มีหลักฐานโดยตรงในการเลือกปฏิบัติ
โจทย์สามารถแสดงว่าเขาอยู่ในช่วงอายุที่ได้การคุ้มครอง ได้รับความทุกข์จากปฏิกิริยาในทางลบ (suffered an
adverse reaction) ได้ทางานตามที่นายจ้างคาดหวังให้ทาในการทางานได้สาเร็จ และถูกทดแทนการจ้างงาน
ต่อจากนั้นจาเลยจะเป็นผู้เสนอเกี่ยวกับการยกเว้นหรือการแก้ต่าง สุดท้าย โจทย์ต้องพยายามแสดงว่าการแก้
ต่างนี้ไม่จริง (plainfiff attempts to establish that this defense is untrue)

(4) ผลกระทบของกฎหมาย
กฎหมายที่ คุ้ ม ครองคนจากการเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ อายุ สามารถส่ งผลทั้ งทางบวกและทางลบ
กฎหมายใดก็ตามที่เข้าไปควบคุมการตัดสินใจของตลาดเสรี สามารถส่งผลทางลบต่อประสิทธิภาพของสถาน
ประกอบการ ในกรณี นี้ คือการกีดกัน นายจ้างในการตัดสินใจอย่างมีประสิ ทธิภ าพในการรับคนเข้าทางาน
(Hiring) และการปลดคนงาน อย่างไรก็ตาม ถ้ากฎหมายทาการซ่อมแซม/ปรับปรุงความล้มเหลวของตลาด เช่น
การเกิดการเลือกปฏิบัติจากทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง การขาดข้อมูล หรือความชอบในการเลือกปฏิบัติ ก็จะช่ วยทา
ให้ประสิทธิภาพในการผลิตของสถานประกอบการดีขึ้น ผลิตภาพโดยรวมของเศรษฐกิจอาจจะเพิ่มขึ้น
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จากหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า ในตอนแรก กฎหมายอาจจะมีผลกระทบทางบวกต่อการรับเข้า
ทางานไม่มากเนื่องจากผลกระทบต่อประทัสถาน (social norms) เกี่ยวกับอายุ กฎหมาย ADEA ได้กาจัด
ภาษาที่ มีความล าเอียงต่ออายุในการโฆษณาอย่างเห็ นได้ชัด และในสหรัฐ ก็ไม่มีธรรมเนียมในการใส่ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ วั น เดื อ นปี เกิ ด หรื อ สถานภาพทางครอบครั ว (familial status) ในประวั ติ ก ารท างานหรื อ บน
แผ่นปะหน้าในบันทึกและในประวัติการทางานอีกต่อไป การศึกษาของ Adams155 พบว่าการประกาศใช้ ADEA
ในปี 1967 มีผลทางบวกเล็กน้อยต่อการจ้างงานโดยรวมสาหรับคนงานสูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาอื่น ๆ
ที่เสนอว่า ADEA อาจจะทาให้ประสิทธิภาพดีขึ้นระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวในบริษัทที่มีสัญญาจ้างงานระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของ ADEA อาจจะไม่คงที่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป กฎหมายมีความเข้มงวด
โดยการขยายและการเพิ่ ม การบั ง คั บ ใช้ ใ นปี 1978 และ 1979 มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความแตกต่ า งใน
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ผู้ทีอยู่ในมลรัฐที่มีกฎหมายการเลือกปฏิบัติต่ออายุในการฟ้องร้องค่าเสียหาย
(to sue) ได้ง่ายกว่าผู้ทีอยู่ในมลรัฐที่ไม่มีกฎหมายการเลือกปฏิบัติต่ออายุ การศึกษานี้พบว่าผลทางลบที่ไม่ตั้งใจ
ให้ เกิดที่ ตามมาของกฎหมายเกี่ย วกับ การจ้างงานผู้ ช ายสุ งอายุ คื อ ผู้ ช ายทางานน้ อยลง 1.5 สัป ดาห์ ต่อปี
ในมลรัฐ ที่ ส ามารถฟ้ อ งร้ อ งได้ ห ลั งจากการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายในปี 1978 ซึ่ งน้ อ ยกว่าผู้ ช ายในรั ฐ ที่ มี ค วาม
ยากลาบากกว่าในการฟ้องร้อง ผู้ชายจะมีโอกาสน้อยลงในการได้รับเข้าทางานและโอกาสน้อยลงที่จะถูกปลด
ออกจากงานในมลรัฐเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการให้ความสนใจนาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการ
ฟ้องร้องคดีจากผู้สมัครสูงอายุไปใช้ในการพิจารณาตัดสินรับเข้าทางานและปลดออกจากงาน แต่ไม่มีผลกระทบ
ทางลบต่อผู้หญิงในกลุ่มอายุเดียวกัน (กับผู้ชาย)
ในการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางตรงต่อการเปลี่ยนแปลงการเกษียณภาคบังคับ พบว่าก่อนมี
กฎหมายว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่ออายุในปี 1960 แผนการจ่ายบาเหน็จบานาจที่จะได้รับทาให้การเกษียณ
ล่าช้าออกไป แต่ในช่วงทศวรรษ 1980s แผนการจ่ายบาเหน็จบานาญของสหภาพแรงงาน (the 1980s union
plans) ส่งเสริมอย่างแข็งขันในการเกษียณก่อนกาหนด (actively encourage early retirement) ในขณะที่
แผนการจ่ายที่ไม่ใช่ของสหภาพแรงงาน ทาให้ การเกษี ยณล่ าออกไป Von Wachter156 ได้ศึกษาการขยั บ
การเกษียณภาคบังคับจากอายุ 70 ปี ในปี 1978 จนถึงช่วงยกเลิกในปี 1986 โดยการคานวณความเป็นไปได้
พบว่า การมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานของคนงานอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ถึง 20 ในปี 1986
ในอุตสาหกรรมเฉพาะบางอุตสาหกรรม Ashenfelter and Card157 แสดงให้เห็นว่าการยกเลิกการเกษียณของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยในปี 1994 ลดการเกษียณของผู้ทีมีอายุ 70 และ 71 ปี
155

From “Age Discrimination Legislation and the Employment of Older Workers,” by Scott J. Adams,
2004, Labour Economics, 11(2), pp. 219-41.
156
From “The End of Mandatory Retirement in the US: Effects on Retirement and Implicit
Contracts,” by Til von. Wachter, 2001, the Center for Labor Economics Working Paper. Berkeley, CA:
University of California.
157
From “Did the Elimination of Mandatory Retirement Affect Faculty Retirement,” by Orley
Ashenfelter, Card David, 2001, American Economic Review, 92(4), pp. 957-80.
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ถึงแม้จ ะมี การปรับ ปรุง the Age Discrimination in Employmnet Act เกิดขึ้น การเลื อ ก
ปฏิบัติต่ออายุก็ไม่ได้หายไปจากกาลังแรงงานของสหรัฐ จากปี 1992 ถึงปี 2008 โดยเฉลี่ย ร้อยละ 15.79 ของ
กรณี ADEA จากกรณีทั้งหมด 44,624 กรณี ถูกเรียกว่า “merit resolutions” หรือกรณีที่เรียกร้องได้สาเร็จ
โดย EEOC จานวนดังกล่าวนี้เป็นเพียงจานวนทางด้านต่า เพราะว่า มีหลายกรณีที่มีการเลือกปฏิบัติต่ออายุ
ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและกรณีของการเลือกปฏิบัติในการรับเข้าทางานก็ไม่มีการรายงาน
3.3.2.2 นัยยะสาคัญต่อการเสนอแนะการคุ้มครองสิทธิของผูส้ ูงอายุไทยด้านการจ้างงาน
จากการทบทวนการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในการจ้างงานของสหรัฐอเมริกา พบสาระสาคัญที่
สามารถนามาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุไทยในด้านการจ้าง
งานได้ดังนี้
(1) สหรั ฐอเมริก ามีการคุ้ม ครองสิ ท ธิของผู้ สู งอายุ ผ่ านกฎหมายสิ ทธิพ ลเมื อง (1964) (Civil
Rights Act of 1964 และกฎหมายการเลือกปฏิบัติต่ออายุ (Age Discrimination in Employment Act) ซึ่ง
เป็ น กฎหมายคุ้ มครองสิ ท ธิของผู้ สู งอายุ โดยเฉพาะในการจ้างงาน ท าให้ ผู้ สู งอายุ ได้รับความคุ้ มครองผ่ าน
กระบวนการศาลยุติธรรมในฐานะของพลเมืองและในฐานะคนทางานได้
(2) กระบวนการเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณ จากการเกษียณภาคบังคับใช้เวลาแบบค่อยเป็นค่อยไป
เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างมีเวลาปรับตัว จนกระทั่งในปัจจุบัน ไม่มีการเกษียณภาคบังคับในระบบการจ้างงาน
(3) การมีข้อยกเว้นให้นายจ้างสามารถเลือกปฏิบัติต่ออายุได้ ในกรณีของการกาหนดคุณสมบัติ
ทางอาชีพด้วยความสุจริตใจ (a “Bona Fide Occupational Qualification” หรือ BFOQ หรือศาลพิจารณา
ว่าเป็นกรณีของการเลือกปฏิบัติต่ออายุเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ
(4) การฟ้องร้องในกรณีการเลือกปฏิบัติต่ออายุนั้น มีกระบวนการขั้นตอนที่ผู้เสียหายสามารถ
ดาเนินการทั้งผ่านสานักงานรับผิดชอบระดับท้องถิ่น หรือระดับรัฐบาลกลาง หรือดาเนินการด้วยตนเอง ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และมีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อการประนีประนอม
(5) หลั กในการพิจ ารณาการเลื อกปฏิ บัติ ต่ออายุ ของศาล คือ กรณี ผ ลกระทบที่ ไม่เหมือนกั น
(Disparate impact cases) และ/หรือกรณีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน (Disparate treatment cases) รวมทั้ง
การกาหนดมาตรฐานการทดสอบที่เหมาะสมสาหรับการพิจารณาการปฏิบัติทางกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างสูง
ต่อผู้สูงอายุ ที่ว่าด้วย “ปัจจัยที่มีเหตุผลนอกเหนือจากอายุ ” (the “reasonable factors other than age”
(RFOA) หรื อ “ความจ าเป็ น ทางธุ รกิ จ ” (a “business-necessity” test) รวมทั้ งการก าหนดภาระพิ สู จ น์
ระหว่างโจทย์หรือจาเลย
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3.3.3 มาตรการกฎหมายในการคุม้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
3.3.3.1 กฎหมายความมัน่ คงทางสังคม (The Social Security Act)
และโครงการความมัน่ คงทางสังคม (Social Security Programs)

(1) กฎหมายความมัน่ คงทางสังคม
กฎหมายความมั่นคงทางสังคม (The Social Security Act) เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเป็นส่วน
หนึ่งในนโยบายนิวดีลของประธานาธิบดี รูสเวลท์ (President Franklin D. Roosevelt’s New Deal) ในปี
1935 เพื่อเป็นฐานรายได้ที่คนทางานสามารถวางแผนในการเกษียณได้ รวมทั้งเป็ นการป้องกันการประกัน
ความเสี่ยงแก่คนทางานที่กลายเป็น คนพิการและแก่ครอบครัวเมื่อผู้หารายได้ต้องเสียชีวิตลง ปัจจุบันกฎหมาย
นี้ได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะ ๆ และครอบคลุมโครงการด้านการประกันสังคมและสวัสดิการสังคม
หลายโครงการ (Social insurance and social welfare programs)
โครงการความมั่น คงทางสั งคม มีแหล่ งเงินทุ นหลักจากภาษีค่าจ้ างเงินเดือน (Payroll tax) ที่
กาหนดอยู่ ภายใต้กฎหมายการจ่ายเงินประกันของรัฐบาลกลาง (The Federal Insurance Contributions
Act – FICA) หรื อ กฎหมายการจ่ ายเงิน การจ้ า งงานตนเอง (The Self Employed Contributions Act –
SECA) เงินทุนจากภาษีจะถูกรวบรวมโดยหน่วยงานบริการรายได้ภายใน (The Internal Revenue Service –
IRS) และจะถูกนาไปใส่ไว้ในกองทุน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนประกันผู้สูงอายุและผู้อยู่ข้างหลังของรัฐบาลกลาง
(The Federal Old-Age and Survivors Insurance (ODSI) Trust Fund) และกองทุนประกันการพิการของ
รั ฐ บาลกลาง (The Federal Disability Insurance (DI) Trust Fund) รายได้ จ ากเงิ น เดื อ นทั้ ง หมด (มี
ข้อยกเว้นให้บ้าง) จานวนหนึ่งที่กาหนดไว้ในกฎหมาย จะต้องนามาจ่ายเป็นภาษีค่าจ้างเงินเดือน รายได้ที่เหลือ
จากจานวนที่กาหนดไม่ต้องนามาเสียภาษี สาหรับในปี 2018 จานวนสูงสุดของรายได้ที่ต้องเสียภาษี เท่ากับ
128,400 เหรียญ158
ผู้พานักอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดในประเทศสหรัฐที่มีงานทา (โดยมีข้อยกเว้นให้บ้าง)
ในปัจจุบันจะได้รับเลขบัตรประจาตัวด้านความมั่นคงทางสังคม (Social security number) ทุกคน ผู้พานัก
อาศัยที่มีการทางานเกือบทั้งหมด (และอาจมีผู้ที่ไม่มีงานทาบ้าง) ได้รับเลขบั ตรประจาตัวตั้งแต่การเริ่มดาเนิน
โครงการด้านความมั่นคงทางสังคมในปี 1935 หรือประมาณ 82 ปีมาแล้วตามความต้องการของภาคธุรกิจ
ในปี 2015 ค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงทางสังคม โดยรวมเท่ากับ 750.5 พันล้านเหรียญสาหรับ
โครงการ OASDI และ 146.6 พั น ล้ านเหรี ย ญสหรัฐ ส าหรับ โครงการ DI159 มี การประมาณการว่ารายได้ ที่
ผู้ประกันตนได้รับจากโครงการด้านความมั่นคงทางสังคม ช่วยลดความยากจนของผู้สูงอายุอเมริกันที่มีอายุ 65
158

From Contribution and Benefit Base, by United States Social Security Administration, Retrieved
from http://www.sssa.gov/OACT/COLA/cbb.html.
159
From A Summary of the 2016 Annual Reports, by Social Security and Medicare Boards of
Trustees, Retrieved from https://www.ssa.gov/oact/trsum/
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ปี ขึ้น ไป จากร้ อ ยละ 40 เหลื อ ร้ อ ยละ 10160 คณะกรรมการบริห ารกองทุ น ด้ านความมั่ น คงทางสั งคม ได้
ประมาณการว่าในปี 2034 กองทุนจะมีแนวโน้มที่จะขาดทุน161

(2) โครงการความมั่นคงทางสังคม
ความมั่น คงทางสั งคม จะประกอบไปด้วยโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการประกันสังคม
(Social Insurance Programs) และโครงการสวัส ดิการสั งคม (Social Welfare Programs) ความแตกต่าง
สาคัญของ 2 โครงการนี้ อยู่ที่โครงการประกันสังคมเป็นโครงการที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการจะมีส่วน
ร่วมในการจ่ายเงิน (ในรูปของภาษีจากสัดส่วนของรายได้ที่มาจากค่าจ้างเงินเดือน) ในขณะที่โครงการสวัสดิการ
สังคม เป็นโครงการที่รัฐให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรืออุดหนุนทางการเงินให้โดยผู้ได้รับประโยชน์ไม่ต้อง
มีส่วนร่วมในการจ่ายเงิน ในส่วนต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการประกันสังคม สาหรับสวัสดิการ
สังคมจะแสดงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป
โครงการประกันสังคม ประกอบไปด้วยโครงการการประกันการชราภาพ (การเกษียณ) ผู้อยู่ข้าง
หลั ง และการพิการของรัฐบาลกลาง (Federal Old-age, Survivors and Disability Insurance – OASDI)
และโครงการประกั น สุ ขภาพส าหรั บ ผู้ สู งอายุแ ละผู้ พิ ก าร (Health Insurance for Aged and Disability)
ซึ่งรู้จักกันในชื่อโครงการ Medicare

(2.1) โครงการประกันการชราภาพ ผู้อยู่ข้างหลัง และการพิการของรัฐบาลกลาง
(Federal Old-age, Survivors and Disability Insurance – OASDI)
โครงการ OASDI เป็ น โครงการการประกัน สั งคม เพื่ อให้ ความคุ้มครองแก่คนทางานและ
ครอบครัวโดยการประกันผลประโยชน์เมื่อเกษียณ พิการ และ ผู้ที่อยู่ข้างหลัง (Survivors) .ในเดือนมิถุนายน
2018 คนอเมริกันประมาณ 60 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 6 คนซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศ ได้รับผลประโยชน์
จากโครงการประกันสังคม ในขณะที่ผู้รับผลประโยชน์ประมาณ 4 ใน 5 คน เป็นผู้สูงอายุอเมริกัน และผู้รับ
ผลประโยชน์ประมาณ 1 ใน 5 รับเงินประกันสังคมการพิการ หรือผู้อยู่ข้างหลังของคนทางานที่เสียชีวิต
คนท างานเกือบทุ กคนเข้าร่ว มในโครงการประกั นสั งคมโดยการจ่ ายภาษี ค่าจ้ างเงิน เดือ น
(Payroll tax contributions) และผู้ สู งอายุ อเมริกัน เกือบทุกคนก็ได้รับผลประโยชน์ จากการประกันสั งคม

160

From Social Security Keeps 22 Million Americans Out of Poverty: A State-by-States Analysis, by
Center on Budget and Policy Priorities, Retrieved from http://www.cbpp.org/research/social-security/socialsecurity-keeps-22-million-americans-out-of-poverty-a-state-by-state
161
From The 2018 Annual Report of the Board of Trustees of the Federal Old Age and Survivors
Insurance and Federal Disability Insurance Trust Funds, by United States Social Security Administration,
2018, Retrieved from http://www.ssa.gov/oact/tr/2018/tr2018.pdf
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ประมาณ ร้อยละ 97 ของผู้สูงอายุ (60 – 89 ปี) รับเงินประกันสังคม หรือจะได้รับเงินประกันสังคม ดังนั้ น
โครงการประกันสังคมนี้อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนการประกันสังคมสาหรับทุกคน162
เงินภาษีประกันสังคมที่คนทางานจ่ายในระหว่างปีที่ทางาน163 จะถูกนาเข้าไปเก็บไว้ในกองทุน
2 กองทุน ได้แก่ (1) กองทุนประกันการสูงอายุและผู้ที่อยู่ข้างหลัง (The Old-age and Survivors Insurance
(OASI) Trust Fund) ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนจ่ายผลประโยชน์เกษียณและผู้อยู่ข้างหลัง และ (2) กองทุนประกัน
การพิการ (Disability Insurance (DI) Trust Fund) ซึ่งจ่ายผลประโยชน์การพิการ
การกาหนดอัตราภาษีที่คนทางานต้องจ่ายโดยมีนายจ้างร่วมจ่ายสมทบ ได้แสดงอยู่ในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 อัตราภาษีความมั่นคงทางสังคม เงินเดือนสูงสุดที่ต้องจ่ายภาษี FICA
หรือ SECA ระหว่างปี 2009 ถึง 2018
ปี
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

รายได้เงินเดือนสูงสุดที่ตอ้ งเสียภาษี
106,800
106,800
106,800
110,100
113,700
117,000
118,500
118,500
127,200
128,400

อัตราภาษี OASDI
12.40%
12.40%
10.40%
10.40%
12.40%
12.40%
12.40%
12.40%
12.40%
12.40%

อัตราภาษี Medicare
2.90%
2.90%
2.90%
2.90%
2.90%
2.90%
2.90%
2.90%
2.90%
2.90%

หมายเหตุ:
1. อัตราภาษี OASDI และ Medicare เป็นอัตราภาษีที่รวมส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง ในปี 2011 และ 2012
อัตราภาษี OASDI สาหรับลูกจ้างถูกกาหนดไว้ชั่วคราวที่ 4.2% ในขณะที่อัตราภาษี OASDI ของนายจ้างอยู่ที่ 6.2% ทาให้
อัตราภาษีรวมทั้งสองฝ่าย เท่ากับ 10.2%
2. ภาษี Medicare 2.9% (ในปี 2013) ไม่มีกาหนดเพดานรายได้เงินเดือนที่ต้องเสียภาษี

ที่มา : ปรับปรุงจากตารางของ Social Security Administration
162

From Policy Basics: Top Ten Facts about Social Security, by Center on Budget and Policy
Priorities, 2018, Retrieved from https://www.cbpp.org/research/social-security/policy-basics-top-ten-factsabout-social-security
163
From Status of the Social Security and Medicare Programs: A Summary of the 2018 Annual
Reports, by Social Security and Medicare Boards of Trustees 2018, Retrieved from https://www.ssa.
gov/oat/trsum/index.html#E
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(2.2) โครงการประกันสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
(Health Insurance for Aged and Disability) หรือโครงการ (Medicare)
โครงการ Medicare164 เป็ น โครงการคุ้ ม ครองด้ า นสุ ข ภาพที่ ป ระธานาธิ บ ดี Lyndon B.
Johnson ได้เสนอต่อรัฐสภาและประกาศใช้ในปี 1965 โดยโครงการ Medicare จะเป็นโครงการในลักษณะ
ประกันสุขภาพที่คนทางานเป็นผู้จ่ายในอัตราที่ได้แสดงไว้ใน ตารางที่ 7 โดยที่ลูกจ้างจ่ายภาษีในอัตราร้ อยละ
1.45 และนายจ้างร่วมสมทบจ่ายร้อยละ 1.45 รวมเป็นร้อยละ 2.90 สาหรับผู้ที่ทางานในธุรกิจประกอบการ
เอง ก็จะจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2.90 คนทางานที่จ่ายภาษีนี้จะสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้มากน้อยแค่
ไหนขึ้นอยู่กับจานวนปีที่จ่ายภาษี Medicare
เงิน ภาษี ที่จั ดเก็บ ได้ IRS จะนาเข้าไปไว้ ในกองทุน 2 กองทุน แยกกัน คือ กองทุนประกัน
การรัก ษาพยาบาลในโรงพยาบาล (The Hospital Insurance (HI) Trust Fund) และกองทุ น ประกั น การ
รักษาพยาบาลเพิ่มเติม [The Supplementary Medical Insurance (SMI) Trust Fund]
1. กองทุน HI หรือการรักษาพยาบาลส่ว น A (Medicare Part A) จะประกันจ่ายค่าบริการ
รั ก ษาพยาบาลในโรงพยาบาลและที่ บ้ านหลั งจากการเข้ าพั ก รัก ษาที่ โรงพยาบาล (เช่ น ค่ าพยาบาลด้ า น
กายภาพบาบัด) และค่ารักษาพยาบาล (Hospice care) สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
2. กองทุน SMI ประกอบไปด้วยบัญชี 2 บัญชี ได้แก่ การรั กษาพยาบาลส่วน B และส่วน D
(Medicare Part B and Part D) ส่วน B (เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เป็นส่วน
ช่วยจ่ายสาหรับ ค่าแพทย์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ค่าบริการด้านสุขภาพ ณ ที่บ้าน และอื่น ๆ สาหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ (for the aged and disabled who have voluntarily
enrolled) ส่วน D (ค่ายาที่แพทย์สั่ง) จะเป็นการให้เงินอุดหนุนเพื่อให้เข้าถึงการประกันยารักษา แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการโดยสมัครใจทุกคน (on a voluntary basis for all beneficiaries) รวมทั้งเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกัน
และการร่วมจ่ายค่าใช้จ่าย (premium and cost-sharing subsidies) สาหรับผู้ประกันตนที่มีรายได้ต่า

164

โครงการ Medicare และ โครงการ Medicaid ทั้งสองโครงการเป็นโครงการคุ้มครองด้านสุขภาพ ความแตกต่างที่
สาคัญ คือ โครงการ Medicare เป็นโครงการประกันสังคมที่ผู้รบั ผลประโยชน์มีส่วนร่วมในการจ่ายเงินประกันผ่านการเสียภาษี
รายได้จากเงินเดือน ในขณะที่ โครงการ Medicaid เป็นโครงการสวัสดิการสังคม ที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ไม่ต้องมีส่วนร่วมในการ
จ่ายเงินประกันสุขภาพ.
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(3) กลไกในการบริหารจัดการโครงการความมัน่ คงทางสังคม
ในการบริหารจัดการโครงการความมั่นคงทางสังคมนั้น มีกลไกในการดาเนินการ ดังนี้
1. มีห น่ ว ยงานรับ ผิ ดชอบ: หน่ว ยงานที่บริห ารโครงการความมั่นคงทางสั งคม คือ หน่ วยงาน
บริ ห ารจั ด การกรประกั น สั ง คม (Social Security Administration – SSA)165 บทบาทหน้ า ที่ ข อง SSA มี
ขอบเขตที่ ก ว้ า งขวางในการให้ ก ารคุ้ ม ครองทางสั งคม เช่ น การให้ ผ ลประโยชน์ แ ก่ เด็ ก ก าพร้ า มากกว่ า
50 ล้านคน ผู้พิการ (และคู่สมรสและบุตร) และผู้ สู งอายุ เป็ นจานวนเงินมากกว่า 7 แสนล้านเหรียญต่อปี
ผลประโยชน์ เหล่ า นี้ ม าจากภาษี ค่ า จ้ า งเงิ น เดื อ น (Payroll taxes) ของนายจ้ า ง (Employers) ลู ก จ้ า ง
(Employees) และผู้ ป ระกอบการเอง (Self-employed) หน่ ว ยงาน SSA มี ส านั ก งานใหญ่ อ ยู่ ใ นเมื อ ง
Woodlawn, MD ซึ่งอยู่ นอกกรุง Washington D.C. มีหน่ วยงานสาขาและปฏิบั ติการอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่
สานักงานสาขาในภูมิภาค 10 แห่ง มีศูนย์จัดการด้านกระบวนการหลายแห่ง มีสานักงานปฏิบัติการมากกว่า
1,000 แห่งในเมืองทั่วประเทศ และมีศูนย์บริการทางโทรศัพท์มากกว่า 36 แห่ง รวมทั้งมีคนทางานมากกว่า
60,000 คน เพื่อดูแลผู้ประกันตนทั่วประเทศ
2. การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ทั้ งสองของโครงการ Medicare จะอยู่ ภ ายใต้ ค ณ ะ
กรรมการบริหารความมั่นคงทางสังคมและการดูแลทางการแพทย์ (Social Security and Medicare Board
of Trustees) ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 6 คน โดย 4 คนเป็ น ผู้ ที่ มี ต าแหน่ ง ในรั ฐ บาลกลาง ได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง (The Secretary of the Treasury) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (The Secretary of
Labor) รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงบริ ก ารสุ ข ภาพและมนุ ษ ย์ (the Secretary of Health and Human
Services) และ กรรมการการประกันสังคม (Commissioner of Social Security) อีก 2 คนมาจากผู้แทนที่
แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา (the Senate)
3. มีการรายงานสถานะทางการเงิน ในภาพรวมประจาปี : ส าหรั บสถานะทางการเงินของ
กองทุนทั้งสองกองทุน คือ OASI และ DI มีการรายงานสถานะทางการเงินในภาพรวม และเป็นการรายงาน
ร่วมกันระหว่าง 2 กองทุนนี้โดยคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนทั้งสองคณะ การรายงานสถานะกองทุน
ร่วมกัน เพื่อทดสอบประเมินความพอเพียงทางการเงินในระยะสั้น คือระยะเวลา 10 ปี โดยจะมีการประเมินทุก
ปีในช่วงเวลาดังกล่าวว่า เงินทุนสารองของทั้งสองกองทุนที่ได้รับในตอนต้นปีจะต้องมีมากกว่าค่าใช้จ่ ายในการ
จ่ายผลตอบแทนในปีนั้น แต่ยังไม่มีการทดสอบประเมินความพอเพียงในระยะยาวกว่านั้น เหตุผลของการทา
รายงานประจาปีร่วมกันของคณะกรรมการบริหารกองทุนทั้งสองนี้ ก็เพื่อประเมินสถานะการเงินของทั้งสอง
กองทุน ช่วยให้เห็นเงินเข้าและเงินออกที่จะต้องใช้ในการคุ้มครองผู้จ่า ยประกันและผู้ที่อยู่ข้างหลัง ได้ล่วงหน้า
เป็นระยะเวลานานพอที่จะทาให้รัฐบาลสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกัน
ที่มีความเปราะบาง เช่น ผู้มีรายได้ต่า หรือผู้ที่ต้องพึ่งพาเงินผลประโยชน์จากโครงการประกันสังคม
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เคยเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและการบริการมนุษย์ แต่ในปี 1994 ประธานาธิบดี บิล คลินตัน
(President Bill Clinton) ได้ ล งนามเปลี่ ย นแปลงสถานะของหน่ ว ยงาน SSA ให้ เป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระในการบริห ารงาน
ประกันสังคม.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 137

4. มีก ารศึ กษาประเมิ น ผล: ผลประโยชน์ ของโครงการประกัน สั งคมต่อ ผู้ สู งอายุ คื อ การ
คุ้มครองผู้สูงอายุให้มีรายได้ในการดาเนินชีวิตหลังเกษียณ จากการศึกษาพบว่า 4 ใน 10 คนอเมริกันอายุ 65 ปี
ขึ้นไปจะมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนหากไม่มีการประกันสังคม จากการสารวจประชากรปัจจุบันในปี 2017
ได้มีการประมาณการว่า ผลประโยชน์จากการประกันสังคมยกฐานะของผู้สูงอายุอเมริกันจานวนมากกว่า 15
ล้านคนให้พ้นจากความยากจน166

(4) นัยยะสาคัญต่อการเสนอแนะการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุไทยด้านความมัน่ คงทางสังคม
จากการศึกษาการคุ้มครองสิทธิของผู้ สูงอายุอเมริกันทางด้านความมั่นคงทางสังคม มีประเด็นที่
น่าสนใจที่อาจจะนามาเป็นข้อเสนอแนะ มีดังนี้
1. มีกฎหมายคุ้มครองผู้สูงอายุสาหรับการดาเนินชีวิตหลังเกษียณและโครงการประกันการชรา
ภาพ ในลักษณะของการรับผลประโยชน์แก่ผู้เข้าโครงการหลังเกษียณงาน รวมถึงผู้ที่อยู่ข้างหลัง (Survivors)
หลังจากผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต และเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการพิการ
2. โครงการประกัน สังคม เป็นโครงการประกันการชราภาพ (ความมั่นคงทางรายได้ห ลังการ
เกษียณ) และโครงการประกันสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจ่ายเป็นภาษีรายได้จาก
ค่าจ้างเงินเดือน (Payroll tax) ให้แก่รัฐในขณะที่ยังทางาน โดยนายจ้างจ่ายสมทบ หรือผู้ทางานในธุรกิจของ
ตนเอง (ผู้ ประกอบธุรกิจ ส่ วนตัว ) เป็ น ผู้ จ่ายให้ แก่ห น่ วยงานภาษีของรัฐ เงินภาษีที่จ่ ายนี้ รัฐ บาลจะนาเข้า
กองทุนของแต่ละโครงการ เพื่อไว้จ่ายเป็นผลประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อเกษียณ และ/หรือ พิการ
3. กองทุนภายใต้ 2 โครงการนี้มีคณะกรรมการระดับประเทศ มาดูแล โดยมีหน่วยงานปฏิบัติ
กระจายอยู่ในระดับท้องถิ่น รวมทั้งมีศูนย์บริการทางโทรศัพท์อยู่ทั่วประเทศ เป็นการอานวยความสะดวกแก่
ผู้เข้าร่วมโครงการในการติดต่อ สาหรับผลประโยชน์จากโครงการประกันสุขภาพนั้น มีทั้งผลประโยชน์พื้นฐาน
และผลประโยชน์ทางเลือกเพิ่มเติมให้แก้ผู้เข้าร่วมโครงการ หากผู้เข้าร่วมโครงการยินดีจ่ายภาษีเพิ่มเติม
4. การใช้ข้อมูลสถิติเชิงประจักษ์ในการรายงานผลงานประจาปีต่อสาธารณะและรัฐสภา เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของโครงการประกันสังคมและโครงการประกันสุขภาพ รวมทั้งการประเมินสถานะทางการเงิน
ของกองทุนต่าง ๆ ภายใต้โครงการทั้งสองทั้งที่เป็น สถานะทางการเงินประจาปี และการประเมินพยากรณ์
สถานะทางการเงินไปอีก 10 ปี ให้แก่สาธารณะและแก่รัฐสภาเพื่อเข้าใจสถานะการเงิ นของกองทุน และการ
เตรียมการรองรับหากสถานะทางการเงินที่ประเมินพยากรณ์ไว้มีปัญหา
5. การสร้างความรู้ความเข้าใจและการให้ ข้อมูล เกี่ยวกับโครงการประกันสังคมและโครงการ
ประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐแก่ประชาชนผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย
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3.3.3.2 กฎหมายคุ้มครองคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุและโครงการสวัสดิการสังคม
(Social Welfare Programs)
การคุ้มครองผู้สูงอายุอเมริกัน นอกเหนือจากการประกันสังคมที่ให้ผู้มีงานทาได้มีส่วนร่วมในการ
จ่ายค่าประกันสุขภาพ และการเกษียณแล้ว รัฐบาลสหรัฐยังมีกฎหมายและโครงการในการคุ้มครองผู้สูงอายุที่
เป็นการให้สวัสดิการสังคม ดังนี้

(1) กฎหมายผูส้ งู อายุอเมริกนั (Older American Act – OAA)
กฎหมายผู้สูงอายุ อเมริกัน (Older American Act – OAA) เป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
สิ ท ธิ ผู้ สู งอายุ อ เมริ กั น ในด้ านคุ ณ ภาพชี วิต รั ฐ บาลกลางสหรั ฐ ได้ อ อก กฎหมายผู้ สู งอายุ อ เมริ กั น (Older
American Act – OAA) ในปี 1965 เพื่ อให้ มีการบริ การและสวัส ดิการแก่ ผู้ สู งอายุถึงที่บ้ านและในชุมชน
บริการและสวัสดิการที่จั ดให้ ภ ายใต้กฎหมาย OAA มีห ลากหลาย ดังปรากฎในรายละเอีย ดภายใต้มาตรา
7 มาตรา ดังนี้
มาตรา I และ II (Titles I and II) ระบุ ถึ ง เป้ า หมายและการจั ด ตั้ ง AoA ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงาน
ประสานงานจากรัฐบาลกลางเกี่ยวกับบริการ OAA มาตรา III (Title III) ว่าด้วยการให้ทุนแก่โครงการของมลรัฐ
และชุมชนที่ เกี่ย วข้องกับ ผู้ สู งอายุ ซึ่งครอบคลุ มบริการสนั บ สนุ น เช่น การจั ด การกรณี ส่ ว นบุ ค คล (Case
management) บริ ก ารของศู น ย์ ผู้ สู ง อายุ (Senior center services) บริ ก ารภายในบ้ า น (In-home
services) การเดิ น ทาง (Transportation) และข้ อ มู ล ข่ า วสารและการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย (information and
referral) รวมทั้งโครงการโภชนาการ เช่น บริการส่งอาหารถึงบ้าน (Meals-on-wheel) และอาหารสาหรับ
กลุ่ ม ผู้ สู งอายุ ในศู น ย์ ผู้ สู งอายุ (Senior center group meals) การสนั บ สนุ น ผู้ ดูแ ลแก่ ครอบครัว (Family
caretakers) และบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน โรค (Health promotion and health prevention
services) สาหรับเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ จะกระจายไปตามสัดส่วนขอประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นใน
มลรัฐต่าง ๆ ในกรณีของโครงการสนับสนุนผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ จะนับจากประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปี
ขึ้นไป แต่ล ะรัฐจะกาหนดวิธีการกระจายเงินอุดหนุน จาก OAA ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ย วกับผู้ สูงอายุ ในพื้น ที่
เพื่อให้สามารถดาเนินการให้การบริการในพื้นที่ท้องถิ่นต่อไป
มาตรา IV (Title IV) ของ OAA ให้การสนับสนุนแก่โครงการการฝึกอบรม โครงการวิจัย และ
โครงการปฏิบัติการนาร่อง มาตรา V (Title V) ให้กระทรวงแรงงานจัดการดาเนินการโครงการการจ้างงานใน
การบริ ก ารชุ ม ชนผู้ สู ง อายุ (the Senior Community Service Employment Program – SCSEP) เพื่ อ
สนับสนุนการจ้างงานไม่เต็มเวลา (Part-time employment) แก่ผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปที่มีรายได้ต่า ตกงาน
และมีศักยภาพต่าในการได้งานทา มาตรา VI (Title VI) ครอบคลุมการให้เงินอุดหนุนแก่บริการส าหรับคน
อเมริกันพื้นเมือง (Grants for Native Americans) และส่งเสริมเงินทุนแก่องค์กรชนเผ่าพื้นเมือง องค์กรชน
พื้น เมื องอลาสกา (Native Alaska organizations) และองค์ กรไม่แ สวงหากาไรตัว แทนชนพื้ น เมือ งฮาวาย
(Non-profits representing Native Hawaiians)
สุดท้าย มาตรา VII (Title VII) ให้การสนับสนุนโครงการที่สร้างความมั่นใจในการป้องกันสิทธิของ
ผู้ สู งอายุ รวมทั้ งโครงการตรวจสอบการดูแ ลระยะยาว (the Long-Term Care Ombudsman Program)

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 139

และบริการด้านการป้องกันการทารุณกรรมผู้สูงอายุ โครงการตรวจสอบการดูแลระยะยาว เป็นการตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้อยู่อาศัยในสถานดูแลพยาบาล หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในสถาบัน
อื่น ๆ ทุนอุดหนุนภายใต้มาตรา VII นี้จะถูกจัดสรรไปตามสัดส่วนของผู้อาศัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
กฎหมาย OAA จะต้องเข้าสู่การพิจ ารณาในรัฐสภาของสหรัฐทุก 3 ปี เพื่อต่ออายุกฎหมายนี้
ต่ อ ไป ในปี 2016 รั ฐ สภาได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ต่ อ อายุ ก ฎหมายนี้ (S. 192, Older Americans Act
reauthorization Act of 2016) โดยประธานาธิบดี Obama ได้ลงนามให้บังคับใช้ต่อไป
โดยสรุป วัตถุป ระสงค์หลักของกฎหมาย OAA คือ การส่งเสริมศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ โดยการ
ให้บริการและการสนับสนุนเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถคงความอิสระในการดาเนินชีวิตและเป็นพลเมืองที่สามารถ
มีส่วนร่วมในชุมชน โดยมีหน่วยงานบริหารจัด การเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (the Administration on Aging - AOA)
จากรัฐบาลกลางและเครือข่ายการบริการผู้สูงอายุ (the aging services network) ในระดับท้องถิ่นและชุมชน
ร่ ว มกั น ด าเนิ น งาน ปั จ จุ บั น AOA เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ชองการบริ ห ารส าหรั บ การด ารงชี วิ ต ในชุ ม ชน
(the Administration for Community Living (ACL)) ภายใต้กระทรวงสาธารณสุ ขและการบริการมนุษ ย์
(the Department of Health and Human Services – DHHS)
กฎหมาย OAA กาหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณกระจายให้แก่หน่วยงานในระดับมลรัฐ 56 รัฐ
องค์กรเผ่ าชนพื้น เมืองอีกมากกว่า 200 แห่ง องค์กรชนพื้นเมืองฮาวาย 2 แห่ ง หน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ มากกว่า 600 แห่ง และผู้ให้บริการท้องถิ่น 20,000 แห่ง โครงการภายใต้ OAA เปิดให้บริการทั้งแก่
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และแก่ผู้ที่มีความจาเป็นทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ผู้มีรายได้ต่าหรือผู้ที่เป็นคน
กลุ่มน้อย ผู้สูงอายุที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชนบท
ในส่วนของการให้บริการนั้น ส่วนใหญ่ไม่มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติในการเข้ามาใช้
บริการหรือต้องมีการร่วมจ่ าย (copayments) แต่อย่ างใด แต่อาจจะมีการขอให้ มีการบริ จาค และในบาง
โครงการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อาจจะมีการขอให้ช่วยจ่ายค่าใช้จ่าย เนื่องจากกฎหมายนี้ต้องได้รับการพิจารณาใน
รัฐสภาทุก 3 ปี จึ งทาให้ มีข้อจากัดด้านงบประมาณในการสนั บสนุ นโครงการต่ าง ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับ
ประโยชน์จากบริการ OAA ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงครอบครัวของผู้สูงอายุ
ด้วย โดยการให้บริการผู้ดูแล (caregivers) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวสามารถคงการทางานต่อไปได้ โดยไม่
ต้องหยุดงานหรือลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุ และOAA ยังช่วยสร้างงานในภาคบริการเกี่ยวกับการดูแล
ระยะยาว (Long-term care) ในระดับชุมชนและท้องถิน่ ด้วย
นอกจากนั้น กฎหมาย OAA ยังมีการให้ สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีรายได้ต่าหรือ
ยากจนด้วย ดังรายละเอียดของโครงการสวัสดิการทางสังคมที่จะแสดงต่อไป
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(2) โครงการสวัสดิการทางสังคม
การคุ้มครองด้านสังคมของผู้สูงอายุอเมริกันภายใต้กฎหมาย OAA นั้น รัฐบาลกลางและมลรัฐ
ต่าง ๆ ยังมีการให้ความช่วยเหลือที่เป็นโครงการสวัสดิการสังคม (Social welfare programs) หรือ โครงการ
Safety Net ซึ่งเป็นโครงการต่อต้านความยากจนของรัฐบาลกลาง โครงการสวัสดิการสังคมจะประกอบไปด้วย
โครงการต่าง ๆ หลากหลายประเภท โดยเป็นโครงการอิสระที่มีเป้าหมายในการขจัดความยากจนในแต่ละด้าน
เช่น อาหาร หรือ ค่าเช่าบ้ าน แต่ละโครงการจะมีกฎระเบีย บ เป้ าหมาย และผลประโยชน์ เฉพาะในความ
พยายามและการช่ว ยเหลื อ คนจน แต่ล ะโครงการจะอยู่ ภ ายใต้ก ารบริห ารจัด การของหน่ว ยงานรั ฐ ระดั บ
กระทรวงที่มีเจ้าหน้าที่รัฐทางานอยู่หลายพันคน โครงการเหล่านี้ ประกอบไปด้วย โครงการด้านสุขภาพ คือ
โครงการ Medicaid และอีก 13 โครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ดังนี้
(2.1) โครงการ Medicaid เป็ น โครงการที่ ป ระธานาธิ บ ดี Lyndon B. Johnson ได้ เสนอต่ อ
รัฐสภาและประกาศใช้ในปี 1965 (พร้อมกับโครงการ Medicare) โครงการ Medicaid เป็นโครงการสวัสดิการ
สังคมที่เป็นความพยายามร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและมลรัฐ ในการช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลและค่า
ห้องพักในการรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่ายาที่ต้องใช้ประจาแก่ครอบครั วในกลุ่มรายได้ต่าโดยครอบคลุมถึง
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีความจาเป็น โดยต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
(2.2) โครงการภาษี ร ายได้ ท างลบ (Negative Income Tax) เป็ น โครงการเครดิ ต ภาษี 2
โครงการ ที่หน่วยงานบริการรายได้ภายใน (Internal Revenue Service – IRS) เป็นหน่วยงานบริหารจัดการ
ในการกระจายเงินช่วยเหลือแก่คนอเมริกันที่มีรายได้ต่า เครดิตภาษี รวมถึง ส่วนเงินคืน (a “refundable”
portion) ซึ่งเป็นเงินจ่ายคืนให้แก่ตัวบุคคลและครอบครัวที่ไม่มีภาษีที่จะต้องจ่ายในปีภาษี ดังนั้ น ส่วนเครดิต
ภาษี นี้ จึ งท าหน้ า ที่ เป็ น “ภาษี ร ายได้ ท างลบ (negative income tax)” โครงการนี้ ป ระกอบไปด้ ว ย 2
โครงการ คือ เครดิตภาษี รายได้ที่ ได้จ ากการท างาน (The Earned Income Tax Credit – EITC)167 และ
เครดิตภาษีบุตร (Child Tax Credit)168 ในปีงบประมาณ 2017 จานวน “เงินคืน” (Refundable portion
ของเครดิ ต ทั้ ง 2 ประเภท คื อ EITC และ Child Tax Credit เท่ า กั บ 59.7 พั น ล้ า นเหรี ย ญ และ 19.4
พันล้านเหรียญ ตามลาดับ169
(2.3) โครงการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นโภชนาการเสริ ม (Supplemental Nutrition Assistance
Program – SNAP) เป็นโครงการที่รู้จักกันในชื่อโครงการ Food Stamp บริหารจัดการโดยกระทรวงเกษตร
ของสหรั ฐ (United States Department of Agriculture – USDA) ผู้ เข้าร่ว มโครงการจะได้ บั ตรเดบิ ต (a
debit card) ที่นาไปใช้จ่ายแทนเงินสดในการซื้อสินค้าเกษตร (เช่น ผัก เนื้อ นม ไข่) จากร้านขายอาหารสด
(Grocery stores)

167

โครงการ EITC ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1975.
โครงการ CTC จัดตั้งขึ้นในปี 1997.
169
From NEGATIVE INCOME TAX EITC and Child Tax Credit, 2018, Retrieved from http://federal
safetynet.com/negative-income-tax.html
168
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(2.4) โครงการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย (Housing Assistance Program) ที่บริหารจัดการโดย
กระทรวงที่ อ ยู่ อ าศั ย และการพั ฒ นาเมื อ ง (the Department of Housing and Urban Development –
HUD) โครงการนี้ให้ความช่วยเหลือในหลายด้าน เช่น การช่วยค่าเช่าบ้าน การให้เงิ นอุดหนุนในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยสาธารณะและชุมชน (Public housing and various community development grants)
(2.5) โครงการประกันรายได้เสริม (Supplemental Security Income – SSI) ที่บริหารจัดการ
โดยคณะกรรมการประกันสังคมในการจ่ายเงินสดแก่ตัวบุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มีรายได้ต่า หรืออายุต่ากว่า 65
ปี ถ้าตัวบุคคลนั้นตาบอดหรือพิการ
(2.6) โครงการเงิน อุด หนุน Pell (Pell Grants) บริหารจัดการโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็ น
โครงการที่ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาหลังจบมัธยมปลายแก่นักศึกษาจากครัวเรือนที่ยากจน (ไม่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการของผู้สูงอายุโดยตรง แต่อาจจะเกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นครอบครัวของผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่า)
(2.7) โครงการช่วยเหลือชั่วคราวแก่ครอบครัวที่จาเป็น (Temporary Assistance for Needy
Families) บริหารจัดการโดย กระทรวงสาธารณสุขและการบริการมนุษย์ (the Department of Health and
Human Services - DHHS) เป็ น โครงการที่ ร่ ว มกั น ระหว่ า งรั ฐ บาลกลางและมลรั ฐ ในการจ่ า ยเงิน สดแก่
ครัวเรือนรายได้ต่า โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้ตัวบุคคลที่รับสวัสดิการ ออกไปทางาน
(2.8) โครงการโภชนาการเด็ก (Child Nutrition) เป็นโครงการด้านอาหารที่บริหารจัดการโดย
กระทรวงเกษตรสหรัฐ (The U.S. Department of Agriculture – USDA) ซึ่งรวมถึงโครงการอาหารกลางวัน
อาหารเช้ า และหลั ง โรงเรี ย น (School lunch, breakfast and after school meal) กลุ่ ม เป้ า หมายของ
โครงการ คือ เด็กจากครัวเรือนรายได้ต่าและให้อาหารฟรี หรือ ลดราคาค่าอาหาร (ไม่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สูงอายุ
โดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่า)
(2.9) โครงการ Head Start เป็ น โครงการก่ อ นวั ย เข้ า โรงเรี ย น (a pre-school program)
สาหรับเด็กเล็กจากครอบครัวรายได้ต่า โครงการบริหารจัดการโดยกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์
(DHHS) (ไม่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สูงอายุโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่า)
(2.10) โครงการฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ งาน (Job Training Programs) เป็ น โครงการฝึ ก อบรม
หลากหลาย ที่บริหารจัดการโดย สานักงานบริหารการจ้างงานและการฝึกอบรม (The Employment and
Training Administration) กระทรวงแรงงาน (the Department of Labor – DOL) ในการให้ บ ริ ก าร
ฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ งาน (Job training) การถู ก ปลดออกจากงาน (Displacement) และการจ้ า งงาน
(Employment) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่คนอเมริกันรายได้ต่า DOL จะบริหารโครงการโดยการให้เงินอุดหนุ น
เป็นเงินก้อน (Block grants) แก่มลรัฐต่าง ๆ รัฐบาลท้องถิ่นจะดาเนินการตามกฎระเบียบที่กาหนดขึ้นในการ
จ่ายผลประโยชน์ สาหรับการให้บริการจะดาเนินการผ่านทางศูนย์งานอเมริกัน (American Job Centers) ที่มี
อยู่ทั่วประเทศประมาณ 2,500 แห่ง โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คือ การ
จ้ า งงานบริ ก ารชุ ม ชนส าห รั บ คนอเมริ กั น สู ง อายุ (Community Service Employment for Older
Americans – CSEOA)
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CSEOA เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาตาแหน่งงานบริการชุมชนแบบไม่เต็มเวลา (Parttime community service job positions) ให้ แก่ผู้สู งอายุ และการฝึกอบรมเกี่ยวข้องกับงานที่จะทาแก่ผู้
ว่างงานที่มีรายได้ต่า อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องมีรายได้ต่ากว่ า 133% ของ
เส้นขีดความยากจน (Poverty threshold) โครงการให้บริการแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมประมาณ 70,000 คนต่อปี
โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,200 เหรียญต่อคนต่อปี
(2.11) โครงการสาหรับผู้หญิง ทารก และเด็ก (Women, Infants and Children – WIC) เป็น
โครงการให้อาหารสุขภาพแก่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และแก่เด็กถึงอายุ 5 ขวบ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครัวเรือนที่รายได้
ต่า (อาจไม่เกีย่ วข้องกับตัวผู้สูงอายุโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่า)
(2.12) การดูแลเด็ก (Child Care) เป็นโครงการให้เงินอุดหนุนเป็นก้อนแก่รัฐบาลท้องถิ่น และ
หน่วยงานรัฐและเอกชนในท้องถิ่นที่มีการจัดโครงการดูแลเด็กแก่ครอบครัวรายได้ต่า โครงการนี้บริ หารจัดการ
โดยกระทรวง HHS (ไม่เกี่ยวข้องกับตัวผู้สูงอายุโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่า)
(2.13) โครงการช่ว ยเหลือด้านพลังงานในที่อยู่อ าศัย แก่ผู้มีร ายได้ต่า (Low Income Home
Energy Assistance Program – LIHEAP) เป็นโครงการช่วยเหลือครัวเรือนรายได้ต่าที่มีสัดส่วนค่าพลังงานใน
ที่อยู่อาศัยสูงในรายได้ครัวเรือน ค่าพลังงานในที่อยู่อาศัย คือ ค่าใช้จ่ายด้านการทาความร้อน หรือการทาความ
เย็น (Heating or cooling) ในบ้านที่อยู่อาศัย โครงการนี้บริหารจัดการโดยกระทรวง HHS (ไม่เกี่ยวข้องกับตัว
ผู้สูงอายุโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่า)
(2.14) โครงการ Lifeline (Obama Phone) เป็นโครงการที่ให้ส่วนลดค่าบริการทางโทรศัพท์
รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ แก่ตัวบุคคลที่มีรายได้ต่า โครงการนี้บริหารจัดการโดย คณะกรรมการการสื่อสารระดับ
รัฐบาลกลาง (The Federal Communication Commission - FCC) FCC ให้ความช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ราย
เดือนหรือค่าอินเทอร์เนตรายเดือน เงินอุดหนุน (subsidy) จะจากัดให้อยู่ที่ 9.25 เหรียญต่อเดือนต่อครัวเรือน
โครงการนี้ เริ่ มในปี 1985 แต่มี การขยายตัว เร็วมากในกลุ่ ม ผู้ ได้ รับ ความช่ว ยเหลื อในสมัยรั ฐ บาล Obama
ดังนั้นจึงถูกเรียกว่า Obama Phone โครงการนี้ เป็นหนึ่งในสี่โครงการที่บริหารจัดการโดย FCC ที่ให้แก่ทุกคน
(the Universal Service Administrative Company – USAC) เป็นการให้เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์และอิน
เทอร์เนตในพื้นที่ 4 ประเภท คือ พื้นที่ที่ มีค่าใช้จ่ายสูง (high cost areas) พื้นที่ชนบท ในโรงเรียนอและใน
ห้องสมุด โดยรวมแล้วรัฐบาลกลางใช้งบประมาณ 1.6 พันล้านเหรียญในโครงการ Lifeline ในปีงบประมาณ
2015
ผู้เข้าร่วมโครงการ Lifeline คือ บุคคลที่มีรายได้ที่ห รือต่ากว่า 135% ของเส้นขีดรายได้ขั้นต่า
(Minimum Income Threshold) ของรัฐบาลกลาง หรือ ได้เข้าร่วมอยู่ในหนึ่งในโครงการช่วยเหลือต่อไปนี้
Medicaid, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Supplemental Security Income
(SSI), Federal Public Housing Assistance เป็นต้น
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(2) กลไกในการบริหารจัดการโครงการด้านสวัสดิการ
กลไกในการบริ ห ารจั ด การโครงการสวั ส ดิ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและด้ า นอื่ น ๆ ของรั ฐ บาลกลาง
เกี่ยวข้องกับ
(2.1) มีหน่วยงานระดับกระทรวงที่รับผิดชอบ ดังแสดงอยู่ในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 โครงการสวัสดิการของรัฐบาลกลางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการ
Medicaid
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนอเมริกันที่มีรายได้ต่า
Negative Income Tax – Earned Income Tax
Credit (EITC) and Child Tax Credit
การจ่ายคืนเงินภาษีคืน “เงินสด” แก่ครอบครัว
ทางานที่ไม่มีรายได้เข้าขั้นต้องจ่ายภาษี
SNAP – Supplemental Nutritional
Assistance Program หรือโครงการแสตมป์
อาหาร (Food stamp program) การให้บัตรเด
บิตแก่คนจนเพื่อซื้ออาหาร
การช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (Housing
Assistance Program - HUD housing program)
การให้บัตรกานัลค่าเช่า (Rent vouchers) โครงการ
ที่อยู่อาศัยสาธารณะและการพัฒนาชุมชน
SSI – Supplementary Security Income
การให้ “เงินสด” แก่คนพิการ ตาบอด หรือ
ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานบริหารความมั่นคงทางสังคม
(Social Security Administration – SSA)
หน่วยงานบริการรายได้ภายใน
(Internal Revenue Service – IRS)
กระทรวงเกษตรของสหรัฐ
(United States Department of Agriculture –
USDA)
กระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง
(Department of Housing and Urban
Development – HUD)
สานักงานบริหารความมั่นคงทางสังคม (Social
Security Administration – SSA)

Pell Grants เงินอุดหนุน (Grants) แก่นักศึกษาใน
กระทรวงการศึกษา (Department of Education)
การจ่ายค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่
TANF – Temporary Assistance for Needy
กระทรวงสาธารณสุขและการบริการมนุษย์
Families
(Department of Health and Human Services
การจ่าย “เงินสด” เพื่อช่วยเหลือครอบครัวรายได้ – DHHS)
ต่าและทาให้หลุดพ้นจากการรับเงินสวัสดิการให้ได้
งานทา
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โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
Child Nutrition โครงการอาหารโรงเรียน อาหาร
กระทรวงเกษตรของสหรัฐ (United States
กลางวันที่โรงเรียน อาหารเช้าและอาหารหลังจาก
Department of Agriculture – USDA)
โรงเรียน
กระทรวงสาธารณสุขและการบริการมนุษย์
Head Start โครงการก่อนวัยเข้าเรียน
(Department of Health and Human Services
(Preschool program)
– DHHS)
กระทรวงแรงงาน (Department of Labor)
และศูนย์งานอเมริกัน (American Job Centers)
Job Training
ในท้องถิ่น ในการส่งเสริมกิจกรรมการจ้างงานบริการ
โครงการหลากหลาย และการสนับสนุนการจ้าง
ชุมชนสาหรับคนอเมริกันสูงอายุ (Community
งานสาหรับผู้ใหญ่ เยาวชน และผู้สูงอายุ
Service Employment for Older Americans –
CSEOA)
WIC – Women, Infants and Children
กระทรวงเกษตรของสหรัฐ (United States
การสนับสนุนอาหารโปรตีนสูงสาหรับผู้หญิงที่มี
Department of Agriculture – USDA)
ครรภ์ และเด็กจนถึงอายุ 5 ขวบ
Child Care
การดูแลเด็กและหลังเลิกโรงเรียน

กระทรวงสาธารณสุขและการบริการมนุษย์
(Department of Health and Human Services
– DHHS)

LIHEAP – Low Income Home Energy
Assistance การช่วยเหลือค่าทาความร้อนและ
ความเย็นในที่พักอาศัย

กระทรวงสาธารณสุขและการบริการมนุษย์
(Department of Health and Human Services
– DHHS)

Lifeline (Obama Phone)
การสนับสนุนค่าโทรศัพท์ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ

คณะกรรมการการสื่อสารรัฐบาลกลาง (Federal
Communications Commission – FCC)

ตารางที่ 9 เกณฑ์เส้นขีดความยากจนแยกตามประเภทครัวเรือน ปี 2016
ประเภทครัวเรือน
ครัวเรือนคนเดียว (Single person household)
ครัวเรือนสองคน (Two person household)
ครัวเรือนสามคน (Three person household)
ครัวเรือนสี่คน (Four person household)

เส้นขีดความยากจน (เหรียญ)
12,488
15,877
19,515
25,094
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แต่ละโครงการนอกจากใช้เกณฑ์เส้นขีดความยากจนของรัฐบาลกลางมาพิจารณาคุณสมบัติใน
การเข้ารับสวัสดิการแล้ว ยังมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานทางรายได้ มาประกอบอีกด้วย ดังแสดงในตารางที่
10 ดังนี้
ตารางที่ 10 มาตรฐานคุณสมบัติในการเข้ารับสวัสดิการของแต่ละโครงการ
โครงการ
EITC

มาตรฐานคุณสมบัติ : รายได้ต้องต่ากว่า (เหรียญ)
13,460 เหรียญ สาหรับครัวเรือนคนเดียว 35,535 สาหรับครัวเรือนที่ มีบุตร
คนเดียว
SNAP
130% ของ Poverty threshold
Housing Assistance 50% ของรายได้มัธยฐานในระดับท้องถิ่น (Median income in local area)
หรือ 50% ของรายได้มัธยฐานรวมของทั้งประเทศ ณ ระดับ 24,888 เหรียญ
(50% of median income totaled $24,888 for the U.S. as a whole)
SSI
17,196 เหรียญ สาหรับครัวเรือนคนเดียว และ 25,284 เหรียญ สาหรับคู่สามี
ภรรยา
Pell Grants
50,000+ เหรีย ญในรายได้ ของครัว เรื อนหรือของตัว นั ก ศึกษา ส่ ว นใหญ่ จ ะ
ได้รับเงินอุดหนุนต่ากว่า 30,000 เหรียญ
TANF
ขึ้น อยู่ กับ รั ฐ แต่ ล ะรัฐ โดยทั่ ว ไปอยู่ ในช่ว ง 50% - 100% ของเส้ น ขี ด ความ
ยากจน
Child Nutrition
130% ของเส้นขีดความยากจน
Head Start, Child Care, ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละรัฐและแต่ละโครงการ
Job Training
WIC
185% ของเส้นขีดความยากจน
LIHEAP
150% ของเส้ น ขี ด ความยากจน หรือ 60% ของค่ ามั ธ ยฐานรายได้ ข องรั ฐ
(State median income)
Lifeline (Obama
135% ของเส้นขีดความยากจน หรือการมีส่วนร่วมในโครงการอื่น ๆ
Phone)

(3) นัยยะสาคัญต่อการเสนอแนะการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุไทยด้านสวัสดิการสังคม
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการสังคม มีประเด็นสาคัญที่อาจจะ
นามาใช้เป็นข้อเสนอแนะสาหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุไทยด้านสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้
1. มี ก ารก าหนดกฎหมายคุ้ ม ครองผู้ สู งอายุโ ดยเฉพาะในด้ านสุ ข ภาพและชี วิต ความเป็ น อยู่
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การคุ้มครองผู้สูงอายุในลักษณะของการให้บริการ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถคงความ
อิสระในการดาเนินชีวิตและเป็นพลเมืองที่สามารถมีส่วนร่วมในชุมชน และในลักษณะของการให้สวัสดิการ
ภายใต้นโยบายต่อต้านความยากจนของรัฐบาลกลาง โดยจัดทาเป็นโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
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มีรายได้ต่า หรือที่เรียกว่าโครงการ Safety Net สาหรับ กฎหมายผู้สูงอายุ OAA และโครงการบริการต่ าง ๆ
จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติทุก 3 ปีจากรัฐสภา
2. ในการคุ้มครองผู้สูงอายุเพื่อคงความอิสระในการดาเนินชีวิต จะเป็นโครงการที่ให้บริการถึง
บ้านและในชุมชน โดยไม่มีเกณฑ์คัดเลือกผู้ขอเข้ารับบริการ และผู้รับบริการอาจจะได้รั บบริการโดยไม่ต้อง
จ่ายเงิน หรืออาจจะต้องร่วมจ่ายเงิน โดยมีห น่วยงานจากรัฐบาลกลางและเครือข่ายการบริการผู้ สูงอายุใน
ชุ ม ชนร่ ว มกั น ด าเนิ น การ ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลโดยกระทรวงสาธารณสุ ข และการบริ ก ารมนุ ษ ย์ (the
Department of Health and Human Services – DHHS) งบประมาณ ของโครงการในท้ อ งถิ่ น เป็ น
งบประมาณจากการจัดสรรโดยรัฐบาลกลาง
3. ในกรณีของโครงการต่อต้านความยากจน จะเป็นการให้สวัสดิการความช่วยเหลือด้านต่างๆแก่
ผู้สูงอายุและครอบครัวที่ยากจนหรือมีรายได้ต่า ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจนโดยการใช้เส้นขีดความยากจน
(Poverty threshold) หรือเส้นขีดรายได้ขั้นต่า (Minimum income threshold) และเป็นโครงการช่วยเหลือ
หลากหลายประเภททั้งด้านสุขภาพ อาหาร ที่อยู่อาศัย การสื่อสาร การฝึกอบรมงาน ดาเนินการโดยหน่วยงาน
รัฐกลางและมลรัฐที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณที่ใช้ดาเนินงานจะเป็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.4 ประเทศอังกฤษ
สหราชอาณาจักรหรือที่เรียกกันทั่วไปในประเทศไทยว่า “อังกฤษ” กาลังเผชิญกับภาวะที่ประชากร
สู งอายุ ก าลั งเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งเป็ น ภาวะที่ ห ลายประเทศในยุ โ รปก าลั งประสบเช่ น เดี ย วกั น ซึ่ งภาวะดั งกล่ า วมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก โดยหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะศึกษาถึงการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพและด้านกระบวนการยุติธรรม
3.4.1 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ
ในหั วข้อนี้จะได้ศึกษาถึงการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ โดยจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นซึ่ง
กาลังมีการดาเนินการและเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ การขยายอายุการทางานหรือการขยายอายุ
เกษียณและการจ้างงานผู้สูงอายุนั่นเอง
3.4.1.1 สถานการณ์170

(1) การขยายอายุเกษียณ
โครงสร้างประชากรในประเทศกาลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยสัดส่วนประชากรสูงอายุ
นั้นเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยทางานกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผล
ต่อการพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศอย่างหลี กเลี่ ย งไม่ได้ การขาดแคลนแรงงานในอนาคต
170

จาก โครงการทบทวนวรรณกรรมบทเรียนประสบการณ์ทางนโยบายการขยายอายุการทางานจากสามประเทศ
(สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสิงคโปร์) (น. 3), โดย สวรัย บุณ ยมานนท์ และปภัศร ชัยวัฒ น์ , มปป., กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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ประกอบกั บ ภาระทางด้ านงบประมาณของประเทศ เป็ น สองปั จ จั ย ที่ ส าคัญ ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ สั งคมเกิ ด ความ
ตระหนักถึงความจาเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศที่มีนโยบายรัฐสวัสดิการ จึงจาเป็นต้องออกกฎหมาย หรือนโยบายเพื่อขยายอายุเกษียณ (retirement
age) ตลอดจนอายุที่จะได้รับประโยชน์จากบานาญ (pension age) เพือ่ รับมือกับปัญหาดังกล่าว
หากทาการวิเคราะห์ระยะเวลาเกษียณอายุตั้งแต่ปี 1949 พบว่า สหราชอาณาจักรกาหนดอายุ
เกษียณ (retirement age) ตามกฎหมายสาหรับแรงงานชายไว้ที่อายุ 65 ปี และได้วางแนวทางในการเพิ่มอายุ
เกษียณในอนาคตเป็ น 66 ปี ในปี 2030 เพิ่มเป็น 67 ปี ในปี 2040 และเพิ่มเป็ น 68 ปี ในปี 2050 สาหรับ
แรงงานหญิงนั้น กาหนดให้อายุเกษียณเฉลี่ยต่ากว่าแรงงานชาย คือเท่ากับอายุ 60ปี ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าอายุ
เกษียณของแรงงานหญิงในสหราชอาณาจักรจะปรับขึ้นเป็น 65 ปี เท่าอายุเกษียณของแรงงานชายในปี 2020
และได้มีแนวทางในการเพิ่มอายุเ กษียณในอนาคต เป็น 66 ปี ในปี 2030 เพิ่มเป็น 67 ปี ในปี 2040 และเพิ่ม
68 ปี ในปี 2050 ดังแสดงในรูปที่ 24
รูปที่ 24 อายุเกษียณและอัตราการเติบโตของแรงงานชายและหญิงในสหราชอาณาจักร ปี 1958-2050

ทั้งนี้ การดาเนินการขยายอายุเกษีย ณนั้นได้ถูกบังคับใช้เป็นกฎหมาย ดังนั้ น หากหน่วยงานใดมี
การปลดเกษี ย ณแรงงานไม่ ตรงกับ ระยะเวลาที่ ก าหนด จะถื อเป็ น การท าผิ ดกฎหมาย โดยนายจ้ างในทุ ก
หน่วยงานจะต้องแจ้งให้ แรงงานทราบถึงนโยบายการลาออกจากงานก่อนอายุเกษียณ และเกณฑ์อายุปลด
เกษียณตามกฎหมาย ตลอดจนทางเลือกต่าง ๆ ที่มีตามนโยบายและมาตรการส่งเสริมการจ้ างงานในผู้สูงอายุ
ให้แรงงานทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึง รวมทั้งยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
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(2) การจ้างงานผูส้ งู อายุ
ตลาดแรงงานของประเทศอังกฤษเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ในอดีต
ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จานวนถึง 9 ใน 10 มีงานทาและแรงงานเหล่านี้ล้วนเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ แต่ปัจจุบัน แรงงานดังกล่าวได้ลดลงเป็นจานวนมากเนื่องจากการหดตัวของภาคอุตสาหกรรม ประกอบ
กับมีการปรับลดจานวนแรงงานงานสูงอายุทั้งแรงงานฝ่ายปฏิบัติการ (Blue Collar) และแรงงานฝ่ายบริหาร
(White Collar) ลง ซึ่งจากข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการ พบว่า ประชากรที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ประมาณ 2.8
ล้านคน ไม่มีงานทา และการลาออกจากงานก่อนเกษียณ (Early Retirement) เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เพศชายลาออกจากงานด้ว ยเหตุผลสาคัญ 2 ประการ คื อ การทางานมาเป็น
เวลานาน ท าให้ มี เงิน ออมและเงิ น บ านาญสะสมจ านวนมากเพี ย งพอ จึ ง ตั ด สิ น ใจลาออกจากงานก่ อ น
เกษียณอายุและปัญหาสุขภาพที่ไม่เอื้อต่อการทางาน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่ามีสัดส่วนการลาออกจากงาน
มากที่สุด ขณะที่แรงงานที่มีอายุมากกว่า 50 ปี เพศหญิงจะลาออกจากงานเมื่ออายุใกล้ครบเกษียณ โดยสาเหตุ
ที่ลาออกจากงาน ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ และการมีเงินเก็บสะสมพอสมควรและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงสูงอายุวัยต้นบางส่วนยังคงทางานประจาอยู่หากเป็นงานที่ดี ตาแหน่งที่ดี และมีรายได้ดี
เช่น ตาแหน่งผู้จัดการ หรือมีประสบการณ์การฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานเฉพาะด้าน
นอกจากปัจจัยสองประการข้างต้นที่ทาให้มีการลาออกก่อนเกษียณเพิ่มขึ้นแล้วการมีเจตคติ
ทางลบต่อผู้สูงอายุ (Ageism) หรือการแบ่งแยกกีดกันด้วยอายุ (Age Discrimination) ในที่ทางานเป็นสาเหตุ
สาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-60 ปี ประสบภาวะว่างงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
วงการวิชาชีพสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ แรงงานผู้สูงอายุจานวนมากเหล่านี้มีความรู้สึกหมด
กาลังใจกับการมีเจตคติดังกล่าวของผู้ร่วมงานรุ่นใหม่และนายจ้าง เพราะเห็นว่าผู้สูงอายุ ไม่สามารถปรับตัวให้
เข้ากับการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้กับการทางาน ขาดความคิดสร้างสรรค์ และไม่ยอมรับการฝึกอบรม
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น จึงค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการองค์กรแบบใหม่สาหรับการสมัคร
งานในตลาดแรงงาน พบว่า แรงงานผู้สูงอายุในช่วงอายุ 50-60 ปีเมื่อลาออกจากงานประจา โอกาสที่จะกลับ
เข้าสู่การทางานอีกครั้งเป็นไปได้ยากมากในปัจจุบัน เพราะแรงงานวัยหนุ่มสาวจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ เนื่องจากมี
วุฒิการศึกษาสูงกว่า อันเป็นผลจากในอดีตที่ชาวอังกฤษที่มีโอกาสได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามีเพียงร้อยละ
6 ขณะที่ปัจจุบันมีผู้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยถึงร้อยละ 40 และบริษัทส่วนใหญ่ต้องการรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าทางาน ดังนั้น การแบ่งแยกกีดกันด้วยอายุจึงเกิดขึ้นโดยปริยาย เงินบานาญที่
ได้รับการจัดสรรทั้ง ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนในการกระตุ้นให้ เกิดการปรับโครงสร้างอายุของ
แรงงานด้ ว ยเช่ น กั น เพราะมุ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ แรงงานวั ย หนุ่ ม สาวที่ มี ก ารศึ ก ษาเป็ น ส าคั ญ กล่ าวคื อ
หน่วยงานบางแห่งจัดสรรกองทุนเงินบานาญเพื่อส่งเสริมให้แรงงานที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ลาออกจากงานก่อ น
ครบเกษียณอายุ ซึ่งวิธีการนี้ทาให้ธุรกิจหลายแห่งในประเทศอังกฤษสามารถดาเนินธุรกิจได้ต่อไปหลังจากที่เกิด
ภาวะเศรษฐกิจซบเซาในปี พ.ศ. 2513 แต่ก็นามาซึ่งผลลัพ ธ์ที่ไม่คาดคิด กล่ าวคือ หลั งจากเศรษฐกิจ ของ
ประเทศเริ่มฟื้นตัวในปี พ.ศ. 2533 พบว่า บริษัทและหน่วยงานหลายแห่ งมีแรงงานที่มีประสบการณ์เหลืออยู่

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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จานวนไม่มาก และเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะตามมา แม้กระนั้น แรงงานผู้สูงอายุก็ยังคงไม่มี
โอกาสได้กลับเข้ามาทางานอีกครั้ง171
3.4.1.2 มาตรการทางกฎหมาย172

(1) การขยายอายุเกษียณ
เนื่องด้วยแนวคิดในการกาหนดอายุเกษียณของสหราชอาณาจักร มีรากฐานมาจากนโยบายรัฐ
บานาญ (State pension age: SPA) เป็นสาคัญ จึงทาให้นโยบายทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แม้ใน
ด้านคานิ ยามจะมีความแตกต่างกัน แต่การดาเนินนโยบายจะมีลั กษณะที่สอดคล้องกัน ในการศึกษานี้ จึ ง
ทาการศึกษาถึงการวางนโยบายการกาหนดอายุเกษียณควบคู่ไปกับบานาญที่แรงงานจะได้รับ
การกาหนดอายุ ที่ได้รับ ผลประโยชน์ จ ากบานาญในสหราชอาณาจั กรนั้ นเริ่มจากการจัด ให้ มี
รู ป แบบบ านาญส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ในปี 1908 ตามพระราชบั ญ ญั ติ เงิ น บ านาญผู้ สู ง อายุ 1908 (Old Age
Pensions Act of 1908) ที่มีการจ่ายเงินสมทบเพียง 5 ชิลลิ่ง (£0.25) ต่อสัปดาห์ จนกระทั่งถึงอายุ 70 ปี ซึ่ง
เป็ น แนวนโยบายที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายเพื่ อ คนยากจนและบรรเทาความทุ ก ข์ ปี 1905-1909 (Royal
Commission on the Poor Laws and Relief of Distress 1905-09) ที่เป็นแนวทางเพื่อแก้ไขความยากจน
ของสหราชอาณาจักรในขณะนั้น และทั้งสองแนวความคิดดังกล่าวได้เป็นก้าวแรกของการวางนโยบายการ
ปฏิรูปสวัสดิการเสรีนิยม (liberal welfare reforms) เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางสังคมด้านการว่างงาน และ
การประกั น สุ ข ภาพ ภายใต้ ก ารประกั น แห่ งชาติ (National Insurance) ปี 1911 ปี 1946 และ ปี 1948
ตามลาดับ และพัฒนาไปนโยบายด้านประกันสังคม การสร้างกองทุนเพื่อบานาญในประเทศ
เนื่องด้วยสหราชอาณาจักรได้มีการจัดวางนโยบายดังกล่าวควบคู่กับการนโยบายการจ่ายเงิน
บานาญ จึงสามารถแบ่งเป็นช่วง ๆ ได้ดังนี้
1) นโยบายรัฐบานาญ ปี 1955 (State Pension Age 1955)
ได้กาหนดอายุเกษียณของแรงงานชายอยู่ที่ 65 ปี และสาหรับแรงงานหญิงอยู่ในขั้นตอนที่จะ
ขยายอายุเกษียณจาก 60 ปี เป็ น 65 ปี และเชื่อมไปยังแผนนโยบายรัฐบานาญในปี 2011 ที่จะขยายอายุ
เกษียณของแรงงานเป็น 66 ปี ภายในวันที่ 6 ตุลาคม ปี 2020 และยัง มีแผนต่อเนื่องไปในอนาคตที่จะขยาย
อายุ เกษี ยณไปเป็ น 67 ปี ในช่ ว งปี 2034-2036 และ 68 ปี ในช่ว งปี 2044-2046 หลั งจากนั้ น ภาครั ฐ ได้
ประกาศช่วงในการขยายอายุเกษี ยณ การคานวณเงินสมทบ และเงินบ านาญ ในเว็ปไซต์ วิธีการนี้ช่วยให้
ประชาชนสามารถทราบได้ว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขาจะได้ รับเงินบานาญ ภายใต้กฎหมายที่กาหนด แยกตามเพศ
และวันเกิดของประชากร
171

จาก โครงการศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานทาในผู้สูงอายุภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ไปสู่ การปฏิบัติ (น. 3-12 – 3-14), โดย ศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551, กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
172
จาก โครงการทบทวนวรรณกรรมบทเรียนประสบการณ์ทางนโยบายการขยายอายุการทางานจากสามประเทศ
(สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสิงคโปร์). เล่มเดิม. (น. 10-12).
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2) การเปลี่ยนแปลงแนวคิดนโยบายรัฐบานาญ ปี 2007-2008
เมื่อคณะกรรมการกองทุนบานาญได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 และได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการ
ขยายอายุ เกษี ย ณ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาความไม่ มั่ น คงทางการเงิ น ของผู้ สู ง อายุ ในอนาคต ในการประชุ ม ของ
คณะกรรมการในปี 2006 และเผยแพร่แนวความคิดดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม ปี 2006 ในรูปของสมุดปกขาว
(Pension white paper) ที่ มี ชื่ อ ว่ า Security in retirement: towards a new pension system โดยมี
นัยสาคัญ คือ
(ก) ลดจานวนปีการทางานของแรงงาน ในการขอรับประโยชน์จากบานาญของภาครัฐพื้นฐานเต็ม
จานวน จาก 44 ปี สาหรับแรงงานชาย และ 39 ปี สาหรับแรงงานหญิง เหลือเพียง 30 ปี สาหรับแรงงานทั้ง
สองกลุ่ม
(ข) บานาญของภาครัฐพื้นฐาน จะมีการปรับค่าขึ้นในทุก ๆ ปี ตามการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุด
ของปัจจัยดังนี้ การเติบโตของรายได้เฉลี่ยประชาชาติการเติบโตของราคาสินค้าขายปลีก ที่วัดด้วยอัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ 2.5
(ค) ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของบานาญของภาครัฐพื้นฐาน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการใช้
สิทธิของประชาชน
(ง) ยกเลิ ก ระบบ Home Responsibility Protection (HRP) แล้ ว ใช้ ร ะบบใหม่ ที่ มี ก ารให้
ประโยชน์ต่อการเป็นพ่อแม่ และการดูแลครอบครัวมากขึ้น
(จ) เพิ่มอายุเกษียณทั้งแรงงานชายและหญิงจาก 65 ปี เป็น 68 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ระหว่างปี
2024-2046
(ฉ) ชี้แจงผลประโยชน์ของประกันแห่งชาติสาหรับพ่อแม่และผู้ดูแล เพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบ
การบานาญแบบเพิ่มเติมได้
(ช) จะมี ก ารแนะน าระบบการบ านาญแบบเพิ่ ม เติ ม ผ่ า นการซื้ อ ขายบ านาญแบบเอกชน
แนวความคิดข้างต้น ได้ส่งผลให้เกิดการขยายอายุเกษียณของสหราชอาณาจักร ภายใต้นโยบายรัฐบานาญ ปี
2008
3) การเปลี่ยนแปลงแนวคิดนโยบายรัฐบานาญ ปี 2011
ภายใต้นโยบายรัฐบานาญ ปี 2011 แรงงานหญิงจะมีอายุเกษียณเพื่อรับบานาญที่ 65 ปี โดย
จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ปี 2016 ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2018 หลังจากนั้นในเดือน
ธันวาคม ปี 2018 ถึงเดือนตุลาคม ปี 2020 อายุเกษียณเพื่อรับบานาญจะขยายเป็น 66 ปี สาหรับทั้งแรงงาน
หญิงและชาย โดยผลกระทบจะเกิดขึ้นกับแรงงานหญิงที่เกิดหลัง 6 เมษายน 1953 และแรงงานชายที่ เกิดหลัง
6 ธันวาคม 1953 นอกจากนี้ยังมีการวางแผนให้ขยายอายุเกษียณเพื่อรับบานาญเป็น 67 ปี ในช่วงปี 20342036 และขยายเป็น 68 ปี ในช่วงปี 2044-2046 อย่างไรก็ดีการขยายอายุเกษียณเพื่อรับบานาญในช่วงหลังนี้
อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์อีกครั้ง
นโยบายนี้เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น กล่าวคือเป็นการนาลูกจ้างเข้าสู่ระบบโดย
อัตโนมัติ ลูกจ้างสามารถได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว นอกจากนั้นยังได้ให้สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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ก าหนดการจ่ ายบ านาญตามอาชี พ ผ่ านกองทุ น คุ้ ม ครองบ านาญ (Pension Protection Fund) และการ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ต ามกฎหมายที่ ส ามารถซื้ อ ได้ (money purchase benefits) ที่
กาหนดโดยศาลฎีกา และกรรมการและเลขาธิการของกรมแรงงานและบานาญอีกด้วย
แนวนโยบายดังกล่าว ยังได้พิจารณาถึงระบบบานาญในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถครอบคลุมถึง
ค่าใช้จ่ายในการให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากบานาญต่อสมาชิกด้วย และท้ายที่สุด ยังกาหนดวิธีที่จะพิจารณา
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบานาญ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ตามการพิจารณา ดังนี้
- เพิ่มความยืดหยุ่นในการจ่ายสมทบเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับบานาญพื้นฐาน
- การเปลี่ ย นแป ลงการให้ ร างวั ล ของ Payable Uprated Contracted-out Deduction
Increments (PUCODIs)
- นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อให้สามารถแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอน
สินทรัพย์และปริมาณของการชาระเงิน
- เอื้ออานวยให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองบานาญในวาระเบ็ดเตล็ดทั่วไป
- แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการชาระเงินส่วนแก่นายจ้าง
- แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความจาเป็นในการจัดเรียงผลประโยชน์ของบัญชีเงินสด
- แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคานวณหนี้สินในโครงการบานาญ

(2) การจ้างงานผูส้ งู อายุ
ปัจจุบันรัฐบาลอังกฤษริเริ่มนโยบายกระตุ้นให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในงานประจา และแสวงหาวิถีทาง
ที่จะแก้ไขปั ญ หาการแบ่ ง แยกกีดกัน ทางอายุ (Age Discrimination) โดยการอาศัย มาตรการทางกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติ Non-statutory Code of Practice on Age Diversity in Employment และด้วยแรง
สนับสนุ นจากกฎบัตรว่าด้วยเรื่อง Equal Treatment ของ The European Council of Ministers of the
Employment Directive โดยหวังว่าปัญหาดังกล่าวจะลดลงได้ด้วยมาตรการทางกฎหมาย
กฎหมาย The Employment Equality (Age) Regulations of 2006 มีผลใช้บังคับตั้ง แต่วันที่
1 ตุลาคม 2006 กฎหมายฉบับนี้ ระบุสาระสาคัญ ดังนี้
1) ห้ ามมี ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ ลู กจ้ างหรื อ ผู้ เข้ าอบรมทางวิช าชี พ โดยไม่ ยุ ติ ธ รรมเนื่ องมาจากความ
แตกต่างเรื่องอายุโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กล่าวคือ นายจ้างไม่สามารถบังคับให้มีการปลดเกษียณลูกจ้างที่มี
อายุต่ากว่า 65 ปีได้ เว้นแต่ นายจ้างมีเหตุผลที่สมควรในการกาหนดเกณฑ์อายุเกษียณต่ากว่านั้น
2) หากนายจ้างกาหนดให้มีเกณฑ์อายุเกษียณต่ากว่ากฎหมายกาหนด ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะยื่นคาขอทางานต่อไปได้ โดยที่นายจ้างจะต้องรับพิจารณาคาขอร้องนั้นตามกฎหมาย
3) กรณีผู้สูงอายุถูกเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ ผู้สูงอายุจะต้องได้รับค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์
จากองค์กรเป็นระยะต่อเนื่องไปอีก 5 ปี หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทางานในองค์กรนั้น
4) นายจ้างจะต้องแจ้ งประกาศวันครบเกษียณอายุ ของลู กจ้างในรอบปีล่ วงหน้ าอย่างน้ อย 6
เดือน เพื่อที่ลูกจ้างจะได้มีเวลาเตรียมตัววางแผนชีวิตต่อไป
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ดังนั้ น ด้ วยกฎหมายฉบั บนี้ จึงนับว่าเป็นข่าวดีส าหรับผู้ สูงอายุที่จะได้มีสิทธิและโอกาสในการ
ทางานมากขึ้น และจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้ง จะส่งผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการทางานของผู้ที่มีอ ายุมากกว่า 50 ปี จะ
เพิ่ มสั ดส่ วนมากขึ้น การยื ดอายุการทางานของประชากรจะช่วยส่ งเสริมให้ เกิดการออมทรัพย์มากขึ้นและ
สามารถบรรเทาภาวะวิกฤตของกองทุนเงินบานาญของประเทศได้173
3.4.1.3 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

(1) การขยายอายุเกษียณ
ในปี 2002 คณะกรรมการกองทุนบานาญได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อทาการพิจารณาอายุเกษียณและเงิน
บานาญ โดยได้มีการสร้างแผนบ านาญ ปี 2004 (Pensions Act of 2004) เพื่อลดเงินสมทบ และคุ้มครอง
แรงงานหากบริษัทล้มละลาย การปรับเปลี่ยนที่สาคัญของคณะกรรมการชุดดังกล่าวอยู่ที่แผนบานาญปี 2007
(Pensions Act of 2007) ที่มีการจัดการ และปรับกาหนดอายุในเกษียณของแรงงาน ตามด้วยแผนบานาญปี
2008 (Pensions Act of 2008) ที่มีระบบการลงทะเบียนสาหรับบานาญโดยอัตโนมัติแยกตามอาชีพ และการ
ออกแบบการแข่งขันสาธารณะเพื่อที่จะได้ผู้จัดการระบบที่มีต้นทุนต่าและมีประสิทธิภาพสูง ที่เรียกว่า บรรษัท
เงินทุนเพื่อการออมจากการทางานแห่งชาติ (National Employment Savings Trust: Nest) 174

(2) การจ้างงานผูส้ งู อายุ
มีห น่ วยงานของรัฐบาลที่มีห น้าที่เกี่ย วข้องกับการส่ งเสริมการจ้างงานในแรงงานผู้สู งอายุมี 5
หน่วยงาน ได้แก่
1) Department for Work and Pensions (DWP) ประกอบด้วยหน่ วยงานร่วม 2 หน่วยงาน
คือ Jobcentre Plus และ The Pension Service
2) Department for Trade and Industry (DTI) ประกอบด้วยหน่วยงานร่วม 4 หน่วยงาน คือ
Age Legislation Team, Regional Development Agencies, The Small Business Service และThe
Women and Equality Unit
3) Department for Education and Skills (DFES) ประกอบด้วยหน่วยงานร่วม 2 หน่วยงาน
คือ The Learning and Skills Councils และDepartment’s Extending Working Life Division
4) Office of the Deputy Prime Minister (ODPM) ประกอบด้วยหน่วยงานร่วม 3 หน่วยงาน
คือ The Social Exclusion Unit, The Neighborhood Renewal Unit และ หน่วยงานของรัฐระดับท้องถิ่น
5) Cabinet Committee on Older People และ The Inland Revenue
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จาก โครงการศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานทาในผู้สูงอายุภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ. หน้าเดิม.
174
จาก โครงการทบทวนวรรณกรรมบทเรียนประสบการณ์ท างนโยบายการขยายอายุการทางานจากสามประเทศ
(สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสิงคโปร์). เล่มเดิม. (น. 3).
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คณะท างานที่ ส าคั ญ ในการด าเนิ น การส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานในแรงงานผู้ สู งอายุ ได้ แ ก่ Age
Positive ซึ่ ง เป็ น คณะท างานในสั ง กั ด ของ Department for Work and Pensions มี ส านั ก งานอยู่ ใ น
London และ Sheffield มีหน้าที่สาคัญ คือ รับผิดชอบในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายส่งเสริมการ
ทางานและการเกษียณอายุของแรงงานผู้สูงอายุ โดยคณะทางานได้ดาเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้นายจ้างเห็นถึง
ประโยชน์ในการจ้างแรงงานที่มีอายุหลากหลาย กล่าวคือ มีการจ้างแรงงานทั้งในวัยหนุ่มสาวและผู้สูงอายุในที่
ทางาน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส่งเสริมและให้คาปรึกษาแนะนาแก่นายจ้างในเรื่องการสรรหาบุคลากร การจัด
อบรม และการรักษากาลังคนซึ่งจะต้องไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติระหว่างแรงงานด้วยกันด้วยเงื่อนไข
เรื่องอายุ นอกจากนี้ คณะทางานยังมีการเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารตีพิมพ์ งานวิจัย เหตุการณ์ปัจจุบัน และการ
มอบรางวัล เพื่อจูงใจให้นายจ้างปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ว่าด้วยการแบ่งแยกกีดกันด้วยอายุในการจ้าง
งาน (The Employment Equality (Age) Regulations 2006)
นอกจากนี้ คณะท างาน Age Positive ได้ ส ร้ าง website www.agepositive.gov.uk โดยมุ่ ง
เผยแพร่ข้อมูล แนวทาง และวิธีปฏิบัติสาหรับนายจ้างในการส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมและการปฏิบัติโดย
เท่าเทียมกันสาหรับแรงงานผู้สูงอายุใน 6 ด้านได้แก่ การสรรหา การคัด เลือก การเลื่อนตาแหน่ง การอบรม
และการพัฒนา การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ ดังคากล่าวที่ระบุไว้ใน website ว่าความหลากหลายของอายุ
ในการทางาน หมายถึงการจ้างงานคนทุกวัย โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าใครอายุเท่าไหร่175
3.4.2 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพของสหราชอาณาจั ก ร 176 (National Health Service : NHS) เกิ ด ขึ้ น หลั ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 คือวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1948 เพื่อทาให้พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้เป็น
ระบบสวัสดิการที่พลเมืองทุกคนได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกันและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใต้การดูแลของ
Department of Health แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย National Health Service Act of 2006 โร งพ ย าบ าล ทุ ก
โรงพยาบาลจะได้รับงบประมาณเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่หรือเล็กจากภาษีของประชาชน
3.4.2.1 สถานการณ์
จากสถิติประชากรของประเทศอังกฤษ พบว่า มีผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไปถึงร้อยละ 18 และมี
จานวนเพิ่มขึ้น 2 เท่า ในระยะ 70 ปี ที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าจะมีจานวนของผู้ที่อายุมากกว่า 90 ปี ขึ้นไป
เพิ่มขึ้นอีกเป็น 2 เท่า ในอีก 25 ข้างหน้า นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบครอบครัวและผู้ร่วมอยู่อาศัย
เนื่องจากโครงสร้างทางประชากรที่ เปลี่ยนไป การสมรสเมื่ออายุมากขึ้น การไม่มีบุตรเมื่อสมรส และการหย่า
ร้างเหล่านี้ทาให้ผู้สูงอายุต้องอยู่คนเดียวมากยิ่งขึ้น ต้องอาศัยอยู่กับเพียงคู่สมรส และมีแนวโน้มที่จะอยู่อาศัย
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จาก โครงการศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานทาในผู้สูงอายุภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 3-14 – 3-15).
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จาก การจัดระบบดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน (น. 87), โดย
คณะผู้วิจัย สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2, 2558, กรุงเทพฯ: สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ.
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กับญาติมากขึ้น ผู้ที่ทาหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไร้ความสามารถ ทาโดยสมาชิกในครอบครัว
ทั้งนี้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เป็ นผู้สูงอายุ เช่น คู่สมรส ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบพฤติกรรม
ครอบครัวและการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป ทาให้เกิดความกังวลในเชิงนโยบายเพราะความช่วยเหลือจากครอบครัว
จะลดลงในขณะที่ความต้องการการดูแลมีจานวนเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้เกิดการจัดเตรียมที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา
การสนับสนุนทางสังคมสาหรับผู้ป่วยการดูแลระยะยาวและและการประกันสุขภาพสาหรับผู้สูง
วัย จะมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ ได้แก่ ผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไปและผู้ที่เกษียณ
กลุ่มระยะเปลี่ยนผ่านในช่วงอายุประมาณ 70 – 80 ปี และกลุ่มวัยเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มวัยสูงวัยตอนปลาย
ระบบบริการสุขภาพมี 3 ระดับ คือ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยมี GP เป็นผู้ให้บริการด่านแรกของระบบ
การบริการมีทั้งในโรงพยาบาล ในชุมชนและระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
กลับไปในชุมชน นอกจากนี้ยังมีบริการสุขภาพในชุมชนโดยบุคลากรอื่น เช่น นักกายภาพ นักอาชีวะบาบัด
โภชนากรและเภสั ช ชุ ม ชน ส าหรั บ การบริ ก ารสั ง คมส าหรั บ ผู้ สู งอายุ Social Services Department จะ
รับผิดชอบประเมินความต้องการของผู้สูงอายุ วางแผนดูแล เสนอและจัดซื้อชุดบริการ รวมทั้งติดตามประเมิน
เพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสมด้วย
สาหรับการสนับสนุนทางสังคมสาหรับครอบครัวรัฐบาลกลางมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายทาง
สุขภาพและบริการทางสังคม และเป็นกลไกสาคัญในการจัดระบบการดูแลในระยะยาวและการบริการสุขภาพ
ส าหรับ ผู้ สู งอายุ โดยแบ่ งความรั บ ผิ ด ชอบตามลั ก ษณะของการบริ การ เช่น บริ การทางสุ ขภาพเป็ นความ
รับผิดชอบของระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service: NHS) และบริการทางสังคมสาหรับ
ผู้ สู งอายุ ส่ ว นใหญ่ เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (Local authorities) ประชาชน
สนับสนุนการเงินผ่านทางภาษีทั่วไป
ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับบริการดูแลระยะยาวในสถานบริบาล (Nursing home) จะต้องผ่านการ
ประเมินความจาเป็น (mean-test) เป็นการประเมินรายได้และบ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุมาคิดเป็นมูลค่าเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
การบริการในสถานบริการที่มีอยู่ในประเทศอังกฤษ เช่น
1) โรงพยาบาล เป็นการรักษาพยาบาลทั่วไปและบริการดูแลระยะยกลาง (intermediate care)
สาหรับผู้สูงอายุ เป็นการฟื้นฟูสภาพ การแนะนา/ให้ความรู้
2) สถานบริบาล (nursing home) เป็นสถานที่ให้การดูแลระยะยาวสาหรับผู้ป่วยที่มีอาการป่วย
ไม่มากถึงขนาดที่จะต้องรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถจะอยู่ที่บ้านได้ เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการ
การดูแลทางการแพทย์ตลอดเวลา และมีบทบาทในการเตรียมผู้ป่วยเพื่อกลับไปอยู่ที่บ้านด้วย
3) สถานดูแลระยะสั้น (respite care) ให้บริการรับผู้สูงอายุไว้ในความดูแลระยะสั้นเพื่อให้ผู้ดูแล
หรือครอบครัวมีเวลาพักและมีเวลาเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดภาวะเครียดในผู้ดูแลที่ต้องดูแลผู้ป่วยอยู่ที่
บ้านเป็นระยะเวลานาน ๆ
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4) สถานดูแ ลผู้ ป่ วยระยะสุ ดท้ าย (hospice care) เป็ นสถานส าหรับ ผู้ ที่ อยู่ ในระยะใกล้ ว าระ
สุดท้ายของชีวิต เพื่ อช่วยดูแลเพื่อลดอาการเจ็บปวด หรืออาการอื่น ๆ เปิดโอกาสให้มีเวลาอยู่กับครอบครัว
และเพื่อน ๆ เป้าหมายในการดูแลก็คือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
5) บ้านพักคนชรา (residential home) ให้บริการช่วยเหลือในด้านการดูแลส่วนบุคคล เช่น การ
อาบน้าแต่งตัว นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการดูแลหากมีภาวะเจ็บป่วยในระยะสั้น ๆ
ในสหราชอาณาจักรมีสถานบริบาลทั้งหมด 6,600 แห่ง และตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษถึง 4,994
แห่งและมีจานวนสถานดูแลผู้สูงอายุ (residential home) มากกว่า 14,600 แห่ง และมีมากกว่า 2,000 แห่ง
ที่ขึ้นทะเบียนให้บริการทั้งสถานดูแลผู้สูงอายุและสถานบริบาลผู้สูงอายุ177
3.4.2.2 มาตรการทางกฎหมาย

(1) การสนับสนุนการบริการที่มีอยูท่ เี่ ป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ
1) การดูแลอย่างเป็นทางการ ในสหราชอาณาจักร บริการทางสุขภาพถูกจัดเตรียมโดยระบบการ
ดูแลสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ซึ่งเป็นการให้บริการฟรี (ผู้สูงอายุจะได้รับการยกเว้นการชาระค่ายา การดูแล
สุ ข ภาพตา ทั น ตกรรม) บริ ก ารของระบบสุ ข ภาพ ได้ แ ก่ การดู แ ลแบบแพทย์ ป ระจ าครอบครั ว (family
doctors) การให้บริการในระยะฉุกเฉิน (acute care) การดูแลระยะกลาง (intermediate care) เพื่อเตรียม
ความพร้อมในช่วงเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลก่อนการกลับไปอยู่บ้าน บริการทางสาธารณสุขและการป้องกัน
เช่นการ บริการตรวจคัดกรอง และการดู แลระยะยาว บริการทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นความ
รับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (local authorities) เช่นการจัดเตรียมบริการที่พักอาศัย (housing
services) ประกอบด้วย ‘sheltered’ housing คือ แฟลตขนาดเล็กในกลุ่มที่พัฒนาซึ่งมีผู้คอยควบคุม บริการ
บ้านพักพิเศษส าหรับ ผู้สู งอายุ ที่ไม่มีผู้คอยควบคุม โครงการชุมชนต่าง ๆ และบริการการดูแลระยะยาวอีก
มากมาย
2) การดูแลที่ไม่เป็นทางการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาหรือภาวะไร้ความสามารถในประเทศอังกฤษ
มากกว่า 1.8 ล้านคน ได้รับการดูแลในรูปแบบการดูแลที่ไม่เป็นทางการจากบุคคลในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็น
บุตรหรือคู่สมรส ดังนั้ น นโยบายในสหั สวรรษใหม่ในประเทศอังกฤษเน้ นไปที่รูปแบบการดูแลอย่างไม่เป็ น
ทางการ โดยเน้นให้สังคมในอนาคตตระหนักว่าการดูแลระยะยาวเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสังคม ให้
เกิดการทดแทนรูปแบบการดูแลแบบทางการด้วยการดูแลที่ ไม่เป็นทางการ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมพร้อมผู้ดูแล
ที่ไม่เป็นทางการให้เพียงพอและเหมาะสมต่อไป178
ระบบบริการสุขภาพของอังกฤษจะประกอบไปด้วย
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จาก การพัฒนามาตรฐานและแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในสถานดูแลระยะยาว (น. 50-51), โดย
ศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2558, กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
178
แหล่งเดิม.
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Community Health care คือการที่แพทย์และพยาบาลออกไปรักษาผู้ป่วยตามที่พักอาศัยของ
ผู้ป่วยโดยตรง
Primary Health care คื อ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ตามเขตพื้ น ที่ ชุ ม ชนต่ า ง ๆ มี ห มอทั่ ว ไป
พยาบาลประจาการอยู่
Tertiary care คือ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเตี ยงหลายพันเตียงสามารถรองรับผู้ป่ วยได้หลาย
คน มีแพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง พยาบาลและยังมีทันตแพทย์อยู่อีกต่างหาก
พลเมืองที่สหราชอาณาจักรแม้กระทั่งนักเรียนต่างประเทศที่เรียนหลักสูตรมากกว่า 6 เดือน ต้อง
มีการขึ้นทะเบียนเพื่อขอสิทธิ์ในการรักษาสามารถทาได้ที่ศูนย์ส าธารณสุขใกล้บ้านของตน เมื่อลงทะเบียนเสร็จ
จะได้บั ตรประจ าตัวในบั ตรประจาตัวจะมีเขียนไว้ว่า หมอประจาตัวของเราคือใครในกรณีที่เจ็บป่วยผู้ป่วย
จะต้องผ่านหมอประจาตัวหรือหมอประจาบ้านเป็นคนแรกและหมอประจาบ้านจะเป็นผู้พิจารณาว่าต้องส่งต่อ
ให้แพทย์เฉพาะทางหรือไม่ซึ่งการโทรนัดหมอประจาบ้านจะต้องทาก่อนเวลา 9 โมงเช้าถ้าโทรนัดหลังจากนั้น
ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจในวันถัดไปเมื่อตรวจเสร็จแพทย์ให้เขียนใบสั่งยาให้ผู้ป่วยไปซื้อยาที่ร้านขายยาเองโดยมี
เภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาถ้าเป็นคนที่ไม่มีรายได้ เช่น นักเรียน คนว่างงาน คนชรา เป็นต้นจะไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อยาอีกด้วย ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินก็สามารถโทร 999 ให้รถพยาบาลมารับไปที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้
ทันทีในกรณีที่มีการนอนที่โรงพยาบาล ทุกคนจะได้รับบริการที่เท่าเทียมกันไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แม้มีการผ่าตัด
ก็ตามจะไม่มีห้องพิเศษมีแต่ห้องรวมเท่านั้ นเมื่อแพทย์เห็นว่าอาการดีขึ้น แพทย์ก็ส่งตัวกลับบ้านถ้าเป็ นโรค
เรื้อรังก็จะมีแพทย์ชุมชนคอยติดตามดูอยู่ตลอด179

(2) มาตรฐานการดูแลของประเทศอังกฤษ
เรี ย กว่ า มาตรฐานของคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ที่ ส าคั ญ 28 ประการ (28 Essential
standards of quality and safety) ประกอบด้ว ย มาตรฐานหลัก 16 ข้อ และมาตรฐานรอง 12 ข้อ แบ่ ง
ออกเป็น 6 กลุ่มผลลัพธ์ คือ 1) ข้อมูลและการมีส่วนร่วม 2) การดูแลส่วนบุคคลการรักษาและการสนับสนุน 3)
การป้องกัน 4) ความเหมาะสมของอัตรากาลัง 5) คุณภาพและการจัดการ และ 6) ความเหมาะสมของการ
จัดการ
สาหรับประเภทของการบริการดูแลระยะยาว ได้แก่
1) บริการแบบที่ พักอาศัย (Residential services) รวมถึง สถานบริบาล (nursing home) ที่
สามารถเข้าถึงบริการการพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่ว โมง และบริการดูแลแบบบ้านพั กอาศัย (care home)
รวม ถึ งโค รงก ารที่ อ ยู่ อ าศั ย พิ เศ ษ (extra housing scheme) ที่ มี ที่ พั ก อ ยู่ ใน ตั ว (self-contained
accommodation)สามารถเข้ า ถึ งบริ ก ารการดู แ ลส่ ว นบุ ค คล (personal care) ที่ ห มายถึ ง การให้ ค วาม
ช่วยเหลือทางกายภาพเพื่อให้การกากับดูแลหรือช่วยหรือสนับสนุน การรับประทานอาหารและดื่มน้า การใช้
ห้องน้า การอาบน้ าแต่งตัว รวมทั้งการดูแลสุ ขภาพช่องปากหรือการดูแลผิวหนัง ผมและเล็ บ ได้ตลอด 24
ชั่วโมง
179

จาก การจัดระบบดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน. หน้าเดิม.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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2) บริการที่ใช้ชุมชนเป็น ฐาน (Community-based services) จะแตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่
การปกครอง เช่ น การดู แ ลที่ บ้ าน (home care) ศู น ย์ บ ริ ก ารกลางวั น (day centres) บริก ารก ากั บ ดู แ ล
(supervisionservices) อุป กรณ์ และการปรับปรุง (equipment and minor adaptations) บริการอาหาร
(meals) และบริการดูแลชั่วคราวให้กับผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการ (respite for informal carers) นอกจากนี้ยังมี
บริการในระดับที่ต่าลงมาก็มี เช่น การช่วยเหลืองานบ้าน การซักรีด การรับ -ส่งและการช่วยเหลือสนั บสนุน
ผู้ดูแล ซึ่งบริการทั้งหมดข้างต้นถือว่าเป็นการดูแลด้านสังคมสาหรับผู้ใหญ่ (รวมถึงผู้สูงอายุ) (Adult social
care: ASC) จะไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service: NHS) แต่
เป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (Local Authority: LAs) เป็นผู้ประเมินความต้องการการบริการ ผู้ที่จะได้รับ
การสนับสนุนค่าบริการจะต้องผ่านการประเมินความจาเป็น (Mean-test) โดยจะต้องจ่ายสบทบประมาณร้อย
ละ 30 ในขณะผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะต้องจ่ายค่าบริการเองทั้งหมด
ในด้านการกากั บ ดู แลการดูแลระยะยาว (Regulation of long-term care) พระราชบั ญ ญั ติ
สุ ข ภ าพและสั ง คม ค.ศ. 2008 (Health and Social Care Act: HSCA) ได้ ใ ห้ ก รอบการก ากั บ ดู แ ล
(regulatory framework) เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของการดูแลทางด้านสุขภาพและสังคม สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้
(ก) การกากับดูแล สถานบริการแต่ละประเภทจะมีการกากับดูแลจะแตกต่างกันไป ดังนี้
ก.1) สถานดูแลที่ให้ บริการการพยาบาลและไม่มีบริการการพยาบาล เช่น สถานบริบาลและ
บริการดูแลแบบบ้านพักอาศัย มีการกากับดูแลโดย CQC
ก.2) บริการที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based service) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริการทางด้าน
สังคม การบริการประเภทนี้จะไม่มีการกากับดูแล
ก.3) บริ ก ารที่ เป็ น ของรั ฐ จะมี ก ารก ากั บ ดู แ ลโดยการตรวจเยี่ ย ม (inspect) เท่ า นั้ น แต่ ไ ม่
จาเป็นต้องขึ้นทะเบียน
(ข) การกากับดูแลกิจกรรม (Health and Social Care Act: HSCA 2008) ให้กรอบการกากับ
ดูแลในกิจกรรมบางประเภทเท่านั้น ที่ร วมถึงการดูแลส่วนบุคคล (personal care) ที่ประกอบด้วยการกากับ
ดูแลช่วยเหลือทางด้านร่างกาย หรือให้การสนับสนุนบุคคลในด้านการรับประทานอาหารหรือดื่ม การใช้ห้องน้า
การชาระและอาบน้า การแต่งตัว การดูสุขภาพช่องปาก หรือการดุแลผิวหนัง ผมและเล็บ ดังนั้น
ดังนั้นการกากับดูแลจะครอบคลุมสถานที่และการดูแล (การพยาบาลและการดูแลส่วนบุคคล) ที่
สถานบริการจัดบริการให้กับผู้สูงอายุ (ทั้งที่มีหรือไม่มีการพยาบาล) และการดูแลส่วนบุคคลที่ให้บริการโดย
หน่วยงานที่ให้บริการดูแลที่บ้านที่สนับสนุนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านของตัวเอง ที่อาจจะเป็นรูปแบบ
ทีอ่ ยู่อาศัยการดูแลเป็นพิเศษ (extra-care housing scheme)
นอกจากนี้ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นและการรั บ รองผู้ ให้ บ ริ ก าร (Registration and certification of
providers)
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ก) กระบวนการขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ
ก.1) การเขียนใบสมัคร (written application)
ก.2) การประเมิน (assessment)
ก.3) การตัดสิน (judgment)
ผู้ให้บริการดูแลด้านสังคมและผู้จัดการจะต้องขึ้นทะเบียน กับ CQC ตามกฎหมาย และ CQC ให้
ได้แนวปฏิบัติที่อธิบายวิธีที่จะปฏิบัติตาม (Health and Social Care Act: HSCA 2008) ที่ให้กรอบการกากับ
ดูแลเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของการดูแลทางด้านสุขภาพและสังคม รวมทั้งข้อบังคับปี ค.ศ.2010 และ
ข้อบังคับของ CQC ปีค.ศ.2009
ข) การรับ รองผู้ให้ บ ริการ (Registration and certification of providers) ผู้ สมัครที่ผ่ านการ
ตัดสินจะได้รับใบประกาศนียบัตร (certification) ส่วนผู้สมัครที่ไม่ผ่านการตัดสิน มีสิทธิที่จะเขียนจดหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษรยื่นกับผู้แทนของ CQC และสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลที่เป็นอิสระได้180
3.4.2.3 กลไก
รัฐบาลกลาง มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายทางสุขภาพและบริการทางสังคม โดยการกระจาย
อ านาจไปสู่ ร ะบบดู แ ลสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (National Health Service: NHS) และส่ ง ต่ อ ไปยั ง หน่ ว ยบริ ก าร
สุขภาพระดับท้องถิ่น และรัฐบาลกลางมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านค่าจ่ายในการบริการจากเงินภาษีที่ได้รับ
องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น (Local authorities) มีบทบาทในการเข้าไปประเมินความต้องการ
ในการดูแลของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตน จัดบริการการดูแลและให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ที่มีสิทธิ์ที่ควร
จะได้รับตามเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ คือระดับต่าถึงระดับวิกฤต ดังกล่าวข้างต้น
องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น มีเอกสิทธิ์ในการจัดซื้อและใช้จ่ายงบประมาณโดยอิสระ นอกจาก
เงินที่ได้รับจากรัฐบาลกลางแล้วยังมีรายได้ส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเก็บภาษีระดับท้องถิ่นอีกด้วย องค์กรปกครอง
ระดับท้องถิ่นในแต่ละแห่งจึงสามารถตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณในส่วนต่าง ๆ ไปสู่การบริการอื่น ๆ
เช่น เพื่อการศึกษา สังคม และการวางแผนงานต่าง ๆ ซึ่งมีการบริการในการดูแลวัยผู้ ใหญ่ (Adult social
care) เช่นบริการที่อยู่สาหรับผู้มีภาวะพึ่งพา การทากายภาพบาบัด จัดตารางเวลาในการประเมินสุขภาพ จัด
ตารางเวลา ชุดสิทธิประโยชน์การดูแล (care package) และการสนับสนุนผู้ดูแลในบางครั้งองค์กรปกครอง
ระดับท้องถิ่นร่วมมือกับองค์กรอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชนและผู้ที่อาสา เพื่อร่ วมในการประเมินการดูแลประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของตนเอง โดยเจรจาตกลงกันเรื่องค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการ
บริการสาหรับผู้รับบริการที่ไม่ได้อาศัยในพื้นที่ของตนเองตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกลางกาหนด181
ในประเทศอังกฤษ มีกลไกการควบคุมและกากับมาตรฐานภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพและ
สังคม ค.ศ. 2008 และมีการจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบคือ สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลคุณภาพ (Care
Quality Commission: CQC) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีบทบาทสาคัญในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพความ
180

จาก การพัฒนามาตรฐานและแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในสถานดูแลระยะยาว. หน้าเดิม.
แหล่งเดิม. (น. 65).
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ปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ที่ใช้บริการด้านสุขภาพและการดูแลสังคม CQC มีอานาจในการรับขึ้นทะเบียนผู้
ให้ บ ริ ก าร (register) ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ (monitoring) ที่ ร วมถึ ง การตรวจเยี่ ย ม
(inspection) และการบังคับใช้มาตรฐานแห่งชาติ (enforce national standard) กับทุกสถานบริการ ถึงแม้
CQC ได้รับทุนสนับสนุนจาก Department of Health (DH) แต่นโยบายของรัฐบาล คือ ให้มี CQC จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการกากับดูแลรายปี ที่รวมถึงการขึ้นทะเบียนทุกประเภทและการปฏิบัติตามข้อกาหนดจากผู้
ให้บริการหรือผู้ประกอบการ ค่าธรรมเนียมขึ้นกับประเภทของการบริการ ขนาดของสถานบริการและสถานที่
ขึน้ ทะเบียน182
3.4.3 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
3.4.3.1 สถานการณ์
ในต่ า งประเทศเริ่ ม มี ก ารกล่ า วถึ งการกระท ารุ น แรงต่ อ ผู้ สู ง อายุ (Elder abuse) ตั้ ง แต่ ช่ ว ง
ศตวรรษที่ 16 ในบทประพันธ์ของ William Shakespeare เรื่อง King Lear ซึ่งเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมของ
พระราชาสูงอายุ ที่ถูกบุตรสาวกระทารุนแรง หลังจากสละราชบัลลังก์ โดยเชื่อกันว่า เป็นเรื่องราวที่อิงมาจาก
ประวัติศาสตร์ของพระราชา ในสมัยโรมัน แต่ยังไม่มีใครคิดว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นการกระทารุนแรงต่อผู้สูงอายุ
ต่อมาระหว่างปี ค.ศ.1970-1975 ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุถูกนามากล่าวถึงอีกครั้งใน
ประเทศอังกฤษ โดยใช้คาว่า “Granny Battering“ และ “Granny bashing” กับการทุบตีหญิงชรา ซึ่งตีพิมพ์
ในวารสาร The British Medical Journal and Nursing Mirror โดย Baker และต่ อ มาในปี ค.ศ.1980
งานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ เริ่มมีแพร่หลายเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน หลังจากนั้น ประเด็น
ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ได้ถูกนาเสนอต่อรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1981 ส่งผลให้ความรุนแรงต่อ
ผู้ สู ง อายุ ได้ รั บ ความสนใจ และขยายกว้ า งจากกลุ่ ม ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว แถบตะวั น ตก เช่ น อั ง กฤษ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวีเดน รวมทั้งสู่ประเทศในกลุ่มที่กาลังพัฒนา
ถึงแม้ว่า ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นทั่วโลก จะไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ แต่อัตราการเพิ่ม
จานวนขึ้นของผู้สูงอายุ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลให้อุบัติการณ์และความเสี่ยงของการกระทา
รุนแรงต่อผู้สูงอายุ มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อสังคม และสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ องค์การอนามัยโลกจึงให้ความสนใจ และมี
ความตระหนั ก ต่ อ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ น อย่ า งมาก จึ ง ได้ ร่ ว มกั บ The International Network for the
Prevention of Elder Abuse หรือ INPEA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักภาคเอกชนที่สาคัญของสหรัฐอเมริกา โดย
ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความรุนแรงผ่านเครือข่ายและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก โดยเป็นผู้
ริเริ่ม ให้มีการกาหนด “วันรับ รู้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุโลก” ขึ้น (World Elder Abuse Awareness Day:
WEAAD) โดยให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรับรู้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุโลก ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีการ
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แหล่งเดิม. (น. 54).

160 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
สัมมนาและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ที่เกิดขึ้นทั่ว โลก เพื่อช่วยทาให้นานาประเทศทั่วโลก
เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสาคัญของปัญหามากยิ่งขึ้น
องค์ ก ารอนามั ย โลกกล่ า วถึ ง สถานการณ์ ความรุ น แรงต่ อ ผู้ สู ง อายุ ทั่ ว โลกว่ า ปั จ จุ บั น พบ
อุบัติการณ์ ความรุน แรงต่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในประเทศแถบยุโรป มีการกระทารุนแรงต่อ
ผู้สูงอายุสูงขึ้นถึงร้อยละ 4-6 โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของผู้สูงอายุเอง เช่นในประเทศอังกฤษ พบ
การกระท ารุ น แรงต่ อ ผู้ สู ง อายุ ร้ อ ยละ 5-9 โดยการกระท าที่ พ บส่ ว นใหญ่ เป็ น ความรุ น แรงด้ า นจิ ต ใจ
เช่นเดี ย วกับ ประเทศออสเตรเลี ย พบการกระทารุน แรงด้านจิ ตใจต่ อผู้ สู งอายุ มากกว่า การกระท ารุนแรง
ประเภทอื่น สอดคล้องกับการรายงานของประเทศเยอรมนีพบการกระทารุนแรงด้านจิตใจ โดยการกระทาส่วน
ใหญ่คือการใช้คาพูด และในสหรัฐอเมริการายงานว่า หลังจากผู้สูงอายุถูกกระทารุนแรง มักมีอาการผิดปกติ
ทางจิตตามมาถึงร้อยละ 54.1183
3.4.3.2 มาตรการทางกฎหมาย
ในประเทศอังกฤษ รัฐมีนโยบายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกกระทารุนแรง โดยมีหน่วยงานที่
เรี ย กว่ า NCSC (Nation Care Standards Commission) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และเป็ น ศู น ย์ รั บ รายงานข้ อ
ร้องเรียนปัญหาการกระทารุนแรงต่อผู้สูงอายุ184
ในการจั ด การปั ญ หาความรุน แรงต่ อผู้ สู งอายุนั้ น จาเป็ น อย่างยิ่ งที่ ต้อ งมีก ารวินิ จฉัย โดยการ
ประเมินอย่างละเอียดทั้งตัวผู้ถูกกระทาความรุนแรง และผู้กระทาความรุนแรง โดยถือว่าเป็นขั้นตอนลาดับแรก
ที่ต้องมีการเอาใจใส่ ระแวดระวังละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้ าน และนาไปสู่แนวทางใน
การดูแล ให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญ หาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุต่อไป การจัดการปัญหาความรุนแรงต่อ
ผู้สูงอายุประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) การสืบค้นปัญหา: การสืบค้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดจากความสงสัย ต้องการความกระจ่างในเรื่อง
นั้น การสื บค้นปัญหาจึงถือว่าเป็ นบทบาทเชิงรุก ในการเข้าถึงปั ญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุ โดย
อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรที่ทางานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งหน่วยงานที่ให้การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกกระทารุนแรง เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย นักจิตวิทยา การสืบค้นปัญหา อาจ
ทาการสืบค้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ในครอบครัว ชุมชน สถานสงเคราะห์คนชรา โรงพยาบาล และสถาน
ดูแลผู้สูงอายุ
2) การประเมินและการคัดกรอง: เป็นบทบาทที่สาคัญของบุคลากรทางสุขภาพ หรือเจ้าหน้าที่
ที่ผ่านการอบรมเรื่องการประเมิน ทั้ งนี้การประเมิน คัดกรองสามารถทาได้ทั้งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดย
เจ้าหน้าที่ทั้งในสถานพยาบาลและชุมชนจะพบสภาพ ลักษณะ และอาการของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน หรือมา
รับบริการตั้งแต่เริ่มแรก การประเมินปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ควรกระทา ควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการ
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จาก รายงานฉบั บ สมบู รณ์ ความรุ น แรงต่ อ ผู้ สู ง อายุ ไทย: การทบทวนองค์ ค วามรู้แ ละสถานการณ์ ในปั จ จุ บั น
(น. 4-2 – 4-3), โดย จิราพร เกศพิชญวัฒนา และสุวิณี วิวัฒน์วานิช, 2552, กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย (มส.ผส.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
184
แหล่งเดิม. (น. 6-13).
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ประเมินปั ญหาสุขภาพทั่วไปของผู้สูงอายุควรประเมินปั ญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุทุกรายที่มารับบริการ
โดยอาจใช้แบบประเมินอย่างง่าย ในการคัดกรองปัญหา รวมถึงการประเมินลักษณะ ที่อาจแสดงถึงการถูก
กระทารุนแรงและควรมีการจดบันทึกข้อมูลประวัติไว้ในแฟ้มประวัติหรือฐานข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อง่ าย
ต่อการสืบค้น การส่งต่อและการประเมินติดตามต่อเนื่ องต่อไปในอนาคต สาหรับการประเมินที่ครอบคลุ ม
ประกอบด้วย
2.1) ประเมินรายบุคคล ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดของผู้สูงอายุ และผู้กระทาความรุนแรง ซึ่ง
อาจเป็นบุคคลภายในครอบครัวเดียวกัน หรืออาจเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
2.2) ประเมิน ระบบครอบครัว ได้แก่ ลั กษณะโครงสร้าง สั มพั นธภาพ ปฏิสั มพันธ์ภ ายใน
ครอบครัว
2.3) การประเมิน/ตรวจสภาพร่างกาย ควรประเมินสภาพร่างกายทั้งหมดของผู้สูงอายุ เช่น
ความสะอาด ความเหมาะสมของเสื้ อผ้าที่ส วมใส่ ความชุ่มชื้นของผิว หนัง รอยช้ารอยไหม้ รอยแผลต่ าง ๆ
รวมทั้ งร่ องรอยการหั ก ของกระดู ก น้ าเสี ย ง การพู ด ซึ่ งแสดงถึงการได้รั บ ยา เช่น ยานอนหลั บ ยากล่ อ ม
ประสาท บุคลากรทางสุขภาพที่พบผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ามาในหน่วยฉุกเฉิน ซึ่งอาจบ่งว่าผู้สูงอายุรายนี้อาจถูก
กระทารุนแรง
3) การรายงานปั ญ หา: คื อ การมี ระบบการรายงานปั ญ หา การแจ้ งไปยั งหน่ ว ยงานที่ ดู แ ล
รับผิดชอบปัญหาความรุนแรงที่พบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ บุคลากรควรมีความรู้ในด้านกฎหมายทราบถึงนโยบาย
ต่ าง ๆ ที่ ร องรั บ แนวปฏิ บั ติ ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู งอายุที่ ถู ก กระท ารุ น แรงควรรายงานทั น ที ที่ พ บ ร่ ว มกั บ
ความสามารถในการประสานงานกับทีมสหสาขาวิช าชีพ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนการดาเนินการ
การติดตามเยี่ยม และประเมินปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป
4) การดู แ ล การช่ ว ยเหลื อ จั ด การ: ถื อ เป็ น บทบาทส าคั ญ ของเจ้ า หน้ า ที่ บุ ค ลากรจากทุ ก
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือกลุ่ม ผู้สูงอายุที่ถูกกระทารุนแรง ตั้งแต่การเยี่ยมบ้าน การดูแลใน
ระยะฉุกเฉิน การดูแลในระยะพักฟื้น และการดูแลในระยะยาว เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีความทุกข์ทรมานจาก
ปั ญ หาทางด้ านร่างกาย อาจมีส าเหตุมาจากการถู กกระท ารุน แรงได้ เช่น ผู้ สู งอายุ อาจเข้ารับ การรัก ษาใน
โรงพยาบาลด้วยปัญหาทางร่างกาย คือกระดูกหั ก และ แผลกดทับมีแผลฟกช้า ซึ่ง สาเหตุอาจเนื่องจาก การมี
ภาวะซึมเศร้า หรือ อาการสมองเสื่อม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุขึ้น
ได้ โดยเฉพาะการทอดทิ้ง เป็นปัญหาหลักที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพมากที่ สุด ในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา
บุคลากรทางสุขภาพเจ้าหน้ าที่ควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมิน เฝ้าระวัง และให้การดูแล ตั้งแต่ใน
ระยะแรกที่พบ เพื่อวางแผน และให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งกาหนดแนวทางในการป้องกันที่เหมาะสม ร่วมกับ
การกระตุ้ น และสนั บ สนุ น ให้ ค รอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมเห็ น ความส าคั ญ ของปั ญ หา พร้ อ มทั้ ง ให้ ก าร
ประคับประคองทางด้านจิตใจแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล เพื่อส่งเสริม ป้องกัน ช่วยเหลือ ให้ผู้สูงอายุได้รับความ
ปลอดภัย จากผลกระทบของปัญหาความรุนแรงดังกล่าว185
185

แหล่งเดิม. (น. 7-2 – 7-5).
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3.4.3.3 กลไก
Action on Elder Abuse (AEA) เป็ น หน่ ว ยงานภาครัฐ บาลของสหราชอาณาจั ก ร ในการให้
ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สู งอายุที่ถูกกระทารุนแรงในสหราชอาณาจักร และประสานงานกับเครือข่ายทั้ง
INPEA และองค์การอนามัยโลกในการร่วมกันดาเนินการศึกษาวิจัยปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในระดับโลก
เพื่อให้การช่วยเหลือ และประชาสัมพัน ธ์ ให้ นานาประเทศเห็ นความสาคัญ ของปัญหาดังกล่าว และร่วมกัน
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับสากลต่อไป186
กล่าวโดยสรุป แนวทางที่สมควรนามาเป็นแบบอย่างหรือ best practice ของอังกฤษคือ การ
ขยายอายุเกษีย ณ การจ้างงานผู้สู งอายุ การมีระบบการดูแลสุขภาพแห่ งชาติ (NHS) ตลอดจนการมีระบบ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกกระทารุนแรงโดยเฉพาะ
3.5 ประเทศฝรัง่ เศส
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในประเทศฝรั่งเศส 3 ด้านได้แก่ ผู้สูงอายุกับการ
คุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ (3.5.1) ผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต (3.5.2) แล ะ
ผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (3.5.3) โดยจะได้นาเสนอสถานการณ์ในแต่ละด้านรวมถึง
มาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ มีรายละเอียดดังนี้
3.5.1 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ
3.5.1.1 สถานการณ์
ประเทศฝรั่งเศสกาลังประสบปัญหาประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งสาเหตุสาคัญมาจากประชากร
วัยเจริญพันธ์อยู่ในระดับต่า และอายุเฉลี่ย ของประชากรเพิ่มสูงขึ้น แนวโน้มดังกล่าวสร้างความกดดันต่อการ
ดาเนิ นงานของระบบบ านาญ Pay-As You-Go (PAYG) ของประเทศฝรั่งเศสเป็ นอย่างมากซึ่งเป็ นระบบที่
กาหนดให้แรงงานในปัจจุบัน จ่ายเงินสมทบ เข้ ากองทุนบานาญ เพื่อจ่ายเป็นบานาญให้ผู้เกษียณอายุดังนั้น
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายจึงเห็นความจาเป็นในการปฏิรูประบบบานาญของประเทศเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณ
ห นี้ สาธารณ ะ และภ าระการจ่ า ยเงิ น สม ท บ เข้ า กองทุ น บ าน าญ ของแรงงาน ใน รุ่ น ปั จจุ บั น187

186

แหล่งเดิม. (น. 6-17).
จาก โครงการทบทวนวรรณกรรมบทเรียนประสบการณ์ทางนโยบาย การขยายอายุการทางานจากสามประเทศ.

187

เล่มเดิม.
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ก่ อ นจะมี น โยบายสร้ า งรั ฐ สวั ส ดิ ก าร (Welfare State) นั้ น แนวทางการด าเนิ น นโยบายใน
ภาคเอกชนของประเทศฝรั่งเศสต่างใช้อายุเกษียณเป็นเครื่องมือในการดึงดูดแรงงานให้ยอมทางานที่เหนื่อยยาก
หรืออันตราย เช่น ในปี ค.ศ. 1679 ได้มีการกาหนดให้แรงงานทางทะเลได้รับบานาญในกรณีที่ต้องหยุดงาน
เนื่ องจากการบาดเจ็ บ ปี 1709 ชาวประมงและผู้ ค้าสินค้าทางทะเลได้รับประโยชน์ จากบานาญเมื่อถึงช่ว ง
เกษียณอายุและในศตวรรษที่ 19 หลากหลายอาชีพได้รับเงินบานาญพิเศษต่าง ๆ
ภายหลังนโยบายกองทุนสวัสดิการของภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการวางแผนการเกษียณอายุของแรงงาน
ในปี 1930 และปี 1945 แรงงานในภาคเอกชนได้ เ ข้ ามามี ส่ วนร่ว มในนโยบายดั งกล่ าวมากขึ้ น มีก ารตรา
กฎหมายจัดตั้งระบบการประกันสุขภาพหลัก (Sécurité Sociale) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 1945188 ซึ่งปัจจุบันถูก
รวมเข้าเป็ น ประมวลกฎหมายว่าด้วยประกันสุ ขภาพหลั ก (Code de la Sécurité Sociale) และได้พั ฒ นา
เป็นการวางแผนอายุเกษียณแบบพิเศษที่เรียกว่า régimes spéciaux (special retirement plans) ภายใต้
ห น่ ว ย ง า น Conseil d'Orientation des Retraites: COR (Pension Steering Committee) ซึ่ ง เป็ น
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย ตัวแทนจากรัฐสภา ตัวแทนจากกลุ่ม ลูกจ้างและนักวิชาการ ทาหน้าที่จัดเตรียม
ข้อมูลสาหรับการปฏิรูป ระบบบ านาญและการพิจารณาระบบเกษียณอายุของประเทศฝรั่งเศส รวมถึงเป็ น
หน่วยงานที่ให้คาแนะนาแก่รัฐบาลในการกาหนดนโยบาย สาธารณะ ให้เชื่อมโยงกับระบบเกษียณอายุอีกด้วย
อย่ า งไรก็ ดี น โยบายการเกษี ย ณอายุ ข องภาครั ฐ ในปั จ จุ บั น ก าลั งถู ก วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ อ ย่ างมาก เนื่ องจาก
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจของประเทศหลากหลายประการ อาทิทาให้ต้นทุ นค่าใช้จ่ายในระบบ
เงินบานาญเพิ่มขึ้นมหาศาล เป็นภาระแก่เงินคงคลังของภาครัฐ อีกทั้งยังมีนัยทางนโยบายที่เป็นข้อขัดแย้งกับ
นโยบายการพัฒนาระบบเงินบานาญของภาคเอกชน ทาให้ภาครัฐเริ่มมีแนวคิดในการขยายอายุเกษียณ และลด
แนวโน้มการลาออกจากงานก่อนเกษียณ ตลอดจนส่งเสริมให้ แรงงานสูงอายุได้ทางานต่อไปจนถึงวัยเกษียณที่
ภาครัฐวางแผนไว้ในอนาคต
3.5.1.2 มาตรการและกลไก
ในอดีตอายุเกษียณของแรงงานในประเทศฝรั่งเศสเฉลี่ยเท่ากับ 65 ปี โดยอายุเกษียณดังกล่าว
เริ่มมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในปี 1982 อย่างไรก็ดีในปี 1989 ได้มีการปรับอายุเกษียณให้ล ดลงเหลือ 60 ปี
ตามนโยบายด้านแรงงานในช่วงเวลาดังกล่าว และคงกาหนดอายุเกษียณไว้ที่ 60 ปีอีกเป็นระยะเวลาถึง 14 ปี
โดยแรงงานส่วนใหญ่ มักถือปฏิบั ติโดยทั่วไปว่าอายุเกษียณเป็นอายุขั้นต่าที่ จะสามารถมีสิทธิในบานาญเต็ม
จานวน ในปั จจุบั น มีการกาหนดประโยชน์จากแผนเกษียณอายุแบบพิ เศษตามกฎหมายจาแนกตามอาชีพ
ประเภทต่าง ๆ ต่อมาได้มีแผนปฏิรูประบบบานาญของประเทศฝรั่งเศสที่รัฐบาลให้ความสาคัญคือการขยายอายุ
เกษียณออกไป ซึ่งหมายถึงการจ้างงานที่ยาวนานขึ้น ในขณะที่การลาออกก่อนอายุเกษียณต้องลดลงโดยได้เริ่ม
ดาเนินการขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2010 ในขณะที่แผนพัฒนาเพื่อการมีงานทาของผู้สูงอายุนั้นได้เริ่มดาเนินการไป
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Ordonnance n˚ 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
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แล้ ว ผ่ า นนโยบายส่ ง เสริ ม การจ้ างงานผู้ สู งอายุ ที่ เรี ย กว่ า National Plan of Collective Action for the
Employment of Seniors ซึ่งเป็นแผนระยะสั้นดาเนินการในช่วงปี 2006-2010189

(1) ระบบเกษียณอายุและบานาญภาครัฐ
ระบบการจ้างงานภาครัฐของฝรั่งเศสอาจจาแนกระบบได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทข้าราชการ (1.1) และ เจ้าหน้าที่ของรัฐตามสัญญา (1.2)

(1.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทข้าราชการ
สาหรับระบบการเกษียณอายุของฝรั่งเศสของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทข้าราชการ (statut
fonctionnaire) ในหน่วยงานของรัฐ อาจจาแนกตามลักษณะงาน 2 ประเภทได้แก่ งานที่มีลักษณะไม่คงที่ 190
(catégorie active) งานที่มีลักษณะประจาคงที่ (catégorie sédentaire)191
1. ระบบงานในหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะ catégorie active คืองานบางที่มีลักษณะที่มีความ
เสี่ยงเฉพาะ หรือนามาซึ่งความเหนื่อยล้าที่มีลักษณะเฉพาะ งานลักษณะดังกล่าวจะกาหนดไว้ในกฎกระทรวง
สาหรับงานในกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิบางประการเมื่อทางานครบตามเงื่อนไข 2 ประการสาคั ญ กล่าวคือ ประการ
แ ร ก สิ ท ธิ ใน ก าร เก ษี ย ณ ก่ อ น อ ายุ เก ษี ย ณ ป ก ติ ป ระ ก าร ที่ ส อ ง ส า ห รั บ งา น บ างลั ก ษ ณ ะ
จะกาหนดให้มีค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษในการเกษียณอายุ เช่น ข้าราชการตารวจ
ในสังกัดของรัฐจะได้รับเงินตอบแทนพิเศษเท่ากับ 1 ใน 5 ของเวลาการทางานที่ได้ปฏิ บัติงานมาในภารกิจ
ต ารวจที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ (les services actifs de police) ทั้ ง นี้ ในกรณี ทั่ ว ไป ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม
2011192 ข้าราชการของรัฐในกลุ่มนี้กาหนดให้เกษียณอายุตั้งแต่ 57 ปี ถ้าได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนี้ตั้งแต่
17 ปีขึ้นไป แต่อย่างไรก็ดีเงื่อนในการเกษียณอายุของข้าราชการในกลุ่มนี้จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน
เช่น ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศจะสามารถเกษียณอายุตั้งแต่ 52 ปี ในกรณีที่ทางานในลักษณะดังกล่าว
มาแล้ว 17 ปีขึ้นไป หรือผู้คุมนักโทษในเรือนจาสามารถเกษียณอายุได้ตั้งแต่ 52 ปี ในกรณีที่ทางานในลัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 27 ปี เป็นต้น

189

From 15 Years since the Second UN World Ageing Plan (Madrid International Plan of Action on
Ageing – MIPAA) Madrid 2002, by Ministère des Solidarités et de la Santé, 2018, Retrieve from
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/country_rpts/2017/FRA_Report_ENG.pdf
190
เนื่องจากในภาษาฝรั่งเศสใช้คาว่า “catégorie active” เป็นการอธิบายถึงงานที่มีความเสี่ยงและมีความเหนื่อยล้า
แต่ อ ย่ างไรก็ ดี ค าว่ า “active” ไม่ อ าจแปลว่ าเหนื่ อ ยล้ า ได้ ผู้ วิจั ย จึ งใช้ ค าว่ า “งานที่ มี ลั ก ษณะไม่ ค งที่ ” ในการกล่ า วถึ ง
catégorie active.
191
From Âge minimum de départ à la retraite dans la fonction publique, by Direction de
l'information légale et administrative (Premier ministre) , 2 0 1 8, Retrieve from https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2786
192
ก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ ยนแปลงอายุเกษี ยณ ในวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2011 เจ้าหน้ าที่ ของรัฐในกลุ่มนี้ กาหนดให้
เกษียณอายุตั้งแต่ 55 ปี ถ้าได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนี้ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป.
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ส าหรั บ ลั ก ษณะงานที่ ได้ ก าหนดให้ เป็ น งานที่ มี ลั ก ษณะไม่ ค งที่ (catégorie active) ตามการ
จัดแบ่งหมวดหมู่ของข้าราชการมีตัวอย่างดังนี้
ตารางที่ 11 รายชื่อของลักษณะงานที่จัดเป็นงานที่มีลักษณะไม่คงที่ (catégorie active)193
ข้าราชการของรัฐในส่วนกลาง ข้าราชการของรัฐในส่วนท้องถิ่น
(Fonction publique d'État) (Fonction publique territorial)

ข้าราชการของรัฐในส่วนงาน
ด้านสาธารณสุข (Fonction
publique hospitalière)
- ตารวจในสังกัดส่วนกลาง
- ตารวจในสังกัดองค์กรปกครอง - พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
(police nationale)
ส่วนท้องถิ่น
ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานด้าน
- ผู้คุมนักโทษในเรือนจา
- พนักงานดับเพลิงอาชีพ
สุขภาพ
- เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาใน
- เจ้าหน้าที่ที่ทางานในโครงข่าย - พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
ท่อระบายน้าใต้ดิน
บริการทางการแพทย์
- เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของ
- พยาบาลจิตเวช
โรงพยาบาลทหาร
- พยาบาลพดุงครรภ์
- ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ
- นักกายภาพบาบัด
- พยาบาลเด็กปฏิบัติหน้าที่ใน
แผนกกุมารเวช
ที่มา : Direction de l'information légale et administrative
สาหรับ ระบบบ านาญของข้าราชการในประเภทนี้ จานวนเงินบานาญที่จะได้รับขึ้นอยู่ กับ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในงานประจาที่มีลักษณะไม่คงที่หนึ่งหรือหลายงานรวมกัน โดยระยะเวลาดังกล่าว
ได้แก่ 12 17 27 หรือ 32 ปี ขึ้นกับลักษณะของงาน โดยมีหลักเกณฑ์ 2 ประการ ดังนี้
ประการแรก อายุขั้นต่าที่กาหนดไว้ทั่วไปในกฎหมายสาหรับการเกษียณอายุคือ 57 ปี
ประการที่สอง กรณีปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งตารวจในสังกัดส่วนกลาง (police nationale)
ผู้ คุ ม นั ก โทษในเรื อนจาหรื อสถานพิ นิ จและคุ้ ม ครองเด็ ก เจ้ าหน้ าที่ ท างการแพทย์ ข องโรงพยาบาลทหาร
ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ (Icna) กาหนดอายุเกษียณคือ 52 ปี
2. ระบบงานในหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะลั ก ษณะประจาคงที่ (catégorie sédentaire)
คืองานอื่นที่ไม่อยู่ในข่าย ลักษณะ catégorie active ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น กาหนดการเกษียณอายุราชการ
ที่ 62 ปี แต่ อ ย่ างไรก็ดี ข้ าราชการในส่ ว นงานด้ านสาธารณสุ ข และบุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ ไม่ อยู่ ในกลุ่ ม
ข้ า ราชการประจ ามี ลั ก ษณะไม่ ค งที่ (catégorie active) ก าหนดอายุ เกษี ย ณที่ 60 ปี เช่ น พยาบาล

193

ส รุ ป แ ล ะ แ ป ล จ าก Qu'est-ce qu'un emploi de catégorie active dans la fonction publique ?, by
Service Public, 2018, Retrieve from https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2102
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นั กกายภาพบ าบั ด นั กบ าบั ด จิ ต นั กบ าบั ดการพู ด ออร์โธปี ดิ ก ส์ เภสั ช กร ผู้ ป ฏิ บั ติงานในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก

(1.2) เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทสัญญา
นอกจากนี้ในส่วนของหน่วยงานภาครั ฐจะมีเจ้าหน้าที่ประเภทสัญญา (statut contractuel)
ซึ่งกาหนดอายุเกษียณที่ 62 ปี ในกรณีที่ลูกจ้างตามสัญญาประสงค์จะเกษียณก่อนกาหนดจะต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น เป็นผู้พิการ หรืออยู่ในสภาพการณ์ที่ยากลาบากในการทางาน
สาหรับการจ่ายบานาญนั้น ระบบบานาญที่ขึ้นอยู่ กับประเภทงานหรือกิจกรรมที่แรงงานมี
ส่วนร่วม ระบบบานาญพื้นฐานของภาครัฐจะจ่ายโดย “กองทุนบาเหน็จบานาญและชีวอนามัยในการทางาน”
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT)194 ซึ่ ง เป็ น กองทุ น ประกั น สุ ข ภาพ
สาหรับผู้เกษียณอายุซึ่งเริ่มกองทุนในปี 2010 เพื่อเป็นหลักประกันในการเกษียณอายุและหลักประกันด้าน
ความเสี่ยงในอาชีพ เช่นโรคที่เกิดจากการทางานและอุบัติเหตุจากการทางาน 195 สาหรับผู้สูงอายุที่ถือสัญชาติ
ฝรั่งเศส โดยอายุเกษียณอยู่ ภายใต้รัฐบัญ ญัติลงวันที่ 14 เมษายน 12924 ว่าด้วยบานาญของพลเรือนและ
บานาญของข้าราชการทหาร196
โดยการจ่ายบานาญที่แรงงานมีข้อพิจารณาขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย ได้แก่
1. เงินเดือนพื้นฐาน หรือรายได้เฉลี่ยต่อปี
2. อัตราการจ่ายเงินสมทบ โดยอัตราสูงสุดเท่ากับร้อยละ 50 และต่าสุดเท่ากับร้อยละ 37.5
ซึ่งสามารถปรับลดลงได้ตามอายุและระยะเวลาที่อยู่ในการคุ้มครอง
3. ระยะเวลาที่ อยู่ ในการคุ้มครอง เป็นช่วงอายุที่ใช้ในการพิจารณาอัตราการจ่ายบานาญ
ซึ่งคานวณจากระยะเวลาเกษียณอายุตามกฎหมายและอายุเริ่มต้นที่จะได้รับประโยชน์จากบานาญเต็ม จานวน
หากแรงงานอยู่ในระบบ 160-165 ไตรมาสจะจ่ายบานาญเท่ากับร้อยละ 50 โดยแรงงานที่เกิดก่อนปี 1943
จานวนไตรมาสที่น ามาใช้คานวณจะเท่ากับ 150 ไตรมาส แรงงานที่เกิดก่อนปี 1948 เท่ากับ 160 ไตรมาส
แรงงานที่เกิดก่อนปี 1949 เท่ากับ161 ไตรมาส แรงงานที่เกิดก่อนปี 1952 เท่ากับ164 ไตรมาส และแรงงาน
ที่เกิดก่อนปี 1955-1956 เท่ากับ 165 ไตรมาส
สาหรับแรงงานที่ต้องการออกจากงานก่อนถึงอายุรับประโยชน์จากบานาญ อัตราส่วนที่ลดลงของ
บานาญจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ออกจากงานและเวลาที่สามารถใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองได้เต็มรูปแบบ
ตามสัดส่วนของไตรมาสที่หายไป ทั้งนี้ แรงงานที่เกิดปี 1950 อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 1.625 แรงงานที่เกิด
ปี 1951 อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 1.5 แรงงานที่เกิดปี 1952 อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 1.375 และแรงงานที่
เกิดหลังปี 1952 อัตราคิดลดเท่ากับ ร้อยละ 1.25 ในทางตรงกันข้ามแรงงานที่ต้องการเพิ่มบานาญพื้นฐาน
194

ตั้งขึ้นแทนกองทุนประกันสังคมในภูมิภาค (es Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM)).
โปรดดูรายละเอี ยดเพิ่ ม เติ มที่ QUE SONT LES CARSAT?, by Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé
au Travail, 2018, Retrieve from https://www.eor.fr/retraite-salaries/carsat/
196
Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.
195
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จะนับตั้งแต่ปีหลังอายุเกษียณตามกฎหมาย โดยก่ อนปี 2004 อัตราการเพิ่มมีหลายอัตรา แต่ภายหลังปี 2009
อัตราการเพิ่มเท่ากับร้อยละ 1.25 ของจานวนไตรมาสที่เพิ่มขึ้น และหากแรงงานทางานอย่างต่อเนื่องเกินอายุที่
จะได้รับประโยชน์จากบานาญ อัตราการเพิ่มเท่ากับร้อยละ 2.5 ของจานวนไตรมาสที่เพิ่มขึ้น

(2) ระบบเกษียณอายุและบานาญภาคเอกชน
ระบบบ านาญเพิ่ ม เติ ม (Supplementary Schemes) ซึ่ งเป็ น ระบบบ านาญของภาคเอกชน
(Private Pension) เป็นเงินบานาญเพิ่มเติมจากภาครัฐแบบสมัครใจ โดยมี 2 รูปแบบย่อยคือ
(2.1) ระบบบานาญตามอาชีพแบบสมัครใจ
ส าหรั บ ระบบบ านาญตามอาชี พ แบบสมั ค รใจ Institut de retraite supplémentaire (IRS)
ประเทศฝรั่งเศสมีการแบ่งผู้มีส่วนร่วมในระบบบานาญแบบนี้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ARRCO (Association des régimes de retraites complémentaires) เป็ น ก าร
จัดระบบบานาญตามอาชีพแบบสมัครใจให้แก่แรงงานทั่วไป197
2. AGIRC (Association générale des institutions de retraites des cadres) เป็ น
การจัดระบบบานาญตามอาชีพแบบสมัครใจให้แก่แรงงานระดับบริหาร โดยผลประโยชน์ของ ARRCO คือต้อง
จ่ายเงินสบทบร้อยละ 6.20 ของรายได้ที่ต่ากว่าเพดานประกันสังคม (social security ceiling) และร้อยละ 16
ของรายได้ที่สูงกว่า 3 เท่าของเพดานประกันสังคม

(2.2) ระบบบานาญแบบกองทุน
ระบบบานาญแบบกองทุนแบ่งเป็น ระบบแผนการออมเพื่อการเกษียณ (Plan d'épargne
retraite populaire : PERP) และกองทุนแผนการออมเพื่อการเกษียณของกลุ่ม (Plan d'épargne pour la
retraite collectif : Perco)
1. แผนการออมเพื่อการเกษียณ (Plan d'épargne retraite populaire : PERP) เป็น
แผนการออมระยะยาว โดยเริ่มรับเงินบานาญนับจากปีที่เกษียณและรับเงินในรูปแบบเงินรายปี และยังสามารถ
ได้รับเงินคืนในรูปของเงินทุนสูงถึง 20% โดย Perp สามารถใช้เงินออมสะสมเพื่อเป็นเงินทุนสาหรับการซื้อที่
อยู่อาศัยหลักแรกได้อีกด้วยสาหรับผู้ที่สนใจสมัครกองทุนต้องสมัครผ่านธนาคาร บริษัทประกันภัย โดยกองทุน
นี้ ไม่ มีข้อจากัดเรื่องอายุ โดยกองทุ นดาเนิ นงานในรูป แบบสั ญ ญาประกันชีวิต (un contrat d'assurancevie)198

197

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GUIDES D'INFORMATION, by régimes de retraite complémentaire Agirc et
Arrco, 2018, Retreive from https://www.agirc-arrco.fr/ressources-documentaires/guides-dinformation/
198
From Plan d'épargne retraite populaire (Perp), by Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre), 2018, Retreive from https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F10259

168 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
2. แผนการออมเพื่ อ การเกษี ย ณ ของกลุ่ ม (Plan d'épargne pour la retraite
collectif : PERCO) เป็ น แผนการออมที่อนุ ญ าตให้ พ นั กงานสร้างระบบการออมเงิน ภายในหน่ ว ยงานของ
นายจ้าง โดยนายจ้างอาจสมทบเงินบางส่วนในการออมได้ สาหรับการเงินที่ได้ในเวลาเกษียณจะเป็นรูปแบบ
เงินรายปี หรือภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของกองทุน อนึ่ง ลูกจ้างไม่สามารถนาเงินออมมาใช้ได้จนกว่าจะเกษียณ
ยกเว้นในกรณีที่กาหนดไว้เฉพาะ เช่น ความตายของลูกจ้าง คู่สมรสหรือผู้จดทะเบียนคู่ชีวิต (partenaire de
Pacs) ความทุพพลภาพของลู กจ้างคู่สมรส ผู้จดทะเบียนคู่ชีวิตหรือบุตร การเป็น หนี้มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับ
การซื้อที่อยู่อาศัยหลัก การฟื้นฟูที่พักอาศัยหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเสียสิทธิของพนักงานในการทา
ประกันการว่างงาน199

(2.3) ระบบบานาญส่วนบุคคลแบบสมัครใจ
ระบบบานาญส่วนบุคคลแบบสมัครใจเป็นระบบบานาญส่วนเพิ่มของบุคคลประเภทเงินฝาก
โดยจะจ่ายพร้อมกับอายุที่ได้รับประโยชน์จากบานาญ โดยจะจ่ายเป็นรายปีหรือเป็นแบบเหมาจ่ายถ้าต้องการ
น าเงิน ไปซื้ อที่ พั กอาศัย โดยผู้ รับ ประกั น จะรับ รองอั ต ราผลประโยชน์ ส่ ว นเพิ่ ม ขั้น ต่ าเมื่ อท าสั ญ ญา โดยมี
รายละเอียดการจ่ายเงินเข้าระบบบานาญในปี 2018 ดังนี้200
ตารางที่ 12 การจ่ายเงินเข้าระบบบานาญส่วนบุคคลแบบสมัครใจ
อัตราเงินสมทบและเงินเดือนเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ ช้ขนึ้ อยู่กบั ฐานของเงินเดือนค่าจ้าง
ฐานสนับสนุน (ค่าตอบแทนรายปี)

อัตราทีไ่ ด้รบั

เงินเดือนอ้างอิง

มากกว่า 39,732 € ต่อปี จ่ายให้ ARRCO 201 (ชุด A)

6,20 %

16,7226 €

ตั้งแต่ 39,732 € ถึง 158,928 € ต่อปี จ่ายให้ ARRCO (ชุด B)

16,44 %

5,8166 €

ตั้งแต่ 158,928 € ถึง 317,856 € ต่อปี จ่ายให้ ARRCO (ชุด C)

16,44 %

5,8166 €

ที่มา : Direction de l'information légale et administrative202

199

From Plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco), by Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre), 2018, Retreive from https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F10260
200
From Retraite dans le privé : pension de retraite complémentaire, by Service-Public, 2018,
Retreive from https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15396
201
ARRCO (Association des régimes de retraites complémentaires) เป็นการจัดระบบบานาญตามอาชีพแบบ
สมัครใจให้แก่แรงงานทั่วไป โปรดดูหัวข้อ (2.1)
202
From Retraite dans le privé : pension de retraite complémentaire, by Service-Public, 2018,
Retreive from https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15396
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3.5.2 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
3.5.2.1 สถานการณ์
จากเหตุ การณ์ ภั ย พิ บั ติ ด้านสภาวะอากาศที่ เปลี่ ย นแปลงและส่ งผลให้ มี ผู้ สู งอายุ จ านวนกว่า
15,000 คน ต้องเสีย ชีวิตในที่พักอาศัยของตนเองเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือแม้กระทั่งในบ้านพักคนชราจาก
อุณ หภู มิ ที่ สู งขึ้ น อัน เกิ ด จากสภาพอากาศที่ ร้อ นกว่าปกติ ในปี ค.ศ. 2003 (อุณ หภู มิ สู งเกิน กว่า 40 องศา
เซลเซียส) ทาให้รัฐบาลในขณะนั้นตัดสินใจตรากฎหมายว่าด้วยกองทุนน้าใจเพื่อความช่ วยเหลือแก่ ผู้สูงอายุ
และผู้พิการขึ้น203 โดยกาหนดให้ผู้ใช้แรงงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทางานเพิ่มขึ้น 1 วัน ในวันหยุดราชการ
หรือ 7 ชั่วโมง สาหรับผู้ทางานเป็นกะเวลาหรือผู้ทางานที่รับค่า จ้างเป็นรายเดือนซึ่งประสงค์จะทางานเพิ่มใน
วันทางานปกติ โดยแบ่งสะสมเวลาในการทางานได้ เช่น ทางานเพิ่มในวันปกติวันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน
และให้นายจ้างและหน่วยงานต้นสังกัดนาค่าจ้างหรือเงินเพิ่มที่ได้จากการทางานดังกล่าวส่งเข้ากองทุนน้าใจเพื่อ
ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินการที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งมาตรการดังกล่าวถือเป็นการปฏิรูปรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือและเอาใจใส่
กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในเรื่องดังกล่าว
ในประเทศฝรั่งเศสมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ โดยกาหนดให้การ
ดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ ผู้ สู งอายุ ไม่ ว่าในลั ก ษณะใดจะต้ อ งเป็ น ไปตามและสอดคล้ อ ง โดยมี ห ลั ก การที่ ส าคั ญ
2 ประการ คือ204
ประการแรก การดาเนิน การเกี่ย วกับผู้ สู งอายุจ ะต้องคานึ งถึงความต้องการของผู้สู งอายุ เป็ น
ส าคั ญ และจะต้องมี การพิ จ ารณาอย่ างรอบคอบและครบถ้ว นในทุ กมิติ โดยค านึ งถึงลั กษณะของผู้ สู งอายุ
ประกอบกับมาตรการและช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสภาพและสถานะของผู้สูงอายุแต่ละคน
ทัง้ นี้ มาตรการและการดาเนินการต่าง ๆ จะต้องชัดเจนและครบถ้วน (précis et complet) เคารพเสรีภาพใน
การตัดสินใจของผู้สูงอายุ (liberté de choix) ดาเนินการได้โดยง่ายไม่ยุ่งยาก (simple) และเป็นที่พึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ (satisfaisant)
ประการที่สอง การดาเนินการเกี่ยวกั บผู้สูงอายุจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค ความ
เท่าเทียมกันและความเป็นธรรม (équitable) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) การเข้าถึงสวัสดิการและบริการของผู้สูงอายุทั้งประเทศต้องไม่มีความแตกต่างกันตามเขต
พื้นที่ซึ่งเป็นถิน่ ที่อยู่
203

Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées
204
จาก รายงานฉบั บสมบูรณ์ โครงการ “ศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศในการจัดสวัสดิการและสิ่ง
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ”, โดย จุมพล ศรีจงศิริกุล, 2555, กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.).
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(2) สวัส ดิการและบริการของผู้ สู งอายุต้องไม่เป็นการทาลายความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ครอบครัว โดยถือว่าครอบครัวต้องรับผิดชอบร่วมกันกับสังคมในการดูแลผู้สูงอายุโดยไม่ได้เป็นหน้าที่เฉพาะ
ของรัฐโดยลาพัง
(3) ในฐานะประชาชน ผู้สูงอายุเองจะต้องมีส่วนร่วมกั บสังคมเช่นกันโดยการสมทบ ค่าใช้จ่าย
ส่วนหนึ่ งในการดาเนิ นการสาหรับการจัดสวัสดิการและการบริการผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันผู้ สูงอายุเองก็
สามารถตรวจสอบการบริหารจัดการระบบดังกล่าวได้
(4) งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการด้านสวัสดิการผู้สู งอายุจะต้องสมดุลและเหมาะสมโดย
คานึงถึงคนรุ่นต่อไปที่อาจจะได้รับผลกระทบในอนาคตด้วย (générations futures)
3.5.2.2 มาตรการและกลไก
สาหรับมาตรการและกลไกในการช่วยเหลือผู้สูงอายุอาจจาแนกได้ 5 ประการ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้

(1) เงินเบีย้ เลีย้ งหรือเงินช่วยเหลือ
เงินเบี้ยเลี้ยงในการดูแลผู้สูงอายุ (Allocation personnalisée d’autonomie (APA))205 นี้เป็น
เงิน สวั ส ดิ ก ารในลั ก ษณะทั่ ว ไปที่ จ่ ายให้ กั บ ผู้ สู งอายุ ทุ ก คน กาหนดหลั ก เกณฑ์ ไว้ในรั ฐ บั ญ ญั ติ ล งวัน ที่ 28
ธันวาคม 2015 เกี่ยวกับการปรับสภาพสังคมเพื่อผู้สูงอายุและพัฒนาระบบเงินเบี้ยเลี้ยงในการดูแลผู้สูงอายุที่
บ้าน206 เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเรื่องรายได้ โดยเงินเบี้ยเลี้ยงชนิดนี้จะจ่ายให้กับผู้สูงอายุ
ทั้ ง ที่ พ านั ก อาศั ย ในที่ พั ก ของตนเอง (APA à domicile) และในสถานที่ พั ก พิ ง ที่ รั ฐ จั ด ให้ (APA en
établissement) โดยจะจ่ า ยส่ ว นหนึ่ ง ของค่ า ธรรมเนี ย มที่ พั ก ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes))
โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยง มีดังนี้207
(1) มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
(2) สู ญ เสี ย หรื อ ขาดเรี่ ย วแรงพละก าลั ง (manque ou perte d’autonomie) เนื่ อ งมาจาก
สถานะทางร่ายกายหรือจิตใจ (état physique ou mental)
(3) มีความจ าเป็ น ต้องได้รับ ความช่วยเหลื อบางประการในการดารงชีวิตประจาวันหรืออยู่ใน
สถานะที่จาเป็นจะต้องมีคนคอยดูแล
(4) พานักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสในลักษณะประจาและถาวร สาหรับกรณีของ ชาวต่างชาติจะต้อง
พานักอยู่ในฝรั่งเศสโดยชอบด้วยกฎหมาย หลักเกณฑ์เรื่องรายได้ไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงใน
205

Articles L232-1 à L232-2 du Code de l’action sociale et des familles.
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a revalorisé et
amélioré l’APA à domicile
207
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et
l’accompagnement de leurs proches, 2018, L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Retreive from
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa.
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การดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุจะต้องจ่ายเงินสมทบหรือค่าธรรมเนียมในบางกรณี เว้นแต่กรณีของ
ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้ต่ากว่า 710 ยูโร ต่อเดือน

(2) เงินช่วยเหลือเพือ่ การดารงชีพสาหรับผูส้ ูงอายุ
เงิน ช่ ว ยเหลื อเพื่ อการด ารงชีพ ส าหรับ ผู้ สู งอายุ (Allocation de solidarité aux personnes
âgées)208 นี้ จ่ายให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่า ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกัน รายได้และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการ
ดารงชีพของผู้สูงอายุ โดยรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 2018-227 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2018 ได้กาหนดอัตราการคานวณ
เงินเพื่อการดารงชีพผู้สูงอายุในปี 2019-2020209 และมีหลักเกณฑ์สาหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินช่วยเหลื อเพื่อ
การดารงชีพ ดังต่อไปนี้210
1. มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ยกเว้นกรณีผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพในการทางานหรือการประกอบอาชีพ หรือ
ผู้พิการที่เข้าหลักเกณฑ์การเกษียณก่อนกาหนด ให้ใช้เกณฑ์อายุขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนดให้เกษียณได้
2. มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด คือ กรณีที่อยู่กับคู่สมรสหรือคู่ครองในกรณีที่ไม่ได้
จดทะเบียนสมรส โดยต้องมีรายได้ต่อปีของทั้งสองคนไม่เกิน 15,522.54 ยูโร หรือไม่เกิน 1,293.54 ยูโร ต่อ
เดือน และกรณีอยู่ลาพังคนเดียวต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 9,998.40 ยูโร หรือไม่เกิน 833.20 ยูโร ต่อเดือน หาก
มีร ายได้เกินเกณฑ์ ที่กาหนด ข้างต้น ไม่มีสิ ทธิได้รับเงินช่วยเหลื อนี้ ทั้ งนี้ รายได้ดังกล่ าวรวมถึงเงินบานาญ
เกษียณอายุ (pension de retraite) เงินช่วยเหลือกรณีเสื่อมสมรรถภาพ (pension d’invalidité) รายได้จาก
การท างานหรื อ การประกอบอาชี พ และเงิน ช่ ว ยเหลื อ อื่ น ยกเว้ น เงิน สวั ส ดิ ก ารครอบครั ว (prestations
familiales) เงินช่วยเหลือ กรณีที่พักสาหรับผู้มีรายได้น้อย (allocation de logement social) เงินบานาญ
หรือสวัสดิการทหารผ่านศึก
3. มีถิ่นพานักอาศัยถาวรในประเทศฝรั่งเศส โดยอย่างน้อยต้องอาศัยอยู่ในประเทศ ฝรั่งเศสเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หรือ 180 วัน) ในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ขอรับเงินเบี้ยเลี้ยงชนิดนี้ สาหรับกรณีของ
ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยเลี้ยงชนิดนี้จะต้องมีวีซ่าอยู่อาศัยระยะยาวที่มีอายุ 10 ปี ซึ่งอนุญาตให้
ทางานได้หรือเป็นผู้ลี้ภัย หรือเป็นประชาชนของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือสมาพันธรัฐสวิส

(3) เงินช่วยเหลือเพิม่ เติมกรณีเสือ่ มสมรรถภาพ
เงิน ช่ว ยเหลือเพิ่มเติมกรณี เ สื่อมสมรรถภาพ (Allocation supplémentaire d’invalidité)211
จ่ายให้แก่ผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพในการทางานหรือการประกอบอาชีพที่ได้รับบานาญเกษียณอายุก่อนกาหนด
(ตามเกณฑ์อายุที่กฎหมายกาหนด) หรือเงินช่วยเหลือกรณีเสื่อมสมรรถภาพ แต่อายุยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะ
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Articles L815-1 à L815-15 et Article L816-1 du Code de la sécurité sociale
Décret n° 2018-227 du 30 mars 2018 portant revalorisation de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées
210
From Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), by Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre), 2018, Retreive from https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871
211
Articles L815-24 et Article L816-1 du Code de la sécurité sociale
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ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงเพื่อการดารงชีพสาหรับผู้สูงอายุ สาหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินช่วยเหลือชนิดนี้
จะมีลักษณะใกล้เคียงกับกรณีของเงินเบี้ยเลี้ยงเพื่อการดารงชีพสาหรับผู้สูงอายุ

(4) เงินช่วยเหลือด้านทีพ่ ักอาศัย (Frais d’hébergement)
เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นที่ พั ก อาศั ย (Frais d’hébergement)212 นี้ จ่ า ยให้ แ ก่ สู ง อายุ ที่ มี ร ายได้ ไ ม่
เพียงพอต่อการจ่ายค่าเช่าที่พักรายเดือน (loyers) เช่น มีรายได้ต่ากว่าค่าเช่าที่พักรายเดือน สามารถยื่นคาขอ
เพื่อขอรับ เงินช่ว ยเหลื อด้านที่ พักอาศัย ส าหรับการจ่าย ค่าเช่าที่พั กรายเดือนทั้ งหมดหรื อบางส่ วนภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีก่ าหนด
โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยมีดังนี้
1. มีอายุ 65 ปีขึ้นไปหรือ 60 ปี สาหรับผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ
2. พานักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสในลักษณะประจาและถาวร สาหรับกรณีของชาวต่างชาติจะต้อง
พานักอยู่ในฝรั่งเศสโดยชอบด้วยกฎหมาย

(5) เงินช่วยเหลืออื่น
นอกจากเงินช่วยเหลือข้างต้นแล้ว ผู้สูงอายุยังอาจขอเงินช่วยเหลือในกรณีอื่น ๆ ได้อีก ได้แก่ เงิน
ช่ว ยเหลื อส าหรับ การปรั บ ปรุ งหรือดัดแปลงที่พั กอาศัย (Aides à l’amélioration de l’habitat) เพื่ อให้ มี
ลักษณะที่เหมาะสมกับการดารงชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณี
ถูกขโมย กรณีประสบอุบัติภัย เป็นต้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขจะเป็ นไปตามที่องค์กรหรือหน่วยงานที่
ให้ความช่วยเหลือกาหนด
3.5.3 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
3.5.3.1 สถานการณ์
จากข้อมูลการสารวจขององค์การอนามัยโลกพบว่ามีการละเมิดที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การละเมิด
ทางการเงิน (การขโมย ยักยอก การลิดรอนสิทธิทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ) ใน 1 ถึง 9.2% ของการละเมิด
การกระทาต่อจิตใจ (การดูหมิ่น การต่อ ว่า การลบหลู่) จานวน 0.7 ถึง 6.3% การละเลยต่อผู้สูงอายุ 0.2 ถึง
5.5% การทาร้ายร่างกาย 0.2 ถึง 4.9% และการล่วงละเมิดทางเพศ 0.04 ถึง 0.82%
สาหรับประเทศฝรั่งเศสการสารวจโดยสมาพันธ์ 3977 เพื่อป้องกันการถูกละเมิด (Fédération
3977 de lutte contre la maltraitance) ได้สารวจการกระทาละเมิดต่อผู้สูงอายุในรายงานประจาปี 2014
พบว่า จากการแจ้งทางโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 3977 จานวน 24,432 ครั้ง โดยการแจ้งร้อยละ 73 เป็น
การพบการละเมิดต่อผู้สูงอายุในบ้าน โดยมีสถิตการรับแจ้งดังแผนภาพด้านล่างนี้
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Articles L123-4 à L123-9, Articles L132-1 à L132-12 et Articles L143-1 à L134-10 du Code de
l’action sociale et des familles
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รูปที่ 25 แผนภาพอัตราการละเมิดต่อผู้สูงอายุแยกตามประเภทในปี ค.ศ. 2014
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ที่มา : Le service METRONEWS213
นอกจากนี้ จ ากการรายงานของคณะกรรมการจริย ธรรมแห่ งชาติ (le Comité consultatif
national d’éthique) เมื่อเดือนมิถุนายน 2018 ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดต่อผู้สูงอายุว่ าการละเมิดยังมี
แนวโน้ ม ที่จะเกิดขึ้น เมื่ อมาตรฐานการดูแลบริการสวัส ดิการสั งคมและสิ่ งอานวยความสะดวกในการดู แล
ผู้สู งอายุมีไม่เพีย งพอ หรือในกรณี ผู้ ดูแลผู้สู งอายุไม่ได้รับการฝึ กอบรม หรือในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินค่าจ้างในการดูแล หรือในกรณีที่ผู้ดูแลและทางานหนักเกินไป
3.5.3.2 มาตรการและกลไกทางกฎหมาย
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้สูงอายุในฝรั่งเศสนั้นไม่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นการ
เฉพาะ แต่ได้ใช้กลไกเดียวกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมปกติ ซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการให้
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แ ป ล จ า ก Maltraitance contre les personnes âgées : que disent les chiffres?, by Le service
METRONEWS, 2018, Retreive from https://www.lci.fr/societe/maltraitance-contre-les-personnes-agees-quedisent-les-chiffres-1502454.html.
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ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal aid committee) Les Bureaux d'aide juridictionnelle
โดยผ่านระบบศาลยุติธรรม กล่าวคือผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ต้องไปยื่นเรื่องขอรับความ
ช่วยเหลื อที่ศาล เมื่อผ่ านการตรวจสอบคุณ สมบัติแล้ว จะส่ งเรื่องให้ คณะกรรมการให้ ความช่ว ยเหลื อทาง
กฎหมายจะดาเนินการแต่งตั้งนักกฎหมายให้เข้าไปช่วยเหลือดูแล ซึ่งหากเป็ นกรณีข้อพิพาทในกฎหมายเฉพาะ
ด้านก็จะเป็นผู้ว่าจ้างนักกฎหมายให้ โดยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในฝรั่งเศส มีการดาเนินการใน
2 รูปแบบ คือ
1. การช่วยเหลือการดาเนินคดีทั้งในและนอกศาล ทั้งในทางคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง
2. การให้ ค าปรึ ก ษาทางกฎหมายและการให้ ค าแนะน า นอกจากนี้ ด เด่ น ของการให้ ค วาม
ช่วยเหลือทางกฎหมายของฝรั่งเศส คือ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน โดยในปี
ค.ศ. 2011 รัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกกฎหมาย ชื่อ Garde à Vue procedure บังคับใช้ตั้งแต่บุคคลที่ถูกจับในชั้น
พนักงานสอบสวนและถูกคุมขังอยู่ที่สถานีตารวจ
3.6 ประเทศเยอรมัน
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความตื่นตัวในด้านการดูแล
รักษา สุขภาพของประชากรต่าง ๆ ทั่วโลกในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น
จากข้อมูลสถิติปี 2557 พบว่าเยอรมนีมีประชากรอายุ 20-40 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในทางกลับกัน
ประชากรอายุ 41-80ปี มีจานวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีการคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเยอรมนีจะก้าว
เข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างเต็มขั้น” คือ “สังคมสูงอายุโดยสมบรณ์ (Aged society)” หรือ “สังคมสูงอายุขั้นสุด
ยอด (Super-aged Society)” เนื่ อ งจากมี อั ต ราการเกิ ด ที่ ล ดลง เนื่ อ งจากผู้ ห ญิ ง ยุ ค ใหม่ เป็ น Working
Women มากขึ้น สนใจเรื่องการทางานมากกว่าคิดจะมีครอบครัว ทาให้ประชากรเป็นโสดเพิ่มมากขึ้น นี่ก็เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ ทาให้โครงสร้างประชากรเยอรมันเปลี่ยนแปลงไปและอาจจะเผชิญกับสภาวะที่ขาดแคลนแรงงาน
ในอนาคต
อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุในเยอรมนีก็เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงทางรายได้
มากที่สุด เพราะมีรายได้จากการจ่ายสวัสดิการบานาญยามแก่ชรา ดัง นั้นจะเห็นได้ว่า การที่ประเทศเยอรมนีมี
ประชากรในวัยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมต่อการรองรับการดูแลผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี214

214

จาก เยอรมนี ก าลั ง ก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ , โดย ส านั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม, 2558, สื บ ค้ น จาก
http://medicaldevices.oie.go.th/Article.aspx?aid=2585
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3.6.1 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ
3.6.1.1 สถานการณ์
ผลการศึกษาโดยสถาบันเศรษฐกิจแห่ง เยอรมัน ณ เมืองโคโลญจน์พบว่า ปัจจุบั นมีจานวนคน
เยอรมันที่ทางานจนเลยวัย 65 ปีเพิ่มมากขึ้น และผู้ที่มีฐานะดีมีแนวโน้มที่จะทางานเลยวัยเกษียณมากขึ้น
ตัวอย่างของคนที่ไม่ยอมหยุดทางาน ได้แก่ นายเฮลมุท ชมิดท์ อดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นที่ชื่นชอบ
มากที่สุดของคนเยอรมัน ซึ่งแม้ขณะนี้ จะมี อายุ 96 ปีแล้วแต่ยังคงทางานชั่วโมงละ 40 สัปดาห์ และยังมีผู้
ต้องการขอรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองจนถึงปัจจุบัน โดยนายชมิดท์ได้กล่าวต่อที่ประชุมซึ่งจัด
โดยมูลนิธิ Zeit Stiftung ร่วมกับหอการค้าแห่งฮัมบวร์กเพื่อหาแนวทางเพื่อการขยายอายุการทางานของคน
เยอรมัน ว่าในอดีตประชากรอาจไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มากนักเพราะมักเสียชีวิตเสียก่อนวัยเกษียณ แต่เมื่อ
ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ก็มีความจาเป็นจะต้องทางานให้นานขึ้น
ในช่วงหลัง ๆ มานี้ ฝ่ายการเมืองของเยอรมันได้หารือกันเรื่องการขยายกาหนดเกษียณอายุกั น
มากขึ้น เพราะเยอรมนีเป็นประเทศที่มีประชากรอายุมากที่สุดในโลก (และเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการเจริญ
พันธุ์ต่าสุด) จึงจาเป็นต้องหาหนทางเพื่อรับมือกับจานวนผู้เกษียณอายุที่กาลังเพิ่มจานวนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่
คนหนุ่มสาวที่จะมาทดแทนผู้เกษียณอายุเหล่านี้กลับน้อยลงตามลาดับ
เมื่อปี 2550 ได้มีการหารือกันเรื่องการเพิ่มกาหนดเกษียณอายุเป็น 67 ปี แต่ในปี 2557 กลับมี
การออกกฎหมายใหม่ ที่ ส นั บ สนุ น โดยพรรคสั ง คมประชาธิ ป ไตย (SPD) ซึ่ ง นั ก เศรษฐศาสตร์ ชั้ น น าให้
คาอธิบายว่า การลดอายุเกษียณให้เหลือ 63 ปีสาหรับผู้ที่จ่ายเงินประกันสังคมมาแล้วเป็นเวลา 45 ปีนั้นจะ
ก่อให้ความเสียหายต่อเยอรมนีเป็นอย่างมาก
ในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมาพบว่ า เยอรมนี มี จ านวนผู้ สู ง อายุ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในปี 2548
มี ค นเยอรมั น ที่ อ ายุ เกิ น 65 ปี จ านวน 5.0 เปอร์เซ็ น ต์ ที่ ได้ รั บ การจ้ า งงาน และปั จ จุ บั น เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 8.7
เปอร์เซ็ น ต์ ซึ่งเกิ น กว่าอั ต ราเฉลี่ ย ของอียู ที่ อ ยู่ที่ 8.5 เปอร์ เซ็ น ต์ ส่ ว นอั งกฤษมีถึ ง 15.5 เปอร์ เซ็ น ต์ ทั้ งนี้
ดอกเตอร์วิโด ไกลซ์ จากสถาบันเศรษฐกิจแห่งเยอรมัน ณ เมืองโคโลญจน์แจ้งกับหนังสื อพิมพ์เดอะโลคอลว่า
มีเหตุผลหลักสามประการที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้
ประการแรกคือในช่วง 10 ปีมานี้ ตลาดแรงงานมีความน่าสนใจมากขึ้น การว่างงานลดลงจาก
ประมาณห้าล้านเหลือสามล้านคน สถานการณ์นี้ทาให้คนมีโอกาสมากขึ้นที่จะทางานอย่างต่อเนื่องจนอายุเกิน
65 ปี
ประการที่สองคือความเชื่อที่ว่าคนมีความสามารถจนถึงอายุ 65 ปีนั้นได้เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน
เพราะปัจจุบันคนอายุช่วงวัยนี้ได้มองตนเองแตกต่างไปจากเดิม โดยมีความเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมีโอกาส
พัฒนาตนเองในวัยขนาดนี้
ประการสุดท้าย คือ แรงกดดันด้านประชากรที่ส่งผลให้เ กิดความต้องการให้คนสูงอายุทางาน
ต่อไปแม้จะมีอายุถึงช่วงวัยที่หากเป็นคนสมัยก่อนคงมีความสุขกับการเกษียณอายุไปแล้ว
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การศึกษาข้างต้นได้ลบล้างความคิดที่ว่า ความยากจนคือแรงผลักดันให้คนทางานแม้จะมีอายุเกิน
65 ปี เพราะมี ผู้ ที่ อายุ ระหว่าง 65-74 ปี ซึ่งมีเงินได้ห ลั งหั ก ภาษี แล้ ว มากกว่า 4,500 ยู โรต่ อเดื อนถึง 24.3
เปอร์เซ็น ต์ที่ ยั งคงทางานอยู่ ในขณะที่มี ผู้ มี เงิน ได้ ห ลั งหั กภาษี แล้ วน้ อยกว่า 1,100 ยูโรต่ อเดื อนเพี ย ง 4.9
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งรายงานการศึกษาดังกล่าวมองว่า การที่ผู้จ้างงานตนเองทางานต่อภายหลังอายุเกิน 65 ปี
นั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ยังมีกรณีของผู้มีคุณสมบัติสูง เช่น ศาสตราจารย์ที่ยังคงทางานโดยไม่เกษี ยณอายุเพราะ
มองเห็ น โอกาสที่ จะเติมเต็มความส าเร็ จของชีวิต นอกจากนั้น ยั งมีแนวโน้ มว่าคนท างานจะทางานต่อหลั ง
วัยเกษียณหากคู่ชีวิตยังทางานอยู่
รายงานได้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างภูมิภาคของเยอรมนีอย่างชัดเจน เช่น รัฐบาเดิน เวือร์ท เทมแบร์ก ที่ถือว่า การท างานของคนเลยวัยเกษีย ณเป็ นเรื่องปกติ และมีคนเลยวัยเกษีย ณถึง 10.5
เปอร์เซ็นต์ที่ ยังท างานต่อ ในขณะที่รัฐ เมคเลนบูร์ก -เวสเทิร์น พอเมอราเนี ย มีคนเลยวัยเกษี ยณเพี ยง 4.9
เปอร์เซ็ น ต์ ที่ ยั งท างานต่ อ ซึ่ งเป็ น ผลจากความแตกต่ างทางประวัติ ศาสตร์ของทั้ งสองรัฐ กล่ าวคือ รั ฐ เมค
เลนบูร์ก-เวสเทิร์น พอเมอราเนีย เป็นรั ฐในเยอรมันตะวันออกเก่าและยังคงมีจารีตสังคมเคร่งครัดเรื่องการ
เกษี ย ณอายุ ในต้ น วั ย หกสิ บ แต่ รั ฐ บาเดิ น -เวื อ ร์ท เทมแบร์ ก มี วั ฒ นธรรมการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก
หลากหลายแขนง ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะให้ทางเลือกและความยืดหยุ่นแก่ลูกจ้างเกี่ย วกับเรื่ องต่าง ๆ เช่น การ
เกษียณอายุ เป็นต้น
นั ก เศรษฐศาสตร์ ป ระมาณการว่า ในอีก 15 ปี ข้างหน้ า จะมี แรงงาน 50 เปอร์ เซ็ น ต์เข้ าสู่ วัย
เกษียณอายุ ดังนั้นเยอรมนีจึงต้องปรับทัศนคติเรื่องการทางานหลังอายุ 65 ปี ทั้งนี้ นายไกลซ์เสนอแนะว่า
สัญญาจ้างที่มี ความยืดหยุ่นนั้นคือกุญแจสาคัญ ต้องมีการใช้กฎหมายที่ทาให้บริษัทสามารถเสนอสัญญาจ้าง
ที่ลดชั่วโมงการทางานแก่ลูกจ้างสูงวัยได้ โดยเสนอแนะว่า คนสูงอายุควรทางานเพียง 15 ชั่วโมง แทนการ
ทางาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์215
3.6.1.2 มาตรการทางกฎหมาย
ในปี 2000 สหภาพยุโรปได้ออกแนวทางการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงานแห่งสหภาพ
ยุ โรป (Directive 2000/78/EC) กาหนดให้ บ รรดาประเทศสมาชิ กออกกฎหมายคุ้ม ครองการเลื อ กปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการจ้างงานโดยให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงานบนพื้นฐานแห่งอายุ เพศ ศาสนา ความพิการ
และภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิก ทาให้ประเทศเยอรมนีได้ออกรัฐบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติอย่าง
เสมอภาค General Equal Treatment Act of 2006 กฎหมายฉบับนี้ให้ความคุ้มครองลูกจ้างและผู้สมัครงาน
ผู้ประกอบการอิสระ ฝึกงาน ลูกจ้างทดลองงานรวมถึงการทางานที่บ้าน
แรงงานสูงอายุในเยอรมัน จะทางานจนถึงอายุประมาณ 65 ปี ซึ่งแรงงานในช่วงอายุ 50-65 ปี
ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ แต่เนื่องจากการทางานของลูกจ้างกลุ่มนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
หรือนายจ้างทาให้ลูกจ้างไม่ประสงค์ที่จะทางานต่อไป ปัญหาแรงงานที่มีคุณภาพออกจากระบบทาให้รัฐต้อง
215

จาก คนเยอรมันทางานจนเลยวัยเกษียณมากขึ้น , โดย ฝ่ายแรงงานประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ,
2558, สืบค้นจาก http://www.mol.go.th/content/ฝ่ายแรงงาน-ประจา-สอท-ณ-กรุงเบอร์ลิน-คนเยอรมันทางานจนเลยวัย
เกษียณมากขึ้น

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 177

เปลี่ยนนโยบายการจ้างงานเพื่อให้ยังคงแรงงานที่มีคุณภาพนี้ต่ อไป รัฐจึงส่งเสริมการจ้างงานสาหรับลูกจ้าง
สูงอายุ ส่งเสริมแผนการฝึกอบรมสาหรับลูกจ้างสูงอายุซึ่งทางานอยู่ให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้าง เช่น ให้บริษัท
ที่จ้างแรงงานสูงอายุสาหรับบริษัทที่มีคนงานมากกว่า 100 คน ถ้ ารับสมัครลูกจ้างที่มีอายุ มากกว่า 55 ปี จะ
ได้รับยกเว้นการจ่ายเงินซึ่งนายจ้างต้องจ่ายให้รัฐสาหรับการประกันการว่างงาน นอกจากนี้ รัฐยังีมาตรการที่จะ
นาคนสูงอายุมาทางานและขยายการทางานและระยะเวลาการจ้างงานออกไปให้ยาวขึ้นและในอนาคตกาลัง
วางแผนยกเลิกการกาหนดเกษียณอายุของนายจ้าง
General Equal Treatment Act of 2006 มีบทบัญญัติที่ลดการกีดกันการเข้าถึงการจ้างงาน
สาหรับแรงงานสูงอายุ คือการรับสมัครงาน เช่น การโฆษณาว่าต้องการลูกจ้างหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยพลังและ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งข้อความเช่นนี้เป็นพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงานของ
นายจ้างได้
General Equal Treatment Act of 2006 ในส่วนคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ ถ้านายจ้างฝ่าฝืน
ข้อตกลงการห้ามเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงานถือว่าการกระทาดังกล่าวของนายจ้างเป็นโมฆะ (มาตรา 7
(2)) กฎหมายนี้ไม่เพียงแต่ใช้กับนายจ้างเท่านั้นแต่ยังใช้กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทางานด้วย เช่น เพื่อน
ร่วมงาน บุคคลที่สามและสหภาพแรงงาน (มาตรา 7(1))216
3.6.2 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
3.6.2.1 สถานการณ์
จากข้ อ มู ล ของ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ได้แสดงรายละเอียดของการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลสิทธิประโยชน์
การจัดหาแหล่งเงินทุน และความครอบคลุมในการให้บริการการใช้จัดสรรงบประมาณไว้ ดังนี้
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนีใช้เงินงบประมาณจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จานวน
1.3 % สาหรับการดูแลระยะยาวในสถานบริการผู้สูงอายุ ใน ปีค.ศ.2008และสัดส่วนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่าในปี ค.ศ. 2050ซึ่งมีการคาดการณ์ ว่าสหพัน ธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี จะมีประชากรผู้สูงอายุที่ มีอายุ
ตั้งแต่ 80 ปี ขึ้นไปมากเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศ OECD
สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมั น นี จั ด การรู ป แบบ “การประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า (Universal
Coverage)”ส าหรับ การดูแ ลระยะยาว ซึ่งระบบนี้ ค ล้ ายคลึ งกับ ประเทศญี่ ปุ่ น เกาหลี เนเธอร์แลนด์ และ
ลักเซ็มเบิร์ก กล่าวคือ ใช้ระบบประกันสังคม ต่อมามีการปรับปรุงเงื่อนไขของการผลประโยชน์ของการประกัน
สุขภาพระยะยาวของเยอรมัน (LTC Insurance) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการสามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพได้ แต่อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวในอนาคตมีแนวโน้มจะเพิ่ มมากขึ้น
ข้อเท็จจริงของการให้บริการการดูแลผู้สูงอายุสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี มีดังนี้
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จาก การคุ้มครองแรงงานผู้ สูงอายุ, (น. 68-70), โดย อรรถพร บัวพิมพ์ , 2552, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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- จานวนผู้สูงอายุเยอรมันที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จะมีจานวนประมาณ 20% (ค่าเฉลี่ย ของ OECD
อยู่ที่ 15%) และมีจานวนผู้สูงอายุเยอรมันที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป จานวนประมาณ 5% (ค่าเฉลี่ย ของ OECD อยู่
ที่ 4%)
- ในปี ค.ศ. 2008 สาธารณรัฐเยอรมันนีใช้เ งินงบประมาณจานวน 1.3% สาหรับสถานบริการ
ผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ จานวน 0.9%
- ในปี ค.ศ. 2006 ประชากรชาวเยอรมันที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จานวน 3.7% ได้รับ การดูแลระยะ
ยาวที่ บ้ าน และ จานวน 3.7% ได้รั บ การดูแ ลในสถาบั น มีจานวนผู้ ดูแลสุ ขภาพระยะยาว (Care Worker)
จานวน 3.6 คน ต่อประชากรชาวเยอรมันที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 1,000 คน ในปี ค.ศ. 2007
- ในปี ค.ศ. 2007 มี จ านวนเตี ย งให้ บ ริ ก ารส าหรั บ การดู แ ลระยะยาว จ านวน 48 เตี ย ง
ต่อประชากรชาวเยอรมันที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 1,000 คน217
3.6.2.2 มาตรการทางกฎหมาย
ระบบประกันการดูแลระยะยาวจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติประกันการดูแลระยะยาวภาค
บังคับ (statutory long term care insurance) ในปี พ.ศ. 2537 เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาวที่แยก
ออกจากระบบประกันสุขภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยมีรัฐบาลกลางทา หน้าที่ในการ
บริหารจัดการ ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นทา หน้าที่ในการจัดสรรบริการในพื้นที่
ระบบประกัน การดูแลระยะยาวแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคื อ ระบบประกันการดูแลระยะยาว
ภาครัฐ ครอบคลุมประชากรประมาณร้อยละ 90 และระบบประกันการดูแลระยะยาวภาคเอกชน ครอบคลุม
ประชากรประมาณร้อยละ 10
ระบบการจ่ายสมทบการบริหารจัดการงบประมาณการดูแลระยะยาว ได้ให้ รายละเอียดดังนี้
สาธารณรัฐเยอรมันนีมีระบบการเงินที่ผสมผสานทั้งแบบสาธารณะและเอกชน ระบบประกันการดูแลทางสังคม
ในระยะยาวเป็นนโยบายระดับชาติในการร่วมจ่ายสมทบโดยหักจากรายได้ของประชาการชาวเยอรมันในอัตรา
1.95 % (หักจากรายได้ของลูกจ้าง 0.975 % และนายจ้างจ่ายสมทบ 0.975 %) โดยคานวณที่เพดานเงินเดือน
จานวน 3,600ยูโรต่อเดือน ในปี ค.ศ.2008ผู้เกษียณอายุต้องจ่ายเงินเข้าระบบเต็มจานวนด้วยตนเอง (เริ่มมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ ต้นปี ค.ศ. 2006) เมื่อเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2005 ลูกจ้างที่อายุ 23 ปีขึ้ นไปที่ไม่มีบุตร เริ่มจ่าย
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก 0.975 %อีก 0.25 %
สาหรับผู้ดูแลอย่างไม่เป็นทางการในครอบครัวได้รับวันพักผ่อนตามกฎหมาย จานวน 4 สัปดาห์
โดยระบบประกันการดูแลทางสังคมระยะยาวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ ในบางองค์กรธุรกิจ ลูกจ้างสามารถ
ได้วันลาพักผ่อน จานวน 10 วัน หรือสามารถลาได้สูงสุดครึ่งปีโดยไม่ได้รับค่าจ้าง โดยการลานั้นเป็นการลาเพื่อ
ดูแลสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมาตรการนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติระยะเวลาในการดูแลรักษาพยาบาล (the
Nursing Care Time Act) ผู้ดูแลอย่างไม่เป็นทางการในครอบครัวยังได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือ
217

จาก การจัดระบบดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน. เล่มเดิม.

(น. 99).
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ฝึกอบรม ผู้ดูแลอย่ างไม่เป็ น ทางการ ที่ทางานต่ากว่า 30 ชั่ว โมงต่อสั ปดาห์ และให้ การดูแลอย่างน้อย 14
ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบ แทนโดย โครงการการประกั น การดู แ ลระยะยาว (LTC Insurance
programme) อีกทั้งยังได้รับการประกันอุบัติเหตุด้วยเช่นกัน218
การรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ นั้ น ผู้ ป ระกั น ตนจะต้ อ งผ่ า นการประเมิ น ทั้ ง ทางด้ า นคลิ นิ กและ
ความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวัน การประเมินความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวันโดยทีมแพทย์และ
พยาบาล สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกองทุนเมื่อผ่านการประเมินแล้ว มีความแตกต่า งกันตามความ
ต้องการและข้อจากัดของความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวัน โดยแบ่งระดับความต้ องการการดูแลออกเป็น
3 ระดับ คือ
1. ต้องการการช่วยเหลือค่อนข้างน้อย ครอบคลุมบริการด้านสุขอนามัยต้องการความช่วยเหลือ
ดูแลอย่างน้อยประมาณ 90 นาทีต่อสัปดาห์
2. ต้ อ งการการช่ ว ยเหลื อ ระดั บ ปานกลาง ครอบคลุ ม บริ ก ารด้ านสุ ข อนามั ย ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือดูแลอย่างน้อยประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. ต้องการการช่วยเหลือเป็นอย่างมาก จาเป็นต้องมีผู้ดูแลตลอดวัน และต้องการความช่วยเหลือ
อย่างน้ อยประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัป ดาห์ สิทธิประโยชน์ที่จั ดสรรแก่ผู้รับบริการมีทั้งรูปแบบของตัวเงิน และ
บริการที่เหมาะสมต่อความต้องการและผลการพิจารณาปัจจัยทางด้านรายได้และอาชีพ
รูปแบบการรับบริการตามสิทธิประโยชน์แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ การดูแลโดยครอบครัว การดูแล
โดยพยาบาลเฉพาะทาง และการดูแลโดยสถานดูแลผู้สูงอายุโดยสิทธิประโยชน์แบ่งออกเป็นดังนี้
1. สิทธิประโยชน์ด้านการเงิน เป็นการสนับสนุนทางเงินเพื่อนาไปใช้ในสิ่งที่มีความจาเป็น อาทิ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวในกรณีที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวเอง การจัดจ้างผู้ดูแลที่มีความชานาญใน
การดูแล รวมถึงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม
2. สิทธิประโยชน์ด้านบริการ จัดสรรบริการโดยหน่วยงานสาธารณสุขที่ทาสัญญา
การเลื อ กรับ บริก ารตามรูป แบบสิ ท ธิป ระโยชน์ ขึ้ นอยู่ กับ ความต้องการและความจาเป็น ของ
ผู้สูงอายุ คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูง หรือมีความสามารถในการดูแลตนเองได้น้อย มักเลือกรับบริการใน
รูปแบบของสถานดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้มาก
ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการบริการที่บ้าน โดยผลประโยชน์ทางการเงินสนับสนุนจะมีความแตกต่างไปตามความ
จาเป็นและความรุนแรงของความต้องการบริการหรือภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ219
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จาก การจัดระบบดูแลทางสังคมและระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน. เล่มเดิม. (น.
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จาก ระบบประกันการดูแลระยะยาว: ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย (น. 16-17), โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
และยศ วัชระคุปต์, 2560, กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
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3.6.3 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
3.6.3.1 สถานการณ์
ในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีนั้นไม่มีกลไกในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านกระบวนการ
ยุติธรรมไว้เป็น การเฉพาะ อีกทั้งรูปแบบหรือกรอบการให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมาย อย่างเป็ นทางการ
(Formal legal aid scheme) ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาโดยตรงในเยอรมั น ไม่ มี เนื่ อ งจากใน
เยอรมั น การด าเนิ น คดี อ าญาการต่ อ สู้ ค ดี อ าญาเป็ น เรื่ อ งสภาพบั ง คั บ ตามกฎเกณฑ์ (not wendige
Verteidigung) ซึ่งจะมีสภาพบังคับที่เข้มข้นมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทาหรือข้อหาซึ่งไม่
จาเป็นที่รัฐจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือ กล่าวคือ บุคคลใดก็ตามที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางอาญามีสิทธิใน
การที่ จ ะได้ รั บ การดู แ ลจาก “ทนายความที่ ศ าลแต่ งตั้ ง (Court-appointed law)” ตามการทดสอบด้ า น
สินทรัพย์ที่สามารถประเมินราคา (Financial test) นอกจากนี้ในบางกรณีผู้ต้ องหาสามารถระบุหรือร้องขอ
ทนายความที่ตนเองต้องการได้ ดังนั้น นักกฎหมายทุกคน อาจจะได้รับการแต่งตั้งโดยศาลให้ทาหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาทางคดีได้ นอกจากนี้ ในเยอรมันก็ไม่มีกรอบการดาเนินการแบบ Public defender scheme แม้การ
ว่าความนั้นนักกฎหมายที่ศาลแต่งตั้งอาจจะไม่ ได้รับค่าตอบแทน หรือหากได้ก็จะได้รับเมื่อการพิจารณาสิ้ นสุด
ลง ซึ่งหากพบว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทาความผิดจริง ก็จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าทนายความ
ดังนั้ น จึงเป็ นเรื่องปกติที่คนเยอรมั นทั่วไปจะไปซื้อประกันภัยในการต้องเสี ยค่าใข้จ่ายในการ
ด าเนิ น คดี ความเสี่ ย งที่ เอาประกั น ขึ้ น อยู่ กั บ แต่ ล ะคดี แต่ ถ้ า เป็ น คนยากจนรั ฐ ก็ จ ะจ่ า ยเงิน ให้ แ ทนเป็ น
ค่าตอบแทนนักกฎหมายทีศ่ าลตั้ง220
3.6.3.2 มาตรการทางกฎหมาย
ระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในเยอรมันเป็นแบบการกระจายอานาจ ซึ่งรัฐบาลกลาง
ของเยอรมันจะเป็ น ผู้ออกระเบี ย บว่าด้ว ยทนายความที่ศาลแต่งตั้ง ซึ่ งทนายความที่ ได้รับการแต่งตั้งจะได้
ค่าตอบแทนต่ ากว่าทนายความส านั ก งานกฎหมายและระบบการจ่ ายเงิน ก็ ยั งยึ ด กั บ ระบบราชการและ
ระยะเวลาเบิกจ่ายช้ามาก
ในทางปฏิบัติ นักกฎหมายแต่ละคนจะต้องขึ้นทะเบียนกับเนติบัณฑิตยสภา การดาเนินการต่าง ๆ
เกี่ ย วกั บ นั ก กฎหมายและการควบคุ ม คุ ณ ภาพ จึงขึ้ น อยู่ กั บ เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภา ซึ่ งหากการปฏิ บั ติ งานของ
ทนายความที่ศาลแต่งตั้งไม่ดี สามารถร้องไปที่เนติบัณฑิตยสภาได้ ซึ่งเนติบัณฑิตยสภาเองก็ยังไม่มีกลไกการ
ตรวจสอบและประกันคุณภาพนักกฎหมายเหล่านี้
บุคคลใดก็ตามที่ถูกกล่าวหาว่าต้องคดีอาญาในเยอรมัน ไม่ว่าจะเป็ นคนเยอรมัน คนต่างชาติ หรือ
คนที่ไม่ใช่คนที่มีถิ่นฐานในเยอรมัน (Non-residents) ระหว่างการไต่สวนศาลให้อานาจที่จะได้รับทนายความที่
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จาก โครงการศึกษาประเมินผลสาเร็จกองทุนยุติธรรม (น. 59), โดย ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล , 2558, กรุงเทพฯ:
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 181

ศาลแต่งตั้ง บุคคลที่ไม่สามารถให้การด้วยตัวเอง เพราะมีปัญหาด้านสภาพจิตหรือไม่สามารถเข้าใจข้อเท็จจริง
ได้ หรือประเด็นทางกฎหมายมีความซับซ้อนเกินกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจได้
เยอรมันจะไม่มีการกาหนด Mean test และ merit test แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากบุคคลใดถูก
กล่าวหาว่า กระทาผิดและต้องถูกลงโทษจาคุกน้อยกว่า 1 ปี จะไม่ ได้รับการแต่งตั้งทนายหรือนักกฎหมายให้
เว้นแต่จะแจ้งต่อศาลว่าไม่สามารถหาทนายได้ การพิจารณาว่าจะให้การช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร อยู่ที่การไต่
สวนของศาลและระบุ
ในชั้ นไต่ ส วน แม้ว่าจะให้ สิ ท ธิได้ รับ การแต่ งตั้ งทนายความจากศาล แต่ก็ไม่ มีก ารอนุ ญ าตให้
ผู้ต้องหาได้ปรึกษากับทนายความก่อน มีเพียงบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ตารวจอาจประสานงานให้พบกับทนายความ
ได้ หรือแม้แต่ทนายจะอาสาเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่เปิดช่องทางให้กระทาได้ ทนายที่ศาลแต่งตั้งปกติจะได้ ค่าจ้าง
น้อยกว่ากว่าว่าความเอง แต่ก็ต้องปฏิบัติ
ในเยอรมันได้มีการศึกษาถึง อุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรม พบว่า มีหลากหลายออกไป ซึ่ง
มีตั้งแต่การขาดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ ทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) มีการใช้ถ้อยคาหรือวลีต่าง ๆ ในทาง
เทคนิคซึ่งทาให้ดูยุ่งยาก ซับซ้อน มีความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร แต่อุปสรรคที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่อง
ใหญ่ ในการเข้าถึงความยุติธรรมก็คือ เรื่อง ค่าใช้จ่าย มีผลงานการศึกษาเชิงประจักษ์ที่ระบุ ว่า ปั ญหาของ
ประชาชนที่จะไม่ป รึ กษานั กกฎหมายก็คือ เรื่องค่าใช้จ่าย (Cost) แม้ว่ามากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ ตอบที่เป็ น
ลูกความที่มีอานาจในการทางเงินก็จะไม่พูดถึงค่าทนายความ แมทเธียร์ก็ ได้เสนอทางออกว่ามีอยู่ 3 แนวทาง
คือ
1. การพึ่งพาทรัพยากรที่ตนมีอยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. การขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก เช่น Legal Aid หรือ Bro Bono)
3. การจัดทาประกัน
การพึ่งพาทรัพยากรที่มีอยู่อาจจะเป็นการปรึกษาหารือญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ หรือบุคคลที่รู้จัก
หรือเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นแนวทางพื้นฐานที่จะใช้ในการโดยทั่ว ๆ ไป ในส่วนของ การขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลภายนอกนั้น โดยทั่ว ๆ ไปมักจะเป็นการขอความช่วยเหลื อ จากรัฐ โดยอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ
องค์กรต่าง ๆ โรงเรียนสอนกฎหมายที่มีหน่วยช่วยเหลือและให้ คาปรึกษาในทางกฎหมาย (Legal Aid Clinic)
รวมไปถึ งสมาคมมู ล นิ ธิต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ เข้ ามาช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลทางคดี อย่ า งไรก็ ต ามในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เหล่านี้บางครั้งก็มีข้อจากัดในด้านบุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาที่ยาวนานใน
การดาเนินคดี ในช่วงระยะเวลาต่อมาก็ได้มีการเสนอให้นาเอาระบบการจัดทาประกันภัยเข้ามาช่วยซึ่งประเทศ
ต่าง ๆ ในยุโรปหลายประเทศได้นาเอามาใช้และค่อนข้างประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง221
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แหล่งเดิม. (น. 59-61).
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3.6.3.3 กลไก
ในประเทศเยอรมนี มีกลไกการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย 2
ลักษณะ คือ 1) การช่วยเหลือโดยการให้ คาแนะนาทางกฎหมาย การช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล
(Legal Advice Scheme and assistance with court costs) ซึ่งมีหลักการเหมือนกับในระบบกฎหมายไทย
และ 2) การจั ด ท าประกัน ค่าใช้จ่ ายทางกฎหมาย (Legal Expense Insurance) โดยในที่ นี้ จะขอน าเสนอ
เฉพาะประการหลังเนื่องจากเป็นกลไกที่ไม่ปรากฏในระบบกฎหมายไทย
การจั ดทาประกันค่าใช้จ่ ายทางกฎหมาย ซึ่งเรียกกัน ย่อย ๆ ว่า (LEI) เป็นการดาเนินการที่มี
ความมุ่งหมายที่จะจั ดหาการคุ้มครองทางกฎหมายในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี หรือการต่อสู้คดีที่
จาเป็นต่อการแก้ไขข้อพิพาท นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาประกันค่าใช้จ่ายทางกฎหมายนั้น ดาเนินการกัน
ในหลาย ๆ รูปแบบไม่ได้จากัดเฉพาะการประกันด้านการฟ้องร้อยคดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือทาง
กฎหมายอื่น ๆ และการแนะนากฎหมายทางโทรศัพท์ (Advice Lines) ด้วย
ประเทศแรกที่นาเอาระบบการจัดประกันค่าใช้จ่ายทางกฎหมายมาใช้ครั้งแรก คือ ฝรั่งเศส โดย
น ามาใช้ ในตอนต้ น ปี ค.ศ. 1905 เนื่ อ งจากมี ค ดี เกี่ ย วกั บ อุ บั ติ เหตุ ท างรถยนต์ (Automobile Accidents)
เกิดขึ้นสูงมาก ต่อมาแนวทาง LEI ก็ถูกนาเอาไปใช้อย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป เยอรมนีเองได้ตั้งบริษัทประกัน
ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินธุรการขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ในอังกฤษการประกันค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเป็นรูปแบบของ
การประกันภัยแนวใหม่ที่ครอบคลุมถึง โดยมามีการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมเมื่อต้นปี ค.ศ. 1974 เป็นต้นมา
แต่ ต่ อ มาก็ เริ่ ม ลดต่ าลง เนื่ อ งจากมี ก ารด าเนิ น การและใช้ ไปในทางที่ ผิ ด กฎหมายและรั ฐ บาลได้ เข้ า มา
ควบคุมดูแล
ในเยอรมนีได้นาเอาแนวคิด (Modular Concept) มาใช้โดยรับจากการที่กรมธรรม์ประกันภัยได้
ระบุครอบคลุมการดาเนินการทุกอย่าง โดยถือว่า การต้องตกเป็นจาเลยหรือการฟ้องร้องคดีนั้นถือเป็นการเสี่ยง
ภัย (Risk) อย่างหนึ่ง (แม้ว่าการประกอบอาชญากรรมโดย มีเจตนานั้นจะเป็นกรณียกเว้นและเดิมกรมธรรม์
ประกันภัยมักไม่รวมเอาการช่วยให้คาปรึกษาทางกฎหมาย) และลูกความก็สามารถเลือกนักกฎหมายได้ ในการ
ดาเนินคดีซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ที่ดาเนินการจ่ายค่าทนายความ (ติด ตามมาตรฐานของค่าขึ้นศาล) ค่าขึ้น
ศาล ค่าพยาน รวมไปถึงการบังคับคดี
การประกัน ภัย ค่ าใช้จ่ ายในทางกฎหมายนั้ นมีทั้ งการประกันในลั กษณะที่ก่ อนเกิ ด เหตุ การณ์
(Before the Event: BTE) และลั ก ษณะประกั น ภั ย หลั งการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ (After the Event : ATE) โดย
กรมธรรม์ประกันภัยที่ก่ อนจะเกิดเหตุการณ์จะคล้าย ๆ กับระบุการประกันภัยทั่วไป คือ ครอบคลุมผลของ
เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยหลังการเกิ ดเหตุการณ์จะรวมเอาค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ในอนาคต (Future Legal Expense) อย่างไรก็ตามในกรณีของการประกันภัยหลังการเกิดเหตุการณ์มักจะเป็น
กรณี ที่โอกาสในการชนะคดีมีสู ง ซึ่ง ก็ทาให้ ค่าประกันกรณี ห ลั งการเกิดมีค่าใช้จ่ายสู งกว่า การประกันภั ย
ก่อนเกิด222
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แหล่งเดิม. (น. 61-62).
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กล่าวโดยสรุป ประเทศเยอรมนีมีแนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจเป็น Best practice ในหลายประเด็น ทั้ง
การวางมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สู งอายุ และห้ามการโฆษณารับบุคลากรที่เป็นการ
เลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ มีระบบประกันการดูแลระยะยาวจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติประกันการดูแลระยะ
ยาวภาคบั ง คั บ (statutory long term care insurance) และมี ก ลไกการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ใ น
กระบวนการยุติธรรมที่เหมือนกับของบุคคลทั่วไปคือการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
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บทที่ 4
มาตรการและกลไกการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุในประเทศไทย
มาตรการและกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในประเทศไทย เป็นการศึกษาทบทวนจากเอกสารที่
เกี่ย วข้องกับการคุ้มครองสิ ทธิของผู้สู งอายุใน 3 ด้านหลักเพื่อเปรียบเทียบกับมาตรการสากลที่กล่ าวไว้ใน
สนธิสัญ ญาว่าด้วยสิ ทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศที่ได้ศึกษาทบทวนในบทที่ 2 โดยแยกประเด็นการศึกษา
ออกเป็น 3 เรื่องสาคัญ คือ (1) การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจ (2) การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต และ (3) การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในกระบวนการยุติธรรม
4.1 การคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุทางเศรษฐกิจและสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางประชาการ เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายลดน้อยลง
ในทางกลับกันอายุเฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูง อายุในระยะเวลาอัน
สั้น นาไปสู่สัดส่วนประชากรสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้น และคาดการณ์ว่าสัดส่วนของประชากร
สูงอายุนี้จะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในปี 2564 ซึ่งประมาณการเป็นจานวนประชากรสูงอายุ เท่ากับ 13.2 ล้านคน
เพิ่มจากจานวน 11 ล้านคนในปี 2559223 สังคมผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานของประเทศจากการที่
แรงงานสูงอายุต้องออกจากตลาดแรงงานภายใต้ระบบการเกษียณ ซึ่งประเทศไทยกาหนดการเกษียณภาค
บังคับไว้ที่อายุ 60 ปี และในภาคการจ้างงานเอกชนที่บางส่วนไม่มีการกาหนดอายุเกษียณ แต่ใช้ธรรมเนียมการ
ปฏิบัติไว้ที่ลูกจ้างอายุ 55 ปี ทาให้มีแรงงานที่อยู่นอกตลาดแรงงานที่มีระบบการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
อายุขัยของประชากรไทยยืนยาวขึ้น (ในปี 2561 เท่ากับ 75.5 ปี)224 ทาให้มีชีวิตที่คาดว่าจะอยู่ไปอีกประมาณ
ไม่ต่ากว่า 15.5 ปี ความมั่นคงในช่วงชีวิตที่เหลือนี้จึงเป็นประเด็นสาคัญของผู้สูงอายุไทยในการดาเนิน ชีวิต
อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุเพื่อให้มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นนโยบายที่สาคัญประการหนึ่งของภาครัฐ
การศึก ษาในส่ วนนี้ จึ งจะเน้ น ประเด็น การคุ้ มครองสิ ทธิของผู้ สู งอายุไทยทางเศรษฐกิ จและสั งคม
โดยเฉพาะปัญหาการเลือกปฏิบั ติในผู้สูงอายุเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว โดยจะศึกษาจากยุทธศาสตร์ มาตรการทาง
กฎหมาย และกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง ภายใต้ห ลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชน ประเด็นย่อยเกี่ย วกับการ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คม ได้ ก าหนดไว้ ทั้ ง สิ้ น 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ ประเด็ น การจ้ า งงาน
(4.1.1) ประเด็นการคุ้มครองทางสังคม (4.1.2) และประเด็นอาหารและที่อยู่อาศัย (4.1.3)

223

จาก สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2559, โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สงู อายุไทย, 2560, บริษัท พริ้นเทอรี่ จากัด
999 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล พฤศจิกายน 2560.
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4.1.1 การจ้างงาน
4.1.1.1 สถานการณ์
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ ” จากการเพิ่มขึ้นของจานวนและสัดส่วนประชากร
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามลักษณะของการเปลี่ยนผ่านประชากร (demographic transition) ที่เกิดขึ้นแล้ว
หรือกาลังเกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒ นาแล้ว และกลุ่มประเทศกาลังพัฒ นาที่มี
รายได้ระดับ ปานกลางรวมถึงประเทศไทย ผลจากการพัฒ นาทางเศรษฐกิจของประเทศ คุณ ภาพชีวิตของ
ประชากรโดยรวมดีขึ้นและปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
สั งคมในหลาย ๆ มิ ติ ภ ายใต้ พ ลวัตของการพั ฒ นา ท าให้ อ ายุ ค าดเฉลี่ ย (life expectancy) ของประชากร
ภายในประเทศมีแนวโน้มยืนยาวขึ้น ในขณะที่อัตราการเกิดของเด็กในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (fertility rate) กลับ
อยู่ในระดับที่ต่าลง ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้โครงสร้างประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสัดส่วนประชากร
สูงอายุที่มีขนาดใหญ่ขนึ้ เรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรในวัยเด็กและประชากรในวัยทางาน
จากอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวและสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น สะท้อนศักยภาพในการทางานและดูแล
ตนเองที่ดีมากขึ้นของประชากรวัย 60 ปี ขึ้นไปในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับประชากรในวัยเดียวกัน เมื่อ 40-50 ปีที่
ผ่านมา ทาให้ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากข้อเสนอในการกาหนดนิยาม
ใหม่ของผู้สูงอายุ โดยการขยายเกณฑ์อายุใหม่เป็นที่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อันเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการ
นิยามประชากรผู้สูงอายุในหลายประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงการเลื่อน “กาหนดเกษียณอายุ” ไปเป็นเกณฑ์อายุ
เดียวกัน กล่าวคือ ขยายช่วงอายุในการทางานของประชาการสูงวัยให้อยู่ในกาลังแรงงานและภาคการผลิตไป
อีก 5 ปี เป็นประเด็นการศึกษาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสาธารณะ
ในประเด็นนี้ เนื่ องจากกาลังแรงงานส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 62.3 ของประเทศไทย จากกาลั ง
แรงงานทั้งสิ้น 38.7 ล้านคน อยู่ในภาคที่ไม่เป็นทางการหรือนอกระบบ รวมถึงลักษณะการจ้างงานในระบบ
ภาคเอกชน ไม่ได้มีข้อบั งคับ ที่เป็ น มาตรฐานหรือระบุ กาหนดเกษียณอายุที่ชัดเจนว่าเป็นอายุเท่าใด ทาให้
กาหนดเกษียณอายุ ที่กล่าวถึง มักหมายความถึง กาหนดเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างใน
ภาครัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตามหากมีการเลื่อนหรือขยายกาหนดเกษียณอายุราชการจากที่อายุ
60 ปี ไปเป็นที่อายุ 65 ปี ผลสืบเนื่องที่เกิดย่อมกระทบต่อการจ้างงาน ตลาด และกาลังแรงงานโดยรวมของ
ประเทศ มิใช่เพียงในภาครัฐหรือภาคราชการ225
การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในการทางาน เป็นการสนองตอบเป้าหมายการปฏิรูปด้านสังคม
รองรับการขยายตัวของ “สังคมสูงอายุ” (Aging Society) ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลักประกัน
ด้านรายได้ของผู้สูงอายุ เพราะแต่ละคนจะมีชีวิตอยู่นานขึ้นต้องมีการใช้จ่ายเพื่ อการบริโภคนานขึ้นแต่รายได้
จากการทางานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้การที่ผู้สูงอายุทางานมากขึ้นหรือนานขึ้น เป็นการช่วยรักษาขนาด
กาลังแรงงานโดยรวมไม่ให้ลดลงจนเกิดความขาดแคลน
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จาก แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555 -2559 (ฉบั บ น าเสนอคณะรั ฐ มนตรี )
(น. 18-19), โดย สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2554.
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การจ้างแรงงานสูงอายุได้กลายเป็นปัญหาสังคมในปัจจุบันและอนาคตของประเทศส่วนใหญ่
ดังนั้น ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐ อเมริกา อั งกฤษ แคนนาดา ญี่ ปุ่ น และสิ งคโปร์ จึงได้มี ม าตรการทาง
กฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานสูงอายุที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ รวมทั้ง
ในประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขเยียวยาปัญหาการจ้างแรงงานผู้สูงอายุทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งก่อนที่จะกล่าวถึงในส่วนของมาตรการทางกฎหมายนั้น จะอธิบายในส่วนของคานิยามคาว่า
แรงงานสูงอายุ ดังนี้
คาว่า แรงงานสูงอายุ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า aging workers หรือ older workers ซึ่งได้มีผู้
อธิบ ายความหมายของแรงงานสู งอายุ ในทางการแพทย์ ว่ า หมายถึง ผู้ทางานที่มีอายุในช่วงเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงทางภายภาพและจิตใจอย่างมากซึ่งส่งผลเกี่ยวกับการทางานโดยเฉพาะในประเด็นสมรรถนะของ
การท างาน ในตลอดช่ ว งอายุ ก ารท างานทั้ งหมด ในมิ ติ ท างชีว อนามั ย จึ งได้ ก าหนดเกณฑ์ แรงงานสู งอายุ
คือ แรงงานที่มีอายุ 40-45 ปี ขึ้นไป226
แรงงานสู งอายุ มี ค วามหมายกว้า งกว่ าแรงงานที่ เกษี ย ณอายุ เพราะแรงงานเกษี ย ณอายุ
หมายถึง แรงงานที่พ้นจากการทางานเมื่อครบอายุที่กาหนดไว้โดยกฎหมายหรือโดยข้อบังคับการทางานของ
สถานประกอบการ หรือที่เรียกว่า การเกษียณภาคบังคับ (Mandatory retirement) แต่หากยังคงทางานอยู่
ต่อไปหรือกลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงานอีก ย่อมถือว่าเป็นแรงงานสูงอายุ
ดังนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า แรงงานสูงอายุ คือ แรงงานที่มิใช่แ รงงานหนุ่มสาว แต่เป็น
แรงงานที่พ้นวัยหนุ่มสาวแต่ยังอยู่ในตลาดแรงงาน ซึ่งรวมถึงแรงงานที่เกษียณอายุแล้วกลับมาสู่ตลาดแรงงาน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายและกลไกในการส่งเสริมการจ้างแรงงานสู งอายุ
จะได้นาเสนอในหัวข้อต่อไปนี้
4.1.1.2 มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

(1) ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้อง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้ รั ฐ พึ งจั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งและเกี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ปั ญ หาและรองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โด ยมี
สาระสาคัญที่ได้กาหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจ้างงานของผู้สูงอายุไว้ดังนี้
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จาก “แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ผลกระทบจากการขยายกาหนดเกษียณอายุ ” (น. 253-268), โดย เฉลิมพล
แจ่มจันทร์ และสวรัย บุณยมานนท์, วารสารประชากรและสังคม, 2554.
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(1.1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกช่วงวัย
โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการทางาน
หลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะอาชีพในการหารายได้ มีการทางานที่เหมาะสมกับศั กยภาพ มีการสร้างเสริม
สุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เ ป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และ
หลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นในการดารงชีวิต และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม

(1.2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่ าง ๆ
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการ
ร่วมคิดร่วมทาเพื่อสังคมส่วนรวม มีการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน
และสังคมได้นานที่สุด
โดยมีเป้าหมายรองรับสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยมีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อน
เกษียณอายุ พัฒ นาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้
เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ เพื่อยืดช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทางานในยามสูงอายุและสร้างหลักประกัน
ทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อม
ของแรงงานก่อนวัยเกษียณ การจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ ร่วม
สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันและเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ผู้สูงอายุ

(2) กฎหมายและมาตรการทีเ่ กี่ยวข้อง
ผู้สูงอายุในยุคปัจจุบัน แตกต่างจากในอดีต ไม่ว่าจะเป็นด้านความสามารถหรือสมรรถนะของ
ร่างกายที่แข็งแรงและได้รับการรักษาที่มีคุณภาพอยู่เสมอ ทาให้ผู้สูงอายุสมัย ใหม่ สามารถที่จะประกอบอาชีพ
ทามาหาเลี้ยงตัวเอง โดยหลีกเลี่ยงที่จะเป็นภาระให้แก่ตนเองและสังคม ในขณะเดียวกัน กฎหมายได้พัฒนา
และมีบทบัญญัติรับรองส่งเสริมของผู้สูงอายุให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามกฎหมาย อย่างสมศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ และมีสิทธิจะรับสวัสดิการ การคุ้มครองต่าง ๆ จากรัฐ อันเนื่องมากจากทางานและประกอบ
อาชีพ ซึ่งมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวได้ถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายในลาดับพระราชบั ญญั ติ
กฎหมายลาดับรองและนโยบาย ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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(2.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560227
รัฐธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายสู งสุ ดของประเทศได้บัญ ญั ติสิ ทธิและหน้ าที่ของปวงชาวไทยซึ่ง
กล่าวถึงประเด็นการจ้างงานในผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เป็ นฉบับ ที่สื บเนื่องจากรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 ได้มีการบัญ ญั ติ
รับรองความสามารถของผู้สูงอายุไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในมาตรา 40 บัญญัติไว้
ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม การป้องกัน หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการ
ประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จาเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการ
เลือกปฏิบัติ หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา”และหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ในมาตรา
74 บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ และวัย
และให้มีงานทา และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทางาน ได้รับ
รายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ และพึงจัดให้ มี หรือ
ส่งเสริมการออมเพื่อการดารงชีพเมื่อพ้นวัยทางาน”
จากบัญ ญัติในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุตามบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญ
ข้างต้น จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวเขียนรับรองสิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคลไว้อย่างกว้าง มิได้ระบุ
เป็นการเฉพาะถึงการการรับรองสิทธิของผู้สูงอายุแต่อย่างใด

(2.2) กฎหมายลาดับพระราชบัญญัติ
(2.2.1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การสนับสนุนและส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพได้ถูกล่าวถึงเป็ นการทั่วไป ไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 ในมาตรา 575-586 ได้บัญญัติถึงการจ้างแรงงาน โดยมีการ
บังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2472 เป็นบทบัญญัติที่จะกล่าวถึงลักษณะและสาระสาคัญของสัญญาจ้างแรงงานที่ใช้
เป็นหลักในการจ้างแรงงาน การจ่ายสินจ้าง สิทธิและหน้าทีข่ องนายจ้างและลูกจ้าง การเลิกจ้าง และการระงับ
ข้อสัญญาจ้างแรงงาน แต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการบัญญัติกฎหมายการจ้างแรงงานอย่างกว้าง ๆ ที่ใช้บังคับ
แก่นายจ้างและลูกจ้างทุกประเภท ทั้งในกิจการทั่วไป รัฐ วิสาหกิจและลูกจ้างของทางราชการ 228 มิได้กล่าวถึง
สิทธิของผู้สู งอายุในการมีงานทาไว้เป็ นการเฉพาะแต่อย่างใด เนื่องจากในสั ญญาจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีพื้นฐานความคิดอยู่บนหลักของความเท่าเทียมกันระหว่างคู่สัญญาคือ นายจ้างและ
227

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาได้ในตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้สูงอายุตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560.
228
จาก การดาเนินคดีในศาลแรงงาน (น. 13), โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2537, กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ.
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ลูกจ้าง นอกจากนี้ยังถือว่าสัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน คือ นายจ้างจะจ่ายค่าจ้ างให้แก่ลูกจ้าง
ต่อเมื่อลูกจ้างทางานให้เท่านั้น แต่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติ สถานะของลูกจ้างและนายจ้างในการต่อรองทา
สัญญาอยู่ในสภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยนายจ้างอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าลูกจ้างในการต่ อรองและการ
กาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทางาน ซึ่งนายจ้างย่อมจะหาช่องทางเพื่อไม่ให้ตนเสียเปรียบ ทาให้เกิดการเอารัด
เอาเปรียบลูกจ้าง จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มีความเหมาะสม
ต่อสภาพเป็นจริง ที่ลูกจ้างมีสถานะทางเศรษฐกิจต่ากว่านายจ้างและไม่อยู่ในฐานะที่จะต่อรองกับนายจ้างได้
อย่ างเท่าเทีย มกัน จากปั ญ หานี้ ส่งผลให้ ในประเทศไทยมีการตรากฎหมายที่มีความเฉพาะในการคุ้ มครอง
แรงงานมากขึ้น ซึ่งจะกล่าวในประเด็นต่อไป
(2.2.2) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
กฎหมายคุ้มครองแรงงานนี้ เป็นกฎหมายที่กาหนดมาตรฐานขั้นต่าเกี่ยวกับการจ้างงานที่นายจ้างพึงปฏิบัติต่อ
ลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างทางานด้วยความปลอดภัย ได้รับค่าจ้างตอบแทนและมีหลัก ประกันการทางานที่เหมาะสม
สามารถดารงชีวิตในสังคมได้ในระดับหนึ่ง และเป็นกฎหมายที่มีแนวคิดเพื่อการสร้ างเป็นธรรมในสังคมอันเกิด
จากความไม่เท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง โดยคุ้มครองและอานวยประโยชน์ให้แก่
ลูกจ้างเนื่องจากมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่ านายจ้าง ดังนั้นหลักการของกฎหมายดังกล่าวจึงมุ่งคุ้มครอง
ลูกจ้างและให้สิทธิแก่ลูกจ้างมากกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ปั จ จุ บั น แรงงานสู ง อายุ ถื อ เป็ น แรงงานประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง อยู่ ใ นตลาดแรงงาน แต่ ต าม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนี้ไม่ได้บัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานสูงอายุไว้เป็นการเฉพาะ เหมือน
การคุ้มครองแรงงานเด็กหรือการคุ้มครองแรงงานหญิง การบังคับใช้กฎหมายคุ้ มครองแรงงานสูงอายุ จึงเป็น
การนาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานโดยทั่วไปมาใช้บังคับเช่นเดียวกับแรงงานอื่น ๆ ซึ่งจาก
สภาพความเป็นจริงของสังคมแล้วยังมีแรงงานสูงอายุในตลาดแรงงานอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งผู้สูงอายุเป็นบุคคล
ที่เปราะบางและมีลักษณะพิเศษเช่นเดี ยวกับเด็ก การนาบทบัญญัติอันมีลักษณะทั่วไปมาบังคับใช้กับแรงงาน
ผู้สูงอายุ จึงอาจยังไม่สอดคล้องและเหมาะสมเท่าที่ควร
(2.2.3) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2497
เป็นกฎหมายที่ให้หลักประกันและให้ความช่วยเหลือแก่คนสูงอายุ โดยมีการจัดตั้งหลักเกณฑ์
การประกันกรณีชราภาพ ให้ผู้ที่ทางานและต้องเกษียณอายุจะได้รับเงินบานาญเป็นค่าเลี้ยงชีพ แต่กฎหมาย
ฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากขณะนั้นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไม่อานวยให้นากฎหมายนั้ นมาใช้บังคับ
ต่อมาภายหลังได้ออกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่มีผลบังคับใช้เพื่อ
เป็นหลักประกันและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างสูงอายุที่ทางาน โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการ
สร้างความมั่นคงและหลักประกันให้กับประชาชนที่ทางานและมีรายได้ประจา โดยให้ความคุ้มครองลูกจ้างใน 7
กรณี เช่น กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยมิใช้เนื่องจากการทางาน กรณีทุพพลภาพมิใช่เนื่องจากการทางาน
กรณีตายมิใช่เนื่องจากการทางาน รวมไปถึงกรณีชราภาพด้วย
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ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ ลู กจ้ างสู งอายุ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกัน สั งคม พ.ศ. 2533 ให้ ความ
คุ้มครองในกรณีประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ได้แก่ เงินเลี้ยงชีพรายเดือนหรือที่เรียกว่า เงินบานาญชราภาพ
และเงินบาเหน็จที่จ่ายให้ครั้งเดียวหรือที่เรียกว่า เงินบาเหน็จชราภาพ
สิ ท ธิข องลู ก จ้ างสู งอายุ ที่ จ ะได้ รับ เงิน บ านาญชราภาพ คือ ลู กจ้ างต้ องเป็ น ผู้ ป ระกั น ตนที่
จ่ายเงินสมทบมาเท่ากับหรือเกินกว่า 180 เดือนหรือ 15 ปี หรือมากกว่า 15 ปี และมีอายุ 55 ปี และความเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ส่วนกรณีลูกจ้างจ่ายเงินสมทบมาไม่ครบ 180 เดือนและความเป็นลูกจ้างได้สิ้ นสุดลง
ลูกจ้างจะได้รับเงินบาเหน็จชราภาพ ในกรณีผู้รับบานาญชราภาพกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันให้งดจ่ายเงินบานาญ
ชราภาพจนกว่าความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดลงอีก ดังนั้นจึงมีผลทาให้ลูกจ้างที่รับบานาญชราภาพอยู่แล้ว ถ้า
กลับเข้าไปเป็นลูกจ้างอีกครั้ง จะไม่ได้รับเงินบานาญชราภาพที่เคยรับอยู่เดิม และลูกจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมต่อไปจนกว่าจะสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ทั้งนี้สาหรับเงื่อนไขการกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน
ตาม มาตรา 33 กาหนดคุณสมบัติเรื่องอายุของผู้ประกันตนไว้แล้ว ดังนั้น ลูกจ้างต้องกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน
ในขณะที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี
(2.2.4) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
พระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ า วเป็ น กฎหมายที่ ได้ ต ราขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น ให้ผู้สูงอายุมีอาชีพหรือกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย และการจัด
สวัสดิการจากรัฐที่เพียงพอแก่ผู้สูงอายุเพื่อไม่เป็นภาระแก่สังคมและบุคคลในครอบครัว ในมาตรา 11 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติผู้สู งอายุ พ.ศ. 2546 ถือเป็นหลักส าคัญ ที่บัญ ญัติรับรองสิ ทธิของผู้สู งอายุให้ ได้รับสิ ทธิการ
คุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุให้
ได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น
พระราชบั ญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ที่ทาหน้าที่รักษาการเป็นหลัก อย่างไรก็ต ามการช่วยเหลือผู้สูงอายุในบางประการที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 นี้เป็นภารกิจที่อยู่ ในอานาจของส่วนราชการอื่นด้วย เช่ น การบริการ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ เป็นหน้าที่
ความรับผิ ดชอบของกระทรวงสาธารณสุ ข การประกอบอาชีพ หรือฝึ กอาชีพ ที่เหมาะสม เป็น หน้ าที่ ความ
รับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม เป็นต้น
ในส่วนของกระทรวงแรงงานมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการประกอบอาชีพ และการจัดหางาน
ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริม รวมกลุ่ม และการฝึกสอนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ สูงอายุที่สนใจ
เพื่อรองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
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ทั้งนี้ให้สานักงานจัดหางานทุกแห่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางอาชีพและตาแหน่งงานสาหรับ
ผู้สูงอายุ การให้คาแนะนาปรึกษาและการจัดหางานสาหรับผู้สูงอายุ การอบรมทักษะอาชีพหรือฝึก อาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุตามอัธยาศัย การตั้งคณะกรรมการดาเนินการในกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ การนาผู้สูงอายุที่มีความรู้
ความสามารถมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมอาชีพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มี ความรู้
ความสามารถเป็นคณะอนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
การบัญญัติพระราชบัญ ญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ประกอบประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้ สูงอายุในการประกอบ
อาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม แม้จะเป็นกฎหมายที่มุ่งให้ความสาคัญต่อการจ้างงานผู้สูงอายุและส่งเสริมการ
จ้างงานในประเทศไทยก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงหลักพื้นฐานในการคุ้มครอง ส่งเสริ มและสนับสนุน
การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุอย่างกว้าง เท่านั้น มิได้มุ่งคุ้มครองการทางานใน
ลักษณะการปฏิบัติงานและเป็นการให้ความคุ้มครอง สาหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มิได้คุ้มครองแรงงาน
สูงอายุตามความหมายของกฎหมายแรงงานคือ ลูกจ้างทีม่ ีอายุระหว่าง 50-65 ปีอย่างแท้จริง
(2.2.5) กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
เนื่องจากแรงงานสูงอายุถือเป็นกลุ่มลูกจ้างที่นายจ้างจะเลือกให้เลิกจ้างมากกว่าลูกจ้างในกลุ่ม
อื่น เพราะนายจ้ างมองว่าแรงงานสูงอายุเป็นแรงงานที่ไม่มีประสิ ทธิภ าพในการทางาน มีกาลังในการผลิ ต
ลดต่าลง การทางานไม่ตรงเป้าหมายที่นายจ้างกาหนด จากปัญหาการเลิกจ้างที่นายจ้ างมักจะเลือกเลิกจ้าง
ผู้สูงอายุก่อน จึงมักมีข้อพิจารณาว่าการเลิกจ้างลูกจ้างสูงอายุด้วยเหตุอายุถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตาม
มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 หรือไม่
การเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 หมายถึง การเลิกจ้างใด ๆ โดยไม่มีสาเหตุหรือไม่มีเหตุอันสมควรหรือแม้จะมีสาเหตุอยู่
บ้างแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุที่จาเป็นหรือสมควรจนถึงกับต้ องเลิกจ้างลูกจ้างนั้น รวมถึงการเลิกจ้างอันเป็นการขัดแย้ง
ต่อความผูกพันอันเกิดจากการแสดงเจตนาของนายจ้างและลูกจ้าง ขัดแย้งต่อหลักแห่งการเลิกจ้างและเลิก
สัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มุ่งคุ้มครองลูกจ้างซึ่งมี
ฐานะด้อยกว่าและการเลิกจ้างที่ขัดต่อกฎหมายแรงงานสัมพันธ์229
โดยปกติการทาสัญญาระหว่างนายจ้างและลูกจ้างจะทาสัญญาใน 2 ลักษณะคือสัญญาจ้าง
แรงงานที่มีกาหนดระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน โดยอาจตกลงเป็นจานวน วัน เดือน หรือปี หรือระยะเวลาใดถึง
ระยะเวลาใด การตกลงกันอาจกาหนดเวลาการจ้างเป็นระยะเวลานานหรือสั้นก็ได้ โดยจะไม่เลิกสัญญากัน
จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลานั้น และเมื่อครบกาหนดเวลาตามที่ตกลงกันแล้ว สัญญาจ้างแรงงานเป็นอันสิ้นสุดลง
โดยอัตโนมัติโดยไม่จาต้องแสดงเจตนาเลิกสัญญาจ้างต่อกันอีกและสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกาหนดระยะเวลา
การจ้างที่แน่นอน คือสัญญาที่นายจ้างและลูกจ้างไม่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าจะให้สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุ ดลง
เมื่อใด สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแก่กัน คู่สัญญาคือนายจ้างและลูกจ้าง หากต้องการ
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จาก “การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม,” โดย สุรศักดิ์ มณีศร, 2527, วารสารนิติศาสตร์, 14(4), น. 92-134.
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สิ้ น สุ ดสั ญ ญาจ้ างแรงงานก็ ส ามารถบอกเลิ ก สั ญ ญาแก่กัน เมื่อ ใดก็ได้ ตามความต้องการ แต่ การเลิ กจ้ างนี้
กฎหมายกาหนดให้นายจ้างต้องให้เหตุผลในการเลิกจ้างไม่ใช่สามารถเลิ กจ้างลูกจ้างได้ตามอาเภอใจ มิฉะนั้น
นายจ้างอาจถูกลูกจ้างฟ้องร้องเนื่องจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ น ายจ้ า งต้ อ งจ่ า ยค่ า เสี ย หายจากการเลิ ก จ้ า งที่
ไม่เป็นธรรม หรืออาจต้องรับลูกจ้างกลับเข้าทางานในตาแหน่งเดิมและอัตราค่าจ้างเดิมได้
ในกรณี ที่น ายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุเกษียณอายุ กฎหมายไทย ไม่มีบทบัญ ญัติเรื่องการครบ
กาหนดอายุการเกษียณอายุของลูกจ้างภาคเอกชนไว้เป็นการเฉพาะแต่เป็นเรื่องที่นายจ้างสามารถกาหนดเอง
ว่าให้ ลูกจ้างมี การเกษีย ณอายุเมื่อใด ในภาคเอกชนการที่นายจ้างกาหนดอายุการเกษียณอายุของลูกจ้างมี
สาเหตุมาจากนายจ้างเห็นว่า เมื่อลูกจ้างมีอายุมากแล้ว สุขภาพและประสิทธิภาพหรือสมรรถนะในการทางาน
คงจะลดต่าลง อาจทางานไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย จึงได้กาหนดให้มีข้อตกลงให้ลูกจ้างออกจากงานเมื่อครบอายุ
เกษี ย ณเมื่ อ ครบก าหนดการเกษี ย ณอายุ ข องลู ก จ้างสู งอายุ และนายจ้างให้ ลู กจ้ างออกจากงานเนื่ อ งจาก
เกษี ยณอายุ กรณี นี้ ถือว่านายจ้ างเลิ กจ้างลู กจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 แนวคิ ดพิ พ ากษาของศาลได้วินิ จ ฉัยไว้ว่า การเลิ กจ้ างด้ ว ยเหตุแห่ งอายุห รือเห ตุ แห่ ง
เกษียณอายุไม่ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
อย่ างไรก็ ต ามเมื่ อ ลู ก จ้ างมี อ ายุ ค รบเกณฑ์ เกษี ย ณไม่ ได้ ท าให้ สั ญ ญาจ้ า งแรงงานระหว่า ง
นายจ้างและลูกจ้างเป็นอันระงับไปเองไม่ ซึ่งหากลูกจ้างสูงอายุมีอายุครบเกณฑ์เกษียณแล้วแต่นายจ้างไม่ได้
บอกเลิกสัญญา สัญญาจ้างแรงงานยั งคงดาเนินต่อไป เพราะฉะนั้นการที่นายจ้างให้ลูกจ้างสูงอายุทางานต่อไป
แม้เป็ นภายหลังกาหนดเกษีย ณอายุที่นายจ้างกาหนดไว้แล้วก็ตาม แต่นายจ้างไม่ได้บอกเลิกสัญญาและไม่
ถือเอากาหนดเกษียณอายุมาเป็นสาระสาคัญในการเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งนายจ้างอาจยังมองเห็นว่าลูกยังมีกาลัง
ความสามารถในการท างานอยู่ แ ละภายหลั งจากที่ ลู ก จ้ างท างานต่ อ ไป นายจ้ างต้ อ งการเลิ ก สั ญ ญาจ้ า ง
การพิ จ ารณาการเลิ กจ้ างลู ก จ้ างว่าเป็ น ธรรมหรือไม่ นั้ น ต้ องพิ จ ารณาจากสาเหตุ การเลิ ก จ้างของนายจ้ าง
เป็นสาคัญ
(2.2.6) ประมวลรัษฎากร
กฎหมายดังกล่าวเป็น กฎหมายภาษีอากร ที่รวบรวมบทบัญ ญัติทางภาษีอากรหลากหลาย
ประเภท รวมถึงมาตรการทางภาษีต่าง ๆ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างแรงงาน
ผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาคเอกชนจ้างแรงงานผู้สู งอายุเข้าทางาน ช่วยสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ทางานต่อ ทาให้มีรายได้หลัง เกษียณที่เพียงพอ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและบรรเทา
ภาระงบประมาณภาครัฐด้านสวัสดิการชราภาพในระยะยาวได้อีกด้วย โดยมาตรการดังกล่าว มีสาระสาคัญให้
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการจ้างผู้สูงอายุเข้าทางานในสถานประกอบการของตน สามารถที่จะใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักรายจ่ายได้ 2 เท่า โดยที่ผู้สูงอายุที่จะจ้างทางานนั้น ต้องมีลักษณะดังนี้
1. ต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
2. ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น (แรงงงานต่างด้าวจึงไม่สามารถใช้สิทธิได้)
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3. ผู้สูงอายุที่จะเข้าทางานจะเป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อน
แล้วหรือเป็นผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนหางานไว้กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ก็ได้
4. ผู้ สู ง อายุ ที่ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ างหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลรั บ เข้ าท างาน ต้ อ งไม่ เป็ น และไม่ เคยเป็ น
กรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างผู้สูงอายุดังกล่าว หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลในเครือเดียวกัน กรณีดังกล่าว กฎหมายมีเจตนาให้เจ้าของกิจการจ้างบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่กรรมการหรือผู้
ถือหุ้นของตนเองเข้าทางาน เพื่อประโยชน์ในการสร้างแรงงานและป้องกันการวางแผนภาษีอากรอีกประการ
หนึ่งด้วย
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นมาตรการถาวร
หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดก็สามารถใช้สิทธิใน
การหักรายจ่ายได้ถึง 2 เท่าของจานวนที่ได้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุไปจริง แต่ไม่เกินจานวน 15,000 บาท ดังนั้น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็จะมีสิทธิหักรายจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้สูงสุดถึง 30,000 บาท สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว นอกจากจะช่วยประหยัดภาษีให้แก่ผู้ป ระกอบการแล้ว ยังเป็นการสร้างงานให้แก่
ผู้สูงอายุที่มากความสามารถและยังคงมีกาลังกายที่สามารถทางานให้แก่ผู้ประกอบการ และที่สาคัญเป็นการ
ช่วยลดงบประมาณภาครัฐด้านสวัสดิการชราภาพในระยะยาวได้อีกด้วย230

(2.3) กฎหมายลาดับรอง
(2.3.1) ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ เรื่ อง การให้
ข้าราชการสานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2553
ประกาศดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อที่จะให้การดาเนินงาน การปฏิ บัติภารกิจต่าง ๆ ของ
สานักงาน ป.ป.ช. ดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่เป็ นการสะดุด หยุดชะงัก
ของงาน โดยมีการกาหนดให้ข้าราชการในสานักงาน ป.ป.ช. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่อื่น ที่
จาเป็นต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว และมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สามารถรับราชการต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี
จากมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในสังคมผู้สูงอายุปัจจุบันและสถานะทาง
เศรษฐกิจการขาดแคลนแรงงาน หน่วยงานรัฐของไทยได้มีการพยายามปรับตัว ปรั บกฎเกณฑ์ให้มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุที่เดิมรับราชการอยู่ภายในสานักงาน ป.ป.ช. ให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เนื่องจากเป็นตาแหน่งที่ต้องใช้
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวและมีอัตราการขาดแคลนบุคลากรสูง
(2.3.2) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุ ครบหกสิ บปี บริบูรณ์ รับ
ราชการต่อไป พ.ศ. 2552
มาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการที่ออกมาใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยระบุให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์สามารถรับราชการต่อไปได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้น
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จาก “จ้างผู้สูงอายุ สร้างงานช่วยประหยัดภาษี,” โดย เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ, 2560, ธรรมนิติ, น. 25.
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อายุครบ 60 ปี โดยมีเงื่อนไขว่า การรับราชการต่อไปได้นั้นจะต้องเป็นตาแหน่งที่ขาดแคลนบุคลากรทั้ งในเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และหาผู้อื่นปฏิบัติงานได้ยาก และจะต้องเป็นการรับราชการต่อในตาแหน่งเดิมเท่านั้น
จะย้าย โอนหรือเลื่อนไปดารงตาแหน่งอื่น รับมอบอานาจให้ปฏิบัติงานแทน ไปช่วยราชการไม่ได้ ซึ่ง จะเห็นได้
ว่ามาตรการดังกล่ าวนั้ นมีความคล้ายคลึงกั บมาตรการของสานักงาน ป.ป.ช ที่ให้ การส่งเสริม สนั บสนุน ให้
ผู้สู งอายุ ส ามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ แต่พบว่ามีข้อแตกต่างบางส่ วน คือ กฎ ก.พ. นั้นไม่ได้กาหนดว่า
บุคคลซึ่งเป็นผู้สูงอายุนั้นจะรับราชการต่อไปกี่ปี
อย่างไรก็ดี แม้ว่ามาตรการทางกฎหมายข้างต้น จะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ให้
ผู้สูงอายุนั้นได้มีการจ้างงาน และการประกอบอาชีพต่อไปได้ก็ตาม แต่กลับพบว่ามีข้อจากัดบางประการที่ทาให้
มาตรการทางกฎหมายทั้งสองข้า งต้น เป็นมาตรการที่เลือกปฏิบัติและไม่มี เป็นธรรมต่อตาแหน่งอื่น ๆ ที่อาจมี
บุคคลเป็นผู้ สูงอายุด้วยเช่นกัน เนื่องจากการต่ออายุในการรับราชการดังกล่าว กาหนดเป็นการเฉพาะเพียง
ตาแหน่งที่ขาดแคลนบุ คลากร และเป็ น ตาแหน่งที่ ต้องใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้ น ไม่
ครอบคลุมตาแหน่งอื่น ๆ ที่มีลักษณะทั่วไปแต่อย่างใด
(2.3.3) ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เนื่องด้วยรัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนากฎหมายและระเบียบการต่าง ๆ ให้รองรับ
สถานการณ์ ที่ จ ะเกิด ขึ้ น ในสั งคมผู้ สู งอายุ จึ งได้ มี การปรับ ปรุ งกาหนดหน่ ว ยงานอั น มี อ านาจหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบในการดาเนินการคุ้มครอง การส่งเสริมและให้การสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน ในเรื่องการจัดการด้านการส่งเสริมให้ มีการจ้างงานและการประกอบอาชีพในผู้สูงอายุ จึงได้มี
ประกาศส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ลงวัน ที่ 15 ธั น วาคม 2553 เป็ น ฉบั บ ที่ มี ก ารก าหนด เรื่ อ ง “การก าหนด
หน่วยงานผู้มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุใน
ด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2553” กาหนดให้มาตรา 11(3) การประกอบอาชีพ
หรื อ ฝึ ก อาชี พ ที่ เหมาะสม มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2.3.4) ประกาศกระทรวงแรงงาน
ประกาศกระทรวงแรงงาน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพที่เหมาะสม
โดยมีการให้ สานักงานจัดหางานทุกแห่งจัดให้ มีเจ้าหน้าที่ในการให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน และบริการจัดหางานที่ตรงความต้องการของผู้สูงอายุ มีการจัดอบรมทักษะอาชีพหรือฝึกอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุตามอัธยาศัย มีศูนย์กลางข้อมูลทางการอาชีพและตาแหน่งงานสาหรับผู้สูงอายุและจัดหาอาชีพที่
เหมาะสมตามควรแก่อัตภาพให้แก่ผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมเป็นผู้ดาเนินการฝึกอาชีพและประกอบอาชีพที่เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ โดยให้ได้รับสิทธิ ประโยชน์
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
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(2.4) นโยบายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ
(2.4.1) นโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เป็ น นโยบายซึ่งแถลงต่อรัฐ สภา เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2554 โดยมีนโยบายด้านแรงงาน
ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ นโยบายนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทา สถานประกอบการ และ
แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายโดยให้ความสาคัญในด้าน
ความปลอดภัยในการทางานและสวัสดิการแรงงาน และดู แลหลักประกันความมั่นคงในการทางานแก่ผู้ ใช้
แรงงาน และส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้น
เพื่อผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครอง
และส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ
แม้ว่านโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะไม่ได้กาหนดเป็นแนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างแรงงานผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะก็ตาม แต่นโยบายดังกล่าวก็ได้มุ่งยกระดับการจ้าง
งาน โดยยึ ดถือเอาสิ ทธิป ระโยชน์ และความต้องการของแรงงานเป็ นจุดส าคัญ ซึ่งในกรณี ที่ ผู้ สู งอายุที่ ยังมี
สมรรถนะ มีความสามารถและยังต้องการที่จะทางาน ก็ย่อมได้รับการปฏิบัติที่มีมาตรฐานจากนโยบายดังกล่าว
เช่นเดียวกับแรงงานอื่น ๆ ทั่วไป
(2.4.2) นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันโอชา
เป็นนโยบายที่เน้นให้เกิดการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรี ยมระบบ
การดู แ ลในบ้ าน สถานพั กฟื้ น และโรงพยาบาล ที่ เป็ น ความร่ว มมื อ ของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุ มชน และ
ครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
(2.4.3) นโยบายกระทรวงแรงงาน
นโยบายดังกล่าว กาหนดขึ้นโดยร้อยตารวจเฉลิม อยู่บารุง ซึ่งรับตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานในสมัยนั้น โดยมีการกาหนดภารกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติและดาเนินงานของกระทรวง
แรงงาน กล่าวคือ การส่งเสริมให้ป ระชาชนมีงานทา มีการพั ฒ นาทั กษะฝีมือแรงงานและให้ความคุ้มครอง
แรงงานรวมถึงการสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่แรงงาน ฯลฯ
(2.4.4) แผนผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1
พ.ศ. 2552
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ ด้านแรงงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และการรองรับสัง คมผู้สูงอายุอย่างมีสิทธิภาพ ซึ่งการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจ้างงานและการประกอบอาชีพในผู้สูงอายุนั้น ถูกกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ได้กาหนดมาตรการส่งเสริมการทางานและการหารายได้
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ของผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการทางานทั้งแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการ
ส่งเสริมการฝึกอาชีพและการจัดหางานให้เหมาะสมตรงตามความสามารถของผู้สูงอายุ
(2.4.5) แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)
จัดทาโดยสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นแผนยุทธศาสตร์
ฉบับหนึ่งที่มีความสาคัญในการพัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริมและการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในผู้สูงอายุ
โดยได้ มี ก ารก าหนดการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ในประเด็ น ดั งกล่ า วไว้ ในยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 : การคุ้ ม ครองและ
เสริมสร้างความมั่นคง หลักประกันในการทางานและคุณภาพชีวิตที่ดี
กาลังแรงงานเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยในการพัฒนาประเทศ หากกาลังแรงงานไม่ได้รับโอกาสและ
ไม่ได้รับการดูแลในเรื่องการประกอบอาชีพ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการสร้างหลักประกันที่ดีทาง
สังคม ก็จะไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดารงชีวิตอย่างยั่งยืนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์นี้จึงมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกาลังแรงงาน
การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทา เพื่อส่งเสริมให้กาลังแรงงานรวมทั้งผู้สูงอายุและคน
พิการได้มี งานท า มีรายได้ และได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมาย โดยดาเนิ นการส่ งเสริม การมีงานท า การ
ประกอบอาชีพอิสระ การแนะแนวอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การส่งเสริมการมีงานทาอย่างยั่งยืน
และหางานที่ได้รับการคุ้มครอง
การเสริมสร้างความมั่นคงในการทางานเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มี
ความปลอดภัยในการทางาน มีสภาพแวดล้อมและสภาพการทางานที่ดี ได้รับสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมและ
มีความสมานฉัน ท์ระหว่างแรงงานและผู้ประกอบกิจการ โดยดาเนินการคุ้มครองแรงงาน เสริมสร้างความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน และเสริมสร้าง
ระบบแรงงานสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึง โดยเป็นงานที่ใช้หลักบูรณาการและการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากนี้ ต้ อ งด าเนิ น การเสริม สร้ างคุณ ภาพชีวิ ตที่ ดีให้ แรงงานผ่ า นระบบประกัน สั งคม
ส่งเสริมระบบการออม เพื่อให้มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาล การพัฒนา
รู ป แบบและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ มุ่ ง เสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องแรงงานและด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก องทุ น มี
เสถียรภาพ
(2.4.6) แผนการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของผู้สูงอายุ
เป็ น แผนการดาเนิ น งานตามนโยบายประชารัฐเพื่อสั งคมของรัฐ บาล คสช. ซึ่งกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
และการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ โดยแรงงานใน
ระบบนั้ น มีแนวทางการดาเนิ นงาน ได้แก่ การส่งเสริม การมีรายได้และมีงานทาของผู้สู งอายุ ในกลุ่ มธุรกิจ
บริการและกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน รวมถึงการ
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รณรงค์แ ละสร้างแรงกระตุ้ น แก่สั งคม “ร่ วมมื อร่ ว มใจ จ้ างผู้ สู งวั ย ท างาน” ส่ ว นแรงงานนอกระบบนั้ น มี
แนวทางในการดาเนินงาน กล่าวคือ ผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและต่อยอดให้วิสาหกิจ
ชุมชนเดิมให้มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ ผลักดันให้มีรายได้ และมีการทางานของผู้สูงอายุทั้งในและนอกชุมชน
(2.4.7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นอกจากรัฐบาลจะมีการดาเนินงานต่าง ๆ ตามกรอบที่บัญ ญั ติไว้ในยุทธศาสตร์ช าติระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แล้วนั้น รัฐบาลนายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งได้กาหนดไว้ใน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มาใช้เป็นกรอบของการพัฒนาประเทศให้มั่นคง
มั่งคง และยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่
สาคัญเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุไว้ดังนี้
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเสริม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ในหั ว ข้ อ ที่ 3.2.4
การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดในการสนับสนุน
และส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุดังนี้
1. จัดทาหลักสูตรพัฒ นาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย
ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทางานร่วมกันระหว่างรุ่น
2. สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสม
สาหรับผู้สูงอายุ
3. สนับสนุนช่องทางการตลาด แหล่งเงินทุนและบริการข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบ
อาชีพสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
รวมถึงภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม ใน
หัวข้อที่ 3.2.4 เป็นการกาหนดแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยเน้นการส่งเสริม และจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม รวมถึงการได้รับการพัฒ นาทักษะให้
สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพและความเหมาะสมของแต่ละตัวบุคคล
4.1.1.3 กลไก
หน่ว ยงานที่กากับ ดูแลการจ้างงานคือ กระทรวงแรงงานซึ่งเป็ นหน่ วยงานหลักในการบริห าร
จัดการด้านแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย มีหน้าที่ ในการส่งเสริมการมีงานทา คุ้มครองการทางานและการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในการทางานให้แก่แรงงานทุกคน ดังนั้น แรงงานสูงอายุ เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความสาคัญ
เพราะในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงแรงงานมีนโยบายและแนวทางในการพัฒ นา
ศักยภาพของแรงงานสูงอายุ ส่ งเสริมให้ ผู้สู งอายุมีงานทา มีรายได้ที่เหมาะสม สอดคล้ องกับ ศักยภาพและ
ความสามารถของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และให้ความสาคัญในการส่งเสริมการจ้างแรงงาน
ผู้สูงอายุ เพื่อให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองได้ โดย
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มีภ ารกิจ และบริการด้านแรงงานส าหรับ ผู้สู งอายุ โดยสานั กงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยประสาน
หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบดาเนินการ เช่น กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน และสานักงานประกันสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการด้านแรงงานผู้สูงอายุ โดยมีหน้าที่ประสานงานหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (3) กาหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองส่งเสริม
และสนับสนุนในการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม ดังนี้
1. ประสานนโยบายและแผนงาน และบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสังกัดกระทรวง เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสิ ทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนด้านการ
ประกอบอาชีพ หรือ ฝึกอาชีพที่เหมาะสม
2. ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก โดยแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงแรงงาน
ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการ/คณะท างานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นผู้ สู ง อายุ เช่ น
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ คณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ คณะอนุกรรมการติดตามสิทธิ
ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เป็นต้น
3. ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านแรงงานสูงอายุในเรื่อง “การส่งเสริมการทางาน การหารายได้
การฝึกอาชีพ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการต่ออายุงานให้กับผู้สูงอายุ”

(2) กรมการจัดหางาน
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ ให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานและ
บริการจัดหางานที่ตรงกับ ความต้องการของผู้ สูงอายุ จัดอบรมเพิ่มทักษะหรือฝึ กอาชีพให้ แก่ผู้ สูงอายุตาม
อัธยาศัยรวมทั้งจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลทางอาชีพ และตาแหน่งงานสาหรับผู้สูงอายุ ณ สานักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด

(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการผู้สูงอายุร่วมในหลักสูตรปกติของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งจัดให้มีการฝึกเฉพาะกลุ่มให้กับผู้สูงอายุ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความสามารถให้เป็นวิทยากรหรือคณะอนุกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงาน

(4) กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งทาหน้าที่ในการส่งแสริมนายจ้าง ลูกจ้าง ให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
ด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินของลูกจ้าง เช่น การดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
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พอเพียง รู้จักการออมผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของลูกจ้างทั้ง
ก่อนและหลังเกษียณอายุเพื่อไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคม
4.1.1.4 การรองรับหลักการหรือมาตรการสากล
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุประเด็นการจ้างงานหรือการสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุที่ได้
ดาเนินการและกาลังดาเนินการโดยรัฐบาลนั้น จากการทบทวนเอกสารในหัวข้อต่าง ๆ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
รัฐบาลไทยได้ปฏิบัติตามภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ โดยประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคีของพันธกรณีดังกล่าว
ได้นาหลักการสากลมาบัญญัติรับรองไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ รวมไป
ถึ งการออกกฎหมาย และมาตรการต่ าง ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การด้ านสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ างประเทศ
ดังต่อไปนี้
(1) กติ ก าระหว่ างประเทศว่ าด้ ว ยสิ ท ธิท างเศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR)
กติ ก าดั ง กล่ า วเป็ น หนึ่ ง ในสนธิ สั ญ ญาหลั ก ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศภายใต้
สหประชาชาติที่ให้การปกป้องและคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมของบุคคลทุกคนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ โดยที่ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในภาคีกติกา ICESCR ซึ่งมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
2542 โดยการปกป้ อ งและคุ้ มครองสิ ท ธิท างเศรษฐกิ จ สั งคม และวัฒ นธรรมดั งกล่ าว มี ค วามสอดคล้ อ ง
เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการจ้างงานของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้อันเป็นกลไกที่
สาคัญในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
(2 ) อ นุ สั ญ ญ าว่ าด้ ว ย สิ ท ธิ ค น พิ ก าร (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities หรือ CRPD)
อนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยมีเนื้อหาสาระ
ส่งเสริมคุ้มครองและประกัน สิทธิให้ กับ คนพิการทั้งปวง ได้ใช้ประโยชน์ จากสิทธิมนุษยชนและเสรีภ าพขั้ น
พื้นฐานทั้งปวงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรี และการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
พิการทุกรูปแบบ โดยการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว รวมไปถึงผู้สูงอายุที่มีความพิการด้วย ดังข้อกาหนดใน ข้อ 27
รัฐภาคียอมรับสิทธิของคนพิการบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับบุคคลอื่นทั้งนี้รวมถึงสิทธิในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพ
โดยการท างานที่ ต นเป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กโดยอิ ส ระและได้ รั บ การยอมรั บ ในตลาดแรงงานและท างาน ใน
สภาพแวดล้อมการทางานที่เปิดกว้างร่วมกันและที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ ให้รัฐภาคีปกป้องและส่ งเสริมให้
การใช้สิทธิของคนพิการในการทางานดังกล่าวเป็นจริง รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความพิการในระหว่างการจ้างงาน โดย
การดาเนิ นตามขั้น ตอนที่เหมาะสม รวมถึงการตรากฎหมายและข้อ 28 มาตรฐานความเป็น อยู่และความ
คุ้มครองทางสังคมอย่างเพียงพอ กล่าวคือ รัฐภาคียอมรับถึงสิทธิของคนพิการในการได้รับความคุ้มครองทาง
สังคมและการอุปโภคสิทธินั้น โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการและให้รัฐภาคีดาเนิน
ขั้นตอนเพื่อปกป้องและส่งเสริมให้สิทธินี้เกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้รวมถึงมาตรการการประกันการเข้าถึงโปรแกรมการ
คุ้มครองทางสังคมและโปรแกรมลดความยากจนสาหรับคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็กพิการและ
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ผู้สูงอายุที่พิการและประกันการเข้าถึงโปรแกรมและสิทธิประโยชน์หลังการเกษียณอายุสาหรับคนพิการอย่าง
เท่าเทียม
(3) แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan
of Action on Ageing - MIPAA) ซึ่งเป็ น พั น ธกรณี ร ะหว่างประเทศด้านผู้ สู งอายุภ ายใต้กรอบขององค์การ
สหประชาชาติที่ไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิก สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการ คือ การขจัดปัญหาการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงานหรือการใช้แรงงานผู้สูงอายุ
(4) การขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในภูมิภาคอาเซียน กรอบอาเซียน ได้มีข้อตกลง
ความร่วมมือด้านผู้สูงอายุ ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
ในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ: การเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุในอาเซียน
(Kuala Lumpur Declaration on Ageing: Empowering Older Persons in ASEAN) ได้กล่าวถึงการเพิ่ ม
ขีด ความสามารถของผู้ สู งอายุ ในอาเซีย น พ.ศ. 2558 โดยมี เนื้ อ หาเป็ น การตระหนั ก ว่า ภู มิ ภ าคอาเซี ย น
จ าเป็ น ต้อ งปรับ การดูแ ลสุ ข ภาพและระบบการสนับ สนุน ทางสั งคมเพื่ อตอบสนองความท้ าทายใหม่ และ
ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สู งอายุให้แข็งแรง มีความกระตือรือร้นและสร้างสรรค์โดยจัดให้ มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและเกื้อหนุน โดยเนื้อหาสาคัญของแถลงการณ์นี้ที่มีส่วนส่งเสริมการจ้างงานของ
ผู้สูงอายุคือ การเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ ทาให้ผู้สูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ทางานสามารถอยู่ในระบบแรงงาน และทางานหาเลี้ยงชีพตนเองต่อไปได้
4.1.2 การคุ้มครองทางสังคม
4.1.2.1 สถานการณ์
การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) หมายถึง การดาเนินงานเพื่อให้ความคุ้มครอง หรือ
ให้หลักประกันทางสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบประกันสังคม และบริการสังคม
โดยให้ความสาคัญแก่กลุ่มประชากรที่ยากจนและด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับสิทธิทางสังคม อันเป็นความร่วมมือ
ในการดาเนินงานระหว่างภาครัฐและเอกชน231 นอกจากนี้ การคุ้มครองทางสังคมมีหลักการพื้นฐาน 4 ประการ
ประกอบด้วย232
ประการที่ 1 ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขขั้นพื้นฐานโดยถ้วนหน้า
ประการที่ 2 เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการโภชนาการ การศึกษา และการดูแลได้ด้วยการที่
ผู้ปกครองได้รับสิ่งที่มิใช่ตัวเงิน หรือไดรับเงินช่วยเหลือซึ่งไม่ควรต่ากว่าเส้นความยากจนที่ประเทศกาหนด

231

จาก ฐานความคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย, โดย เวทีภาคประชาชน, ม.ป.ป.
จาก การเจรจาระดับชาติบนฐานของการประเมินเรื่องการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย การคุ้มครองทางสังคม:
ความสาคัญอันดับแรกเชิงยุทธศาสตร์ของกรอบภาคีความร่วมมือเพื่อการพั ฒนาของสหประชาชาติและประเทศไทยสาหรับปี
พ .ศ 2 5 5 5 -2 5 5 9 , โด ย International Labour Organization (ILO), 2559, สื บ ค้ น จ า ก https://www.socialprotection.org/gimi/gess/RessourcePDF.do?ressource.ressourceId=24900
232
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ประการที่ 3 ทุกคนที่อยู่ในวัยทางานแต่ไม่สามารถ (หรือไม่ควร เช่น ในกรณีตั้งครรภ์) หาเงิน
มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างเพียงพอ ควรมีความมั่นคงทางรายได้ขั้นต่าจากการได้รับเงินช่วยเหลือ
ได้รับสิ่งที่มิใช่ตัวเงินหรือมีระบบประกันการว่างงาน
ประการที่ 4 คนชราและคนพิการมีความมั่ นคงทางรายได้โดยการได้รับเงินช่วยเหลือสาหรับ
คนชราและคนพิการหรือได้รับสิ่งที่มิใช่ตัวเงิน
ภายใต้หลักการคุ้มครองทางสังคมข้างต้น ในส่วนของคนชราและคนพิการนั้น รัฐบาลได้มีการ
ดาเนินมาตรการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ การบัญญัติกฎหมาย และกลไก เพื่อรองรับมาตรการสากลภายใต้
สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้
4.1.2.2 มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

(1) ยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้ รัฐ พึ งจั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ชาติ ในที่ นี้ จะขอกล่าวถึงยุ ท ธศาสตร์ที่ส อดคล้ องและเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทางสังคมใน
ผู้สูงอายุดังนี้

(1.1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า การพัฒนาผู้สูงอายุจะช่วยสร้างเสริมองค์ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
เอง และผู้สูงอายุจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยได้ ดังนั้น ต้องมี การยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในทุกช่วงวัย ตลอดจนการสร้างค่านิยม จิตสานึกที่ถูกต้องในการมอ ง
ผู้สูงอายุ อย่างมีคุณ ค่า ทั้งการปลูกฝั งระเบียบวินัย คุณ ธรรม จริ ยธรรม ค่านิย มที่พึงประสงค์ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองจากสังคมมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และมีความสุขในการดาเนินชีวิต

(1.2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ต้องสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทางสังคมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตสาหรั บทุกกลุ่มทุกวัย
โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยตามหลักอารยสถาปัตย์
(Universal Design) เช่น ทางเดินเท้า ระบบขนส่งสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ ที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ การลงทุน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ องให้ประชาชนในพื้นที่ชายขอบสามารถเข้าถึงข้อมูล
และการสื่ อสารได้ส ะดวกและรวดเร็ว กรณี ดังกล่าวผู้ สูงอายุบางรายจัดอยู่ในกลุ่มชายขอบเช่นกัน รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการดาเนินชี วิตให้แก่กลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น
นวั ต กรรมป้ อ งกั น การล้ ม ในผู้ สู ง อายุ หุ่ น ยนต์ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ การทดสอบภาวะสมองเสื่ อ มผ่ า นอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กายเทียมสาหรับผู้พิการ เป็นต้น

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 203

(2) กฎหมายและมาตรการทีเ่ กี่ยวข้อง
การคุ้มครองทางสังคมเป็นการสร้างการเข้าถึงในทุกพื้นที่ให้กับประชาชนในทุกระดับเพื่อให้ทุก
คนมี สิ ท ธิ แ ละใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วได้ ต ามที่ ก ฎหมาบรั บ รอง ดั ง นั้ น สิ ท ธิ ว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองท างสั ง คมจึ ง
ประกอบด้วยกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คาสั่ง ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ซึ่งตราขึ้นมาเพื่อให้ความคุ้มครอง
ผู้สูงอายุในทุกด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(2.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560233
รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้บัญญัติสิทธิและหน้าที่ของปวงชาวไทยซึ่ง
รวมถึงการคุ้มครองผู้สูงอายุด้วย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีสาระสาคัญใน
การคุ้มครองผู้สูงอายุ ดังนี้
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ได้ รั บ รองสิ ท ธิ เสรี ภ าพของผู้ สู งอายุ ให้ ได้ รั บ การคุ้ ม ครองมากขึ้ น กว่ า
รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2540 และ 2550 อาทิ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในมาตรา 27 วรรค
สาม บัญญัติว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุ ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือเหตุอื่นใด จะกระทามิได้ ” มาตรา 48 วรรคสอง บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” และ หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 71 วรรคสาม บัญญัติว่า “รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้ สู งอายุ คนพิ การ ผู้ ย ากไร้ และผู้ ด้อยโอกาส ให้ ส ามารถดารงชี วิตได้ อย่า งมีคุณ ภาพ และ
คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบาบัด
ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทาการดังกล่าว” จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญมีการบัญญัติเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมเพื่อป้องกันการละเมิดโดยมิชอบต่อผู้สูงอายุ ในมาตรา 27 รวมถึงมาตรา 48 มีการกาหนดให้
บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ เนื่องจากบุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ส่วน
ใหญ่ต้องเกษียณตัวเองตามกฎหมายหรือเป็นบุคคลว่างงาน จึงมีความยากลาบากในการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะ
ในกลุ่มครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมักมีหัวหน้าครอบครั วเป็นผู้สูงอายุ234 และในมาตรา 71 ได้กล่าวถึงภารกิจซึ่ง
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บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาได้ ในตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้สูงอายุตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560.
234
จาก สถาบันอนาคตไทยศึกษา ซีรี่ส์งานศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้า 8 ข้อเท็จจริง ความเหลื่อมล้าในไทย, โดย มูลนิธิ
สถาบั น อนาคตไทยศึ ก ษา, 2557, สื บ คั น จาก https://thaipublica.org/wp-content/uploads/2014/04/8-%E0%B8
%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%
A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A
B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3
%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_full_report.pdf?fbclid=IwAR17nR4h7MqG
Ojm1lSIjUez6enztg_L1CCydRsy75PbA92jfmCKTZ5Q9pgY
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รัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการเพื่อให้ประชาชนดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ จึงกล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ยังคงคานึงถึงสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุโดยให้ความสาคัญที่มากกว่าเดิม

(2.2) กฎหมายลาดับพระราชบัญญัติ
(2.2.1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ โดยได้
ก าหนดไว้อ ย่ างชั ด เจนในมาตรา 11 ทั้ งนี้ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ท้ อ งถิ่ น มี ห น้ า ที่
จัดบริการให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย เช่น ให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ หรือ กผส.
มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุ้มครอง
การส่งเสริม และการสนับสนุน สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ ทั้งส่วนของภาครัฐ รั ฐวิสาหกิจ
เอกชน ตลอดจนสถาบันครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 235 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
ผู้ สู งอายุ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2560 มีก ารแก้ไขในมาตรา 15 โดยให้ มี การเรี ยกเก็บ เงิน สนั บ สนุ น เข้ากองทุ น
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการให้เงินช่วยเหลือเพื่ อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จึงมีการเรียก
เก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับ สินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บ
จากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ดังนั้น ในภาพรวมกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นหัวใจสาคัญใน
การขั บ เคลื่ อ นขององคาพยพต่ า ง ๆ ตลอดจนการออกกฎหมาย ประกาศ กฎกระทรวง ค าสั่ ง ภายใต้
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
(2.2.2) พระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดสวั สดิการสังคมทั้งในส่วนของภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนส่งเสริ มและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรอื่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม จึงได้มีกาหนดบุคคลผู้เข้าข่ายได้รับการจัดสวัสดิการ
สังคม ตลอดจนภารกิจของหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องในการขับเคลื่อนตามกฎหมายฉบับนี้ อาทิ ในมาตรา 3 ได้ให้
คานิยามของสวัสดิการสังคมไว้ว่า “ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การ
พัฒ นา และการส่ งเสริ มความมั่ น คงทางสั งคม เพื่ อตอบสนองความจาเป็ นขั้น พื้น ฐานของประชาชน ให้ มี
คุณ ภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่ างทั่วถึง เหมาะสมเป็นธรรม และให้ เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้าน
การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทางาน และการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และ
บริการทางสังคมทั่วไป โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ” ส่วน ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม มีความหมายว่า “บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่ง
อยู่ในสภาวะยากลาบากหรือที่จาต้องได้รับความช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุ่มบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด” หรือในหมวด 1
แนวการจัดสวัสดิการสังคม มาตรา 5 วางหลักไว้ว่า การจัดสวัสดิการสังคมต้องคานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ คือ ต้อง
235

จาก สรุป สาระส าคัญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สูงอายุ พ.ศ. 2546, โดย ยงยุ ท ธ ภู่ป ระดับ กฤต, 2547, สื บ ค้น จาก
http://web.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_008.htm

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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คานึงถึงสาขาต่าง ๆ ที่จะดาเนิน การตามความจาเป็ นและเหมาะสม เช่น การบริการทางสังคม การศึกษา
สุขภาพอนามัย เป็นต้น หรือการกาหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดาเนินการ เช่น การส่งเสริมการ
พัฒ นา การป้องกัน หรือการบาบัดฟื้นฟู เป็นต้น โดยให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมด้วย
นอกจากนี้ ยั งมี การก าหนดคณะทางานและจาแนกภารกิ จ ออกเป็ น หลายฝ่ าย เช่น ให้ มี
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ หรือ ก.ส.ค. มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบและเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ระเบียบ ตลอดจนการกาหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการ
สั งคม รวมถึงให้ มี อ งค์ กรสาธารณประโยชน์ โดยกาหนดให้ มู ล นิ ธิห รื อสมาคมที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ในการจั ด
สวัสดิการสังคม สามารถขอรับการสนับสนุนเพื่อนาไปพัฒนาหรือส่งเสริมการจัดสวัสดิการได้ภายใต้มาตรฐาน
ของการจัดสวัส ดิการสั งคม เป็ น ต้น 236 ดังนั้ น กฎหมายฉบับนี้จึงเป็ นรากฐานสาคัญ ในการจัดสวัส ดิการให้
ประชาชนในทุกระดับ โดยต้องคานึงถึงความเหมาะสมและมาตรฐานเป็นสาคัญ
(2.2.3) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบั ญญัติดังกล่าวเป็นแบบแผนในการกระจายอานาจและกาหนดภารกิจแก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีป ระเด็น การคุ้มครองผู้สู งอายุในหมวด 2 การกาหนดอานาจและหน้ าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 17 (27) บัญญัติว่า “ให้มีการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และ ผู้ ด้อยโอกาส” นอกจากนี้ ให้ มีคณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาแผนกระจายอานาจ ตลอดจนกาหนดการจัดบริการสาธารณะ237
(2.2.4) พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
เป็นกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมีประเด็น
การคุ้มครองผู้สูงอายุในหมวด 2 คณะกรรมการและผู้ว่าการมาตรา 18 (13) วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การกาหนด
อัตราค่าโดยสาร ค่ าบริการ และค่าธรรมเนี ยมการใช้ท รัพ ย์ สิ น การให้ บ ริการและความสะดวกในกิจการ
รถไฟฟ้า ตลอดจนวิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร ค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวและกาหนดประเภทบุคคลที่
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชาระค่าโดยสาร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี”238 และในหมวด 5 คน
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จาก สรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546, โดย ยงยุทธ ภู่ประดับกฤต,
2547, สืบค้นจาก http://web.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_018.htm
237
จาก สาระสาคัญของ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ .ศ .2542, โดย ส านั กที่ ปรึ กษา กรมอนามั ย, 2561, สื บค้ นจาก http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?
filename=decen03
238
บุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ปรากฏใน ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการกาหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกาหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องชาระค่าโดยสารรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน พ.ศ. 2561 ดังนี้
ข้อ 8 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินลงกึ่งหนึ่ง
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โดยสาร มาตรา 59 บัญญัติว่า “ให้ รฟม. มีหน้าที่จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกแก่คนโดยสาร โดยเฉพาะคน
ทุพพลภาพ คนสูงอายุและเด็ก ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมแก่การใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า ” จะเห็นได้ว่า
การเดินทางเป็ น หนึ่งในวิถีชีวิต ของคนทุกคน ในกรณี ของผู้ สูงอายุ ย่ อมมีความแตกต่างจากคนปกติในทาง
กายภาพ ดังนั้น การดูแลเป็นพิเศษทั้งในส่วนของค่าโดยสารหรือสิ่งอานวยความสะดวกในยานพาหนะจึงมี
ความจาเป็นอย่างเพื่อเพื่อสูงอายุสามารถใช้บริการได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ
(2.2.5) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
เป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้พิการให้ได้รับความสะดวกและการบริการเป็นพิเศษตาม
ความเหมาะสมและสมศักดิ์ศรี ซึ่งในจานวนผู้พิการก็มีผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วย ดังนั้น ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้พิการจึง
ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายฉบับนี้

(2.3) กฎหมายลาดับรอง
(2.3.1) ประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เรื่ อ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการอานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในการบริการสาธารณะอื่น พ.ศ. 2547
เป็นกฎหมายว่าด้วยการอานวยความความสะดวกในการใช้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ
ในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีหน้าที่จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ให้บริการสาหรับผู้สูงอายุไว้เป็น
สัดส่วน ให้ บริการแก่ผู้ สูงอายุเป็นลาดับต้น หรือเป็นกรณี พิเศษ โดยเน้นบริก ารแบบเบ็ ดเสร็จ รวมทั้งจัดสิ่ ง
อานวยความสะดวกให้ แก่ผู้ สู งอายุ เช่ น รถเข็น นั่ง ไม้ เท้า ราว อุป กรณ์ ในห้ องน้ า ตลอดจนจัด ทาแผนผั ง
ช่องทางการให้บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
(2.3.2) ประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษย์ เรื่ อง การกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน พ.ศ. 2547
เป็นกฎหมายว่าด้วยการกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เช่น ให้สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ
ผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางการดาเนินงานด้านการพัฒนาตนเอง และการพัฒนา
สังคมผู้สูงอายุในชุมชนให้สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง เช่น การบริหารจัดการ การประสานงาน การจัด
(1) บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(2) เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร
ข้อ 9 ให้ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกินเก้าสิบเซนติเมตร
(2) คนพิการ โดยคนพิการดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจาตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้ก่อนใช้บริการ
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กิจกรรม และการดาเนิน งานด้านการเงิน ทั้งนี้ ให้ คานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้สู งอายุและความพร้อมของ
ชุมชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านความรู้ ความเข้าใจ การให้คาปรึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์
เพื่ อให้ การดาเนิ น งานด้านการพัฒ นาตนเอง และการพัฒ นาสั งคมผู้สู งอายุในชุมชนเข้มแข็ง และสามารถ
ดาเนินการได้ด้วยตนเอง เป็นต้น
(2.3.3) ประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เรื่ อ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริม และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2554
เป็นกฎหมายว่าด้วยการกาหนดหน่วยงานผู้มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการ
คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้ สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เช่น
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ จัดมุมบริการข้อมูลข่าวสาร มุมความรู้สาหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งจัด
ให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง ตลอดจนผลิตสื่อที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ
(2.3.4) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
พ.ศ. 2557
เป็ น กฎหมายว่ าด้ ว ยการก าหนดหนดวิธีป ฏิ บั ติ ในการขอรับ เงิน ช่ ว ยเหลื อ การจั ดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสองพันบาทตามคุณสมบัติที่ระบุในประกาศนี้ อาทิ มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป มีสัญ ชาติไทย ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒ นา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา เป็นผู้ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจน
ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ ในการขอรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคาขอที่สานักงานเขต สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคาขอต่อสานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ
ที่ว่าการอาเภอ หรือเมืองพัทยา หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น
(2.3.5) ประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อ ง กาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการ
คุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
เป็นกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการศึกษา และข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตสาหรั บผู้สูงอายุ อาทิ จัดบริการข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการทาฐานข้อมูลทางการศึกษา การฝึกอบรม
สาหรับผู้สูงอายุ สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการสาหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีส่วน
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ร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดทาหลักสูตรเกี่ยวกับผู้สูงอายุในการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึง
อุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
(2.3.6) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ตุลาคม 2554
สืบเนื่องจากการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในอัตราเดือนละ 500 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ยังไม่เพียงพอต่ อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงได้มีการแก้ไขให้จ่ายเบี้ยแก่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่
18 ตุลาคม 2554 ซึ่งเห็นชอบให้จ่ายเบี้ยแบบขึ้นบันได ดังนี้
ผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท
ผู้สูงอายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท
ผู้สูงอายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
และผู้ สู งอายุ 90 ปี ขึ้น ไป จะได้รับ 1,000 บาท ทั้ งนี้ ตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
(2.3.7) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
สืบเนื่องจากการจ่ายเบี้ยความพิการในอัตราเดือนละ 500 บาท ตามระเบี ยบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
พ.ศ. 2552 ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการซึ่งหมายรวมถึงผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุ ด้วย จึงได้
มีการแก้ไขให้ จ่ายเบี้ ย ความพิการเพิ่ มขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โดยอนุ มัติใน
หลักการให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จากเดิมรายละ 500 บาทต่อเดือน เป็นรายละ 800 บาท
ต่อ เดือ น ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็ น ต้ น ไป โดยมี ผ ลครอบคลุ ม ทั้ งองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้เป็นอัต ราเดียวกันทั้ง
ประเทศ ดังนั้น นอกจากผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดแล้ว หากผู้สูงอายุเป็นผู้
พิการด้วยย่อมได้รับสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้เช่นกัน

(2.4) นโยบายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ
(2.4.1) มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
เป็นข้อกาหนดที่ทาให้ผู้สูงอายุได้รับการปกป้อง ดูแล มีหลักประกันด้านสวัสดิภาพทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความยุติธรรมทางสังคมในการพัฒ นาความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ อย่าง
สูงสุด เพื่อให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้และดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชน และสังคม
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ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือ ไม่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย 4 ข้อกาหนด
10 องค์ประกอบ ดังนี้239
ข้อ 1 ข้อกาหนดด้านความมั่นคงในชีวิต หมายถึง ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้มีความมั่นคงด้านสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูทางการแพทย์ มี 4 องค์ประกอบคือ ความมั่นคงด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย ด้าน
ชี วิ ต ครอบครั ว และการอยู่ ในชุ ม ชน และด้ า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น จ าแนกออกเป็ น 3
องค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ผู้สู งอายุควรได้รับการส่ งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้ มี
ความมั่นคงด้านสุขภาพ แบบองค์รวม ทั้งด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการ
ฟื้นฟูทางการแพทย์
องค์ประกอบที่ 2 ผู้สู งอายุควรได้รับการส่ งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้ มี
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง มีบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อผู้สูงอายุ
องค์ประกอบที่ 3 ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้ได้รับ
การดูแลให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข้อ 2 ข้อกาหนดด้านการศึกษา หมายถึง ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพด้านการศึกษา
อบรม เรี ย นรู้ และการเข้ า ถึ ง บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เป็ น ประโยชน์ ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ จ าแนกออกเป็ น 2
องค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 4 ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้ได้รับ
การศึกษา อบรม เรียนรู้ ตามความสนใจ ความถนัด หรือความต้องการ
องค์ประกอบที่ 5 ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อต่าง ๆ
ข้อ 3 ข้อกาหนดด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพด้านการมีงาน
ท ากั บ รายได้ และการมี ห ลั ก ประกั น ด้ า นการออมที่ ท าให้ ผู้ สู งอายุ รู้ สึ ก มั่ น คงในชี วิ ต จ าแนกออกเป็ น 2
องค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 6 ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้มีงาน
ทาและ/หรือมีรายได้
องค์ประกอบที่ 7 ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมให้มีหลักประกันและการออม
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จาก การศึกษาการดาเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริม สวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุตาม
ข้อตกลงร่วมระหว่างสานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (น. 26-27), โดย ลักษมี มีแก้ว, 2556,
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), สืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
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ข้อ 4 ข้อกาหนดด้านสังคม หมายถึง ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม การปฏิบั ติศาสนกิจ ตามศาสนาที่ตนนับถือ การถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญ ญา จาแนกออกเป็ น 3
องค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 8 ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมให้ได้ปฏิบัติศาสนกิจที่ตนนับถือ
องค์ประกอบที่ 9 ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
องค์ประกอบที่ 10 ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมให้ได้ช่วยเหลือสังคมหรือเป็นที่พึ่งทางใจ
ให้กับคนวัยอื่น
(2.4.2) ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย
เป็นมาตรการว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้พิการไทย เนื่องจากผู้พิการมีสถานภาพที่ใกล้เคียง
กับผู้สูงอายุจึงต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นกัน สิทธิที่พึงได้รับมีหลาย
ประการ เช่น ข้อ 1 คนพิการ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิและเสรีภาพแห่งบุคคล ย่อมได้รับความ
คุ้มครองในฐานะพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมีสิท ธิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ภายใต้
ปฏิญญาฉบับนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ และโดยปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง ภาษา ถิ่น
กาเนิด เพศ อายุ หรือสถานะอื่นใด นอกจากนี้ยังบัญญัติถึงโอกาสในการได้รับการศึกษาตลอดชีวิต จัดให้มีสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เหมาะสม มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความพิการ เป็นต้น
(2.4.3) ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2542
เป็นมาตรการว่าด้วยการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น
ข้อ 1 ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศ รี ได้รับการ
พิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งและละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้และผู้พิการที่สูงอายุ
ข้อ 2 ผู้ สู งอายุ ค วรได้รับ โอกาสในการศึ ก ษาเรี ย นรู้และพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองอย่ าง
ต่อเนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการดารงชีวิต เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมรอบด้าน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนให้สมวัย
(2.4.4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นอกเหนื อ จากยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี ภาครั ฐ ยั งมี แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนซึ่งกาหนดทิศทางการบริหารประเทศควบคู่กับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี โดยแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติมีการกาหนดยุ ท ธศาสตร์ที่เกี่ย วข้องกับการ
คุม้ ครองทางสังคมไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในหัวข้อที่ 3.3.7 ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยาน
ประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่ อมล้าในสั งคม ในหั วข้อ 3.2.4
ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะ กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม
รวมถึงการได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ และความเหมาะสมของ
แต่ล ะบุ คคล พร้ อมทั้ งส่ งเสริ มบทบาทของกลุ่ ม ข้างต้ นให้ มี ส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารและการตัด สิ น ใจทั้ งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
(2.4.5) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของผู้สูงอายุและบุคคลในช่วง
วัยอื่นให้เห็นความสาคัญในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต สามารถอยู่ร่วม
ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และจะได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการดู แลผู้สูงอายุอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ด้ า นการเตรียมความพร้อ มของประชากรเพื่ อ วัย สู งอายุ ที่ มี
คุณภาพ เป็นมาตรการส่งเสริมให้มีการออมตั้งแต่วัยทางาน ส่งเสริมการศึ กษาตลอดชีวิตโดยเฉพาะองค์ความรู้
ด้านผู้สูงอายุ และการปลูกจิตสานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุโดยส่งเสริมให้ มี
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้ มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ เป็ นมาตรการที่
สนับสนุนการคุ้มครองรอบด้าน ทั้งรายได้ หลักประกันสุขภาพ ความเข้มแข็งของครอบครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
และการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการวิจัยด้าน
ผู้สูงอายุมากขึ้น และพัฒนาระบบข้อมูลด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบฐานข้อมูลที่สาคัญด้าน
ผู้สูงอายุ
4.1.2.3 กลไก
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุ เช่น

(1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เป็นหน่วยงานหลักที่กากับดูแลบริบทสังคมโดยรวมด้านการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้
ขีดความสามารถ และระบบสวัส ดิการที่ เหมาะสมต่อประเทศ ดังนั้ น ขอบข่ายภารกิจ ของกระทรวงฯ จึง
ครอบคลุมการดูแลคนในทุกช่วงวัยตลอดจนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
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(2) กรมกิจการผูส้ งู อายุ
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการ
ส่ งเสริม และพั ฒ นาศั กยภาพ การจั ด สวัส ดิ การ และการคุ้ มครองพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิผู้ สู งอายุ จึงมี บทบาทในการ
เสนอแนะนโยบายและแผนหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางการส่งเสริม ตลอดจนพัฒนามาตรการ
กลไก มาตรฐาน และนวัตกรรมเพื่อผู้ สูงอายุ นอกจากนี้ยังสนั บสนุ นและประสานความร่ วมมือกับองค์กร
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

(3) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เช่นกัน มีหน้าที่ใน
การพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการให้บริการ
สวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. คนเร่ร่อน ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 2. คนไร้
ที่พึ่ง ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม และ 3. คนขอทาน กลุ่มคนเหล่านี้หมายรวมถึงผู้สูงอายุด้วยซึ่งมี
ทัง้ กรณีถูกทอดทิ้ง ยากจน และเป็นขอทาน จะได้รับการอุปการะจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

(4) กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบาบัดทุกข์บารุงสุขและกากับกิจการทุกอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ในกรณีผู้สูงอายุโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา ภายใต้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดให้หน่วยงานทั้ง 3 บริหารจัดการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตามแบบขั้นบันไดและการจ่ายเบี้ยความพิการด้วย

(5) กระทรวงศึกษาธิการ
กากั บ ดูแ ลและพั ฒ นาหลั ก สู ตรการศึก ษาส าหรับ ผู้ สู งอายุ ให้ ส ามารถศึ กษาได้ ต ลอดชี วิ ต
เนื่ องจากผู้สูงอายุเป็น ประชากรซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว กล่าวคือ เป็ นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความ
ชานาญที่มีคุณค่า และเป็นสายใยแห่ งครอบครัวเชื่อมต่อระหว่างบุคคลในช่วงวัยต่าง ๆ แต่ขณะเดียวกันก็มี
ปัญหาในด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาด้านสังคม และด้านเศรษฐกิ จที่เพิ่มมากขึ้นกว่าวัยอื่น ดังนั้น หลักสูตร
สาหรับผู้สูงอายุจึงต้องมุ่งพัฒ นาให้ มีศักยภาพใน 3 ด้าน คือ สุขภาพ การมีส่วนร่วม และความมั่งคง ซึ่ งจะ
สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวหรือรับมือกับสถานการณ์ทางสุขภาพ ตลอดจนการดาเนินชีวิตโดยลดการเป็น
ภาระครอบครัว

(6) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ เป็ น องค์ ก รอิ ส ระตามรัฐ ธรรมนู ญ มี ห น้ าที่ ในการ
ตรวจสอบ รายงาน หรือรับข้อร้องเรียน การกระทาหรืองดเว้นการกระทาอั นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒ นาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนควบคู่กับสหวิชาต่าง ๆ
ตลอดจนการเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ ต่อรัฐบาล

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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เพื่อส่งเสริมให้มีเครื่องมือที่สามารถแก้ไข เยียวยา ตลอดจนยกระดับสิทธิมนุษยชนของประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่
ได้ดาเนินการเกี่ยวข้องกับผู้สู งอายุ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาจากการเปิดรับ
เรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในผู้สูงอายุ เช่น รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 815-816/2558 ว่าด้วยข้อ
ร้องเรีย นกรณี การจ่ ายเงิน เบี้ ย ยั งชีพผู้ สู งอายุ และคนพิการ ไม่เป็น ธรรม ซึ่งคณะกรรมการสิ ทธิมนุษ ยชน
แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเห็นต่อกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
ฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ โดยเป็นการให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อป้องกันผู้สูงอายุและคนพิการถูกลิดรอนสิทธิในการ
ได้รับเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ240
หรือรายงานผลการตรวจสอบ ที่ 184/2559 ว่าด้วยข้อร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับการ
ขึ้น ทะเบีย นผู้ สู งอายุ และไม่ได้รับ เงิน เบี้ ยผู้ สู งอายุย้ อนหลั ง ซึ่งคณะกรรมการสิ ทธิมนุษ ยชนแห่ งชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเห็นต่อกระทรวงมหาดไทยให้ดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
เพื่อตรวจสอบและป้องกันการตกหล่นของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและสามารถคัดกรองผู้ที่ได้รับสวัสดิการ
หรือสิทธิป ระโยชน์ อื่น จากรัฐอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีความเห็ นต่อกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งขยายระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนขยายระยะเวลาในการ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเพิ่มมากขึ้น241
หรือรายงานผลการตรวจสอบ ที่ 151-155/2561 ว่าด้วยข้อร้องเรียนกรณีผู้สูงอายุที่รับโทษ
อยู่ในเรือนจาไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มีความเห็นว่า การที่ผู้สูงอายุที่รับโทษอยู่ในเรือนจา แม้ว่าจะได้รับสวัสดิการอื่นจากภาครัฐ เช่น เครื่องนุ่งห่ม
ยา อาหาร และสิ่งของจาเป็นตามมาตรฐานขั้นต่า ก็ไม่ ถือว่ารัฐได้จัดให้มีเป็นพิเศษ อันเป็นเหตุให้สิทธิในการ
ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุสิ้นสุดลง ดังนั้น สิทธิในการได้รับเบี้ยผู้สูงอายุยังคงมีอยู่ต่อไป242
จากตัวอย่างทั้งสามจะเห็นว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบาทในการช่วยเหลือผู้
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีการดาเนินงานควบคู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ อนึ่ง ผู้สูงอายุมี
ความเสื่อมทางร่างกายและการรับรู้ต่าง ๆ จึงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ และแม้ว่าผู้สูงอายุจะเป็น
บุคคลต้องโทษในเรือนจา ก็ไม่เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุได้รับคุณภาพในการดูแลน้อยลง หรือถูกเลือกปฏิบัติในสถาน
การณือื่นได้

240

จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 815-816/2558 เรื่อง สิท ธิในการได้รับสวัส ดิการจากรัฐ สิท ธิค นพิ การและ
ผู้สูงอายุ กรณีกล่าวอ้างว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ไม่เป็นธรรม.
241
จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 184/2559 เรื่อง สิทธิในการได้รับสวัสดิก ารจากรัฐ สิทธิคนพิการและผู้สูงอายุ
กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และไม่ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุย้อนหลัง.
242
จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 151-155/2561 เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการได้รับสวัสดิการ
จากรัฐ กรณีกล่าวอ้างว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเรือนจาไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.
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4.1.2.4 การรองรับหลักการหรือมาตรการสากล
ในเวทีระหว่างประเทศการการคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุเป็นวาระในระดับโลกที่ถูกกล่าวถึง
และให้ความสาคัญมาโดยตลอด การคุ้มครองเป็นประเด็นใหญ่ในการให้นิยามแต่โดยหลักการแล้วเป็นการให้
ผู้สูงอายุมีสิทธิและอานวยความสะดวกให้สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ เมื่อพิจารณาลงไปสิทธิผู้สูงอายุต้องมีการ
สร้างความเข้าใจ หมายถึง ระดับการรับรู้ต้องชัดเจนจึงจะสามารถใช้สิทธิในทุกด้านได้อย่างถูกต้อง เช่น อาหาร
ที่อยู่ อาชีพ สุขภาพ กฎหมาย การศึกษา เป็นต้น ฉะนั้น การคุ้มครองจึงเป็นกุญแจสาคัญที่นาไปสู่การเข้าถึง
สิ ทธิประโยชน์ อื่น ๆ ภายใต้แนวทางดังกล่ าวสนธิสั ญ ญาระหว่างประเทศที่ เกี่ย วข้องกับ ผู้ สู งอายุ ด้านการ
คุ้มครองทางสังคมมีอยู่มากและมีความสอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศ
ไทยได้เข้าเป็ นภาคีในสนธิสัญญาดั งกล่าว โดยมีความสาคัญ ของการจัดทาตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในสังคม ต้อ งสามารถอยู่ร่วมกับคนในช่วงวัยอื่นได้อย่างสง่างามและสมศักดิ์
ศรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) แผนปฏิบั ติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สู งอายุ (The Madrid International
Plan of Action on Ageing)
องค์การสหประชาชาติ (United nations: UN) จัดให้มีการจัดการประชุมสมัชชาระดับโลกว่า
ด้ว ยผู้ สู งอายุ ครั้งที่ 2 (The 2nd World Assembly on Ageing) ณ กรุ งมาดริด ประเทศสเปน ในปี พ.ศ.
2545 ซึ่งผลการประชุมได้สร้างแผนปฏิบัติ การระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูง อายุโดยมีเป้าหมายใน
การพัฒ นาผู้ สูงอายุ 3 ด้าน คือ 1. ผู้ สูงอายุ กับการพัฒ นา (older persons and development) 2. สู งวัย
อย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (advancing health and well-being into old age) และ 3. การสร้างความ
มั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม (ensuring enabling and supportive environment)
เป้าหมายการพัฒ นาทั้งสามด้านเพื่อให้ป ระเทศภาคีมีกรอบในการดาเนินงานร่วมกัน ประเทศไทยในฐานะ
สมาชิก UN จึงได้ดาเนินการให้สอดคล้องภายใต้แผนดังกล่าว เช่น แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25452564 ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ตลอดจนกฎหมายลาดับรองที่หลายกระทรวงออกโดยสอดคล้องกับการคุ้ม ครอง
ผู้สูงอายุทั้งประเด็นความปลอดภัย การอานวยความสะดวก การศึกษา หรือสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น
(2) อนุ สั ญ ญาว่ าด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี ในทุ ก รู ป แบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW)
อนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ เป็ น อนุ สั ญ ญาภายใต้ ก รอบของสหประชาชาติ โดยสมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง
สหประชาชาติมีมติเห็นชอบในปี 1997 สืบเนื่องจากการแบ่งแยก กีดกัน จากัด โดยตัดสินจากเพศ เป็นการ
ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ สร้างความเหลื่อมล้า และเป็นการกดขี่ข่มเหง จาต้องขจัดการเลือกปฏิบัติเช่นว่านี้
ในทุกรูปแบบ ประเทศไทยซึ่งเข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528 และรัฐภาคีมีหน้าที่รักษาและสร้างความ
เสมอภาคแห่งเพศในประเทศของตน โดยการทบทวนและยกเลิกบทบัญญัติที่เป็นการขัดหรือแย้งต่ออนุสัญญา
ฉบับนี้ และจัดให้มีกฎหมายใหม่ที่ปลดเปลื้องเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนใช้ป้องกันไม่ให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบทั้งในภาครัฐ เอกชน ตลอดจนภาคประชาชน ทั้งนี้ เพศหญิงในสังคมยังถูกมองว่ามี
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ความเปราะบางหรือไม่เท่าเทียม ในทางเดียวกันผู้สูงอายุก็ถูกมองว่าเป็นกลุ่มชายขอบที่แ ตกต่างจากคนปกติ
ทั่ ว ไปจึ ง เกิ ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ได้ ง่ า ย เช่ น สิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ ผุ้ สู ง อายุ ค่ า โดยสาสาธารณะ
ประสิทธิภาพในการทางานที่ยังดีอยู่แม้ว่าจะอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่ได้รับโอกาสในการจ้างงาน ด้วยบริบทเช่นว่า
นี้อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบจึงเปรียบเสมือนโมเดลในการพัฒนาต่อยอดสู่
การขจัดการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
(3) กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างพลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International
Convenant on Civil and Political Rights: ICCPR)
เป็ น กติ ก าภายใต้ ก รอบของสหประชาชาติ เช่ น กั น โดยสมั ช ชาใหญ่ แ ห่ งสหประชาชาติ มี ม ติ
เห็นชอบในปี 1966 กติกาฉบับนี้เป็นการให้คามั่นสัญญาและจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่เ กี่ยวข้องภายใต้กติกา
ดังกล่าว ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 และรัฐภาคีมีหน้าที่ต้องเคารพและประกันสิทธิ
ของบุคคลในประเทศของตน รวมถึงการห้ ามเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นกาเนิด หรือสภาพอื่นใด ตลอดจน
การมีเสรีภาพทั้งเสรีภาพในศาสนา เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการมีชีวิต เสรีภาพจาก
การถูกทรมาน การห้ามมิให้บุคคลถูกจับกุมตามอาเภอใจ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
เป็ นต้น ทั้งนี้ สิทธิและเสรีภ าพดังกล่าวทุกคนได้รับมาเหมือนกัน การแสดงออกจึงต้องได้รับการเคารพบน
พื้นฐานที่ทุกคนต้องเท่าเทียม โดยเฉพาะในผู้สูงอายุซึ่งถูกมองเป็นกลุ่มชายขอบ การแสดงออกหรือเรียกร้อง
เพื่อ ใช้สิ ท ธิเสรีภ าพดังกล่ าวจึงแทบเป็ น ไปไม่ได้ สั งคมส่ ว นรวมจึ งต้องช่ว ยเหลื อในการเป็ นกระบอกเสี ย ง
สนับสนุนและดึงคนเหล่านี้เข้ามายังศูนย์กลางและใช้กติกาเดี ยวกัน กฎหมายเดียวกัน ในการดาเนินชีวิตไม่ใช่
หลงลืมและปล่อยให้คนเหล่านี้หลุดวงจรของสังคมกลายเป็นกลุ่มที่ถูกทอดทิ้ง
(4) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)
เป็นอนุสัญญาภายใต้กรอบของสหประชาชาติเช่นกัน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติ
เห็นชอบในปี 1965 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และรัฐภาคีมีพันธกรณีในการขจัด
การเลือกปฏิบัติ ต่อ เชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย ชาติกาเนิด หรือเผ่าพันธุ์ ป้องกันและส่ง เสริมการขจัดการเลือก
ปฏิบัติภายในประเทศด้วยกฎหมาย นโยบาย ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้ อง เช่น ห้ามการโฆษณาชวนเชื่อที่มี
เนื้อหาเป็นการเลือกปฏิบัติ การเยียวยาผู้ถูกละเมิด การประกันสิทธิอันเท่าเที ยมกันของบุคคลภายใต้กฎหมาย
ทั้งในด้านสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิท ธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการให้ความสาคัญ
ด้านมาตรการในการศึกษา วัฒนธรรรม และข้อมูลเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ทั้งนี้ ในประเทศไทยมี
กลุ่มชาติพันธุ์จานวนมากกลุ่มเหล่านี้ เป็นพลเมืองดั่งเดิมของประเทศ สร้างภูมิลาเนาและอยู่อาศัยมาก่อนการ
เกิดขึ้นของสังคมเมือง ปัจจุบันคนเหล่านี้ยังคงอาศัยในพื้นที่ห่างไกลและดารงชีวิตตามวั ฒนธรรมดั่งเดิม โดยไม่
ออกมามีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง กลุ่มเหล่านี้จึงกลายเป็นกลุ่มชายขอบ ไม่มีชื่อหรือข้อมูลในทะเบียนราษฎร์
สิทธิและเสรีภาพไม่ใช่เรื่องแปลกของคนที่นี่เพราะไม่เคยได้รับ แต่ปัจจุบันความช่วยเหลือลงไปสู่คนกลุ่มนี้มาก
ขึ้นจากการบริจาคสิ่งของจาเป็นในการดารงชีวิต ดังนั้น แม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่ต้องการออกมาสู่สังคมภายนอก
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แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธคนเหล่านี้หรือทอดทิ้งได้ไม่เพียงแค่ผู้สูงอายุแต่หมายรวมถึงทุกคนทุกกลุ่มของกลุ่มชาติ
พันธุ์ในประเทศไทย
(5) อนุ สั ญ ญาว่าด้ว ยสิ ท ธิของคนพิก าร (Convention on the Rights of the Persons with
Disabilities: CRPD)
เป็นอนุสัญญาภายใต้กรอบของสหประชาชาติเช่นกัน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติ
เห็ น ชอบในปี 2006 อนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ เน้ น การขจั ด อุ ป สรรคจากภายนอก ซึ่ งเป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ของความ
ยากล าบากในการดาเนิ น ชีวิตของผู้ พิ การ ตลอดจนการแก้ไขความเสี ย เปรียบทางสั งคมของคนพิ การ ซึ่ ง
ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติและขัดขวางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็น อย่างยิ่ง ประเทศไทย
เข้าเป็ น ภาคีเมื่อวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2551 และรัฐภาคี มีพัน ธกรณี ในการสร้างการเคารพศักดิ์ศรีที่มีมาแต่
กาเนิด เสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตนเอง ความเป็นอิสระของบุคคล การไม่เลือกปฏิบัติในสตรีพิการ เด็ก
พิการ การมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิ ภาพในสังคม การเคารพความแตกต่าง ความเท่าเทียมของ
โอกาส ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงและการสร้างความตระหนั ก เกี่ย วกั บ คนพิ การในสั งคม ทั้ งนี้
ผู้สูงอายุบางคนเป็นผู้พิการมีความยากลาบากในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการมากกว่าผู้สูงอายุทั่วไป หรือผู้สูงอายุที่
ไม่มีความพิการแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็มีสถานภาพไม่ต่างจากผู้พิการ ดังนั้น การดูแลผู้ สูงอายุต้องอิงมิติผู้พิการ
ควบคู่ไปด้วย
จากที่กล่าวมา สนธิสั ญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมจึงไม่เพียงให้ความ
คุ้มครองแก่บุคคลหรือกลุ่มใดเป็นพิเศษ แต่ต้องได้รับความคุ้มครองอย่ างเท่าเทียม เหมาะสมตามช่วงวัยและ
เพศตามหลักความเป็นมนุษย์
4.1.3 อาหารและทีอ่ ยู่อาศัย
4.1.3.1 สถานการณ์
อาหารและที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ จึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคน
พึงมีและได้รับการสงเคราะห์ตามความเหมาะสม สาหรับลักษณะที่พึงประสงค์ในการมีสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ
ทั้งในส่วนอาหารและที่อยู่อาศัยจะมีความแตกต่างจากคนในช่วงวัยอื่น เนื่องด้วยสภาพทางกายภาพที่บอบบาง
จึงต้องได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ
ผู้สูงอายุ คือ ผู้ ที่มีพัฒ นาการทางร่างกายจนถึงขีดสุ ดแล้ว การเปลี่ย นแปลงภายในร่างกายจะ
เป็นไปใน ด้านเสื่อมสลายมากกว่าการสร้างเสริม เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุการทางานของระบบประสาทจะด้อยลง
อาจมีปัญหาทางช่องปาก เช่น เป็นโรคฟันผุหรือไม่มีฟันทั้งปาก ต่ อมน้าลายหลั่งน้าลายออกมาน้อยลง มีผลทา
ให้ การบดเคี้ยวอาหารทาได้ไม่ดี เมื่ออาหารมาถึงกระเพาะจะมีปัญหาด้านการย่ อยและการดูดซึม เนื่องจากใน
กระเพาะอาหารหลั่งน้าย่อยออกมาน้อยลง เมื่อผ่ านมาถึงลาไส้ใหญ่ก็จะเกิดการสะสม เกิดเชื้อแบคทีเรียใน
ลาไส้ใหญ่และปล่อยก๊าซออกมาทาให้ท้องอืด และการเคลื่อนไหวของลาไส้จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าคนวัย

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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หนุ่มสาวทาให้เกิดอาการท้องผูกได้ 243 ทั้งนี้ อาหารเป็นสิ่งจาเป็นที่ขาดไม่ได้ แม้ผู้สูงอายุจะมีการเผาผลาญ
พลั งงานที่ ล ดลง แต่ยั งคงมีความต้องการพลั งงานและสารอาหารที่ มีคุ ณ ภาพสู งเพื่ อการดารงชีวิต อย่างมี
คุณภาพ จึงควรกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
อาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับทุกวันควรเป็นอาหารต่อไปนี้244
1. เนื้อสัตว์ เนื้อปลาและเนื้อไก่จะมีความนุ่ มมากกว่าเนื้อชนิดอื่น แต่ควรระวัง ก้างปลา
เนื่องจากการเคี้ยว การกลืน ไม่ดีเท่าในวัยหนุ่มสาว การปรุงเนื้อสัตว์ทุกชนิด ควรปรุงให้นุ่มพอที่จะเคี้ยวได้ด้วย
2. ถั่วเมล็ดแห้งควรปรุงสุกโดยการต้มให้เปื่อยนุ่ม
3. ผู้สูงอายุควรได้รับผักและผลไม้ทุกวัน เพื่อช่ วยให้ร่างกายได้รับวิตามินและเกลือแร่ และ
ควรต้มหรือหนึ่งให้สุกก่อน ผลไม้ควรเป็นผลไม้ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม เคี้ยวง่าย เช่น มะละกอสุก กล้วยสุก แตงโม
ส้ม น้าผลไม้ ส่วนผลไม้ที่มีเนื้อแข็งควรนามาปั่นหรือบดให้ละเอียดก่อน
4. ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวสวย ข้า วต้ม ข้าวเหนียว ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่
ขนมปัง ควรได้รับพอสมควร วันละ 3-4 ถ้วยตวง
5. ในผู้สูงอายุควรได้รับน้าดื่มวันละ 30-35 มิลลิลิตรต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ประมาณ
6-8 แก้วต่อวัน
ส่ วนด้านที่ อยู่ อาศั ย จะต้องจัดสิ่ งอานวยความสะดวกให้ เหมาะสมกับ ผู้ สู งอายุ ประกอบด้ ว ย
ส่วนประกอบที่ติดตั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่ออานวยความสะดวกในการใช้อาคารสาหรับผู้สูงอายุ
ซึ่งสาคัญต่อการใช้บริการของผู้สูงอายุ เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมักเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่
ไม่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ สิ่งอานวยความสะดวกในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุคือสิ่งที่ผู้สูงอายุคุ้นเคยหรือใช้งาน
เป็นประจา ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็น 8 องค์ประกอบ ได้แก่245
1. ทางเดินเข้าบ้าน (จากประตูรั้ว ถึงประตูหลัก)
2. บันไดภายนอก
3. ทางลาด
4. ประตูหลัก (ประตูเข้าบ้าน)
5. บันไดภายในบ้าน
6. ห้องนอนผู้สูงอายุ
7. ห้องน้าผู้สูงอายุ
8. ทางเดินภายในบ้าน (จากประตูหลักถึงห้องนอนและห้องน้า)
243

จาก อาหารผู้สูงอายุ, โดย สุพัตรา แสงรุจิ, 2555, สืบค้นจาก http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hph/
admin/news_files/145_49_1.pdf
244
จาก อาหารสาหรับผู้สูงอายุ , โดย โรงพยาบาลราชวิถี , ม.ป.ป., สืบค้นจาก http://110.164.68.234/nutrition/
index.php?option=com_content&view=article&id=8:2012-06-23-09-54-15&catid=10:-10
245
จาก คู่มือการจัดสิ่งอานวยความสะดวก โครงการ “การจัดการความรู้อาคาร – สถานที่ ที่เป็นมิตรสาหรับผู้สูงอายุ”
(น. 3), โดย ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2556, กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
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โดยองค์ประกอบดังกล่าวควรมีอย่างครบครันและเหมาะสมสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
การคุ้มครองผู้สูงอายุด้านอาหารและที่อยู่อาศัยมีความสาคัญมาก เนื่องจากผู้สูงอายุมีร่างกายที่
ความเสื่อมลงตามธรรมชาติ อวัยวะภายในเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพอย่างที่กล่าวในตอนต้น นอกจากนี้ยัง มีปัญหา
เรื่องช่องปาก เช่น ฟัน ร่วง ฟันผุ หรือไม่มีฟัน ต้องใส่ฟันปลอม จึงมีความลาบากในการรับประทานอาหาร
ดังนั้น อาหารสาหรับผู้สูงอายุต้องพิเศษกว่าช่วงวัยอื่น นอกจากนี้ สภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป กล้ามเนื้อ
อ่อนแรงลง สิ่งอานวยความสะดวกตลอดจนที่อยู่อาศัยต้องเหมาะสมหรือจัดให้เป็นมาตรฐานเหมาะสมตาม
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กรณีการคุ้มครองผู้สูงอายุด้านอาหารและที่อยู่อาศัยได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย
นโยบาย ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1.3.2 มาตรการทางกฎหมาย

(1) ยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้ รัฐ พึ งจั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลั ก
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ชาติ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้ องและเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้สูงอายุด้านอาหาร
และที่อยู่อาศัย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ตลอดจนคนพิการ รัฐต้องให้ความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมและสมศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
สิทธิขั้นพื้นฐานคือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค จึงละเลยไม่ได้ ยุทธศาสตร์ข้อนี้จึงเน้นการ
สร้ างความเท่าเทีย มซึ่งเป็ น สิ ทธิขั้นพื้ น ฐานประชาชนทุ กคนควรได้รับอย่ างเสมอภาค เป็ น มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อการดารงชีวิต โดยทุกฝ่ายสามารถเข้ามาร่ วมสร้างทั้งการสนับสนุนทางความคิด เงินทุน และลงมือ
ทาซึ่งมีส่วนช่วยลดช่องว่างของผู้ถูกทอดทิ้งในสังคมได้

(2) กฎหมายและมาตรการทีเ่ กี่ยวข้อง
กฎหมายได้ให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้สูงอายุด้านอาหารและที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะด้านที่
อยู่อาศัยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ สูงอายุจานวนมาก ในขณะที่ด้านอาหารไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นการ
เฉพาะ การตีความจึงต้องอยู่บ นพื้น ฐานเดียวกับคนปกติทั่วไป ทั้งนี้ การดูแลด้านอาหารและที่อยู่อาศัยได้
สอดแทรกไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญ กฎหมายแม่บท กฎหมายลาดับรอง นโยบาย ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย โดยสามารถจาแนกได้ดังนี้

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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(2.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560246
รัฐธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายสู งสุ ดของประเทศได้บัญ ญั ติสิ ทธิและหน้าที่ของปวงชาวไทยซึ่ง
กล่าวถึงการคุ้มครองด้านที่อาหารและที่อยู่ โดยไม่ได้ระบุถึงผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ แต่เป็นการสร้างภารกิจให้
รัฐดาเนินการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านตามความเหมาะสม ซึ่งถูกกล่าวถึงในหมวด 6 แนวนโยบายแห่ง
รัฐ มาตรา 71 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอั นเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน
ที่สาคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”

(2.2) กฎหมายลาดับพระราชบัญญัติ
(2.2.1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
การคุ้มครองผู้สูงอายุด้านอาหารและที่อยู่อาศัยเป็นพื้นฐานที่รัฐจัดหาให้สาหรับผู้สูงอายุซึ่งถูก
กาหนดในมาตรา 11 (10) ซึ่งวางหลักไว้ว่า รัฐจะดูแลการจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มแก่ ผู้สูงอายุ
ตามความจาเป็นอย่างทั่วถึง รวมถึงการอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่ซึ่งถูกกาหนดใน (5)
โดยวางหลักไว้ว่า ผู้สูงอายุจะได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการ
บริการสาธารณะอื่น

(2.3) กฎหมายลาดับรอง
(2.3.1) กฎกระทรวง กาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคาร สาหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548
กฎหมายฉบับนี้ออกโดยกระทรวงมหาดไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดรายละเอียดของสิ่ง
อานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการในอาคาร มีทั้งหมด 9 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 ป้ายแสดงสิ่ง
อานวยความสะดวก หมวด 2 ทางลาดและลิฟต์ หมวด 3 บันได หมวด 4 ที่จอดรถ หมวด 5 ทางเข้าอาคาร
ทางเดินระหว่างอาคาร หมวด 6 ประตูและทางเชื่อมระหว่างอาคาร หมวด 7 ห้องส้วม หมวด 8 พื้นผิวต่าง
สัมผัส และหมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม ซึ่งแต่ละหมวดมีการกาหนดขนาดพื้นที่ของสิ่งอานวย
ความสะดวกไว้ตลอดจนวิธีการจัดวางที่เหมาะสม ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นมาตรฐานขั้นต่าเพื่อรองรับ
การใช้บริการของผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นพิเศษ

246

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาได้ในตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้สูงอายุตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560.
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(2.3.2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 238) พ.ศ. 2544 เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์
พิเศษ
เป็ นกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาหารที่ ผ ลิ ตขึ้น เป็ น พิ เศษซึ่ งเป็ น อาหารที่ ผ ลิ ตขึ้ น โดยมี
กรรมวิธี สูตร หรือส่วนประกอบเฉพาะ เพื่อใช้ตามความต้องการพิเศษอันเนื่องมาจากสภาวะทางฟิสิกส์หรือ
สรีรวิทยา หรือความเจ็บป่วย หรือความผิดปกติของร่างกาย โดยมีลักษณะ รูปร่าง หรือชนิด และปริมาณของ
ส่วนประกอบแตกต่างไปจากอาหารชนิดเดียวกันที่ใช้โดยปกติอย่างเห็ นได้ชัด ซึ่งอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษนี้
แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ อาหารที่ใช้สาหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือผู้ที่มีส ภาพผิดปกติทางร่างกาย และ
อาหารที่ใช้สาหรับบุคคลผู้มีวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารเป็นพิเศษ เช่น อาหารสาหรับผู้ที่ต้องการควบคุม
น้าหนักตัว อาหารสาหรับผู้สูงอายุ อาหารสาหรับสตรีมีครรภ์ เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมายได้กาหนดวิธีการควบคุม
ทั้งขั้นตอนการผลิต เครื่องมือในการผลิต การเก็บรักษาอาหาร ตลอดจนฉลากที่มีความพิเศษกว่าปกติ เพื่อให้
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อและนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
(2.3.3) ประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เรื่ อ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหารและ
เครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจาเป็นอย่างทั่วถึง
เป็นกฎหมายว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ของผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับการช่วยเหลือจากรัฐ
จะต้องมีคุณสมบั ติตามที่กาหนดในประกาศนี้ ได้แก่ ผู้ สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย อาหาร และ
เครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ การดาเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้ อนเรื่องอาหารและ/หรือ
เครื่องนุ่งห่มให้พิจารณาช่วยเหลือตามความจาเป็นและเหมาะสม ไม่เกินวงเงินครั้งละสองพันบาท และจะช่วย
ได้ไม่เกินสามครั้งต่อคนต่อปี โดยถือตามปีงบประมาณ เป็นต้น
(2.3.4) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550
เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดศูนย์บริการผู้สูงอายุ ซึ่งให้บริการผู้สูงอายุที่มีฐ านะยากจน ไม่มีที่
อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ และไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้บริการ 4 ลักษณะ คือ 1. การให้บริการในเวลา
กลางวัน 2. การให้บริการแบบเช้าไป - เย็นกลับ 3. บ้านพักฉุกเฉิน สาหรับให้บริการผู้สูงอายุเป็นการชั่วคราว
ไม่เกิน 15 วัน และ 4. บ้านพักผู้สูงอายุโดยมีทั้งแบบไม่เสียค่าบริการและเสียค่าบริการ การขอเข้ารับบริการใน
ศูน ย์ พั ฒ นาการจั ดสวัส ดิก ารสั งคมผู้ สู งอายุ ในพื้ น ที่ กรุ งเทพมหานครให้ ยื่ นสมั ค รที่ กรมพั ฒ นาสั งคมและ
สวัสดิการ หรือสานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8 ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นสมัครที่สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์พั ฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาสังคม
จังหวัด
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(2.3.5) ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2558
เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดศูนย์บริการผู้สูงอายุ มีลักษณะการให้บริการเช่นเดียวกับระเบียบ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นศูนย์ที่รับดูแลผู้สูงอายุที่มีฐานะ
ยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือดูแล โดยมีทั้งแบบไม่เสียค่าใช้จ่ ายและเสี ย
ค่าบริการ
การขอเข้ าใช้ บ ริ การในศู น ย์ฯ ให้ ผู้ สู งอายุ ห รือ ผู้ เกี่ ย วข้อ งยื่ น สมั ค รขอใช้ บ ริก าร ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครให้ยื่นเรื่องที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคให้
ยื่นเรื่องที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด

(2.4) นโยบายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ
(2.4.1) มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ247
เป็นแนวทางสาหรับสถานประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่มีความเกี่ยวข้อง
ในการจัดสร้างบ้านพักผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของผู้สูงอายุ โดยกาหนดมาตรฐานที่
จาเป็นสาหรับบ้านพักผู้สูงอายุ จานวน 6 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 อาคารสถานที่ ควรมีลักษณะ เช่น
1. สถานที่ตั้งควรอยู่ในบริเวนปลอดภัยและไม่เป็นอันตราย
2. มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งชุมชน และสถานพยาบาลได้โดยสะดวก
3. จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมภายในอาคารและห้องพักอาศัย และจัดพื้นที่ส่วนกลาง
เป็นห้องหรือลานกิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอ เช่น มุมออกกาลังกาย มุม
นันทนาการ มุมพักผ่อน พื้นที่สีเขียว สถานที่ประกอบอาหาร และรับประทานอาหาร ห้องประกอบพิธีทาง
ศาสนา เป็นต้น
4. อาคารที่ให้บริการผู้อยู่อาศัยตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปควรมีลิฟท์โดยสารอย่างน้อยหนึ่งตัว ที่ผู้อยู่
อาศัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุสามารถควบคุมได้เอง และใช้ได้สะดวกและขึ้นลงได้ทกุ ชั้น
5. ทางเดิ นภายในอาคารควรมีขนาดกว้างไม่น้ อยกว่า 1.50 เมตร เพื่อให้ เก้าอี้ล้ อผ่ านได้
ระดับพื้นผิวเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีบันไดและทางลาดเชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร โดยขนาดความ
กว้างของบันไดทางเดียวกว้างอย่างน้อย 0.90 เมตร บันไดเดินสวนกันได้ กว้างอย่างน้อย 1.50 เมตร มีลูกตั้ง
ขนาด 0.15 เมตร ลูกนอนขนาด 0.30 เมตร และมีราวจับยาวต่อเนื่องในส่วนที่เป็นทางเดินทุกแห่งภายใน
อาคาร
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จาก มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ (น.1-41), โดย สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555, กรุงเทพ: โรงพิมพ์
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
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มาตรฐานที่ 2 ห้องพักอาศัย ควรมีมาตรฐาน เช่น
1. ระดับพื้นฐานเข้าห้องพักอาศัยมีระดับเสมอกับพื้นภายในห้องพักอาศัย ไม่มีธรณีประตู
2. ประตูเข้าห้องพักอาศัยเป็นแบบเปิดออกภายนอกหรือแบบบานเลื่อน มีขนาดกว้างไม่ต่า
กว่า 90 เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลักและไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตูปิดได้เอง
3. ภายในห้องพักอาศัยมีพื้นที่ตั้งแต่ 15 ตารางเมตรขึ้นไปและจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้ไม่น้อย
กว่า 3 ส่วน ได้แก่ ชุดที่นอน ห้องน้า และพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป
4. ระดับพื้นภายในห้องพักทุกส่วนมีระดับเสมอกัน วัสดุปูพื้นที่ไม่ลื่น และไม่มีสิ่งกีดขวาง
มาตรฐานที่ 3 อนามัยสิ่งแวดล้อม ควรมีมาตรฐาน เช่น
1. มี น้าสะอาดเพื่ อ อุป โภคบริโภคตามมาตรฐานคุณ ภาพน้ าที่ ทางราชการกาหนด และมี
ปริมาณเพียงพอตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง
2. มีระบบรองรับน้าเสียจากการใช้อุปโภคบริโภค และมีการบาบั ดน้าเสียให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และส่งผลให้เกิดโรค หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัย
3. มีที่กักเก็บสิ่งปฏิกูลและทาการบาบัดหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการ
เกิดโรคและการก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
4. มีการบริการเก็บ ขน และกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะให้แก่ทุกห้องพักอาศัย
มาตรฐานที่ 4 ผู้ให้บริการ ควรมีมาตรฐาน เช่น
1. ผู้ดาเนินการเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้ทาหน้าที่ดูแลการดาเนินงานให้บริการของพนักงานใน
บ้านพักผู้สูงอายุ โดยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านพักผู้สูงอายุ ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 มีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์
1.2 ส าเร็ จ การอบรมหลั ก สู ต รการดู แ ลผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งน้ อ ย 420 ชั่ ว โมง ที่ จั ด โดย
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.4 มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
2. พนักงานเป็นผู้ทาหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงานรับการติดต่อ การแจ้งเหตุ หรือเตือนภัย
แจ้งข่าวสาร อานวยความสะดวก ดูแลผู้สูงอายุในกรณีเจ็บป่วย หรือมีความเดือดร้อน จัดกิจกรรมและบริการ
ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพแก่ผู้อยู่อาศัย โดยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านพักผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตราส่วนพนักงาน
1 คน ต่อผู้สูงอายุที่อาศัย 15 คน ควรมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.2 ส าเร็ จ การอบรมหลั ก สู ต รการดู แ ลผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งน้ อ ย 420 ชั่ ว โมง ที่ จั ด โดย
กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
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2.3 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจาก
โรงเรียน สถาบัน หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง และสาเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า
70 ชั่วโมง ที่จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.5 มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือ น ไม่
สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
มาตรฐานที่ 5 การจัดการ ควรจัดให้มีสิ่งจาเป็น เช่น
1. จัดทารายชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของญาติ
หรือผู้ที่ติดต่อได้ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการติดต่อและดาเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ อยู่อาศัยในกรณีฉุกเฉิน
ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลต้องระมัดระวังต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสวัสดิภาพของผู้อยู่อาศัย
2. จั ด ระบบการติ ดต่ อและอานวยความสะดวก หรือ ช่ว ยเหลื อระหว่างผู้ ดาเนิ น การและ
พนักงานกับผู้อยู่อาศัยทุกห้องอาศัยทางโทรศัพท์ และสัญญาณบอกเหตุ หรือเตือนภัยที่เป็นเสียงและแสง
3. จัดให้พนักงานทุกคนได้รับการอบรมฟื้นฟู หรือเพิ่มเติมความรู้ทักษะและจิตสานึกเกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น การดูแลกิจวัตรประจาวัน การปฐมพยาบาล เป็นต้น
4. จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน
มาตรฐานที่ 6 การบริการ ควรมีเจ้าหน้าที่ให้การบริการในลักษณะ เช่น
1. ให้ คาปรึกษา แนะนา ความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ สู งอายุ ให้ แก่ผู้อยู่ อาศัย ทั้ งที่เป็ น
ผู้สูงอายุและผู้ที่อาศัยร่วมกับผู้สูงอายุ
2. ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในกรณีที่เจ็บป่วย หรือเกิดปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน
3. นาส่งผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยไปรักษาที่สถานพยาบาล
4. รับ การติดต่อและการแจ้งเหตุจ ากผู้พั กอาศัย และให้ ความช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกตามความจาเป็น
5. จัดหรืออานวยความสะดวกให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย
(2.4.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นอกเหนื อ จากยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี ภาครั ฐ ยั งมี แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนซึ่งกาหนดทิศทางการบริหารประเทศควบคู่กับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี โดยแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้สูงอายุด้านอาหารและที่อยู่อาศัยไว้ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ในหัวข้อที่ 3.4.3 ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษีที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
นวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้ บริโภค การติดฉลาก
โภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหารที่เข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพ
ในหัวข้อ3.6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่ง สาธารณะ อาคาร
สถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ในหัวข้อที่ 3.1.5 เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียงพอที่จะ
ดารงชีพได้ สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมือง สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจาเป็ นสาหรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ จะต้องมีการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับการจัดบริการภาครัฐ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการทั้งหมดและ
ร่วมใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ในการกาหนดเป้าหมายคนจน คนเกือบจน และกลุ่มประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุด เพื่อให้สามารถระบุประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
(2.4.3) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของผู้สูงอายุและบุคคลในช่วง
วัยอื่นให้เห็นความสาคัญในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต สามารถอยู่ร่วม
ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และจะได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลผู้สูงอายุอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองผู้สูงอายุด้านอาหารและที่อยู่อาศัยไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการส่ งเสริม และพั ฒ นาผู้ สู งอายุ เป็ น มาตรการส่ งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเองในเบื้องต้น ส่งเสริมการจัดระบบชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้มี
รายการส าหรับ ผู้ สูงอายุ ตลอดจนการส่ งเสริมและสนับสนุ นให้ ผู้ สู งอายุมีที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้ อมที่
เหมาะสมและปลอดภั ย โดยต้ อ งก าหนดมาตรฐานขั้ น ต่ าส าหรับ ที่ พั กอาศั ย และสภาพแวดล้ อ มผู้ สู งอายุ
สนับสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐ ชุมชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและจัดบริการด้านที่พักอาศัย
และระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม
(2.4.4) (ร่ า ง) กรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การด้ า นอาหารของประเทศไทย ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ. 2561 - 2579)
เป็นกรอบว่าด้วยการเชื่อมโยงมิติที่เกี่ยวข้องกับอาหารจากภาคการเกษตร การแปรรูป การ
บริการ สู่โภชนาการสุขภาพของผู้บริโภคตลอดจนถึงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการค้า เนื่องจากอาหารเป็น
ปัจจัยสาคัญของมนุษย์ และปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภครวมทั้งวัตถุดิบในการประกอบอาหารเปลี่ยนแปลงไป
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ตามบริบทของสังคมจึงจาเป็นต้องพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ มีคุณภาพ
และปลอดภัยสาหรับทุกคน กรอบดังกล่าวจึงได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาเป็นหลักคิดพื้นฐาน
และมีการนาองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติที่มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งคานึงถึงการปฏิรูปและพัฒนาด้าน
ต่ า ง ๆ โดยให้ ส อดรั บ กั บ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ของสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้
กรอบดังกล่าวประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
บริหารจัดการ ซึง่ จะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในอนาคต
(2.4.5) เครือข่าย Care Food
เป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้
คิดค้นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เกี่ยวกับผู้สูงอายุออกมาจาหน่าย รองรับการเติบโตของตลาดผู้สูงอายุในอนาคต
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ITAP) จึงได้ร่วมกับ 7 หน่วยงานภาครัฐเพื่อดาเนินโครงการ “การวิจัยพัฒ นาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสังคมผู้สูงอายุ” โดยทั้ง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) 2. ส านั กงานกองทุนสนั บสนุ นการวิจั ย (สกว.) 3. ส านักงานพัฒ นาการวิจัย
การเกษตร (องค์ ก ารมหาชน) (สวก.) 4. ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สวทน.) 5. สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโน โลยี แ ห่ ง ประเทศไทย (วว.) 6.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 7. มหาวิทยาลัยมหิดล
4.1.3.3 กลไก
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการคุ้มครองผู้สูงอายุด้านอาหารและที่อยู่อาศัย เช่น

(1) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปกป้ องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจาก
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย นอกจากนี้
ยังมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมี ความ
เหมาะสม

(2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดิมถูกเรียกว่า
กรมประชาสงเคราะห์ สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการถือ
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ว่าเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ มีก ารจั ด บริ ก ารด้ านสวัส ดิ การสั งคมให้ แ ก่ ผู้ สู งอายุอ ย่ างต่ อ เนื่ อ งโดยมี จัด บริ ก าร
สวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุในด้านที่อยู่อาศัยดังนี248
้
(2.1) การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
การรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน เช่น การถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย
ไม่มีผู้อุปการะดูแล ให้เข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา โดยบริการที่จัดให้ภายในสถานสงเคราะห์ประกอบด้วย
บริการด้านปัจจัย 4 บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย บริการด้านกายภาพบาบัด
บริการให้ คาแนะน าปรึ กษาแก้ไขปั ญ หาทางอารมณ์ จิ ตใจ การปรับ ตัว โดยนั กสั งคมสงเคราะห์ กิจ กรรม
นัน ทนาการ กิจกรรมเสริมรายได้ บริการด้ านศาสนกิจ และบริการฌาปนกิจให้ คนชราที่ไม่มีญาติ เป็ นต้น
นอกจากนี้ สถานสงเคราะห์คนชราแต่ละแห่งยังมีการแบ่งประเภทการพักอาศัยเป็น 3 ประเภทได้แก่
(2.1.1) ประเภทสามัญ ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ประเภทนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
(2.1.2) ประเภทหอพัก ผู้สูงอายุที่จะอยู่ในสถานสงเคราะห์ประเภทนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าบริการ
(2.1.3) ประเภทพิ เศษ ผู้ สู ง อายุ ป ระเภทนี้ จ ะปลู ก บ้ า นอยู่ เองตามแบบแปลนของกรม
ประชาสงเคราะห์ในที่ดินของสถานสงเคราะห์ โดยสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต
ซึ่งประเภทหอพักและประเภทพิเศษนี้มุ่งเน้นผู้สูงอายุที่มฐี านะอยู่ในระดับปานกลาง
(2.2) การให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุภายนอกในรูปแบบศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุเป็นบริการที่จัดขึ้นให้กับผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวแต่ต้องการรับบริการ
จากรัฐ เนื่องจากผู้สูงอายุมีจานวนสูงขึ้น การรับผู้สูงอายุเข้าอยู่ ในสถานสงเคราะห์จึงไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหา
ที่แท้จริงของผู้สูงอายุ และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณที่รัฐต้องใช้จ่ายแล้ว ในการก่อสร้างสถานสงเคราะห์แต่
ละแห่ง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุแต่ละราย การจัดสร้างสถานสงเคราะห์นั บว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
และการให้ผู้สูงอายุอยู่ในสถานสงเคราะห์ยังเป็นการแยกผู้สูงอายุ จากครอบครัวและชุมชน ดังนั้น การจัดตั้ง
ศูนย์บริการผู้สูงอายุจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดภาระของรัฐ และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดารงชีวิต
อยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุขและอบอุ่นในบั้นปลายชีวิต โดยมีบริการที่จัดให้ ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรค
ทั่วไป บริการออกกาลังกาย กายภาพบ าบั ด บริการให้คาปรึกษา บริการนั นทนาการ กิจกรรมเสริมรายได้
บริการหน่วยเคลื่อนที่ออกไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตามบ้าน และบริการบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่งเป็นบริการที่จัดขึ้น
สาหรับผู้สูงอายุที่ต้องการพักชั่วคราว โดยอาจจะประสบปัญหาทางด้านจิตใจ หรือมี เหตุวิกฤตเฉพาะหน้า โดย
ในบ้านพักฉุกเฉินจะมีบริการปัจจัย 4 และบริการด้านสังคมสงเคราะห์จัดให้กับผู้สูงอายุ
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จาก การจัดสวัสดิการสังคมของรัฐเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (น. 34-36), โดย สมนึก แสงเขียว, 2544, วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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(3) กระทรวงคมนาคม
มีหน้าที่เกี่ยวกับดูแลระบบการขนส่งและบริ การคมนาคม ให้มีความคุ้มค่าและทั่วถึง ธุร กิจ
การขนส่ง การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้านการคมนาคมอย่างเสมอภาคโดยทั่วถึงกัน
เช่น รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง เรือ รถประจาทาง ตลอดจนเครื่องบิน เพื่ออานวยความสะดวก มี
ความปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการ และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุใช้ในการเดินทาง

(4) การเคหะแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ดูแลและ
พัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งการเคหะได้ตระหนักถึงสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ปัจจุบันได้จัดทาโครงการ
“บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้ สูงอายุ” สาหรับรองรับประชากรสูงวัยในอนาคต โดยมีราคาไม่แพงเพื่อแบ่งเบา
ภาระสาหรับผู้มีรายได้น้อย

(5) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีหน้าที่ในการตรวจสอบ รายงาน หรือรับข้อร้องเรียน การกระทาหรืองดเว้นการกระทาอั น
เป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุ ษยชน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริ มการศึกษา วิจัย และพัฒ นาองค์ ความรู้ด้านสิ ท ธิ
มนุษยชนควบคู่กับสหวิชาต่าง ๆ ตลอดจนการเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ ต่อรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้มีเครื่องมือที่สามารถแก้ไข เยียวยา ตลอดจนยกระดับสิทธิ
มนุษยชนของประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้ดาเนินการเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาจากการเปิดรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในผู้สูงอายุ เช่น รายงานผล
การตรวจสอบ ที่ 150/2561 ว่ า ด้ ว ยข้ อ ร้ อ งเรี ย นกรณี โ ครงการที่ พั ก อาศั ย เพื่ อ ผู้ สู ง อายุ ส วางคนิ เวศ
โครงการที่ 2 ไม่จัดทางหนีไฟนอกอาคารสาหรับผู้พักอาศัยที่ต้องใช้รถเข็น ซึ่ งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้มีความเห็นต่อกระทรวงมหาดไทยและกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้
ครอบคลุมประเภทของอาคารให้มากขึ้นและจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก หรือออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อ
รองรับการใช้บริการของผู้สูงอายุและคนพิการทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน249
4.1.3.4 การรองรับหลักการหรือมาตรการสากล
การด าเนิ น มาตรการการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ สู งอายุ ด้ านสั งคมของประเทศไทย มี ส าระส าคั ญ
ครอบคลุมสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุด้านอาหารและที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
การคุ้มครองและปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนี้
(1) กติ ก าระหว่างประเทศว่ าด้ ว ยสิ ท ธิท างเศรษฐกิ จ สั งคม และวัฒ นธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)
249

จาก รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 150/2561 เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ กรณีมีการกล่าวอ้างว่า โครงการที่พักอาศัยเพื่อ
ผู้สูงอายุสวางคนิเวศ โครงการที่ 2 ไม่จัดทางหนีไฟนอกอาคารสาหรับผู้พักอาศัยที่ต้องใช้รถเข็น.
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ภายใต้กติกาฉบับดังกล่าว รัฐภาคีต้องรับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ
สาหรับการดารงชีวิตทั้งตนเองและครอบครัว ซึ่งรวมถึง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ ในเรื่อง
อาหารรัฐภาคีจ ะต้องดาเนิ น การให้ ทุกคนปราศจากความหิ วโหย ไม่ว่ าจะใช้มาตรการภายในหรือระหว่าง
ประเทศโดยนาเทคนิควิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักโภชนาการ และวิธีการผลิต
อาหาร ตลอดจนการนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ อาหารยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับให้เหมาะกับ
คนทุกเพศทุกวัย เนื่องจากแต่ละช่วงวัยมีความต้องการคุณค่าทางอาหารที่แตกต่างกัน การคานึงถึงผู้บริโภคจึง
เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ เพราะนั่นหมายถึงสุขภาพและโรคภัยที่ตามมาจากสิ่งที่รับประทานเข้าไป
(2) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW)
ภายใต้อนุสัญญาฉบับดังกล่าว รัฐภาคีต้องติดตามสถานการณ์ความยากจน ผู้หญิงมีโอกาส
เข้าถึงอาหาร การอนามัย การศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสในการทางานและความจาเป็นอื่น ๆ ได้น้อยกว่า
ผู้ชาย ดังนั้น ความยากจนเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงคุณภาพชีวิตไม่เพียงแค่เรื่องอาหาร แต่หมายรวมถึงด้าน
อื่น ด้วย แม้ว่าต้องอยู่ภ ายใต้สถานการณ์ ที่ยากลาบากแต่ก็ต้องเข้าถึงความจาเป็ นพื้นฐานคือ อาหาร ที่อยู่
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค
(3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)
ภายใต้อนุ สัญญาฉบั บดังกล่าว การโยกย้ายหรือพานักอาศัยภายในประเทศเป็น เสรีภ าพที่
ได้รับการคุ้มครอง โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ ในการมีถิ่นที่อยู่ผู้สูงอายุสามารถเลือกอยู่กับครอบครัวที่
บ้าน หรืออยู่สถานพยาบาล day care หรือ nursing ได้โดยอิสระไม่ถูกบังคับ
(4) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร (Convention on the Rights of the Persons
with Disabilities: CRPD)
ภายใต้อนุสัญญาฉบั บ ดังกล่าว คนพิการสามารถมีถิ่นที่อยู่ได้อย่างอิส ระทั้งสถานที่ตั้งและ
บุคคลที่ต้องการอาศัยอยู่ด้วยบนพื้นฐานของความเท่าเทียม และไม่จาเป็นต้องอาศัยอยู่ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
เท่านั้น ทั้งนี้ คนพิการกับผู้สูงอายุมีสถานภาพที่ใกล้เคียงกันภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการย่อม
ได้การคุ้มครองด้วย
(5) ความตกลงว่ า ด้ ว ยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรการสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช (The
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS)
เป็นมาตรการที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ควบคุมสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโทษต่อ
ชีวิตและ/หรือผลเสี ยต่อสุ ขภาพของชีวิตมนุษย์ พืช และสั ตว์ ซึ่ งความตกลงฉบับนี้อยู่ภ ายใต้การดูแลของ
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) เพื่อป้องกันการกีดกันทางการค้าและด้วยเหตุผล
ด้านความปลอดภัย ประเทศที่นาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจะต้องผ่านมาตรการดังกล่าวก่อนนาสินค้าเข้า
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ประเทศ มาตรการฉบับนี้มีส่วนสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้ปลอดภัยมากขึ้น สินค้า
บริโภคของผู้สูงอายุตลอดจนช่วงวัยอื่นมีให้เลือกซื้อหลากหลายจากทั่วโลก มาตรการดังกล่าวก็เป็นขั้นตอนหนึ่ง
ในการช่วยคัดกรองสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภค
จากที่กล่าวมา สนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้สูงอายุด้านอาหารและที่อยู่
อาศัยได้ให้ความสาคัญเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่ไม่เพียงให้ ความคุ้มครอง
แก่บุคคลหรือกลุ่มใดเป็นพิเศษ แต่ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน
4.2 การคุม้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
เมื่อบุคคลเข้าสู่ภาวะสูงวัย ร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมลงตามธรรมชาติ ประชากรสูงอายุ
จึงจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งส่วนมากเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการเสื่อมของ
อวัยวะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิต โรคข้อ โรคสมองเสื่อม เป็นต้ น โรคต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมส่งผลให้
ประชากรผู้สูงอายุมีภาวะทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ภาวะทุพพลภาพ
ดังกล่าวจะพบมากยิ่งขึ้นและมีความรุน แรงมากขึ้น เมื่ออายุเพิ่มสูงขึ้น ประชากรผู้ สู งอายุจึงต้องการความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นในการใช้ชี วิตประจาวันที่แตกต่างกันออกไปตามระดับความรุนแรงของภาวะทุพพลภาพ
ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐจึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญและให้การช่วยเหลือประชากร
ผู้สูงอายุในประเด็นด้านสุ ขภาพและคุณ ภาพชีวิต เพื่อให้ ผู้สู งอายุสามารถดารงชีวิตและมีสุขภาวะที่พร้อม
สาหรับการแสดงศักยภาพของตนในฐานะที่เป็นคลังสมองและภูมิปัญญา เพื่อสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
วัฒ นธรรมอัน ดีงามเหล่านั้ น ให้ แก่คนรุ่น หลัง ทั้ งนี้ การค้นคว้ามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ใน
ประเด็นผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพและคุณภาพชีวิต ใช้วิธีทบทวนยุทธศาสตร์ กฎหมายต่าง ๆ
รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องตามหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งได้กาหนดประเด็นย่อยเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับ
การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพและคุณ ภาพชีวิตไว้ทั้งสิ้น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการคุ้มครองทางสุขภาพ
(4.2.1) ประเด็น การดูแลผู้ สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้ าย (4.2.2) ซึ่งรายละเอีย ดในประเด็นดังกล่าวมี
ดังต่อไปนี้
4.2.1 การสนับสนุนด้านสุขภาพ
4.2.1.1 สถานการณ์
การสนับสนุนด้านสุขภาพ หรือ การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การสร้างบุคคลให้สามารถกาหนด
หรือควบคุมปัจจัยด้านสุขภาพและทาให้บุคคลนั้นมีสุขภาพที่ดี ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ คือ 1. การ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (health public policy development) 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมหรือมี
สภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ สุ ข ภาพ (create healthy) 3. การสร้ า งความเข็ ม แข็ งของชุ ม ชน (community
strengthening) 4. การพัฒ นาทักษะส่วนบุคคลให้สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อการสร้างสุขภาพ (personal
skill development) และ 5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปในลักษณะ
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ผสมผสานและองค์รวม (health care/service systems re-orientation)250 ความหมายข้างต้นนี้ ให้ นั ยที่
มากกว่ า การให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ แ ต่ ห มายถึ ง การบริ ก ารทางการแพทย์ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และการเมือง เป็นต้น
นอกจากนี้ทัศนคติต่อการสนับสนุนด้านสุขภาพอาจแบ่งได้ 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองที่ 1 มุมมอง
ที่ตัวปัจเจก เช่น การปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุในการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนด้านสังคม ซึ่งการ
ปฏิบัติดังกล่าวมีลักษณะที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี เช่น การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด การ
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ การลดหรือควบคุมภาวะเครียด ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ และตรวจสุขภาพประจาปี
เป็นต้น เมื่อสามารถปฏิบัติตนด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมย่อมส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง และมี
ภาวะเจ็บป่วยจากโรคน้อยลง และมุมมองที่ 2 มุมมองด้านกระบวนการที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดี
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวหมายถึงการจัดกิจกรรมที่ส่ งเสริมสุขภาพในทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
นโยบาย และกฎหมาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมอื่นที่ส่งผลให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องจน
นาไปสู่การมีสุขภาพที่ดี251
จากที่กล่าวมาการสนั บ สนุ น ด้านสุขภาพจะช่วยให้ ป ระชาชนสามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ ดี
ดังนั้ น การเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพจาเป็ น ต้องให้ ความรับ รู้ต่อประชาชน รั บ รู้ถึ งสิ ทธิการรับบริ การด้าน
สุขภาพทั้งสิทธิในการได้รับและการพิทักษ์สิทธิของตนเองซึ่งเป็นสิ่งสาคัญมากกว่าการรับบริการทางการแพทย์
หรือ ประสิ ท ธิภ าพ หรื อวิท ยาการทางการแพทย์ การรั บ รู้ถึงสิ ท ธิจ ะสะท้ อนให้ ผู้ กาหนดนโยบายรู้ ว่าการ
ให้ บ ริการแก่ป ระชนนั้ น ได้ตอบสนองประชาชนจริงหรือไม่ มีความเสมอภาคและเป็ นธรรมหรือไม่ และใน
ขณะเดียวกันประชาชนสามารถแสดงความเห็นหรือร้องขอสิทธิที่เหมาะสมแก่ตนเองได้เช่นกัน ทั้งนี้ ภายใต้
กรอบของกฎหมาย นโยบาย ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐกาหนด
4.2.1.2 มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

(1) ยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้ รัฐ พึ งจั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ชาติ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสุขภาพในผู้สูงอายุ
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
250

จาก “กระบวนทัศน์ใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพ,” โดย อาพล จินดาวัฒนะ, 2548, วารสารสร้างเสริมสุขภาพ,
2(2), น. 54-67.
251
จาก การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสาหรับบุคลากรทีมสุขภาพ (น. 25), โดย ทวีศักดิ์
รูปสิงห์, 2550, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
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รัฐต้องให้หลักประกันในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ใน
ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยซึ่งพัฒนามากขึ้นโดยลาดับและในอนาคตระบบบริการจะสามารถเข้าถึง
โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ ห่ างไกล กลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ ให้ ครอบคลุ ม มากขึ้ น โดยการสนั บ สนุ น ทางกฎหมาย นโยบาย
ตลอดจนมาตรการที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ข้อนี้จึงเน้นการสร้างความเท่าเทียมซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนทุก
คนควรได้รับ
นอกจากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี แล้ ว ยั งมี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ระดั บ ชาติ อื่ น อี ก เช่ น แผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563 เป็นแผนว่าด้วยการป้องกันโรควิถีชีวิต โดยมีแนวคิดจาก
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่เผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ ระบบทุนนยมที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทางวัตถุ โดย
มีเงินเป็นตัวตั้ง ทาให้มีวิถีชีวิตที่ขาดความสมดุล ขาดสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม ขาดการใส่ใจดูแลควบคุม
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกาลังกาย
สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรควิถีชีวิตหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายในการลดโรควิถี
ชี วิ ต ภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นของ 5 ยุ ท ธศาสตร์ส าคั ญ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 นโยบายสาธารณะสร้ า งสุ ข
(Healthy Public Policy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสาธารณะ (Social Mobilization
& Public Communication) ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ น าศั ก ยภ าพ ชุ ม ช น (Community Building)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง และการจั ด การโรค (Surveillance & Care System) และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ (Capacity Building)

(2) กฎหมายและมาตรการทีเ่ กี่ยวข้อง
ผู้สูงอายุกับสุขภาพเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ นอกเหนือจากการกินดีอยู่ดีแล้วการมีสุขภาพที่ดีเป็น
โจทย์สาคัญสาหรับผู้สูงอายุในวันนี้ ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลในขณะที่ยังไม่ป่วย กระทั่งป่วยก็ต้องได้รับการ
ดูแลจนหายขาดและต้ องไม่ป่วยซ้า ยิ่งอายุมากขึ้นค่าใช้จ่ ายทางสุขภาพก็มากขึ้นบวกกับความสมบูรณ์ทาง
กายภาพที่ลดลง ส่งผลให้ผู้สูงอายุอาจมีคุณภาพชีวิตที่เสื่อมถอยลง และถูกจัดเป็นกลุ่มชายขอบของสังคม
ดังนั้น กฎหมายจึงเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิสวั สดิการอย่างสมศักดิ์ศรี
โดยสอดแทรกไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญ กฎหมายแม่บท กฎหมายลาดับรอง นโยบาย ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ
ของประเทศไทย ซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้

(2.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560252
รัฐธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายสู งสุ ดของประเทศได้บัญ ญั ติสิ ทธิและหน้าที่ ของปวงชาวไทยซึ่ง
กล่าวถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ส่งเสริมการสนับสนุนด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากโดยได้กาหนดภารกิจของรัฐในการให้บริการทางสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาและ
252

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาได้ในตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบสิ ทธิของผู้สูงอายุตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560.
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เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ตลอดจนคานึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน การดาเนินการใดที่
อาจส่งผลกระทบ ประชาชนควรได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนมีการดาเนินงาน ตลอดจนเมื่อประชาชนเดือนร้อนอัน
เนื่องมาจากการให้บริการของรัฐ ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 55 และ มาตรา 58 นอกจากนี้
ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ วางหลักเรื่องการปรับปรุงระบบประกั นสุขภาพให้ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการและได้รับสิทธิประโยชน์อยากเท่าเทียมกัน

(2.2) กฎหมายลาดับพระราชบัญญัติ
(2.2.1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
การสนั บ สนุ น ด้ านสุ ข ภาพเป็ น ภารกิ จที่ รั ฐ ต้ องจัด หาให้ ส าหรั บ ประชาชนทุ กคน ในกรณี
ผู้สูงอายุจะได้รับการบริการเป็นพิเศษซึ่งถูกกาหนดในมาตรา 11 (1) บัญญัติว่า “การบริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ” ดังนั้น โรงพยาบาลต้องจัด
ช่องทางพิเศษสาหรับ ผู้สูงอายุในการมาใช้บริการตั้งแต่การคัดกรอง การจัดคิว การยื่นบัตร การพบแพทย์
ตลอดจนการรับยา จะได้รับการบริการทันทีโดยไม่ต้องรอนาน
(2.2.2) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
กฎหมายฉบับนี้ได้ส่งเสริมและป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากการได้รับบริการทางสุขภาพ
กล่าวคือ ในด้านการส่งเสริม นอกจากจะให้บริการแบบปกติแล้ว ในกรณีเด็ก คนพิก าร ผู้สูงอายุ ตลอดจนคน
ด้อยโอกาสเป็นกลุ่มที่มีความเฉพาะในการให้บริการ การให้บริการจึงไม่สามารถให้บริการบนพื้นฐานของคน
ปกติได้ จะต้องให้บริการโดยสอดคล้องไปตามกลุ่มเฉพาะ ด้านป้องกันหมายรวมตั้งแต่การป้องกันการเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบด้านสุขภาพที่ร้ายแรงรั ฐจะต้องแจ้งข้อมูลและวิธีการป้องกันให้ประชาชนทราบ
โดยเร็ว ตลอดจนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ต้องมีประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปมีส่วนร่วม
ด้วย
(2.2.3) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
เป็นกฎหมายว่าด้วยการรับรองสิทธิของบุคคลให้มีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ การสนับสนุนกองทุนสุขภาพ ตลอดจนให้รัฐจัดและ
ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

(2.3) กฎหมายลาดับรอง
(2.3.1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่
จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2548
เป็นกฎหมายว่าด้วยการกาหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบการบริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ จึ งได้กาหนดให้หน่วยงานในระดับโรงพยาบาลของรัฐต้องจัดให้มีช่องทาง
เฉพาะสาหรับผู้สูงอายุแยกจากผู้รับบริการทั่วไปในแผนกผู้ป่วยนอก และกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บ ริการแก่ผู้สูงอายุ โดยปิดประกาศไว้ให้ชัดเจน และให้มีการประชาสัมพันธ์ในระหว่างให้บริการ เพื่อให้

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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ผู้สูงอายุสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก รวมถึงเป็นการอานวยความสะดวกแก่ญาติและผู้ดูแลในการมาใช้
บริการ
(2.3.2) ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้
โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2554
ประกาศนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แตกต่างในส่วนหน่วยงานที่
รับผิดชอบจะเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส่วนการให้บริการผู้สูงอายุเป็นพิเศษยังคงหลักการ
เดียวกัน
(2.3.3) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน แก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งการขนส่งสาธารณะ พ.ศ. 2554
เป็นกฎหมายว่าด้วยการกาหนดภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในเรื่องยานพาหนะ อาคาร สถานที่ รวมถึงขนส่งสาธารณะ ตลอดจน
การลดหย่อนค่าโดยสารสาหรับผู้สูงอายุ

(2.4) นโยบายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ
(2.4.1) คาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2559
เป็นคาแนะนาเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่ อสุขภาพ จะต้องได้รับการควบคุมตรวจสอบ
และมีมาตรฐานในการดาเนินงาน ในการนี้จึงมีการกาหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งดาเนินการออก
ข้อกาหนดของท้องถิ่นกาหนดประเภทกิจการที่ต้องมีการควบคุมซึ่งเป็นกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ กรณีของ
ผู้สูงอายุได้กาหนดให้กิจการที่ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจัดเป็นกิจการควบคุมตามกฎหมาย เนื่องจากการ
ดูแลผู้สูงอายุผู้ดูแลควรเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งการดูแลโรคทั่วไป
กระทั้งผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีความแตกต่างในการดูแล การเกิดอุบัติเหตุหรือความผิด พลาดจากการดูแลอาจเป็น
เหตุให้ผู้สูงอายุมีอาการทรุดหนักลง ดังนั้น กิจการดังกล่าวจึงต้องมีการควบคุมและดาเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(2.4.2) ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยเป็นหลักการว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุให้ได้รับการช่วยเหลือ พัฒนา
คุณ ภาพชีวิต และได้รั บ การปฏิบั ติอย่ างสมศักดิ์ศรี ซึ่งเป็ นหลั กการที่ถือปฏิ บัติกับ ผู้สู งอายุ ทั่วประเทศ ใน
ประเด็นการสนับสนุนสุขภาพถูกบัญญัติ ไว้ในข้อ 5 ซึ่งวางหลักไว้ว่า ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ผู้สูงอายุต้องสามารถเข้าถึงบริการสุภาพแบบครบวงจรและเท่าเทียม อี กทั้งต้องได้รับการดูแลแบบ
ไร้รอยต่อตั้งแต่ก่อนป่วยจนวาระสุดท้ายของชีวิต
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(2.4.3) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒ นาสุขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ภายใต้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงและรอบด้านเพื่อลดความเหลื่อมล้าผ่ าน 4
ยุทธศาสตร์สาคัญ ได้แก่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 เร่งการเสริมสร้างสุ ข ภาพคนไทยเชิงรุก เป็ น การพั ฒ นาองค์ค วามรู้ ด้ าน
สุขภาพของทุกภาคส่วนทั้ง บุคคล ชมชน องค์กรเอกชน ภาคีภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ความรู้ และทั ศนคติ ด้านสุ ขภาพที่ ถู กต้ อ ง และสร้างระบบสุ ข ภาพเชิ งรุ ก ให้ ทุ กช่ ว งวัย มีสุ ขภาพที่ ดีแ ละมี
ภูมิคุ้มกันทางสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่ อมล้าในระบบบริการสุขภาพ เป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถของหน่วยบริการในทุกระดับให้มีมาตรฐาน เท่าเทียม สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคนอย่าง
ทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคนด้าน
สุขภาพ เป็น การพั ฒ นาบุ คลากรและบู รณาการระบบการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพให้ ทุกภาคส่วนมีความ
ร่วมมือในการกระจายกาลังทั้งภาครัฐและเอกชน
และยุ ทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบ าลระบบสุ ขภาพ เป็ นการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการบริการสุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสาร การเงิน ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
ทั้งสี่ยุทธศาสตร์เป็นหนึ่งในแม่แบบสาคัญของการวางแผนและพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความ
ยั่งยืน โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานและลดความเท่าเทียมจะช่วยให้คนทุกระดับได้รับบริการทางสุขภาพที่มี
คุณภาพมากขึ้น
(2.4.4) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของผู้สูงอายุและบุคคลในช่วง
วัยอื่นให้เห็นความสาคัญในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต สามารถอยู่ร่วม
ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และจะได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลผู้สูงอายุอย่าง
ยั่งยืน แผนผู้สูงอายุได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นกรอบในการทางานไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนสุขภาพ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการส่ งเสริม และพั ฒ นาผู้ สู งอายุ เป็ น มาตรการส่ งเสริ ม
สุขภาพผู้สูงอายุให้สามารถดูแลตนเองในเบื้องต้น ส่งเสริมการจัดระบบชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้มี
รายการส าหรับ ผู้ สูงอายุ ตลอดจนการส่ งเสริมและสนั บสนุ นให้ ผู้ สู งอายุ มีที่อยู่ อาศัย และสภาพแวดล้ อมที่
เหมาะสมและปลอดภัย
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(2.4.5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นอกเหนื อ จากยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี ภาครั ฐ ยั งมี แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนซึ่งกาหนดทิศทางการบริหารประเทศควบคู่กับยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านสุขภาพไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ในหัวข้อที่ 3.4.1 พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสานึกสุ ขภาพที่ดี และมีการ
คัด กรองพฤติก รรมสุ ข ภาพด้ ว ยตนเองผ่ านช่ อ งทางการเรี ย นรู้ที่ ห ลากหลาย จั ด บริ ก ารให้ คาปรึก ษาด้ าน
สุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย และกากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในหัวข้อที่ 3.4.2 ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออก
กาลังกาย โภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
ในหัวข้อที่ 3.4.4 ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในการจัดทานโยบาย
สาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายห่ วงใยสุ ขภาพที่เชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พื้นที่ และชุมชนที่จะ
นาไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
ในหัวข้อที่ 3.5.2 จัดทาแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตาม
เศรษฐานะที่คานึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ
ในหัวข้อที่ 3.5.4 บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้
เกิ ด ความเป็ น เอกภาพทั้ ง เรื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ การใช้ บ ริ ก าร งบประมาณการเบิ ก จ่ า ย และการติ ด ตาม
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ในหัวข้อที่ 3.2.2 บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นควบคู่ไปกับบริหารจัดการการให้บริการระบบควบคุมโรคที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ห่างไกล
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ในหั วข้อที่ 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสั งคมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุ ปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์) โดยอาศัยกลไกการดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบั น
การวิจัยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน
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(2.4.6) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเป็นเสมือนรัฐธรรมนูญ ด้านสุขภาพ หรือพิมพ์เขียวที่ทุกภาค
ส่ ว นร่ ว มกั น ก าหนดทิ ศ ทาง อนาคต ของระบบสุ ข ภาพ วางกรอบและแนวนโยบายอย่ างเหมาะสม โดย
ครอบคลุมสถานะทางสุขภาพในทุกรูปแบบ เช่น องค์ความรู้ ระบบบริการ บุคลาการ ความปลอดภัย สิทธิ
สวัส ดิ การ ความร่ ว มมื อ หรือ ภาคี เพื่ อให้ ป ระชาชนมั่น ใจได้ว่ ามีก ลไกระดับ ชาติ ที่ ชัดเจนในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ กากับดูแลและสนับสนุนตามกรอบที่วางไว้โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องและร่วมทางานใน
เชิงรุก
(2.4.7) ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560
เป็นข้อตกลงร่วมหรือกติกาที่เป็นเจตนารมณ์และพันธะร่วมของพระสงฆ์ คณะสงฆ์ ชุมชน
สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับ และ
ส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็น ผู้นาด้ านสุขภาวะของชุมชนและสังคม จัดทาขึ้นภายใต้มติมหาเถร
สมาคม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 มติที่ 191/2560 โดยเล็งเห็นว่าพระสงฆ์เข้าถึงบริการ
ทางสุขภาพด้วยความยากลาบากอันเนื่องมาจากข้อจากัดในการรักษาศีล อี กทั้งพระสงฆ์ที่เป็นผู้สูงอายุมีมาก
ขึ้น การเข้าถึงการรักษาที่ลาบากทาให้มีพระสงฆ์อาพาธจานวนมาก ในปี 2559 พบว่า โรคที่พระสงฆ์อาพาธ
มากที่สุ ด 5 อัน ดับ แรก คือ ไขมัน ในเลื อดสู ง 9,609 รูป ความดันโลหิ ตสู ง 8,520 รูป เบาหวาน 6,320 รู ป
ไตวายเรื้อรัง 4,320 รูป และข้อเข่ าเสื่อม 2,600 รูป โดยสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่ มาจากปัญหาการ
บริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ และขาดการออกกาลังกาย253 ทั้งนี้ ธรรมนูญดังกล่าวดาเนินงานตามหลักการของ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และเป้าหมายการขับเคลื่อนตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 3 ประเด็น
สาคัญ คือ พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย ชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปัฏฐาก
พระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินั ย และบทบาทพระสงฆ์ในการเป็ นผู้นาด้านสุขภาวะของชุมชนและ
สังคม ดังนั้น ภายใต้หลักการดังกล่าว จึงจัดให้ มีการอบรมพระสงฆ์เรียกว่า “พระคิลานุปัฏฐาก” ประจาวัด
อย่ างน้ อย 2 รูป ซึ่งเป็ น พระสงฆ์ที่คอยให้ ความรู้ด้านสุ ขภาพแก่พระสงฆ์ภ ายในวัด ซึ่งจะช่วยให้ พระสงฆ์
สามารถดูแลสุขภาพกันเองได้ อีกทั้งพัฒนาวัดเป็นศูนย์ช่วยเหลือด้านข้อมูล และรักษาผู้ป่วยในชุมชนได้ รวมทั้ง
ให้มีการจัดระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์ทั่วประเทศ เพื่อให้ ข้อมูลทะเบียนวัด พระสงฆ์ เป็นปัจจุบันเชื่อมโยงกับ
ระบบทะเบียนราษฎร์ เลขประจาตัวประชาชน เพื่อนาไปเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์ เช่น ระบบประกันสุ ขภาพ
เป็นต้น
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จาก มหาเถรสมาคมประกาศขับเคลื่อน "ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ" พ.ศ.2560, โดย ไทยรัฐ, 2560, สืบค้น
จาก https://www.thairath.co.th/content/1340087
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4.2.1.3 กลไก
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการสนับสนุนด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ เช่น

(1) กระทรวงสาธารณสุข
มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟู
สมรรถภาพของประชาชน ในกรณีผู้สูงอายุมีหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลาย
หน่วยงาน เช่น
(1.1) กรมอนามัย เป็นหน่วยงานพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน รักษา
ฟื้นฟู สุขภาพอนามัยผู้สงอายุ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบการดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุทเี่ หมาะสม
(1.2) กรมการแพทย์ มีหน้าที่พัฒนางานวิชาการด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม การเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุ คลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ ให้บริก ารทางการแพทย์
เฉพาะด้านหรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อน
(1.3) กรมสุขภาพจิต มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒ นางานสุขภาพจิตของ
ประเทศ โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒ นาวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริม ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด บาบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วย ผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตและประชาชน ในกรณีผู้สูงอายุที่มีความเสี่ ยงต่อการป่วยทางสมอง ตลอดจนผู้ดูแลประสบปัญหาใน
การดูแลผู้ สู งอายุ ส่งผลต่อสภาวะทางกายและจิตใจ กรมสุ ขภาพจิตจึงมีห น้าที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้
ตลอดจนรับปรึกษาปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ
(1.4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่ วยงานด้านวิชาการที่ศึกษาวิจัย หรือ
สนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
(1.5) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วย
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ตลอดจนจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกาหนด
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(1.6) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นหน่วยงานที่ให้คาปรึกษาและบริการใน
กรณีฉุกเฉินทั้งอาการป่วย อุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ โดยมีทีมแพทย์และทีมช่วยเหลือเข้าไปยังที่เกิดเหตุและ
รับ ตั ว มารั กษาในโรงพยาบาลโดยเร็ ว ที่ สุ ด ในกรณี ผู้ สู งอายุ มี ก ารรับ บริก ารจากสถาบั น การแพทย์ ฉุก เฉิ น
แห่งชาติซึ่งส่วนใหญ่บาดเจ็บจากการล้มและอาจเป็ นสาเหตุให้กระดูกหัก ซึ่งกรณีนี้ทีมแพทย์และทีมช่วยเหลือ
จะต้องใช้วิธีการรับตัวที่พิเศษกว่าคนทั่วไป เนื่องจากผู้สูงอายุมีร่างกายที่เปราะบาง การช่วยเหลือที่ไม่ถูกวิธี
อาจส่งให้อาการทรุดหนักได้
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(2) กระทรวงศึกษาธิการ
มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและ
โอกาสทางการศึกษา เน้น การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒ นาบุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
หลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ในกรณีผู้สูง อายุจัดให้มีหลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะประเด็นใกล้
ตัวอย่างเรื่องสุขภาพ การดูแลตนเองที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุสาหรับนักเรียนในทุก
ระดับชั้นเพื่อให้เห็นความสาคัญในการดูแลผู้สูงอายุ
4.2.1.4 การรองรับหลักการหรือมาตรการสากล
การสนับสนุนด้านสุขภาพโดยมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ดาเนินการมีความสอดคล้องกับ
มาตรการสากลภายใต้สนธิสัญญามนุษยชนระหว่างประเทศ หลายฉบับดังนี้
(1) กติ ก าระหว่ างประเทศว่ าด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)
ภายใต้กติกาฉบับดังกล่าว รัฐภาคีต้องรับรองสิทธิของทุกคนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตาม
มาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ การสนับสนุนด้านสุขภาพจึงต้องทาทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อม
กันถึงจะมีประสิทธิภาพ ในทางเดียวกันผู้สูงอายุที่ป่วยหลายโรคหรื อโรคร้ายแรง การเยี ยวยาด้วยการทานยา
ฉีดวัคซีน หรือใช้เคมีในการรักษาอาจไม่ได้ผลกับผู้สูงอายุในรายชราภาพมาก ๆ การเยียวยาทางจิตใจจึงเป็น
ทางออกที่ทาให้สามารถอยู่ร่วมกับอาการป่วยได้โดยไม่คิดว่าเป็นอุปสรรค หรือหากทาให้ผู้สูงอายุมีความสุข มี
ความคิดบวกในวาระสุดท้ายของชีวิตจะช่วยให้จากไปได้อย่างสงบ
(2) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี ในทุ ก รู ป แบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW)
ภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว รัฐภาคีต้องมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ ต่อสตรีใน
ด้านการรักษาสุขภาพ เพื่อประกันการมีโอกาสได้รับการบริการในการรักษาสุขภาพ ตลอดจนบริการที่เกี่ยวกับ
การวางแผนครอบครัว
(3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)
ภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว รัฐภาคี ต้องจัดให้มีสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข การดูแลทาง
การแพทย์ การประกัน สังคม และการบริการทางสังคม ทั้งสองอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติมี
หลักการเดียวกันในการประกันว่าทุกคนมีสิทธิได้รับบริการทางสุขภาพที่เท่าเที ยมเหมือนคนอื่น ต้องไม่มีการ
กระทาใดอันเป็นการจากัดการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ
(4) อนุ สั ญ ญาว่าด้ว ยสิ ทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of the Persons with
Disabilities: CRPD)
ภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว รัฐภาคีต้องจัดให้มีการบริการด้านสุขภาพสาหรับคนพิการโดยเฉพาะ
จัดให้มีบริการที่จากัดระดับความพิการให้น้อยที่สุดในทุกช่วงวัย นอกจากนี้ควรจัดให้บริการด้านสุขภาพเหล่านี้

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตลอดจนคุณภาพในการดูแลต้องเหมือน
ดูแลคนปกติ
4.2.2 การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวและระยะสุดท้าย
4.2.2.1 สถานการณ์
การดูแลระยะยาว หมายถึง การดูแลหรือให้บริการแก่บุคคลที่สูญเสียหรือเสื่อมความสามารถใน
ทุกด้าน เนื่องจากบุ คคลเหล่ านั้ น ไม่ส ามารถจัดการตนเองได้ การให้ บริการจะเป็นลั กษณะการดูแลความ
ต้องการพื้นฐานและมีรูปแบบการดูแลที่หลากหลาย เช่น การดูแ ลในสถาบัน (Institute Long-term Care)
หมายถึง การเตรียมการดูแลของบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปในสถานที่เดียวกัน, การดูแลที่บ้าน (home care) คือ
การที่ให้ บ้านหรือชุมชนเป็ นผู้ เตรียมการดูแล, การดูแลอย่างเป็ นทางการ (formal care) เป็ นการดูแลโดย
ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เป็นวิชาชีพหรือผู้ช่วย และการดูแลอย่างไม่เป็นทางการ (Informal care) คือ การดูแล
โดยครอบครัว เพื่ อนบ้ าน เพื่อน และอาสาสมัคร รวมทั้งการดูแลเป็ นรายเฉพาะ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนบุคคลที่เกิดความเจ็บป่วยไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ 254 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวและระยะสุดท้ายมากขึ้น แม้ว่าจะยัง
ไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยแบ่งการดูแลออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนรัฐบาล และส่วนเอกชน ดังนี้255

(1) ส่วนรัฐบาล
การให้บริการของภาครัฐส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการแก่บุคคลที่มีฐานะต่าถึงปานกลาง เช่น
(1) ศูนย์อเนกประสงค์สาหรับผู้สูงอายุในชุมชน เป็นสถานที่หรือศูนย์กลางสาหรับจัดกิจกรรมต่าง
ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุและบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน
(2) ศูนย์พัฒ นาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็ นศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่ข่าวสารด้านการจัด
สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
(3) สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นสถานที่พักสาหรับผู้ที่อยู่ในระยะเกือบวาระสุดท้ายของ
ชีวิตโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตกับครอบครัว เครือญาติและเพื่อน
(4) สถานสงเคราะห์คนชรา เป็นสถานที่ให้การอุปการะผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปซึ่งประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่พักอาศัย
(5) สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

254

จาก รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การทบทวนเอกสารด้านสุขภาพและการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมาย” (น. 8-9), โดย คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, 2555, กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ
(สสส.).
255
แหล่งเดิม. (น. 9-11).
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(6) วัดส่งเสริมสุขภาพ เป็ นโครงการที่จัดให้วัดทาหน้าที่เป็นสถานที่สาหรับการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(2) ส่วนเอกชน
โดยปกติการบริการของภาคเอกชนจะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าภาครัฐ และมีการดาเนินงานเชิ งธุรกิจ
บางส่วน เช่น
(1) สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุหรือมูลนิธิ ให้บริการด้านที่พักอาศัย อาหาร สาหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไปที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้
(2) ศูนย์หรือสถานบริบาลสุขภาพ เป็นการให้บริการที่พักค้างคืน บริการอาหาร พร้อมทั้งการ
ดูแลผู้สูงอายุทงั้ ทางด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ทั่วไป รวมถึงการพยาบาลด้วย
(3) ทีอ่ ยู่อาศัยเฉพาะผู้สูงอายุ เป็นชุมชนบ้านพักอาศัยสาหรับบุคคลที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
(4) สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ เป็นสถานที่รับดูแลเฉพาะผู้สูงอายุ มีทั้งแบบไป-กลับ (day care)
และแบบอยู่ไปจนกว่าจะเสียชีวิต (long stay)
(5) โรงเรีย นสอนผู้ ดูแลผู้ สู งอายุ ดาเนิน การเปิ ดสอนหรื อฝึกอบรมวิช าการดูแลผู้ สู งอายุตาม
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(7) ศูนย์บริการจัดส่งผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
จะเห็ น ได้ว่าภาครั ฐ และภาคเอกชนมี การจัดตั้ งสถานบริก ารส าหรับ ผู้ สู งอายุเพื่ อรองรับ การ
เจ็บป่วยในระยะยาวหลายแห่ง แต่ด้วยความต้องการที่มากขึ้นการให้บริการในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในอนาคต จะต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้มากขึ้น รวมทั้งบุคลากร ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายให้สอด
รับกับสภาพสังคมผู้สูงอายุต่อไป
4.2.2.2 มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

(1) ยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้ รัฐ พึ งจั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยื นตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้ายถูกอธิบายไว้โดยครอบคลุมในยุทธศาสตร์ที่ 3
และ 4 กล่าวคือ การดูแลในระยะยาวจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากทั้งบุคลากร เครื่องมือ สถานที่ คุณภาพของ
บุคลากร ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้อง ดังนั้น ในด้านของการพัฒนาจะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่ วนการกระจายความเท่าเทียม การเข้าถึง คุณ ภาพของ
บริการ ความร่วมมือในการทางาน การดูแลระยะยาวจาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนภาครัฐไม่อาจทา
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ได้เพียงลาพัง จาเป็นจะต้องทางานแบบบูรณาการเพื่อสร้างบริกการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเที ยม ซึ่งถูก
กล่าวถึงในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(2) กฎหมายและมาตรการทีเ่ กี่ยวข้อง
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้ายเป็นความท้ายทายสาคัญสาหรับสังคมไทยที่กาลัง
ก้าวเข้ าสู งสั งคมสู งอายุ กลไกหรื อ เครื่ อ งต่ าง ๆ ของภาครั ฐ ก าลั งเปลี่ ย นผ่ านสู่ ก ารรองรั บ ผู้ สู งอายุที่ อ าจ
กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในอนาคต การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้ายจึงเป็นมิติที่ต้องเร่งปรับปรุงมาก
ที่สุด ทั้งนี้ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้ายได้ส อดแทรกไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญ กฎหมายแม่บท
กฎหมายลาดับรอง ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของประเทศไทยมีอยู่มาก โดยสามารถจาแนกได้ดังนี้

(2.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย256
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังคงหลักการด้านสุขภาพ
เช่นเดิมเพียงแต่เปลี่ยนแปลงถ้อยคาให้มีความชัดเจนมากขึ้น แม้ว่าในรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับไม่ได้กล่าวถึงการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้ายเป็นการเฉพาะ แต่ยังคงเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อกาหนด
เป็นนโยบายสาคัญในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของผู้สู งอายุ คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสวัสดิการทางสุ ภาพให้
ได้รับความเท่าเทียมและทั่วถึง

(2.2) กฎหมายลาดับพระราชบัญญัติ
ยังไม่มีกฎหมายในลาดับพระราชบัญญัติว่าด้วยการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย
เป็นการเฉพาะ หรือมีกฎหมายลาดับพระราชบัญญัติที่ออกโดยสอดคล้องกับการสนับสนุนด้านสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพียงแต่ยังไม่ครอบคลุมการดูแลระยะยาวและระยะสุดท้าย

(2.3) กฎหมายลาดับรอง
(2.3.1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
เป็นกฎหมายว่าด้วยการกาหนดกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้ าน เป็นกิจการที่ต้องได้รับ
การควบคุม เนื่องการการให้บริการดูแลผู้สูงอายุเกี่ยวข้องกับสิ ทธิและเสรีภาพของผู้ สูงอายุ การดูแลหรือการ
กระทาใด ๆ ต้องไม่เป็นการลดทอนสิทธิและเสรีภาพของผู้สูงอายุ
(2.3.2) ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559
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บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาได้ในตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้ สูงอายุตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560.
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เป็นกฎหมายว่าด้วยการกาหนดคุ ณสมบัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้มีการดาเนินงานและการ
เข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะเริ่มแรกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุผลและความจาเป็นในการกาหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุคือความปลอดภัยในการใช้บริการ เนื่องจาก
บุคคลที่จะมาทาหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุควรมีมาตรฐานวิชาชีพ เพราะการดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมี
ความอ่อนโยน เข้าใจในสภาพหรืออารมณ์ของผู้สูงอายุเป็นอย่างดี อีกทั้งเพื่ อป้องกันปัญหาความรุนแรงและ
การถูกละเมิด จึงมีการกาหนดรายละเอียดเฉพาะส าหรับบุคคลที่จะดูแ ลผู้สู งอายุ ได้แก่ ผู้ มีสิ ทธิ์เข้าเป็ น ผู้
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัคร จบการศึกษาไม่ต่ากว่า
ระดับประถมศึกษา และมีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจและมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
นอกจากนี้ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมอนามัย หรือหลักสูตรที่กรมอนามัยรับรอง หรือหลักสูตรที่
เทียบเท่ากรมอนามัยของสถาบันการศึกษาที่มีอานาจดาเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง
(2.3.3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561
เป็ น ระเบี ย บว่าด้ว ยการขับ เคลื่ อนและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ให้
เป็ นไปในทิ ศทางเดีย วกัน และมีเป้ าหมายอย่างเป็น ระบบและมีป ระสิ ท ธิภ าพ โดยมีการบู รณาการร่ว มกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของทุ ก ภาคส่ ว นโดยมี ป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ระเบี ย บฯ ได้ ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการ 2 ชุ ด ได้ แ ก่
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) เป็นคณะกรรมการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีเขตละ 1
คณะ โดยมีผู้อานวยการเขตเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
เป็ น คณะกรรมการในทุก อาเภอ อ าเภอละ 1 คณะ ทุก จั งหวัดทั่ ว ประเทศยกเว้น กรุ งเทพมหานคร โดยมี
นายอาเภอเป็นประธานกรรมการ

(2.4) นโยบายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ
(2.4.1) (ร่าง) กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการใน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ....
เป็นร่างกฎหมายว่าด้วยกาหนดมาตรฐานในการให้บริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ประเภทดูแลผู้สูงอายุ ทั้งมาตรฐานของอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัยในการให้บริการ
เช่น มาตรฐานของห้องน้า ทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ
(2.4.2) บันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เรื่องการจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) แบบ
บูรณาการในพื้นที่ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
เป็นความร่วมมือของทั้ง 4 ฝ่ายในการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล
หรือองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
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พึ่งพิงแบบบูรณาการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริการด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเชิงรุกในพื้นที่ โดย
การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่ ทั้งนี้ สามารถจาแนกบทบาทและภาระหน้าที่ของทุกฝ่าย
ได้ดังต่อไปนี้
1. กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ส่งเสริมและจัดให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือ
องค์กรบริหารส่วนตาบล ให้สามารถดาเนินงานและบริห ารจัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุ ขสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความพร้อมความเหมาะสมและตาม
ภารกิจที่ตกลงกัน
2. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตาม
ความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือ พื้นที่ โดยสนับสนุ นและกาหนด
หลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้จัดตั้งระบบการ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการในพื้นที่และสามารถบริหารจัดการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนจั ดสรรงบประมาณให้หน่ วยบริการและกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุ
3. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่ง
ประเทศไทย มี ห น้ า ที่ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถ
ดาเนินการบริหารจัดการระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่
(2.4.3) ข้ อตกลงดาเนิ นงานร่วมกันเพื่อสนั บสนุ นการดาเนินงานและงบประมาณเรื่องการ
จัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) แบบบูรณาการ
ของหน่ว ยบริการในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ขปี งบประมาณ 2559 ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุ ข และ
สานั กงานหลั ก ประกัน สุ ขภาพแห่ งชาติ เป็ นความร่วมมือเพื่อสนับ สนุ นให้ ห น่วยบริการในสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุขให้สามารถจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณา
การได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริก ารด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเชิงรุก ในพื้นที่ โดยจัดการแบบมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถจาแนกบทบาทและภาระหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ดังนี้
1. กระทรวงสาธารณสุ ข มี ห น้ า ที่ ส่ งเสริ ม และจั ด ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารในสั งกั ด กระทรวง
สาธารณสุขให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เตรียมความพร้อมของ
ระบบบริการเพื่อรองรับการดาเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
รวมทั้งประสานและสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสาสาธารณสุขในพื้นที่ ตลอดจนจัดทีมหมอ
ครอบครัวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
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2. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณและดาเนินการ
เพื่อแก้ปัญหาและสนับสนุนด้านอื่น ๆ ให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถดาเนินการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่ อันเกิดจากการดาเนินงาน
และบริหารจัดการให้ลุล่วงไปด้วยความรวดเร็วไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานตามภารกิจ
(2.4.4) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)
เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนิ นงานการพัฒ นาคนตลอดช่ วงชีวิต โดยร่วมกัน ผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็ น
รูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดาเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ การทางานของทั้ง 4
กระทรวงมีบทบาทดังนี้
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริม พื้นที่ต้นแบบการบูรณา
การ ส่งเสริมภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2. กระทรวงศึกษาธิการ ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน
3. กระทรวงมหาดไทย ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ตั้ ง
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่
4. กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์ พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มและชมรมผู้สูงอายุ วัดส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนศาสนสถานอื่น
ด้วย
(2.4.5) ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย
ผู้ สู งอายุ ที่ เป็ น ผู้ พิ การย่ อมได้ รับสิ ท ธิในการดู แลสุ ขภาพโดยเฉพาะเรื่ องการฟื้ น ฟู เพราะ
นอกจากเป็นผู้สูงอายุที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้ว หากเป็นผู้พิการย่อมได้รับการดูแลเป็ นพิเศษมากขึ้น ผู้สูงอายุ
ต้องได้รับการฟื้นฟูตั้งแต่แรกเริ่มที่พบความพิการ รวมทั้งผู้ปกครองและครอบครัวของผู้พิการต้องได้รับการ
สนั บ สนุ น จากรั ฐในทุ กด้าน เพื่อ ให้ ส ามารถฟื้ นฟู ส มรรถภาพและพั ฒ นาคนพิ การอย่างเต็มศักยภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล
(2.4.6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นอกเหนื อ จากยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี ภาครั ฐ ยั งมี แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนซึ่งกาหนดทิศทางการบริหารประเทศควบคู่กับยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สู งอายุระยะยาวและระยะ
สุดท้ายไว้ดังนี้

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 245

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ในหัวข้อที่ 3.6.1 ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ ครอบคลุมการ
จัดบริการทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง
ในหัวข้อที่ 3.6.2 พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จาเป็นต้องพักฟื้นก่อน
กลับบ้าน ให้เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานสาหรับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในเขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว
ในหัวข้อที่ 3.6.3 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพัฒ นาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใ นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ
เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและติดตามการบาบัดรักษา
(2.4.7) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของผู้สูงอายุและบุคคลในช่วง
วัยอื่นให้เห็นความสาคัญในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิ ต สามารถอยู่ร่วม
ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และจะได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลผู้สูงอายุอย่าง
ยั่งยืน โดยแผนผู้ สูงอายุ แห่ งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สู งอายุระยะยาวและระยะ
สุดท้ายไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒ นางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ
ระดับชาติ และการพัฒ นาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ เป็นมาตรการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีความสามารถสามารถ
ทางานในลักษณะงานที่เหมาะสม ผลิตบุค ลากรที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพให้
เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต
(2.4.8) Personal Health Record: PHR
ระบบระเบี ย นสุ ข ภาพอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว นบุ ค คล วิ จั ย และพั ฒ นาโดยศู น ย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุ นด้านการบริการระบบสุขภาพระดับ
จังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการปัญหาด้านสุขภาวะที่เกิดกับประชากรในพื้นที่ ช่วยบริหารและจัดการ
สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพด้วยมาตรฐานที่แลกเปลี่ยนกันได้แบบทันที มีความถูกต้อง รวดเร็ว
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet หรือ อุปกรณ์ Smart Devices
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นระบบบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ส่ว นบุคคล เช่น โรค ยา อาการแพ้ ความรุนแรง การ
รักษา เป็นต้น257 โดยระบบนี้จะช่วยให้คนไข้ทราบข้อมูลการรักษาของตนเองและแพทย์ผู้ทาการรักษาจะได้
ทราบข้อมูลผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ตลอดจนอนาคตหากมีอาการป่วยแพทย์ผู้ทาการรักษาสามารถทราบได้ว่า
ผู้ป่วยเคยป่วยด้วยโรคใดและรับยาชนิดใดบ้าง ทั้งนี้ เป็นการป้องกันผู้ป่วยได้รับยาซ้าซ้อนรวมทั้งสามารถการ
รักษาอาการป่วยได้อย่างต่อเนื่องและตรงจุด
257

จาก ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล, โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ,
2560, สืบค้นจาก https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/phr.html
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4.2.2.3 กลไก
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย เช่น

(1) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้ นฟู มีหน่วย
บริการระดับพื้นที่ในกากับดูแลตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่ งเสริมสุ ขภาพระดับ ตาบล ซึ่งสนับ สนุน การดาเนิน งานโดยส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และส านักงาน
สาธารณสุขอาเภอ

(2) สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
เป็นหน่วยงานพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อเฝ่าระวังป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพอนามัยผู้สง
อายุรวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบการดาเนินงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดระบบดูแล
ระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ การ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และส่งต่ อเพื่อการบาบัดรักษา การฝึกอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (care
manager) และฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ในชุมชน การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพสาหรับผู้
เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ ดังนั้น กล่าวได้ว่าสานักอนามัยผู้สูงอายุดูแลและเตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยแรงงานตอน
ปลายกระทั่งเริ่มเข้าวัยสูงอายุวัยต้น (young old) อายุระหว่าง 60-69 ปี ผู้สูงอายุวัยกลาง (old old) อายุ
ระหว่าง 70-79 ปี ผู้สูงอายุวัยปลาย (oldest old) อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป และเสียชีวิต

(3) สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
เป็ น หน่ ว ยงานศึก ษา วิจั ย และพั ฒ นาองค์ค วามรู้ ด้านเวชศาสตร์ผู้ สู งอายุ (geriatrics) และ
วิ ท ยาการผู้ สู ง อายุ (gerontology) เพื่ อ น าไปสู่ ข้ อ เสนอทางนโยบาย (evidence-based policy) สร้ า ง
มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ สร้างรูปแบบในการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรตั้งแต่ชุมชนเชื่อมโยงสถานพยาบาล
เน้ นรั บ มือ ภาวะสุ ข ภาพที่ เสื่ อมถอยลงในผู้ สู งอายุ โรคที่ พ บบ่ อย โรคที่ ท าให้ เกิดภาระและความพิ การสู ง
ปัจจุบันกาลังพัฒนารูปแบบสาหรับโรงพยาบาลในการดูแลระยะกลาง (Intermediate care) สาหรับผู้สูงอายุ
เช่น รพ.สต. หรือ ศูนย์ดูแลกลางวัน (day care) ศูนย์ค้างคืน (stay care)

4) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
ในการดูแลผู้สูงอายุ สานักงานฯ มีหน้าที่ดาเนินงานดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง โดยใช้ศูนย์พัฒนา
คุณ ภาพชีวิตและส่ งเสริ มอาชีพผู้ สู งอายุ (ศพอส.) เป็ นฐานในการดาเนินงาน เช่น ศูนย์ ดูแลผู้ สู งอายุ การ
คุ้มครองภัยทางสังคมสาหรั บผู้สูงอายุ มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ รวมทั้งประสานความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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5) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
(กศน.) กศน.จังหวัด กศน.อาเภอ กศน.ตาบล และศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ในการส่งเสริมการศึกษาผู้สูงอายุ
สานักงานฯ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับผู้สูงอายุตั้งแต่สอนผู้ไม่
รู้หนังสือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนจัดการศึกษาต่อเนื่อง
หลักสูตรระยะสั้นในลักษณะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้สูงอายุและมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒ นาทักษะชีวิต
กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ทัศนศึกษา การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ การปฏิบัติธรรม เป็นต้น

6) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
มีภารกิจในการสนับสนุนการจัดการเชิงโครงสร้างระดับจังหวัดและระดับอาเภอเพื่อสนับสนุน
การดาเนิ น งานพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตผู้ สู งอายุในชุมชนท้ องถิ่น สนับสนุนองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในการ
ดาเนินการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และพัฒ นา ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและถ่ายโอนอานาจไปสู่
ท้องถิ่นเพื่อเอื้อต่อการดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

7) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการดาเนินการให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
สนั บ สนุ น การด าเนิ น การส่ งเสริ ม ป้ องกั น โรคในผู้ สู งอายุโดยผ่ านกองทุ น สุ ข ภาพต าบลและสนั บ สนุ น การ
ดาเนินการระบบการดูแลผู้สูอายุระยะยาวทั่วประเทศ

8) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ (พชอ.)
เป็ น ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข ส านักงานหลั กประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีเป้าหมายในการปรับปรุงโครงสร้าง
การให้บริการสาธารณสุขให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่ วนร่วมจากเดิมที่ใช้โรงพยาบาลเป็นฐานและโรคเป็น
ศู น ย์ ก ลาง สู่ ร ะบบที่ มี พื้ น ที่ เป็ น ฐานประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง โดยมี น ายอ าเภอเป็ น ประธานกรรมการ
สาธารณสุขอาเภอเป็นเลขานุการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็น
ที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่และทาความเข้าใจความแตกต่างของบริบทเฉพาะของ
พื้นที่ เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายและการวางแผนด้านสุ ขภาพของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบประชารัฐเพื่อบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างเหมาะสม ตลอดจนบูรณาการทรัพยากรภายในอาเภอทั้งบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี องค์
ความรู้ จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น การขับเคลื่ อนภายในพื้นที่จะเป็ นการ
ผลักดันอีกทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
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4.2.2.4 การรองรับหลักการหรือมาตรการสากล
ในเวที ระหว่างประเทศการดู แ ลผู้ สู งอายุ ระยะยาวและระยะสุ ดท้ ายยั งไม่ มี ส นธิสั ญ ญาหรื อ
กฎหมายระหว่างประเทศฉบับใดกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องด้วยสนธิสัญญาหรือความตกลงร่วมมือระหว่าง
ประเทสเป็นเพียงกรอบการดาเนินงานเท่านั้น การดูแลสุขภาพจึงเป็นการบัญญัติไว้แบบองค์รวม เช่น ปฏิญญา
บรู ไนดารุ ส ซาลามว่าด้ ว ยการเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งของสถาบั น ครอบครั ว : การดู แลผู้ สู งอายุ (Brunei
Darussalam Declaration on Strengthening Family Institution : Carring for Elderly) เป็นผลจากการ
ประชุม รัฐ มนตรีอาเซีย นว่าด้ว ยงานสวัส ดิ การสั งคมและการพั ฒ นา ครั้งที่ 7 (7th AMMSWD) ณ ประเทศ
กัมพูชา และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซา
ลาม ซึ่งปฏิญญาดังกล่าวได้บัญญัติกรอบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้ายไว้หลายประการ กล่าวคือ
จัดให้ มีการดูแลและการส่ งเสริมที่เหมาะสมแก่ผู้ สูงอายุ ทั้งบริการด้านสุ ขภาพและการคุ้มครองทางสังคม
รวมถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการรักษาด้วย นอกจากนี้ต้องสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ดูแล ตลอดจนอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ
ในช่วงวัยอื่นก็มีส่วนสาคัญในการดูแลโดยต้องส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและสร้างความตระหนักในการใช้
ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ และเตรียมพร้อมสาหรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุในอนาคต
4.3 การคุม้ ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
สิทธิในด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นสิทธิที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างแท้จริง และเมื่อเข้าถึงได้แล้วทุกคนต่างก็ควรได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรมทั้งในด้านกระบวนการ
และความยุติธรรมในทางเนื้อ หา ผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่จาเป็นจะต้องได้รับสิทธิและการคุ้มครอง
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กล่าวคือ ผู้ สูงอายุสามารถเข้าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งการคุ้ มครองสิทธิด้าน
กระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้น จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ กฎหมาย
นโยบายและกลไกต่าง ๆ สามารถอธิบายโดยแบ่งเป็นประเด็นตามหลักสากลด้ านสิทธิมนุษยชนซึ่งได้กาหนด
ประเด็นย่อยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไว้ทั้งสิ้น 3 ประเด็น ได้แก่
ประเด็น ความรุน แรงและการถูกละเมิด (4.3.1) ประเด็นความสามารถในทางกฎหมาย (4.3.2) การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม (4.3.3) ซึ่งรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวอธิบายได้ดังต่อไปนี้
4.3.1 ความรุนแรงและการถูกละเมิด
4.3.1.1 สถานการณ์
จากแนวโน้มของประชากรอายุ 60 ขึ้นไปทั่วโลกที่มีการเพิ่มขึ้น ประมาณการในปี ค.ศ.2050 จะ
มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 22 หรือราว 2 พันล้านคน ประเทศไทยในปี ค.ศ.2018 มีป ระชากรผู้สูงอายุ
ประมาณ 8.5 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 12.9 สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและในปี ค.ศ.
2030 จะมีเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าเป็นร้อยละ 25 ซึ่งถือเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ผู้สูงอายุถือเป็นวัยที่มี
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การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในปัญหาทางสังคมที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุที่มีความน่าสนใจ คือปัญหาทางด้านการใช้ความรุนแรงต่อ
ผู้สูงอายุในครอบครัว258
ดร.ภัท รพร คงบุ ญ ผู้ จั ดการชุดโครงการการศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาระบบการคุ้ มครองพิทั กษ์ สิ ท ธิ
ผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิเพิ่มขึ้นกว่าใน
อดีต และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเภทของความรุนแรงที่พบมากที่สุดคือ ด้านจิตใจ บ่อยครั้งที่
อาจสื่อสารไม่เข้าใจกัน แล้วผู้สูงอายุถูกบ่น ด่า พูดจาไม่ดี จนเกิดความน้อยใจหรือโกรธ กระทั่งรู้สึกว่าตัวเอง
ด้อยคุณค่า รองลงมาคือถูกละเลยทอดทิ้ง ไม่ดูแลหรือให้การดูแลที่ไม่เหมาะสมซึ่งมักพบในกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ภาวะช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือไม่ได้เลย รวมถึงการเอาประโยชน์จากทรั พย์สินเงินทองและหลอกลวง ทั้งนี้
พบว่าสถานที่ที่ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิมากที่สุด คือ บ้าน เนื่องจากคนในครอบครัวมักละเมิดสิทธิผู้สูงอายุมาก
ที่สุด โดยเฉพาะบุตร รองลงมาคือ คู่สมรส รวมถึงญาติพี่น้องและหลาน ขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมีความ
เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมากเช่นกัน เมื่อถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต เช่น ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวที่เป็นที่
พึ่งพิงของผู้สู งอายุ ต้องเจ็บ ป่ วยจนไม่อาจช่ว ยเหลือตัวเองได้ สมองเสื่ อม เมื่อนั้ นผู้ สูงอายุจะถูกเอารัดเอา
เปรียบได้ง่าย ซึ่งการละเมิดสิทธิมากที่สุดคือ การเอาประโยชน์จากทรัพย์สิน เช่น หลอกขายสินค้า ขายประกัน
สุขภาพโดยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นต้น259
นักวิชาการได้มีความพยายามในการอธิบายถึงสาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดความรุนแรง
ต่อผู้สูงอายุไว้หลายทฤษฎีด้วยกัน เช่น อานาจกับความรุนแรง ความผิดปกติทางจิต ความเครียด การพึ่งพา
ผู้อื่น จึงพอสรุปได้ว่าสาเหตุและปัจจัยของการกระทาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ เกิดจากตัวผู้สูงอายุเอง ผู้ดูแล
และสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจสรุปปัจจัยหรือสาเหตุของการกระทาความรุนแรงในผู้
อายุ ได้ดังนี้
สาเหตุของการถูกกระทารุนแรงตามที่ได้ศึกษา พบว่า มี 2 ประเด็น260 คือ
1. สาเหตุด้านผู้สูงอายุ อันเนื่องมาจากพื้นหลังของชีวิต ความเจ็บป่วย ความยากจนและความ
คาดหวังในบทบาทการดูแล
2. สาเหตุด้านผู้กระทาความรุนแรงที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้สูงอายุ ผู้กระทาความรุนแรงไม่ชอบ
ความชราภาพของผู้สูงอายุและโกรธเคืองหรือการใช้สารเสพติด เช่น การดื่มสุรา การติดฝิ่น ทาให้ไม่สามารถ
ควบคุมตัวเองได้
258

จาก “ประชากรไทยในอนาคต,” โดย ปัทมา พัฒนวงศ์และปราโมทย์ ประสาทกุล , 2549, การฉายภาพประชากร
ไทยในอนาคต พ.ศ.2548-2568, น.1-7.
259
จาก สิทธิของผู้สูงอายุไทยก้าวไกลให้ทันการเปลี่ยนแปลง, โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, เวที
วิชาการสาธารณะ เรื่องสิทธิของผู้สูงอายุไทยในสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์, สืบค้นจาก http://www.thaihealth.or.th.
260
จาก เอกสารประกอบการพิจารณา สภาขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม, โดย สานักวิชาการ สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558, น. 14- 16.
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โดยปั จ จั ย ทั้ งหมดมีค วามเกี่ย วข้องและเชื่ อมโยงกัน จนกลายเป็ น ปัญ หาที่ทั บ ซ้อนและส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้สูงอายุทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุ ขภาพจิต อารมณ์และสังคม ทาให้ ผู้สูงอายุต้องพึ่งพา
บุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุมักเกิดจากผู้ดูแลที่มีประวัติดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด ผู้ดูแลที่
มีความเครียด ทั้งจากความไม่เข้าใจผู้สูงอายุและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคม จนทาให้เกิดการปฏิบัติอันไม่
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ต่อผู้สูงอายุ โดยการกระทารุนแรงเกิดขึ้นได้ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การเอา
ประโยชน์ การละเมิดสิทธิต่าง ๆ รวมทั้งการละเลยทอดทิ้ง ไม่สนใจดูแลผู้สูงอายุซึ่งความรุนแรงส่วนใหญ่จะ
เกิดขึ้นในครอบครัว
ความรุนแรงและการละเมิดต่อผู้สูงอายุ เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้สู งอายุเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุในประเทศไทยร่วมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทาให้ครอบครัวที่เคยอยู่กันอย่างเอื้ออาทรกลายเป็นครอบครัวที่ต่างคน
ต่างอยู่เป็นสังคมเดี่ยว ยิ่งเป็นการซ้าเติมให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น จึงมีความจาเป็นที่สังคมควรจะตระหนัก
ในเรื่องความรุนแรงต่อผู้สูงอายุให้มากขึ้นตามไปด้วย
ความรุนแรงหรือการทารุณกรรม เป็นคาที่มีการใช้แทนกันอย่างหลากหลาย เมื่อกล่าวถึงปัญหา
การก่อให้เกิดความรุนแรงหรือการละเมิดที่เกิดจากบุคคลที่มีอานาจเหนือกว่าผู้ที่อยู่ในภาวะที่ด้ อยหรืออ่อนแอ
กว่าหรือเสียเปรียบกว่า ซึ่งมีการให้นิยาม ความหมายและการจากัดความความรุนแรงต่อผู้สูงอายุพบว่ามีการ
ให้ความหมายที่หลากหลายแตกต่างกันไป ดังนี้
The National Clearinghouse on Family Violence (1999) ของประเทศแคนาดา ให้
ความหมายว่า เป็นการกระทาใด ๆ อันไม่เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุ โดยผู้กระทารุนแรงคือ
บุคคลที่ผู้สูงอายุไว้วางใจ
องค์กรอนามัยโลก (2008) ได้ให้ความหมายความรุนแรงต่อผู้สูงอายุว่า เป็นการกระทาเพียงครั้ง
เดียวหรืออาจทาซ้า ๆ หรือการไม่ทาในสิ่งที่เหมาะสมและพึงกระทา ที่เกิดขึ้นระหว่างสัมพันธภาพถูกคาดหวัง
ว่าน่าจะมีความไว้วางใจ โดยการกระทาดังกล่าว ก่อให้เกิดความเจ็บปวดและอันตรายต่อผู้สูงอายุ ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ
สาหรับในประเทศไทย มีการศึกษาประเด็นนี้และให้คานิยามเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้สูงอายุไว้
หลากหลายเช่นกัน ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ ความหมาย การทารุณกรรม หมายถึง บุคคลที่ถูกทารุณอย่าง
โหดร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ จากบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม
คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา (2546) ให้ความหมายความรุนแรง
ต่อผู้สูงอายุว่า เป็นการล่วงละเมิดหรือการทาร้าย เอาเปรียบ ละเลยและทอดทิ้งผู้สูงอายุทาให้ผู้สูงอายุได้รับ
อันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ จากการถูกกระทาโดยตรงหรือถูกละเลยทอดทิ้งโดยไม่ได้รับการปฏิบัติดูแลที่
เหมาะสม
จากการทบทวนวรรณกรรม ความหมายของการกระทาความรุนแรง ทาให้สามารถให้คาจากัด
ความของการกระทาความรุน แรงในผู้สูงอายุได้โดยผู้สูงอายุที่เข้าข่ายว่าถูกกระทารุนแรงต้องมีองค์ประกอบ
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ของเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ คือ 1. เป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ 2. เป็นการกระทาที่
ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความเจ็บปวดและได้รับอันตรายหรือเกิดความทุกข์ ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
และสุขภาพ 3. เป็นการละเมิดสิทธิ การเอาประโยชน์ต่อทรัพย์สิน 4. เป็นการปล่อยปละละเลย ทอดทิ้ง ไม่
ดูแล รวมทั้งการละเว้นการกระทาที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ 5. เป็นการกระทาโดยบุคคลในครอบครัวหรือบุคลากรที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 6. เป็นการกระทาที่อาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ชั่วคราวหรือต่อเนื่อง
ทั้ ง นี้ ป ระเภทของการกระท ารุ น แรงและการท าละเมิ ด ในผู้ สู ง อายุ สามารถแบ่ ง ได้ เป็ น 5
ประเภท261 คือ
1. การกระทารุนแรงด้านร่างกาย ได้แก่ การทาให้เกิดความเจ็บปวดหรือการบาดเจ็บตามร่างกาย
2. การกระทารุนแรงด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ การทาให้เสียใจ หรือความปวดร้าวทางอารมณ์
3. การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน และการเอาเปรียบทางกฎหมาย ได้แก่ การลักขโมย การล่อลวง
เอาทรัพย์สินหรือนาทรัพย์สินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
4. การคุกคามทางเพศ ได้แก่ การถูกละเมิดทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้สูงอายุ
5. การละเลยทอดทิ้ง หรือการละเว้นการกระทา ได้ แก่ ความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะปฏิเสธการ
ดูแล ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลที่จาเป็น
การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการถูกกระทารุนแรงและการละเมิดนั้น มีการกาหนดมาตรการ
ทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
4.3.1.2 มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

(1) ยุทธศาสตร์ชาติทเี่ กี่ยวข้อง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้ รั ฐ พึ งจั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสาคัญในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ซึ่งมี
การกาหนดรองรับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อสังคมสูงอายุที่มีประสิทธิภาพหลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษา การจ้าง
งาน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แต่กลับไม่ได้กาหนดในเรื่องของเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
และการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสาคัญ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นในอนาคต
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จาก “การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอานาจในผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม,” โดย ยมนา ชนะนิลและพรชัย จุลเมตต์,
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2561, น. 29-40.
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ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งได้กาหนดไว้ใน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาใช้เป็นกรอบของการพัฒนาประเทศให้มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว ก็ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่
สาคัญเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีแนวทางการพัฒนาที่รองรับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและการละเมิด
สิทธิของผู้สูงอายุ ซึ่งกาหนดไว้ในข้อ 3.7 คือการผลักดันสถาบันทางสังคมให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง
เข้มแข็ง อันเป็นการกาหนดมาตรการดูแลครอบครัวเปราะบางให้สามารถดูแลสมาชิกได้อย่างเข้มแข็งทั้งเรื่อง
การประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และการพัฒนาระบบติดตามเพื่อให้ความช่วยเหลือตลอดจนการ
ให้ผู้สูงอายุหรือผู้มีประสบการณ์สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในชุมชนร่วมเป็นผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัวเปราะบาง

(2) กฎหมายและมาตรการทีเ่ กี่ยวข้อง
การป้องกัน และแก้ไขปั ญหาความรุนแรงและการละเมิดในผู้สูงอายุ เป็นสิ่งจาเป็นและต้องให้
ความสาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและยัง
เป็นการจัดระเบียบสังคมให้มีความสงบสุขเรียบร้อย ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจาเป็นที่จะมีกฎหมาย
ในประเทศไทยได้ บั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ อานาจหน้ าที่ ของบุ ค คลหรือหน่ ว ยงานที่ จ ะมี ส่ ว นในการแก้ไขปั ญ หานี้
ตลอดจนระเบียบ คาสั่งหรือนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้การแก้ปัญหาความรุนแรงและการกระทาละเมิดผู้สูงอายุ
ครอบคลุมในทุกด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(2.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560262
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย ถือเป็ นกฎหมายสูงสุ ดที่ใช้ในการปกครองประเทศ มี
บทบัญญัติสิทธิและหน้าที่ของประชาชนทุกคน รวมถึงการกาหนดบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือหรือ
แก้ ไขปั ญ หาผู้ สู งอายุ จากการกระท าที่ รุน แรงและการถูก ละเมิ ด ด้ ว ย รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุ ท ธศักราช 2560 เป็ น รัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จจุบั นที่ มีการดารงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ ในการคุ้ม ครองและให้ การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกกระทาความรุนแรงและถูกละเมิดอย่างสมบูรณ์ โดยได้กาหนดสาระสาคัญเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้สูงอายุจากการกระทาที่รุนแรงและเป็นการละเมิด ดังในมาตรา 25 บัญญัติไว้ว่า “สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ ามหรื อ
จากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรีภ าพที่จะทาการนั้นได้และได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้ สิทธิหรือเสรีภาพ เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตราย
ต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่น บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ และบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจาก
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บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาได้ในตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้สูงอายุตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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การถูกละเมิดสิ ทธิห รือเสรีภ าพหรือจากการกระทาความผิดอาญาของบุ คคลอื่น ย่ อมมีสิทธิที่จะได้รับการ
เยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”
นอกจากนั้นใน มาตรา 28 บั ญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายศาล หรือมีเหตุอย่างอื่น ตามที่กฎหมาย
บัญญัติการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระทามิได้ ”และ
มาตรา 71 วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า “รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดารงชีวิตได้อ ย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง
หรือปฏิบัติไม่เป็นธรรม รวมตลอดการบาบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทาดังกล่าวด้วย” ซึ่งจากมาตราดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีการบัญญัติเรื่องการให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากอันตรายต่าง ๆ ที่เป็น การละเมิดหรือการก่อความรุนแรง ทั้งในด้านของการ
ป้องกัน การแก้ไขและการเยียวยาผู้สูงอายุที่ได้รับความเสียหาย ในมาตรา 71 การที่รัฐมุ่งให้การช่วยเหลือกลุ่ม
บุคคลที่เป็นเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะ เนื่องจากบุคคลเหล่า นี้
เป็นบุคคลที่มีความเปราะบาง ต้องได้รับการดูแลหรือการคุ้มครองเป็นพิเศษ เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถ
ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและปกติสุข ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงให้ความสาคัญ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงและการละเมิดสิทธิต่อผู้สูงอายุ

(2.2) กฎหมายลาดับพระราชบัญญัติ
(2.2.1) ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายในทางสาขามหาชน ซึ่งได้บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับเอกชน ในเรื่องของการกระทาที่เป็นความผิดและบทกาหนดโทษ โดยมีความมุ่งหมายที่จะรักษาความ
สงบเรียบร้อยในสังคม เพื่อให้สมาชิกในสังคมมีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน เช่นกันนั้นเมื่อ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งอันมีสถานะเป็นสมาชิกในสังคม จึงได้มีการกาหนดบัญญัติอันเป็นการคุ้มครอง
ป้องกันผู้สูงอายุจากการกระทาความรุนแรงและการละเมิดซึ่งเป็นความผิด ดังบทบัญญัติต่อไปนี้ มาตราที่ 307
บัญญัติว่า “ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญา ต้องดู แลผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้ เพราะอายุ ความเจ็บป่วย
กายพิการหรือจิตพิการ หากทอดทิ้งผู้ที่ดูแลตนเองไม่ได้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอั นตรายต่อชีวิต จะจาคุกไม่เกิน 3
ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว เป็นการบัญญัติความรับผิดทางอาญาประเภทที่ไม่มีผลเกิด
กล่ าวคือ เมื่อมีการกระทาสิ่งที่ กฎหมายบั ญ ญั ติว่าเป็นความผิ ด ไม่ว่าการกระท านั้ นจะก่อให้ เกิดผลความ
เสียหายขึ้นหรือไม่ก็ตาม ผู้กระทาก็ยังคงต้องรับผิด ทั้งที่มิได้มีผลอันเสียหายเกิดขึ้น เนื่องจากการกระทานั้น
แสดงให้ เห็ น ถึงเจตนาที่กระท าความผิ ด กฎหมาย อันเป็นภั ยต่อสั งคม กฎหมายจึงมุ่งประสงค์ล งโทษโดย
พิจารณาจากจิตใจของผู้กระทาเป็นสาคัญ มิได้ยึดเอาผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทาเป็นหลักในการลงโทษ
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ความผิดทางอาญาฐานทอดทิ้งคนชราหรือผู้สูงอายุดังกล่าว เพียงผู้กระทาได้ทอดทิ้งคนชราในลักษณะตามที่
มาตรา 307 บัญญัติไว้ก็เป็นความผิดแล้ว ไม่จาต้องมีผลต่อเนื่องใด ๆ เกิดขึ้น263
นอกจากนั้น ในมาตรา 398 ได้บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดกระทาการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการ
ทารุณต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี คนป่วยหรือคนชรา ซึ่งต้องพึ่งผู้นั้นในการดารงชีวิต จะถูกลงโทษโดยการ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ” และมาตรา 292 ได้บัญญัติว่า “ผู้ใด
กระทาด้วยการปฏิบัติอันทารุณหรือปัจจัยคล้ายคลึงกันแก่บุคคลซึ่งต้องพึ่งพา ในการดารงชีวิตเพื่อให้บุคคลนั้น
ฆ่าตนเอง ถ้าการฆ่าตนเองนั้นได้เกิดขึ้น หรือได้มีการพยายามฆ่าตนเอง จะถูกจาคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่
เกิน 14,000 บาท”
มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวเป็นความผิดในลักษณะการกระทาความรุนแรงในครอบครั ว
ฐานหนึ่ง ซึ่งผู้ถูกกระทาความรุนแรง สามารถที่จะแจ้งความดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดตามบัญญัติดังกล่าว
ได้ อย่างไรก็ ตามมาตรการในประมวลกฎหมายอาญา เป็ น กฎหมายที่มี ความประสงค์มุ่ งลงโทษผู้ กระท า
ความผิดเพื่อให้ผู้กระทาความผิดรู้สึกเข็ดหลาบ จนไม่กล้าที่จะกระทาความผิ ดซ้าอีก ทั้งยังเป็นการเยียวยาทาง
ความรู้สึกเพื่อไม่ให้ผู้ถูกกระทาแก้แค้นซึ่งเป็นการลงโทษตามทฤษฎีการแก้แค้นทดแทน264 แต่ทั้งนี้การนาเอา
ประมวลกฎหมายอาญามาใช้กับการแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว ย่อมไม่เหมาะสม เนื่องจากการกระทา
ความผิดต่อบุคคลในครอบครัว เป็นเรื่องที่เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว มีความละเอียดอ่อน
การนามาตรการที่ใช้กับบุคคลทั่วไปมาใช้อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวและความ
มั่นคงของสถาบันครอบครัวได้ ทั้งนี้การลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้เยียวยาผู้ที่ถูกกระทาความ
รุนแรงในครอบครัวอย่างแท้จริง แต่ยังเป็นการทาให้บุคคลในครอบครัวได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและ
รายได้ของครอบครัวอีกด้วยหากว่าผู้กระทาความผิดนั้นเป็นผู้นาครอบครัวหรือผู้ที่ต้องหารายได้มาเลี้ยงดู
ครอบครัว
(2.2.2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
พระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวเป็ น บทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิข องผู้ สู งอายุ ที่ ให้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ความ
ช่วยเหลือจากรัฐ มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สิทธิแก่ ผู้สูงอายุตามที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา
11 มีการกาหนดมาตรการที่กล่าวถึงสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุได้รับอันตรายจากการทารุณ
กรรมหรื อแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิ ช อบด้ ว ยกฎหมายหรือการทอดทิ้ ง เช่ น สิ ท ธิในการรับ บริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสิ ทธิในการได้รับคาแนะนา ปรึกษา ดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางคดี
หรื อ ในทางแก้ ไขปั ญ หาครอบครั ว การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ นั้ น กฎหมาย ก าหนดให้
263

จาก “ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทากับผลแห่งการกระทา,” โดย โกเมน ภัทรภิรมย์, บทบัณฑิตย์, 30, 2516, น.
104 2516..
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ทฤษฎี แก้ แค้ น ทดแทนคือ การลงโทษเพื่ อ การแก้แ ค้น ตอบแทนอัน เป็ น การลงโทษเพื่ อ ให้ ส าสมกับ การกร ะท า
ความผิดของบุคคลที่ได้ก่อคดีนั้น เข้าทานองที่ว่า กรรมใดใครก่อ บุคคลนั้นต้องได้รับผลจากการกระทานั้น อันเป็นการลงโทษที่
ชั่งน้าหนักตามสัดส่วนแห่งความผิดที่ก่อ เข้าทานองตาต่อตา ฟันต่อฟัน กล่าวคือ บุคคลใดฆ่าบุคคลอื่นตาย บุคคลนั้นจะต้อง
ได้รับการลงโทษโดยถูกประหารให้ตายตกไปตามกัน.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 255

คณะกรรมการผู้ สู งอายุ แ ห่ ง ชาติ เสนอความเห็ น ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาและประกาศก าหนดให้
หน่วยงานของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้
มีอานาจรับผิดชอบดาเนินการ265
อั น ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2546 นี้ ได้ ถู ก ตราขึ้ น เนื่ อ งด้ ว ยเหตุ ผ ลหลั ก จาก
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 54 ที่ใช้อยู่ขณะนั้น ได้กาหนดเกี่ยวกับสิ ทธิ
ผู้สูงอายุให้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติและเพื่อให้ได้กฎหมายที่
ครอบคลุมทุกด้านสาหรับ ผู้สู งอายุ ดังนั้ นเพื่อให้ การดาเนิ นงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการ
สนั บ สนุ น ต่ อ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ข องผู้ สู ง อายุ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดและหลักเกณฑ์หลักของการบริหารประเทศ
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก นิยามของ “ผู้สูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ฉบับนี้ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ เกินกว่า หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่
จะได้รับสิทธิต่าง ๆ ดังที่กล่าวไปข้างต้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุหกสิ บปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะต้องเป็นสัญชาติ
ไทยเท่านั้น นั่นหมายความว่า ผู้ที่เดินทางเข้ามาทางานหรือลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทย ไม่สามารถมีสิทธิที่จะ
ได้รับสวัสดิการและการช่วยเหลือใด ๆ จากรัฐทั้งปวง แม้ว่าจะเป็นผู้ที่เสียภาษีอากรให้รัฐก็ตาม อันแสดงให้
เห็นถึงความเหลื่อมล้า และการเลือกปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายดังกล่าว266
(2.2.3) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ
ในพระราชบั ญ ญั ตินี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ 18 มาตรา มี ส าระส าคัญ กาหนดหลั ก เกณฑ์ ก ว้าง ๆ เพื่ อแก้ปั ญ หา คื อ
กาหนดให้ผู้พบเห็นการกระทาความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจแจ้งด้วย
วาจาหรือทางโทรศัพท์ หรือสื่อต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น ๆ ได้ และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบ
เจ้าหน้ าที่มีอานาจในการให้การช่วยเหลือ หรือให้ผู้กระทารุนแรง เข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์และขอ
คาแนะนาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ได้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ จาคุกไม่เกิน 6
เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ และมีบทบัญญัติลงโทษผู้กระทาความรุนแรงในครอบครั ว
และกาหนดให้มีวิธีการช่วยเหลือผู้กระทาความผิด มีการบาบัดฟื้นฟูผู้กระทาและผู้ถูกกระทา รวมทั้งมีบทห้าม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องความรุนแรงในครอบครัวต่อสาธารณะ
เจตนารมณ์ของมาตรการทางกฎหมายฉบับนี้ เนื่องมาจาก ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ทั้งยังเกี่ยวพันกับบุคคลที่ใกล้ชิดกันในครอบครัว เป็นปัญหาความ
รุนแรงที่มีลักษณะแตกต่างจากการทาร้ายร่างกายโดยทั่วไป ซึ่งการนามาตรการทางอาญาปกติมาใช้บังคับ
ลงโทษผู้กระทาความผิดเพีย งอย่างเดียวนั้นไม่เพีย งพอในการแก้ไขปัญ หาและป้องกันมิให้ เกิดการกระท า
265

จาก คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญั ติผู้ สูงอายุ พ.ศ. 2546 (น.5), โดย สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ,
2557, กรุงเทพฯ: สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ.
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จาก พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (น.3), โดย มนันญา ภู่แก้ว, กลุ่มงานกฎหมาย 1 สานักกฎหมาย.
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ความผิดซ้าขึ้นมาอีก เนื่องจากมาตรการทางอาญามีเจตนารมณ์ในการลงโทษผู้กระทาความผิด มิได้เน้นการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาหรือปกป้องผู้ถูกกระทาจากความรุนแรง ดังนั้นการที่มีกฎหมายเฉพาะที่สามารถคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาความรุนแรงจึงเป็นมาตรการที่เหมาะสม เพราะสามารถกาหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนที่แตกต่าง
จากการลงโทษในคดีอาญาทั่ วไป ทั้งยั งช่ว ยให้ ผู้ กระทาความผิ ดมีโอกาสในการกลั บ ตัว ยับยั้งการกระท า
ความผิดมิให้เกิดขึ้นซ้าและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ช่วยดารงให้สถาบันครอบครัวมั่นคงอยู่
ต่อไปได้
ซึ่งเมื่อทาการศึกษากฎหมายฉบับนี้เห็นได้ว่าผู้ถูก กระทาความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้อย่างมาก เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีข้อกาหนดหลายประการ
ในการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทาความรุนแรง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ มีการ
กาหนดมาตรการเยียวยาชั่วคราวเพื่อคุ้ มครองบุคคลที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากความรุนแรง แต่อย่างไรก็
ตามช่องว่างของกฎหมายฉบับนี้ยังมีอยู่ทั้งในประเด็นของการให้น้าหนักกับการไกล่เกลี่ยและวิธีการยุติความ
ขัดแย้ง รวมถึงกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นการรักษาสถาบั นครอบครัวเป็นหลัก ไม่ได้คานึงถึงผลกระทบทางสิ ทธิ
มนุษยชนของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงมีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับ
ความรุนแรงได้อีก และด้วยแนวคิดการรักษาสถาบันครอบครัวส่วนนี้ ทาให้ผู้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตารวจ
อัย การหรื อ ศาลมองว่ าปั ญ หาความรุ น แรงที่ เกิด ขึ้ น ต่ อ ผู้ สู งอายุ เป็ น ปั ญ หาส่ ว นตั ว หรือ ปั ญ หาครอบครัว
ความคิดดังกล่าวจึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่จาเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ267
(2.2.4) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายฉบั บนี้ เป็นกฎหมายเอกชนที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่และความสัมพันธ์
ของเอกชนต่อเอกชนที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย โดยในบรรพที่ 1 นั้น เป็นบทบัญญัติที่กล่าวถึง
สิทธิ หน้าที่ของบุคคล รวมถึงการบัญญัติเรื่องการดูแลและจัดการทรัพย์สินของบุ คคลไร้ความสามารถและ
เสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งในกรณีที่บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถนั้นเป็นบุคคลที่มีอายุ 60
ปีขึ้นไป กล่าวคือเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งบทบัญญัติที่นามาใช้ในการคุ้มครองสิทธิและป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง
และการละเมิดในผู้สูงอายุ ในมาตรา 28 อันเป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุที่ไร้ความสามารถโดย
ให้ อยู่ในความดูแลของผู้ อนุ บ าล เช่นเดียวกันกับมาตรา 32 ที่ให้ความคุ้มครองผู้ สูงอายุที่เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถโดยให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์268
โดยบทบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวเป็ น การบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น การที่ ผู้ สู งอายุ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ในเรื่ อ งของ
ทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามกลับไม่ปรากฏมาตรการหรือหลักกฎหมายใดในการกากับดูแล หรือตรวจสอบผู้ที่ทา
หน้าที่เป็นผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล
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จาก “การใช้ ค วามรุ น แรงในครอบครั ว : กฎหมายช่ ว ยได้ ” , โดย ส านั ก วิ ช าการ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผู้แทนราษฎร, 2558, เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์, หน้า 9-10.
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จาก ศึกษาวิจัยมาตรการกลไกป้องกันการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ (น.2-8), โดย เดชา สังขวรรณ, 2560, กรุงเทพฯ:
สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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(2.2.5) ประมวลรัษฎากร
กฎหมายดังกล่าวเป็น กฎหมายภาษีอากร ที่รวบรวมบทบัญ ญัติทางภาษีอากรหลากหลาย
ประเภท รวมถึงมาตรการทางภาษีต่าง ๆ เช่นเดียวกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรง การทารุณกรรม
และการละเมิดสิ ทธิของผู้ สูงอายุในครอบครัวนั้นได้มีบทบัญญั ติทางภาษีอันเป็นมาตรการกฎหมายในการ
ป้องกันการทอดทิ้งผู้สูงอายุทั่วไปและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้วยการกาหนดมาตรการทางภาษีให้กับบุคคลที่
ทาหน้าที่ดูแล กล่าวคือ มาตรา 47 (1) (ญ) ได้กาหนดไว้ว่า ลูกที่กตัญญูที่เลี้ยงดูพ่อแม่ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและ
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้อีก
30,000 บาท แต่มีข้อจากัดว่าการใช้สิทธินี้จะใช้ได้กับลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นต่อหนึ่งปีภาษี ซึ่งมาตรการทาง
กฎหมายดังกล่าวเป็นลักษณะการให้ประโยชน์ทางภาษีที่เป็นค่าลดหย่อนสาหรับผู้ที่อยู่ในอุปการะ อันเป็น
ค่าลดหย่อนส่วนตัวประเภทหนึ่งที่มีแนวคิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อุปการะ
คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีนั้น ให้ความดูแล ช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดู บิดามารดา ปู่ย่าตายายของตน269

(2.3) กฎหมายลาดับรอง
(2.3.1) ประกาศกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ พ.ศ. 2548 เรื่อ ง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการช่ว ยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่ง
ได้รับอันตรายจากการทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้งและการให้
คาแนะนา พ.ศ. 2548 กล่าวคือ กระทรวงการพัฒนาความสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ สูงอายุ ที่ได้รับ
อันตรายจากการถูกกระทารุนแรงต่าง ๆ เช่น การแสวงหาประโยชน์จากผู้สูงอายุ การทาร้ายหรือการทอดทิ้ง
ผู้สูงอายุ โดยนาพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11(8)(9) และมาตรา 24 ซึ่งกาหนดให้ผู้ ที่พบเห็น
ผู้สูงอายุถูกกระทาความรุนแรงให้แจ้งต่อหน่วยงานของรัฐทราบ โดย ในท้องที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้การช่วยเหลือ ส่วนในจังหวัดอื่น ให้แจ้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกกระทารุนแรง โดยให้แยกผู้สูงอายุไปพักอาศัยในสถานที่อื่น ซึ่งมี
ความปลอดภั ย และเหมาะสม โดยค านึ งถึ งความสมั ค รใจ หลั งจากนั้ น น าผู้ สู ง อายุ ไปตรวจสุ ข ภาพกาย
สุ ขภาพจิ ต และสอบถามข้อเท็ จจริ งต่ าง ๆ ที่ เกิด ขึ้น ช่ว ยเหลื อ ให้ การฟื้ นฟู ส ภาพร่างกายสภาพจิตใจของ
ผู้สูงอายุ ให้กลับไปสู่สภาวะปกติและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ ครอบครัว หรือบุคคลที่ผู้สูงอายุอาศัย
อยู่ ด้ ว ยในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถฟื้ น ฟู ค วามสั ม พั น ธ์ได้ ให้ ด าเนิ น การส่ ง ผู้ สู งอายุ เข้ า รั บ การอุ ป การะในสถาน
สงเคราะห์คนชรา เว้นแต่ผู้สูงอายุไม่ยอม
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จาก ทฤษฎีภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ของไทย (น.117), โดย ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, 2521, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
ดวงกมล จากัด.
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(2.3.2) แผนปฏิบัติการการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพนั้น มีหลักสาคัญ
ว่า ผู้ ใดได้ รั บ ผลกระทบจากการกระท าความรุ น แรงในครอบครั ว ในปี พ.ศ. 2551 หลั งการประกาศใช้
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้มครองผู้ ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 หน่ วยงานหลั กของรัฐ ที่ มี
บทบาทและหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกันจัดทา “แผนบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ” แผนบูรณาการดังกล่าวมีความมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวและให้แต่ละกระทรวงจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นยุทธศาสตร์การ
ดาเนินการตามแผนที่แต่ละกระทรวงนาไปดาเนินการ
(2.3.3) ประกาศกระทรวงยุ ติธรรม เรื่องการให้คาแนะนา ปรึกษาและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องในทางคดีสาหรับผู้สูงอายุ ประกาศฉบับนี้ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งมี
สาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการให้คาปรึกษา ให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายและประสานงานกับสภาทนายความเพื่อจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี รวมถึงการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความจาเป็น

(2.4) นโยบายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ
(2.4.1) ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย เป็นพัน ธกรณีเพื่อให้ผู้สู งอายุได้มีคุณ ภาพชี วิตที่ดี ได้รับการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิในสาระสาคัญ 9 ข้อ โดยข้อที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับด้านกระทาความรุนแรงและละเมิด
สิทธิผู้สูงอายุได้แก่ ข้อที่ 1 ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับการ
พิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งและละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ที่ ไม่ ส ามารถพึ่ งตนเองได้ แ ละผู้ พิ ก ารที่ สู งอายุ และข้ อ ที่ 8 รัฐ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ กรภาคเอกชน
ประชาชน สถาบันสังคมต้องตรากฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิ ทักษ์
สิทธิ คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการ
พันธกรณีดังกล่าวมีความเป็นมาเนื่องจากว่า ในปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จัด
ประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุขึ้น ทั้งนี้ได้กาหนดแผนปฏิบัติการระยะยาวระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ทางด้านประเทศไทย คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นจึงมีการจัดทาแผนระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้นเพื่อ
กาหนดนโยบายและมาตรการสาหรับผู้สูงอายุระยะยาว เช่นเดียวกันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 ก็ได้มีการกาหนดแนวทางหลักในการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุยากจน ประกอบกับเจตนารมณ์ในเรื่องสิทธิ
ของผู้สูงอายุ ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ได้บัญญัติเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุไว้ใน
หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและหน้าที่ชนชาวไทยเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ ในการนี้ผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรผู้สูงอายุ
และผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันจัดทาปฏิญญาผู้สูงอายุไทยขึ้น เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติของภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคสังคมต่าง ๆ ได้ดาเนินการไปในทิศทางเดียวกันและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุไทย
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4.3.1.3 กลไก
หน่วยงานที่มีอานาจ หน้าที่ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทา
ความรุนแรงในผู้สูงอายุ ได้แก่

(1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับอันตรายจากการถูกกระทารุนแรงแล ะ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง รวมถึงการให้คาแนะนาปรึกษาปัญหาครอบครัว
และการเก็บรวบรวมสถิติปัญหาการกระทารุนแรงในครอบครัวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้หน่วยงานย่อยที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษ ย์อีกส่วนหนึ่ งที่ส ามารถให้ การช่วยเหลือผู้สู งอายุ หากผู้สู งอายุได้รับการกระทาความรุนแรงหรือการ
ละเมิดสิทธิ ได้แก่ ศูนย์ประชาบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงผู้สูงอายุที่
ถูกกระทารุนแรง ถูกทอดทิ้ง, ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม มีหน้าที่เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลและรายงาน
ปัญหาทางสังคม, สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) เป็น
หน่วยงานที่ทาหน้าที่รับเรื่ องร้องเรียน และให้ความช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอด้วยโอกาสที่ถูกรังแกหรือขาดที่พึ่ง
รวมถึงผู้ สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ ง ไม่มีคนดูแล, ศูนย์พัฒ นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานสงเคราะห์
คนชรา, บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดและสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด

(2) กระทรวงสาธารณสุข
เป็นอีกหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ ประชาชน รวมถึงผู้ สูงอายุที่ได้รับการ
กระทาที่รุนแรงให้ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ปลอดภัย โดยมีหน่วยงานย่อยคือ ศูนย์พึ่งได้ ทาหน้าที่รับเรื่อง
ร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลื อแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และถูกกระทารุนแรงในครอบครัว และ
สายด่วนกรมสุขภาพจิต เป็นบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศไทย โดยรับฟังปัญหา
ที่ทาให้เกิดความคับข้องใจและให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย

(3) สานักงานตารวจแห่งชาติ
มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพแก่ประชาชน รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมี
หน่วยงานภายใต้การดูแล คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการตารวจนครบาล (ศทส.บช.น) เป็นศูนย์
รับแจ้งเหตุด่วน หรือปัญหาและภัยทางสังคม รวมถึงปัญหาชีวิตและครอบครัว การกระทารุนแรงหรือทารุณ
กรรมผู้สูงอายุ, ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน และสตรี สานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
เดือดร้อนและถูกคุกคามจากมิจฉาชีพและผู้ไม่หวังดี , กองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดต่อเด็ก เยาวชน
และสตรี (ปดส.) และศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี กองบัญชาการตารวจนครบาล มีหน้าที่ดูและสวัสดิ
ภาพ และความปลอดภัยแก่ประชาชน รวมถึงปัญหาการกระทารุนแรงต่อผู้สูงอายุด้วยกัน เพื่อดาเนินการตาม
กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทารุนแรงในครอบครัว
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(4) กระทรวงยุติธรรม
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแล ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การให้คาปรึกษาและการ
แจ้ งข่าวสารเกี่ย วกับ สิ ทธิและการคุ้มครองตามกฎหมายแก่ป ระชาชนและผู้ สู งอายุ ที่ได้รับความเป็ นธรรม
รวมถึงการถูกเอาเปรียบ การถูกกระทารุนแรงในลักษณะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามีหน่วยงาน องค์กรเอกชน
ที่ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทารุนแรง อาทิ มูลนิธิเพื่อนหญิง เป็น
มูลนิธิผู้หญิงให้ความช่วยเหลือกลุ่มสตรี เด็ก และคนชรา ที่ได้รับความเดือดร้อนและขาดที่พึ่ง หรือมีปัญหา
ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีในส่วนของสื่อวิทยุโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็น องค์กรที่คอยนาเสนอข่าว และ
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ถู กกระทารุนแรงและถูกละเลยทอดทิ้ง เช่น ราย
การสกู๊ปชีวิตของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 รายการวงเวียนชีวิต ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 หรือข่าวสารตามหน้า
หนังสือพิมพ์
4.3.1.4 การรองรับหลักการหรือมาตรการสากล
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการกระทาความรุนแรงและการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุนั้น มีความสอดคล้อง
กับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้เป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ได้
กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ของการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในประเด็นการคุ้มครองผู้สูงอายุจากการกระทาความ
รุนแรงและการละเมิด ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights-ICCPR) กติการะหว่างประเทศฉบับดังกล่าว ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการ
ภาคยานุวัติ และเริ่มมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยเป็นพันธกรณีภายใต้กฎบั ตร
สหประชาชาติที่ ส่ งเสริ มการเคารพและการยอมรับ โดยสากลในด้านสิ ท ธิและเสรีภ าพของมนุ ษยชน ซึ่งมี
รายละเอียดกล่าวไว้ใน ข้อ 20 การสนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังในชาติ เผ่าพันธุ์ หรือศาสนา ซึ่งยั่วยุให้เกิด
การเลือกปฏิบัติ การเป็นปฏิปักษ์หรือการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย
ซึ่งจากสาระสาคัญที่ถูกกาหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองฯ ซึ่งได้กล่าวในบท
ก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่า การกระทาความรุนแรง หรือการละเมิด การเลือกปฏิบัติระหว่างคนในชาตินั้นเป็นสิ่งที่
กระทามิได้ และในกรณีที่มีการกระทาละเมิดเกิดขึ้น บุ คคลผู้ถูกกระทาก็จะต้องได้รับการเยียวยา ชดใช้อย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากติการะหว่างประเทศฉบับนี้ จะมิได้กาหนดไว้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของผู้สูงอายุ
ก็ตาม แต่สิทธิของผู้สูงอายุก็ถือเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งที่จะต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้กติการะหว่าง
ประเทศนี้
(2) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination หรือ CERD)
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จากหลักการสากลที่ว่า มนุษย์ทั้งมวลย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมาย และมีสิทธิอันชอบธรรมที่
จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการเลือกปฏิ บัติใด ๆ และจากการกระตุ้นใด ๆ อันก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติ ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ ได้มีข้อกาหนดในอันที่เกี่ยวกับปัญหาการกระทาความรุนแรงและการละเมิดสิทธิ
ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุไว้ดังข้อ 5 (ข) สิทธิที่บุคคลจะได้รับสวัสดิภาพและการคุ้มครองโดยรัฐให้ รอดพ้นจากความ
รุนแรงหรือการทาร้ายร่างกาย ไม่ว่าโดยการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือสถาบันใดก็
ตามและข้ อ 6 รั ฐ ภาคี จ ะรั บ ประกั น ต่ อ ทุ ก คนในอาณาเขตที่ จ ะได้ รั บ การคุ้ ม ครองและการเยี ย วยาที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยผ่านศาลระดับชาติและองค์กรของรัฐอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง ต่อการกระทาใด ๆ อันเป็นการเลือก
ปฏิ บั ติ ทางเชื้อชาติ ซึ่ งได้ล ะเมิ ดสิ ท ธิม นุ ษ ยชนและเสรีภ าพขึ้ น พื้ นฐานของบุ คคลนั้ น อัน ไม่ส อดคล้ อ งกั บ
อนุสั ญญานี้ และสิทธิในอันที่จะขอจากศาลนั้น การทดแทนอย่างยุติธรรมและพอเพียงและการชดใช้ความ
เสียหาย อันเป็นผลจากการเลือกปฏิบัตินั้น
อนึ่ ง ในกรอบองค์ ก ารสหประชาชาติ ซึ่ ง ไทยเป็ น หนึ่ ง ในประเทศที่ เป็ น ภาคี ส มาชิ ก ของ
สหประชาชาติ ได้มีการดาเนิน การในพันธกรณี ระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุ คือ แผนปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศมาดริดว่าด้วยผู้สูงอายุ โดยมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการขจัดปัญหาความรุนแรงและการละเมิดสิทธิ
ผู้ สู ง อายุ ดั ง ในข้ อ ที่ 3 การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ กื้ อ หนุ น และเหมาะสม (Ensuring Enabling and
Supportive Environments) ซึ่ ง มี ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การทอดทิ้ ง ล่ ว งละเมิ ด และการใช้ ค วามรุ น แรง
(Neglect, Abuse and Violence) กล่าวคือให้สมาชิกในสังคมยุติการทอดทิ้ง การล่วงละเมิดและการใช้ความ
รุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้สูงอายุ โดยใช้สื่อมวลชนในการรณรงค์เพื่อยกระดับความตระหนักรู้ ในประเด็นการถูก
ล่วงละเมิดของผู้สูงอายุ ในลักษณะต่าง ๆ ของการล่วงละเมิด และสาเหตุ ตลอดจนรัฐจะต้องออกกฎหมายที่
จาเป็นในการขจัดการล่วงละเมิด สร้างบริการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด เช่น บริการสาหรับผู้ตก
เป็นเหยื่อความรุนแรง การฟื้นฟูผู้ล่ว งละเมิด สนับสนุนให้ผู้พบเห็นการล่วงละเมิดรายงานต่อรัฐ ฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการด้านการดูแลให้มีความรู้ในการจัดการเมื่อผู้สูงอายุ ถูกล่วงละเมิด เป็นต้น
จากพันธกรณีระหว่างประเทศที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์และกรอบ
การปฏิบัติอัน มีวัตถุป ระสงค์แ ละจุ ดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญ หาการกระทาความรุนแรงและการละเมิดใน
ผู้ สู งอายุ โดยประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น ภาคี ข องพั น ธกรณี ดั งกล่ า วได้ น าหลั ก การสากลมาเขี ย นรั บ รองไว้ ใน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.3.2 ความสามารถในทางกฎหมาย
4.3.2.1 สถานการณ์
ในปัจจุบันผู้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น คนที่อายุ 60 ปี มีโอกาสที่จะมีอายุถึง 80 ปี จึงทาให้สังคม
จาเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองเรื่องผู้สูงอายุเสียใหม่ จากภาพคนชราที่ทาอะไรไม่ได้ เจ็บป่วย รอวันสิ้นลม ไปสู่ชีวิต
ที่ยืนยาวขึ้นเพราะช่วงอายุ 60 ปี ถึง 80 ปี เป็นช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุสามารถดารงรักษาสุขภาพ ทาการงานที่เป็น
ประโยชน์และมีความสุขได้มาก

262 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
นักจิตวิทยาสังคมระบุว่า การปรับตัวเข้าสู่บทบาทผู้สูงอายุเป็นเรื่อ งยาก สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะ
งานที่เปลี่ยนเข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุนั้น ขาดกลุ่มสนับสนุน เด็กได้รับการสอนให้เรียนรู้ถึงบทบาทวัยรุ่นและวัยรุ่น
ได้รับการฝึกฝน วิธีที่จ ะเป็ น ผู้ใหญ่ แต่มีผู้ ใหญ่ เพี ยงไม่กี่คนเท่านั้ น ที่ได้รับการฝึ กฝนที่จะเป็ นผู้ สูงอายุ คน
สมัยใหม่ยังเห็นว่า ค่านิยมทางวัฒนธรรมจารีตประเพณีเป็นเรื่องล้าสมัย ความผูกพันระหว่างพี่น้อง เครือญาติ
การกตัญญูกตเวที จะต้องมีขอบเขตจากัด จึงเกิดลักษณะวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่ต่างคนต่างช่วยตนเอง ตัวใคร
ตัวมัน ผู้ที่อยู่ในสังคมสมัยใหม่ได้จะต้องมีความสามารถแบบพหูสูต รอบรู้ทุกเรื่อง และที่สาคัญต้องพึ่งตนเองได้
ด้วยเหตุนี้ผู้สูงอายุในสังคมไทยสมัยใหม่อีก 10 -20 ปีข้างหน้าจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย
จิตใจ ความรู้ ความสามารถ กล่าวโดยรวมหมายถึง ผู้สูงอายุ จะต้องมีศักยภาพในชุมชนที่เข็มแข็งนั่นเอง270
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่ผู้สูงอายุจะทาการใดได้นั้น ผู้สูงอายุจะต้องมีความสามารถ
ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความสามารถในทางกฎหมายเท่านั้น แต่ก่อนที่อธิบายความสามารถในทางกฎหมาย
ของผู้สูงอายุในประเทศไทย จาเป็น ที่จะต้องทาความเข้าใจกับนิย ามและรูปแบบของความสามารถในท าง
กฎหมาย ดังนี้
ความสามารถของบุ ค คล ในทางนิ ติ ศ าสตร์ นั้ น ได้ ใ ห้ ค วามสามารถไว้ ส องประการคื อ
ความสามารถที่บุคคลจะมีสิทธิและความสามารถที่บุคคลจะใช้สิทธิ บุคคลจะใช้สิทธิในการกระทาการใดได้นั้น
กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีความสามารถจะกระทาการนั้นก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลนั้นเอง
และบุคคลอื่น271 โดยบุคคลประเภทที่กฎหมายสันนิษฐานว่าไม่อยู่ในภาวะที่จะบริหารความสามารถของตนได้
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ได้ แ ก่ ผู้ เยาว์ คนวิก ลจริต คนไร้ค วามสามารถ และคนเสมือ นไร้ค วามสามารถ ซึ่ ง
ความสามารถของบุคคลเหล่านี้จะถูกจากัดมากน้อยแล้วแต่กรณี
อรพินท์ ขจรอาไพสุข272 ได้จัดประเภทความสามารถ ดังนี้
1. ความสามารถที่จะมีสิทธิ คือ การที่บุคคลสามารถมีสิทธิหรือการที่บุคคลผู้ทรงสิทธิ ไม่ว่าจะ
เป็ นเด็ก คนแก่ คนพิการ สตรี ฯลฯ ย่ อมมีสิ ทธิห น้าที่ตามกฎหมายนับตั้งแต่เกิดมา ย้ อนหลั งไปถึงตอนที่
ปฏิสนธิเป็นทารกในครรภ์มารดา ไปจนถึงเมื่อตาย นอกจากนี้สิทธิบางอย่างของบุคคลจะได้รับเมื่อเข้าเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนดด้วย
2. ความสามารถที่จะใช้สิทธิ คือ การที่บุคคลสามารถกระทาการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์
ส่วนตนและเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอก บุ คคลนั้นแม้จะมีสิทธิแต่ในบางกรณีไม่ อาจใช้สิทธิได้เพราะกฎหมาย
กาหนดไว้
จากนิ ยามข้างต้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า ความสามารถในทางกฎหมายของผู้สูงอายุคือ การที่
บุคคลที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป สามารถที่จะมีสิทธิหรือใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้
นั่นเอง
270

จาก “บทบาทผู้สูงอายุต่อสังคม ครอบครัว ชุมชน”, โดย ส่วนอนามัยผู้สูงอายุ สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, งานส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ, สืบค้นจาก http://hp.anamai.moph.go.th.
271
จาก คาอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่ วไปว่าด้วยบุคคลธรรมดาและหลักทั่วไปว่าด้วยนิติบุคล, โดย กิติศักดิ์
ปรกติ, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
272
จาก ผู้ทรงสิทธิ, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย, 2551, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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จากการศึกษาพบว่า สิทธิผู้สูงอายุ เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยบัญญัติไว้ชัดเจนในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเป็ น แนวทางให้ ทุกรัฐ ต้องยึดถือและปฏิบั ติตามแนวนโยบายองค์การสหประชาชาติ ในแผนปฏิบั ติการ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันในระดับ
ภู มิ ภ าคและระหว่ า งประเทศ ในการรั บ รองสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ เริ่ ม ปรากฏชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ องค์ ก าร
สหประชาชาติได้ประกาศให้ ปี ค.ศ.1999 เป็นปีผู้สูงอายุสากล และกาหนดสิทธิและแนวทางในการรับรองสิทธิ
ผู้สูงอายุ โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน
การเคารพสิทธิของผู้สูงอายุในประเทศไทย อิงอยู่กับหลักวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่สืบทอดกัน
มาแต่ครั้งโบราณกาลที่สังคมไทยเห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่สมควรได้รับการเคารพกราบไหว้จากลูกหลาน ไม่ถูก
ลบหลู่ ดูถูกหรือเหยียดหยาม ใครก็ตามที่กระทาการดังกล่าวต่อผู้สูงอายุจะได้รับการประณามจากสังคม สิทธิ
ของผู้สูงอายุในสังคมไทย ผู้สูงอายุจะได้รับความเคารพ การอุปการะเลี้ยงดู จึงเกิดขึ้นตามประเพณีไทยและ
ค่านิยมของสังคมไทย จารีตประเพณีไทย เนื่อ งจากลักษณะของครอบครัวไทยเป็นครอบครัวขยายผู้สูงอายุจึ ง
เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานเสมอมา สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรอง
ในลักษณะของตัวบทกฎหมายนั้นจะอิงอยู่บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของไทย
4.3.2.2 มาตรการทางกฎหมาย

(1) ยุทธศาสตร์ชาติทเี่ กี่ยวข้อง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้ รั ฐ พึ งจั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ชาติ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกับความสามารถด้านกฎหมายใน
ผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็ นคนดี
เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีใน
ทุกช่วงวัย
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต มีการมุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้ างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี
มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกช่วงชัย มีความรอบรู้ มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามรถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับ
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ทัศคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทาผิดกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศ
ทั้งนี้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เป็ น
ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
และทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
(2). ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับ การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน
ในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม เป็นการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคมและสภาพแวดล้อมให้ เป็นประชากรที่มี คุณ ภาพ สามารถพึ่งตนเองได้และทาประโยชน์ แก่ครอบครัว
ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด
โดยมีเป้าหมายสร้างสังคมที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและ
ดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือ เยาวชนคนรุ่นใหม่ คนวัยทางานและ
ผู้สูงอายุ ให้มาเป็นกาลังของการพัฒนาส่วนรวมโดยการสร้างเวทีกลางเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือ
ปัญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อาเภอจนถึงระดับจังหวัด

(2) กฎหมายและมาตรการทีเ่ กี่ยวข้อง
ความสามารถของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่กฎหมายให้การรับรองว่า ผู้สูงอายุนั้นสามารถที่กระทาการสิ่ง
ใดได้โดยชอบ ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติรับรองความสามารถของผู้สูงอายุไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายลาดับรอง
นโยบาย ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้

(2.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560273
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย ถือเป็ นกฎหมายสูงสุ ดที่ใช้ในการปกครองประเทศ มี
บทบัญญัติสิทธิและหน้าที่ของประชาชนทุกคน รวมถึงการกาหนดความสามารถในการเข้าถึงกฎหมายของ
ประชาชนด้วย รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งยังคง
หลั ก การและสาระส าคั ญ ในประเด็ น ความสามารถของบุ ค คลไว้ ดั งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 พุทธศักราช 2550 ไม่ว่าจะเป็นความสามารถดังปรากฏในมาตรา 34 ที่ให้สิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลในการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะแสดงออกผ่านการพูด การเขียน หรือวิธีอื่น ๆ และในมาตรา 54 ที่
บัญญัติให้บุคคลสามารถที่จะมีสิทธิในการได้รับการศึกษาอบรมโดยส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้

273

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาได้ ในตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้สูงอายุตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 265

มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และภาคเอกชน ซึ่ง รัฐจะต้องจัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติเพื่อใช้ในการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาของชาติต่อไปด้วย
นอกจากความสามารถข้างต้นแล้ว ผู้สูงอายุยังมีความสามารถในการที่จะใช้สิทธิต่าง ๆ ที่
รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ให้ อย่างเท่าเทียมกับบุค คลวัยอื่น ๆ เช่น ผู้สูงอายุมีเสรีภาพในการชุมนุม274 มีเสรีภาพ
ในการร่วมกลุ่มเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธุ์ หรือการรวมกลุ่มในลักษณะอื่น ๆ 275 รวมไปถึงความสามารถใน
การที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานราชการ276 มีความสามารถที่จะร้องเรียน ร้องทุกข์277 หรือฟ้องร้อง
หน่วยงานราชการที่กระทาการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุได้278 ทั้งนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังกาหนดให้ผู้สูงอายุมี
ฐานะที่เป็นบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีความสามารถที่จะเลือกนับถือศาสนาใด ๆ ตามที่ตน
พึงพอใจและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย 279 และสามารถยื่นเสนอร่างกฎหมายได้อีกด้วย โดยที่ไม่มีขอบเขต
หรือข้อจากัดที่ว่ากฎหมายนั้นจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือไม่ก็ตาม280

(2.2) กฎหมายลาดับพระราชบัญญัติ
(2.2.1) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
การให้การส่งเสริมและรับรองความสามารถของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องให้ความสาคัญและ
จัดให้มีขึ้น โดยความสามารถทางกฎหมายซึ่งผู้สูงอายุมีและได้รับการรับรองถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นการกาหนดให้บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยให้มีสิทธิ
ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตาม มาตรา 11 (2) ผู้สูงอายุสามารถที่จะได้รับการศึกษา
การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต จัดศูนย์การเรี ยนรู้ในชุมชนและให้มีหลักสูตร
การศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบ นอกระบบ
ตามอัธยาศัยและมีรายการต่าง ๆ เพื่อผู้สูงอายุ และใน (4) ผู้สูงอายุสามารถที่จะพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม และการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายชุมชน โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มหรือชมรม
ผู้สูงอายุ
(2.2.2) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
พระราชบั ญญัติผู้ สูงอายุฉบับที่ 2 นี้เป็นฉบับที่แก้ไขจากฉบับที่ 1 พ.ศ. 2546 โดยได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่ งชาติ สิทธิเรื่องเบี้ยยังชีพของ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 44.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 42.
276
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,มาตรา 41 (1).
277
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 41 (2).
278
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 41 (3).
279
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 31.
280
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 133.
275

266 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
ผู้สูงอายุและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุเพื่อ ให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเป็ น
รายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจากรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราชการ 2550 มาตรา 53 ที่กาหนดให้บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การ
ยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ
(2.2.3) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายฉบั บ นี้ เป็ น กฎหมายที่กาหนดบทบาท สิ ท ธิและหน้ าที่ในความสั มพั นธ์ระหว่าง
เอกชนกับเอกชน ซึ่งในกรณีที่ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับบุคคลอื่นในฐานะเอกชนด้วยกัน ย่อมมี
ความสามารถทางกฎหมาย ซึ่งให้ สิท ธิที่ผู้ สูงอายุส ามารถจะกระทาได้ ดังเช่นบทบั ญ ญั ติ ตามมาตรา 531
บัญญัติว่า “อันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้น ท่านว่าอาจจะเรียกได้แต่เพียงใน
กรณี ดังจะกล่าวต่อไปนี้ (1) ถ้าผู้ รับได้ป ระทุษร้ายต่อผู้ ให้ เป็นความผิ ดฐานอาชญากรรมอย่างร้ายแรงตาม
ประมวลกฎหมายลักษณะอาชญากรรม หรือ (2) ถ้าผู้รับได้ทาให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่าง
ร้ายแรง หรือ (3) ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจาเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยัง
สามารถจะให้ได้” มาตราดังกล่าวเป็นกลไกหนึ่งในการคุ้มครองให้ผู้สูงอายุสามารถเรียกคืนหรือถอนคืนทรัพย์ที่
ให้ได้ เมื่อผู้รับประพฤติเนรคุณ โดยการประพฤติเนรคุณนั้นจะต้องอยู่ภายใน 3 กรณีดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งในการพิจารณาเหตุแห่งการเรียกคืนนั้น คาพิพากษาของศาลฎีกาที่ 7301/2559 ได้วินิจฉัย
ว่า การใช้ถ้อยคารุนแรงไร้ความเคารพนับถือเป็นการลบหลู่เหยียดหยาม อกตัญญูต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณถือ
เป็นหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ถอนคืนการให้เพราะจาเลยประพฤติเนรคุณได้ แต่ในทางตรงกัน
ข้าม คาพิพากษาของศาลฎีกาที่ 18347/2557 ได้วินิจฉัยว่า การที่จาเลยกล่าวว่า แม่แก่แล้วอายุตั้ง 90 พูด
กลับไปกลับมา ถ้าไม่มีแม่ฉันก็ดูแลทุกอย่างได้ แม่ออกจากบ้านไปเถอะ ศาลมองว่าการพูดจาดังกล่าวเป็น
เพี ย งการพู ด จาโดยไม่ มีสั ม มาคาราวะและไม่ เคารพย าเกรงโจทก์ผู้ เป็ น มารดาเท่ านั้ น ไม่ถึ งขาดเป็ น หมิ่ น
ประมาทอย่างร้ายแรง โจทก์ผู้เป็นมารดาจึงไม่มีสิทธิเรียกถอนคือการให้ได้ จากคาพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้
ว่า มีการวินิจฉัย ตีความความผิดฐานหมิ่นประมาทอย่างรุนแรงไปสองแนวทาง โดยมิได้คานึงถึงสภาพจิตใจ
ประโยชน์ของผู้เสียหายซึ่งคือผู้สูงอายุเป็นที่ตั้งแต่อย่างใด
นอกจากนั้ น ตามมาตรา 1562 บั ญ ญั ติ ว่ า “ผู้ ใดจะฟ้ อ งบุ พ การีข องตนเป็ น คดี แ พ่ งหรื อ
คดีอาญามิได้ แต่เมื่อผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอ อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้ ” โดยมาตราดังกล่าว
นั้นมีคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3019/2541 ได้อธิบายเกี่ยวกับมาตรา 1562 ที่ห้ามฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่ง
หรือคดีอาญาเป็นบัญญัติที่จากัดสิทธิ ซึ่งหมายความว่าห้ามเฉพาะบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายฟ้องบุพการีของตน
เท่านั้น ในกรณีที่ผู้สูงอายุเป็นบุพากรีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็มีโอกาสที่บุตรจะฟ้องเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
ได้ และมาตรา 1563 บั ญ ญั ติ ว่า “บุ ต รจ าต้ อ งอุ ป การะเลี้ ยงดู บิ ด ามารดา”จากมาตราดั งกล่ าวจะเห็ น ว่ า
กฎหมายกาหนดให้ บุตร มีหน้ าที่ในการเลี้ยงดูให้การอุปการะบิดามารดา จนกระทั่งบิดามารดาจะสิ้นชีวิต
ซึ่งมารตราดังกล่าว ให้สิทธิบิดามารดาซึ่งจะเป็นผู้สูงอายุในภายภาคหน้าในการเรียกร้องค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู
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ให้แก่ตนเองได้ ในกรณีที่มีผู้กระทาให้บุตรถึงแก่ความตายหรือไม่สามารถทางานหาเงินมาอุปการะหรือปฏิบัติ
ตนเพื่อเป็นการดูแลบิดามารดาได้ โดยศาลจะเป็นผู้เรียกเงินจากผู้กระทาละเมิดและกาหนดค่าอุปการะเลี้ยงดู
ตามสมควรแก่การดารงชีพในอนาคตของบิดามารดาที่กาลังจะเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุ ตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่
7119/2541 ประกอบกับตามมาตรา 1629 บัญญัติว่า ทายาทโดยธรรมมีหกลาดับเท่านั้น และภายใต้บังคับ
แห่งมาตรา 1630 วรรคสองแต่ละลาดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่
น้ องร่ ว มบิ ด ามารดาเดีย วกั น พี่ น้ อ งร่ ว มบิ ดาหรือร่ ว มมารดาเดี ย วกัน ปู่ ย่ า ตา ยาย และ ลุ ง ป้ า น้ า อา
ตามลาดับ
จากบทบัญญัติข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่ากฎหมายมีการบัญญัติไปในทางส่งเสริมและรับรอง
ความสามารถของผู้สูงอายุ รวมทั้งการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้สูงอายุดังนี้
1. ความสามารถในการที่เรียกคืนและสิทธิที่จะได้รับการคืนทรัพย์สินในเหตุเนรคุณ ตาม
มาตรา 531 โดยสิทธิดังกล่าวให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุที่ได้ยกทรัพย์สินให้บุตรหลานของตน แต่ภายหลังผู้
ได้รับทรัพย์สินนั้น กระทาการประทุษร้ายหรือทาให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทหรือไม่เลี้ยงดู
ผู้สูงอายุมีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินที่เคยให้กลับคืนได้
2. สิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากบุตร ตามมาตรา 1563 โดยสิทธิดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
จารีตประเพณีของไทย แต่ดั้งเดิมที่บุตรต้องเคารพบูชาบิดามารดาและแสดงความกตัญญูสนองตอบในกรณีที่
บิดามารดาแก่ชรา บุตรต้องมีหน้าที่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
3. สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ ถู ก ฟ้ อ งในคดี แ พ่ งและคดี อ าญาจากบุ ต ร ตามมาตรา 1562 โดยสิ ท ธิ
ดังกล่าวให้ ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุที่จะไม่ถูกลูกหลานฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาเรียกคดี
ประเภทนี้ ว่า คดีอุทลุม แต่ถ้าจะต้องฟ้องร้องโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดาเนินคดีให้แทน
4. ความสามารถที่จะได้รับและสิทธิในการรับมรดก ตามมาตรา 1629 โดยสิทธิดังกล่าว
ระบุให้ผู้สูงอายุเป็นทายาทโดยธรรม มีสิทธิรับมรดกในลาดับที่ 2 ในฐานะ บิดามารดา, ลาดับที่ 5 ในฐานะ
ปู่ ย่า ตา ยาย หรือลาดับที่ 6 ในฐานะ ลุง ป้า น้า อา
นอกจากความสามารถและสิทธิของผู้สูงอายุภายใต้ประมวลกฎหมายตามที่ได้ยกตัวอย่างไป
แล้วในข้างต้น ในกฎหมายดังกล่าวยังกาหนดความสามารถของผู้สูงอายุไว้อย่างมากมายเกินกว่าที่จะกล่าวได้
หมด ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการจัดการทรัพย์ สิน ความสามารถในการทาสัญญา ความสามารถในการ
จัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ความสามารถในการกู้ยืม ซึ่งความสามารถเหล่านี้บทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ได้บัญ ญัติไว้เป็น การทั่วไป ครอบคลุ มบุ คคลทุกประเภท มิได้เฉพาะเจาะจงเพียงผู้ สูงอายุ
เท่านั้น
(2.2.4) พระราชบัญญัติประกันสังคม
ในส่วนของกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ เริ่มมีการบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2541 โดยมี ส าระส าคัญ ในการก าหนดสิ ท ธิของผู้ ป ระกัน ตนตาม มาตรา 7615 และมาตรา 7716 อันเป็ น
บทบั ญ ญั ติที่ ให้ ป ระโยชน์ แก่ ผู้ ท างานองค์ก รเอกชนที่ จะมีส วัส ดิก ารในยามที่ เข้ าสู่ วัย สู งอายุ โดยกฎหมาย
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กาหนดให้มีสิทธิได้รับเงินบานาญหรือบาเหน็จชราภาพได้ ซึ่งกรณีของบานาญชราภาพนั้น จะจ่ายให้เมื่อเข้า
หลั ก เกณฑ์ กล่ าวคื อ มี ก ารจ่ ายเงิน สมทบไม่ น้ อ ยกว่า 180 เดื อ นมี อายุ ค รบ 55 ปี บ ริบู ร ณ์ แ ละความเป็ น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
ส่วนกรณีบาเหน็จชราภาพจะจ่ายให้เมื่อเข้าหลักเกณฑ์จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือนและ
ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงและมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย
กฎหมายดั งกล่ า วนี้ เป็ น การจั ด สวัส ดิ ก ารให้ กั บ ผู้ สู งอายุ ที่ จ ะมี เงิน ยั งชี พ เมื่ อ สู งอายุ ห รื อ
เกษียณอายุการทางาน ซึ่ งผู้สูงอายุที่จะได้รับประโยชน์คือ ผู้สูงอายุที่ทางานในภาคเอกชนโดยจะต้องจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี ฉะนั้ นหากผู้สูงอายุรายใดไม่เคยจ่ายเงินสมทบหรือไม่ได้
เป็นผู้ประกันตนเพราะไม่อยู่ในฐานะของลูกจ้างก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือยามชราภาพ
(2.2.5) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
กฎหมายฉบับนี้ได้กาหนดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ไว้ในมาตร 8 (1) ซึ่ง
การศึกษาตลอดชีวิตนี้เป็นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ กับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพั ฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จากบทบัญญัติ
ดังกล่าวสามารถท าให้ ผู้ สู งอายุ มีโอกาสได้รับ การศึกษาเพื่ อที่จ ะนาความรู้ ที่ได้ รับ มานั้ นพั ฒ นาตนเองให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2.2.6) พระราชบัญญัติเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญ ต่าง ๆ
มาตรการดังกล่าวเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการ
ทาให้เห็นถึงเหตุผลสาคัญที่ทาให้อาชีพรับราชการในสมัยก่อนเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากว่ามีการให้สวัสดิการที่ดี
เมื่อเกษียณอายุราชการในรูปของบาเหน็จบานาญ ทาให้ผู้รับราชการไม่ต้องกังวลว่า เมื่อเกษียณอายุราชการ
แล้วจะได้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองหรือไม่และเนื่องจากยังได้รับเงินได้เพื่อเลี้ยงชีพและสวัสดิการที่สามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต
(2.2.7) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
กฎหมายดังกล่าวได้มีบทบัญญัติรองรับแนวคิด Living Will อยู่ในมาตรา 12 โดยสามารถ
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย หรือต้องทนทุกข์ทรมานอันเนื่องมาจากความชราภาพของตนนั้น สามารถทา
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับการรักษาหรือบริการทางสาธารสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระ
สุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วยได้ ความมุ่งหมายของบทบัญ ญั ติดังกล่าว มุ่ งที่จะ
รั บ รองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ตนเองที่ จ ะขอตายอย่ างสงบตามธรรมชาติ ไม่ ถู ก เหนี่ ย วรั้ ง
จากอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งมิใช่การการุณยฆาตหรือการเร่งการตายที่เป็น Active Euthanasia281 แต่เป็น
เรื่องการตายตามธรรมชาติ

281

การทาให้ บุคคลตายโดยเจตนาด้วยวิธีการที่ ไม่รุนแรงหรือวิธีการที่ท าให้ ตายอย่างสะดวก หรื อ การงดเว้นการ
ช่วยเหลือหรือรักษาบุคคล โดยปล่อยให้ตายไปเองอย่างสงบ หรือเรียกอีกอย่างว่า ปราณีฆาต.
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(2.3) กฎหมายลาดับรอง
(2.3.1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
การจ่ ายเบี้ ย ยั งชี พ ให้ กั บ ผู้ สู งอายุ 60 ปี ขึ้ น ไปเริ่ ม ในปี 2536 โดยมี รู ป แบบการให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนเดือนละ 200 บาท แต่ในปัจจุบัน การจ่ายเบี้ยยังชีพได้มีการแก้ไขให้จ่าย
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นแบบขั้นบันได โดยผู้สู งอายุที่มีอายุ 60-69 จะได้รับ
600 บาท/ เดือน อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800บาท/เดือน และอายุ 90 ปี
ขึ้นไป จะได้รับเงินเดือนละ 1,000/เดือน
การรับเบี้ยยังชีพนั้นถือเป็นความสามารถและสิทธิทางกฎหมายที่ผู้สูงอายุทุกคนพึงมีและพึง
ได้รับไม่ว่าผู้สูงอายุท่านนั้นจะมีสถานะทางเศรษฐกิจอย่างไร หรือมีภูมิลาเนาอยู่แห่งใด ก็มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ย
ยังชีพนี้เสมอกัน
(2.3.2) กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุ เป็นกองทุนที่จัดตั้งภายใต้อานาจในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อ
เป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร ที่ดาเนิ นงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ
ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมของกองทุนจะแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ๆ คือ การให้การ
สนั บสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการให้ ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน

(2.4) นโยบายและหลักการอื่น ๆ
(2.4.1) ปฏิญญาผู้สูงอายุ พ.ศ. 2542
ปฏิญญาดังกล่าวเป็นพันธกรณีที่มีต้นแบบมาจาก หลักการในอนุสัญญาระหว่างประเทศ โดย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2542 ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลว่า
ด้วยผู้ สู งอายุ รั ฐบาล องค์ กรเอกชน ประชาชน และสถาบัน ต่าง ๆ ได้ ตระหนัก ถึงศักดิ์ ศรีและคุ ณ ค่าของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งได้ทาประโยชน์ในฐานะ “ผู้ให้” แก่สังคมมาโดยตลอด ดังนั้นจึงควรได้รับผลในฐานะเป็น “ผู้รับ”
จากสังคมด้วย
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยจึงเป็นพันธกรณีเพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ ซึ่งได้กาหนดสาระสาคัญเกี่ยวกับความสามารถของผู้สูงอายุไว้ใน ข้อ 3 ผู้สูงอายุควรได้รับ
โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อ ง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทาง
สังคมอันเป็นประโยชน์ในการดารงชีวิต เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน เพื่อสามารถปรับบทบาท
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ของตนให้สมวัย และข้อ 4 ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ทางานที่เหมาะสม
กับวัยและตามความสมัครใจ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณค่า
(2.4.2) นโยบายและมาตรการผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2535-2554)
นโยบายในสมัยรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนโยบายที่มีการกาหนดสาระสาคัญใน
การรับรองความสามารถของผู้สูงอายุไว้ ในข้อ 1 กล่าวคื อ ผู้สูงอายุต้องได้รับการส่งเสริมและให้บริการการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะให้ผู้ สูงอายุรู้จักการปรับตัว การดูแล รักษาสุขภาพ อนามัย การป้องกันโรคและการออก
กาลังกายที่ถูกต้อง รวมทั้งให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข ทั้งในข้อที่ 3
มีสาระสาคัญว่าผู้สูงอายุจะต้องได้รับการสนับสนุนให้ได้ทางานหรือประกอบอาชีพตามกาลัง ความถนัดและ
ความสามารถและประสบการณ์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความชานาญงานให้แก่ชนรุ่นหลังรวมทั้งได้ทา
ประโยชน์อื่น ๆ แก่สังคม
(2.4.3) แผนสาหรับผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2525-2544)
สืบเนื่องมาจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2521 คณะรัฐมนตรีใน
สมัยนั้นได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กุมพาพันธ์ 2525 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้เป็นผู้กาหนดนโยบาย
วางแผน และดาเนิ นกิจกรรมระดั บ ชาติที่เกี่ยวข้องกับผู้ สู งอายุระยะยาว โดยมีส าระส าคัญ ในการกาหนด
บทบาทให้ครอบครัวและชุมชนได้มีส่วนรวมในการดูแลผู้สูงอายุ กล่าวคือ ผู้สูงอายุควรได้อยู่กับครอบครัวอย่าง
อบอุ่น ได้รับการเคารพนับถือและการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานและควรลดความสาคัญในบทบาทของผู้หาราย
ได้มาเลี้ยงครอบครัวและผู้สูงอายุควรได้รับการสนับสนุนให้ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและชุมชนตาม
ความถนัดและความสามารถแต่ละบุคคล โดยเฉพาะบทบาทที่ปรึกษาซึ่งจะถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์
ต่าง ๆ ให้ผู้อื่นย่อมเป็นผลให้ผู้สูงอายุเกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง รวมทั้งผู้สูงอายุควรได้รับข่าวสาร
ข้อมูล รวมทั้งคาแนะนาถึงวิธีการดูแลรักษาพยาบาล ควรได้รับข่าวสารที่เกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตนเองให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้
(2.4.4) แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ 3
แผนพัฒ นาดังกล่าวเป็นนโยบายที่ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับความสามารถทางกฎหมาย
ผู้สูงอายุไว้ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ผู้สูงอายุมีความสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยนาคุณค่าของผู้สูงอายุที่มีอยู่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการส่งเสริมให้สังคมได้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
2. ผู้สูงอายุสามารถจัดกิจกรรมและมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในรูปแบบชมรม
(2.4.5) แผนประชาสงเคราะห์แม่บท ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540-2544)
แผนประชาสงเคราะห์แม่บท เป็นแผนงานนโยบายของกรมประชาสงเคราะห์ที่ได้จัดทาขึ้น
เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) มีส าระส าคัญ
กล่าวคือ ผู้สูงอายุสามารถได้รับบริการต่าง ๆ จากรัฐ เช่น บริการด้านสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน หน่วย
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บริการเคลื่อนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้สูงอายุยังสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวของตนได้อย่างอบอุ่นและมี
ความสุข
4.3.2.3 กลไก
ในประเด็นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามารถทางกฎหมายของผู้สูงอายุไทยใน
ปั จ จุ บั น นั้ น พบว่ า ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดมี อ านาจ หน้ า ที่ โดยเฉพาะ หากแต่ ในการบั ญ ญั ติ ให้ ค วามคุ้ ม ครอง
ความสามารถทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุในเรื่องต่าง ๆ นั้น กฎหมายก็ได้มีการกาหนดหน่วยงานซึ่งมีอานาจ
หน้าที่ในการจัดให้ผู้สูงอายุมีความสามารถทางกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ทั้งมีหน่วยงานที่มีอานาจในการคุ้มครอง
และพิทักษ์รักษาสิทธิหรือความสามารถของผู้สูงอายุตามกฎหมาย เช่น

(1) กรมกิจการผูส้ งู อายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ทั้งในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อ
สภาพการณ์ทางสังคม รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกให้เท่าทัน ทาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตและ
มีความมั่นคงในการดารงชีวิต
อานาจหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุนั้น คือการเสนอแนะนโยบาย แผนงาน มาตรการและกลไก
เพื่อจัดสวัสดิการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในภาพรวมเท่านั้น มิใช่หน่วยงานเฉพาะหรือหน่วยงานหลักที่
จัด ให้ ผู้ สู งอายุ มี ค วามสามารถทางกฎหมาย เป็ น เพี ย งหน่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทในการดู แ ล คุ้ ม ครองและให้
คาปรึกษาผู้สูงอายุในการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามทีก่ ฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน

(2) สานักงานประกันสังคม
หน่วยงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักประกันในการดารงชีวิตแก่ผู้ประกันตนให้เกิดความ
มั่นคง ตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิต โดยให้ความคุ้มครองแก่สมาชิก 7 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร การตายที่ไม่ได้เกิดจากการทางาน ชราภาพ สงเคราะห์บุตร โดยจะให้ในแบบ
ตัวเงินหรือบริการทางการแพทย์
ซึ่งในกรณี ที่แรงงานเข้าสู่ วัยชราภาพ หรือวั ยผู้ สู งอายุ ส านั ก งานประกัน สั งคมจะช่วยในการ
สนับสนุนและคุ้มครองให้แรงงานดังกล่าว สามารถที่จะใช้สิทธิตามที่ได้กาหนดไว้ในระบบประกันสังคม เพื่อให้
ผู้สูงอายุไม่ได้รับความเดือดร้อนในความเป็นอยู่ของชีวิต สูญเสียรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ
เมื่อต้องเข้าสู่ในวัยชราภาพ
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(3) กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการดาเนินการ
และให้บริการทางการศึกษาสาหรับสาธารณชนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้งการศึกษาระดับอนุบาล ประถม
มัธยม อาชีวศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การศึกษาผู้ใหญ่และการควบคุ มและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนและ
การศึกษาประชาชนในด้านต่าง ๆ
ในปัจจุบัน กระทรวงการศึกษาของไทยเร่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ โดยอาจให้
กรุงเทพมหานคร เป็นต้นแบบของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านหลักสูตร การฝึกอบรมและโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร เช่น การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรสาหรับผู้สูงอายุ
สถาบันอาชีวศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ เช่ น สอนอินเตอร์เน็ต ภาษาอังกฤษและ
ทักษะอาชีพตามความสนใจ ฯลฯ
รวมถึงให้ผู้สูงอายุมีส่วนในการใช้ประสบการณ์และใช้เวลาว่างในการดูแลและพัฒนาสังคม เช่น
การช่วยดูแลเด็กด้อยโอกาสในชุมชน การปันประสบการณ์และความรู้เป็นวิทยาทาน ซึ่งความสามารถของ
ผู้สูงอายุในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ กฎหมายได้ให้อานาจไว้จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุใช้ชีวิต อย่างมีคุณค่า ลด
ภาวะโรคซึมเศร้าและมีความสุข

(4) กระทรวงสาธารณสุข
อานาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขต่อผู้สูงอายุนั้น กระทรวงสาธารณะสุขเป็นหน่วยงานที่
ดูแลและขับเคลื่อนงานทางด้านสุขภาพของผู้สู งอายุให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา
และฟื้นฟูและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ซึ่งในการความสามารถทางกฎหมายของผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการควบคุม
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุที่ในเรื่องการทาหนังสือแสดงเจตนาการรักษาหรือ living will เพื่อให้หนังสือดังกล่าว
เป็นไปตามเจตนาของผู้สูงอายุให้มากที่สุด
4.3.2.4 การรองรับหลักการหรือมาตรการสากล
ประเด็น ปั ญ หาเกี่ย วกับ ความสามารถในทางกฎหมายของผู้ สู งอายุ นั้น มีความสอดคล้ องกั บ
หลักการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาและพิธีสารต่าง ๆ ที่ได้
กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ของการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในประเด็นความสามารถทางกฎหมาย ไว้ดังต่อไปนี้
(1) อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination Against Women หรือ CEDAW)
กฎบั ตรสหประชาชาติได้ยื นยันความเชื่อมั่นในสิ ทธิมนุ ษยชนขั้นพื้น ฐานในเกียรติศักดิ์ และ
คุณค่าของมนุษย์และในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีและปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนยืนยัน
หลักการที่ว่าการเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และประกาศว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกัน
ในเกียรติศักดิ์และสิทธิ และถือว่าทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจาก
ความแตกต่างใด ๆ รวมทั้งความแตกต่างเพราะเหตุแห่งเพศด้วย
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อนุสัญญาฉบับนี้ได้กาหนดสิทธิต่าง ๆ ที่สตรีพึงได้รับ รวมไปถึงสตรีที่เป็นผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่ม
บุคคลซึ่งสามารถที่จะได้รับสิทธิต่าง ๆ อันจะยกตัวอย่าง เช่น ในกรณีทางแพ่ง รัฐภาคีจะให้ความสามารถตาม
กฎหมายแก่สตรีเช่นเดียวกับที่ให้ความสามารถนั้นแก่บุรุษ และจะให้โอกาสเดียวกันในการใช้ความสามารถนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐภาคีจะให้สิทธิเท่าเทียมแก่สตรีในการทาสัญญาและการจัดการทรัพย์สิน และจะปฏิบัติ
ต่อบุรุษและสตรีอย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการทางศาลและการชาระความทุกขั้นตอน
นอกจากข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิและมาตรการที่ยกมาข้างต้นแล้ว อนุสัญญาฉบับนี้ยังกาหนดให้
สตรีได้รับสิทธิต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางด้านการศึกษา สิทธิด้านการรักษาพยาบาล สิทธิการประกอบอาชีพ
และสิทธิกระบวนการทางศาลเท่าเทียมกับกับบุรุษ
อย่างไรก็ตามแม้ว่า อนุสัญญาฉบับนี้จะมิได้กาหนดให้สิทธิต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ แต่
ผู้สูงอายุที่เป็นสตรีหรือเพศหญิงนั้น ย่อมมีความสามารถทางกฎหมายที่จะใช้สิทธิและได้รับประโยชน์ต่าง ๆ
ดังที่ได้กาหนดไว้อย่างเท่าเทียมกับผู้สูงอายุบุรุษ
(2 ) อ นุ สั ญ ญ าว่ าด้ ว ย สิ ท ธิ ค น พิ ก า ร (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities หรือ CRPD)
อนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยมีเนื้อหาสาระ
ส่งเสริมคุ้มครองและประกันสิทธิให้ กับ คนพิการทั้งปวง ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิมนุ ษยชนและเสรีภ าพขั้น
พื้นฐานทั้งปวงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรี และการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
พิการทุกรูปแบบ โดยการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว รวมไปถึงผู้สูงอายุที่มีความพิการด้วย ดังข้อกาหนดที่ว่า รัฐภาคี
ยอมรับถึงสิทธิของคนพิ การในการได้รับความคุ้มครองทางสังคมและการอุป โภคสิทธินั้น โดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการและให้รัฐภาคีดาเนินขั้นตอนเพื่อปกป้องและส่งเสริมให้สิทธินี้เกิดขึ้นได้
จริงและการประกันการเข้าถึงโปรแกรมการคุ้มครองทางสังคมและโปรแกรมลดความยากจนสาหรับคนพิ การ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็กพิการและผู้สูงอายุที่พิการ
นอกจากนี้ ในส่ ว นของการขั บ เคลื่ อ นการคุ้ม ครองสิ ท ธิในประเด็น ดั งกล่ าวของผู้ สู งอายุ ใน
ภูมิภาคอาเซียน กรอบอาเซียน ได้มีข้อตกลงความร่วมมือด้านผู้สูงอายุ ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
ในปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว: การ
ดู แ ลผู้ สู ง อายุ (Brunei Darussalam Declaration on Strengthening Family Institution : Caring for
Elderly) มีเนื้อหาสาคัญในการเสริมเสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการให้การดูแล สนับสนุนผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่เหมาะสมโดยเน้นบทบาทของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเอง
จากพันธกรณีระหว่างประเทศ และแถลงการณ์ตามกรอบปฏิญญาอาเซีย นเรื่องผู้สูงอายุ ที่ได้
อธิบายไปแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์และกรอบการปฏิบัติอันมีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการ
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แก้ไขปัญหาการพัฒนาความสามารถด้านกฎหมายในผู้สูงอายุ โดยประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคีของ
พันธกรณีดังกล่าวได้นาหลักการสากลมาเขียนรับรองไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
4.3.3 การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
4.3.3.1 สถานการณ์
หากว่าเด็กเป็นบุคคลซึ่งต้องได้รับความคุ้มครองโดยบทบัญญัติกฎหมายพิเศษให้ดาเนินคดีอาญา
แตกต่างจากผู้ใหญ่แล้ว ผู้สูงอายุก็เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งควรได้รับการคุ้มครองพิ เศษเช่นกัน เนื่องจากข้อเท็จจริงใน
ด้านวัยที่เป็นปัจจัยหลักส่งผลให้มีความเปราะบางซึ่งอาจกระทบสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลยที่สูงอายุหากมีการ
ดาเนินคดีอย่างคนปกติทั่วไป
โดยหลักแล้วผู้ต้องหาหรือจาเลยจะต้องถูกดาเนินคดีอย่างเท่าเทียมกันทุกคดี แต่ด้วยสภาพจิตใจ
ของผู้สูงอายุซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทั้งชุดประสบการณ์ ที่แต่ละคนได้เผชิญ สภาพเศรษฐกิจ สั งคม
ครอบครัวตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บที่เผชิญอยู่ ย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะต่อสู้คดี
ประกอบกับ เป็ นสิ่ งที่เห็ นพ้องต้องกันว่า สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธ รรม นั้นเป็นสิ ทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ไม่จากัดเฉพาะพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น เช่น นายจ้างที่
กระทาทารุณกรรมต่อแรงงานไร้สัญชาติ (การละเมิดสิทธิมนุษยชน) สามารถถูกเหยื่อของความรุนแรงฟ้องร้อง
ดาเนินคดีได้ตามกฎหมายไทย แม้ว่าจาเลยจะมิได้มีสัญชาติ ไทยก็ตาม อีกทั้งคงไม่มีใครปฏิเสธว่า เมื่อกฎหมาย
บัญญัติว่าทุกคน มีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมแล้ว ทุกคนควรมีโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
แท้จริง และเมื่อเข้าถึงแล้วทุกคนควรได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรมในกระบวนการ (Due Process) และความ
ยุติธรรมในเนื้อหา (Substantive Justice)282
อย่ า งที่ ได้ ก ล่ าวไปแล้ ว ในข้ างต้ น เกี่ ย วกั บ ประเด็ น เรื่ อ งสิ ท ธิต่ าง ๆ ของผู้ สู งอายุ ที่ ก ฎหมาย
ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ให้ การรับรอง ส่งเสริม และคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางร่างกาย จิตใจ และ
ทรัพย์สิน เมื่อบุคคลเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมักมีภาวะความอ่อนแอของร่างกายและจิตใจที่ตามมา ทาให้ผู้สูงอายุตก
เป็นเหยื่อหรือเป้าหมายของบุคคลที่แข็งแรงกว่าทั้งในด้านร่างกายและอานาจ ส่งผลให้ผู้สูงอายุถูกทาร้ายและ
ละเมิดสิทธิต่าง ๆ จึงมีความจาเป็นที่ผู้สูงอายุจะต้องเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งในทางแพ่ง อาญา ปกครอง
และกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิ
และฟื้นฟูความบกพร่องต่าง ๆ ของสิทธิตามกฎหมายที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ
สิทธิของผู้สูงอายุที่ได้รับการกาหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ มีอยู่มาก แต่ข้อจากัดที่ทาให้ผู้สูงอายุไม่
อาจใช้สิทธินั้นได้หรือข้อจากัดในการที่เมื่อผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิแล้ว แต่ไม่อาจเรียกร้องความเป็นธรรมหรือ
เข้าถึงสิทธินั้นได้ เนื่องจากข้อจากัดในด้านความรู้ และความสามารถที่จะเดินทางไปเรียกร้องสิทธิด้วยตนเอง
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จาก “สิ ท ธิ แ ลโอกาสในการได้ รั บ ความยุ ติ ธ รรม”, ความเหลื่ อ มล้ าฉบั บ พกพา, สื บ ค้ น จาก https://thaiinequality.org/pages/3-2.
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ด้วยเหตุนี้จึงพบว่ามีผู้สูงอายุจานวนมากที่ไม่ได้รับสิทธิหรือสวัสดิการที่กฎหมายกาหนดหรือได้สวัสดิการไปแล้ว
ใช้ไม่ได้เพราะคนในครอบครัวนาไปใช้เรื่องอื่นที่จาเป็นก่อน
ปัญหาอีกประการคือ การขาดการติดตามประเมินผลการให้ บริการหรือการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นเหตุให้มีการออกกฎหมายหรือระเบี ยบในการให้บริการหรือให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด แต่ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง
ดังนั้นในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรม กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่บัญญัติ
ให้สิทธิและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในการใช้เป็นเครื่องมือพิ ทักษ์สิทธิของตน รวมทั้งนาเสนอปัญหา
หรือช่องว่างของกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยสาหรับผู้สูงอายุที่เป็นปัญหา
ดังนี้
กระบวนการยุติธรรม มาจากคาว่า กระบวนการและยุติธรรม 283 ซึ่งมีความหมายและขอบเขต
ดังนี้
1. กระบวนการ มี องค์ป ระกอบ 4 ประการ ได้ แก่ ขั้น ตอน, ระบบหรือ มีความสอดคล้ องกั น
ภายใน, การดาเนินงานและมีกิจกรรม และองค์ประกอบสุดท้ายคือถูกกฎหมาย
2. ยุติธรรม หมายถึง ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล เช่น ศาลทรงไว้ซึ่ง
ความยุติธรรม
ดังนั้นกระบวนการยุติธรรม โดยทั่วไปจึงหมายถึง กระบวนการพิสูจน์ความจริงตามกฎหมาย ซึ่ง
ประกอบด้วย ตารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ ทนายความและคุมประพฤติ
นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรม มีความหมายถึงกระบวนการหรือวิธีการดาเนินการกับบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ประพฤติฝ่าฝืนกฎหมาย โดยอาศัยหน่วยงาน องค์กรหรือบุคลากรที่กฎหมายได้บัญญัติให้อานาจไว้
กระบวนการยุติธรรมที่สาคัญ ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทาง
แพ่ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางแรงงาน กระบวนการยุ ติ ธ รรมในศาลเยาวชนและครอบครัว กลาง และ
กระบวนการยุติธรรมในศาลภาษีอากร
ทั้งนี้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นกระบวนการสาหรับดาเนินคดีอาญา กล่าวคือเมื่อมีการ
กระทาผิดทางอาญาแล้ว การนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ จะต้องกระทาอย่างไร
ส่วนในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้นเป็นกระบวนการสาหรับการดาเนินคดีแพ่ง เช่น กรณีผิด
สัญญา ซึ่งเป็นกรณีฝ่าฝืนกฎหมายแพ่ง การที่จะบังคับให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาชดใช้ค่าเสียหายจะต้อ งดาเนินการ
อย่างไร
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http://www.wiruch.com.
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4.3.3.2 มาตรการทางกฎหมาย

(1) ยุทธศาสตร์ชาติทเี่ กี่ยวข้อง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้ รัฐ พึ งจั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ชาติ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและเกี่ ยวข้องกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ในผู้สูงอายุดังนี้
(1.1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒ นาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของ
ประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม” โดยภาครัฐ ต้อ งมีข นาดที่ เหมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ
แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบกับระดับ
สากล มีลักษณะเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมเพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต
นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความสากล มีประสิทธิภาพและ
นาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี การบริหารที่มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ มีการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
โดยในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มี
ความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรม มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม เป็ น มื อ อาชี พ มี ค วามเป็ น ธรรมไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุ ติธ รรมโดยสะดวก มุ่ งให้ เกิ ดการสร้างมาตรฐานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพใน
กระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส และลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ
รวมทั้งการปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้
เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่พึ งได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
หน่วยงานในกระบวนการยุ ติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อ
ประสิ ท ธิภ าพในการบั งคั บ ใช้ กฎหมายและอานวยความยุ ติ ธ รรม มี รูป แบบกระบวนการยุติ ธ รร มที่ มี ก าร
ประสานงานระหว่างหน่วยงานกันบนพื้นฐานแห่งการไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างเครื่องมือการประเมิน
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คุณภาพพร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ตลอดกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร
ทั้ ง นี้ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม ระบบยุ ติ ธ รรมทางเลื อ ก ระบบยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารไกล่ เกลี่ ย ข้ อ พิ พ าทก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม
ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมโดยการพัฒนารูปแบบของการมีส่ วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมที่
มีความหลากหลาย สร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน
(1.2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ กล่ าวคื อ ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ใช้กลไกลการป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการ ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ
โดยเป็นการพัฒนาและส่งเสริมกลไกที่สามารถป้ องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความ
มั่นคงที่สาคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกลเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุของปัญหาต่าง
ๆ ภายในประเทศให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการทาให้เกิด
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(1.3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน
ในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม เป็นการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิ จ
สังคมและสภาพแวดล้อมให้ เป็นประชากรที่มีคุณ ภาพ สามารถพึ่งตนเองได้และทาประโยชน์แก่ครอบครัว
ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด
โดยเป็น การสร้างความเป็น ธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่ วถึง เน้นการสร้าง
หลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม การพัฒนากลไกช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการต่อสู้คดีที่
มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ การให้หลักประกันสิทธิของผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาในการได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การกาหนดกรอบเวลาและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่
มีประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรมและเสมอภาคและมีมาตรการที่ละเอียดอ่อน
สาหรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ และการจัดการคดีเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความเปราะบาง ตลอดจนการพัฒนาวิธี
พิจารณาความแพ่งและคดีปกครองเพื่อเพิ่มโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ปรับปรุง
ระบบโทษปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสและระบบการช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการกลับเข้าสู่สังคม
แต่อย่ างไรก็ ตามจะเห็ น ได้ว่า กรอบการปฏิ บัติ งานในยุท ธศาสตร์ ช าติในเรื่ องของการเข้าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมข้างต้นนั้น ไม่ได้เขียนไว้รับรองสิทธิของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงการ
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ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมให้แก่กลุ่มบุคคลบอบบางก็ตาม แต่ก็เป็นลักษณะของการเขียนรองรับการส่งเสริม
กระบวนการยุติธรรมในภาพรวมเท่านั้น

(2) กฎหมายและมาตรการทีเ่ กี่ยวข้อง
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และได้รับความคุ้มครองจาก
กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจสาคัญของรัฐและเป็นความท้าทายของสังคมไทยที่กาลัง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ มิติดังกล่ าวเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมและลักษณะของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้ มีการกาหนดบทบัญญัติทางกฎหมายซึ่งมีการ
รองรับการสนั บสนุ นและส่งเสริมด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญ กฎหมายล าดับ
พระราชบัญญัติ กฎหมายลาดับรองตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้

(2.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560284
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติกฎหมายที่
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองแล้วย่อมไม่อาจจะ
ละเมิดสิทธินั้นได้ ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสู งสุดของประเทศ และได้มีการ
เปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับ ซึ่งในบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เกิดการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีดังนี้
การประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ซึ่ ง มี ผ ล ท าให้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ยังมีบทบัญญัติที่มีสาระสาคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 4 ว่า ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไม่ให้บุคคลอื่นมาละเมิด การใช้สิทธิทางศาล และผู้เสียหายจากการกระทาความผิดอาญามีสิทธิที่จะได้รับการ
เยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 285 อีกทั้งยังได้คุ้มครองและรับรองความเท่าเทียมกันและ
การไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลและอื่ น ๆ และกาหนดว่าการ
ที่รัฐกาหนดมาตรการเพื่อคุ้มครอง ผู้สูงอายุให้มีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ไม่เป็นการเลือกปฏิ บัติโดยไม่เป็น
ธรรม286 และคุ้มครองการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายที่ จ าเป็ น และเหมาะสม รวมตลอดถึ ง การจั ด การทนายความให้ 287
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้คุ้มครองผู้สูงอายุที่ยากจนมีสิทธิได้รับความ
284

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง สามารถพิจารณาได้ในตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบสิทธิของผู้สูงอายุตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560.
285
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 25.
286
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 27.
287
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 68.
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ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ส่วนการคุ้มครองกรณีการกระทาความรุนแรงในครอบครัวแก่ผู้เสียหายที่เป็น
ผู้สูงอายุได้กาหนดให้ คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวม
การบาบัด ฟื้นฟูและเยียวยา288
แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีการบัญญัติเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิของผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุไว้เป็นฉบับแรก แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยัง
รับ รองและคุ้มครองสิทธิของผู้ เสี ยหายที่เป็นผู้สู งอายุ ให้ ได้เข้ าถึงกระบวนการยุติ ธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว
เหมาะสมและเป็ นธรรมเช่น กั น แสดงให้ เห็ น ว่ารั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย ให้ ความส าคัญ ในการ
คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุในคดีอาญา

(2.2) กฎหมายลาดับพระราชบัญญัติ
(2.2.1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายที่ได้กาหนดถึงวิธีการดาเนินการใน
คดีอาญา ทั้งในมุมของผู้เสียหาย ผู้กระทาความผิด ตารวจ อัยการ และศาล โดยกฎหมายฉบับนี้มีมาตรการ
คุ้มครองผู้เสียหายทั่วไปที่ใช้กับกรณีผู้สูงอายุได้ดังนี้
1. การร้ อ งทุ ก ข์เมื่ อ มี ก ารกระท าความผิ ด ทางอาญาเกิ ด ขึ้ น ผู้ เสี ย หายที่ เป็ น ผู้ สู งอายุ
สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่ผู้สูงอายุเป็นหญิงมีสามีที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้สู งอายุที่
เป็นหญิงสามารถฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากสามี สามีมีสิทธิฟ้องคดีแทนภรรยาได้ เมื่อได้อนุญาต
โดยชัดแจ้งจากภริยา หากผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุทาร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ ให้
บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือสามีภรรยาเป็นผู้มีอานาจจัดการแทนผู้สูงอายุได้ โดยผู้มีอานาจจัดการแทนมีอานาจ
ร้องทุกข์ เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา บุคคลที่มีอานาจร้องทุกข์สามารถร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตารวจ
2. การกล่ าวโทษ จะแตกต่างจากการร้อ งทุ ก ข์คื อ ผู้ ก ล่ าวโทษไม่ ใช่ ผู้ เสี ย หาย และค า
กล่าวโทษไม่ต้องกล่าวด้วยเจตนาจะให้ผู้กระทาความผิดได้รับโทษ อีกทั้งการกล่าวโทษจะใช้ได้กับความผิดต่อ
แผ่นดินเท่านั้น
3. การกาหนดเงื่อนไขการขอปล่อยชั่วคราว การควบคุมตัวผู้กระทาความผิด การวินิจฉัย
คาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว การปล่อยชั่วคราวจะทาให้ผู้กระทาความผิดอาจหวนกลับไปทาร้ายผู้เสียหายที่เป็น
ผู้สูงอายุซ้าอีก พนักงานสอบสวนมีอานาจที่จะไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ อย่างไรก็ตาม หากศาลมีคาสั่ง
อนุ ญ าตให้ป ล่ อยตัวชั่วคราวจาเลย แต่ผู้ เสียหายที่เป็นผู้ สูงอายุเห็ นว่าตนเองอาจได้รับอันตรายจากบุ คคล
ดังกล่าว ผู้เสี ยหายที่เป็ นผู้สูงอายุสามารถคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว โดยยื่นคาร้องต่อศาล เพื่อให้ มีการ
พิจารณาคาร้องดังกล่าว
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, มาตรา 71.
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4. การกาหนดเงื่อนไขการออกหมายจับ ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยไว้
ในการควบคุมดูแลของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีและความปลอดภัยของพยานหลักฐาน เนื่องจาก
การออกหมายจับ หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมตัว จะไปทาการยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ศาลสามารถดาเนินการออกหมายจับเพื่อให้เจ้าพนักงานตารวจ
ผู้รับผิดชอบไปดาเนินการให้ได้ตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยมาอยู่ในความควบคุมดูแ ลของตารวจ ซึ่งเป็นการป้องกัน
ไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยไปข่มขู่ผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุได้
5. การโอนคดีเพื่อความปลอดภัย มาตรการดังกล่าวใช้ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงในทางภาวะ
วิสัยอันแสดงว่าอาจมีการขัดขวางต่อการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาหรือน่ากลัวว่าจะไม่เกิดความสงบหรือ
เหตุร้ายแรงอย่างอื่นขึ้น โดยพิจารณาจากลักษณะของความผิด ฐานะของจาเลย จานวนของจาเลย ความรู้สึก
ของประชาชนหรือเหตุผลอย่างอื่น โดยกาหนดให้โจทก์หรือจาเลยสามารถยื่นเรื่องต่ออธิบดีศาลฎีกาเพื่อขอให้
โอนคดี ได้ ดั ง นั้ น ผู้ เสี ย หายที่ เป็ น ผู้ สู งอายุ ส ามารถยื่ น เรื่ อ งดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ศ าลใช้ ม าตรการนี้ คุ้ ม ครอง
ผู้เสียหายได้
6. การชี้ตัวผู้กระทาความผิด ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจัดให้ผู้เสี ยหายที่เป็นผู้สูงอายุ
ยืนยันตัวผู้กระทาความผิดในชั้นจับกุม หรือชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจหรือ
พนักงานสอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวผู้กระทาความผิดในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถป้องกันไม่ให้ผู้กระทา
ความผิดเห็นตัวผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุ โดยคานึงถึงความปลอดภัยที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดี แต่หาก
ผู้ เสี ย หายที่ เป็ น ผู้ สู งอายุ ยิ น ยอมจะสามารถชี้ ตัวโดยเผชิ ญ หน้ ากับผู้ กระท าความผิ ดได้ แต่ให้ บั น ทึกความ
ยินยอมนั้นไว้
7. สิทธิของผู้เสียหายที่จะไม่ตอบคาถามซึ่งอาจทาให้ตนถูกฟ้องในคดีอาญาได้ กล่าวคือ
ศาลสามารถเตือนพยานได้เมื่อเกิดคาถามที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทาให้พยานอาจต้องถูกฟ้องร้อง ศาลจึงสามารถ
ใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อคุ้มครองให้ผู้เสียหายที่อ้างตนเองเป็ นพยานสามารถเบิ กความพยานได้อย่างเต็มที่
ดังนั้น ผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งอ้างตนเองเป็นพยานในคดีจึงไม่ต้องกังวลว่าการเบิกความจะเป็นสาเหตุให้ตน
ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีแต่อย่างใด
8. การเบิ กความในคดีอาญาในลั กษณะการประชุมทางจอภาพ เช่น พยานผู้ สู งอายุไม่
สามารถเดิน ทางมายั งศาลเนื่ องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออานวย หรื อเพราะเหตุทางสภาพจิ ตใจที่มีค วาม
หวาดกลัวจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่อาจเผชิญหน้ากับจาเลยได้ เมื่อคู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร
ศาลอาจอนุญาตให้พยานดังกล่าว เบิกความที่ศาลอื่น หรือสถานที่ ทาการของทางราชการ หรือศาลที่อื่นนอก
ศาลนั้ น โดยจัดให้ มีการถ่ายทอดภาพและเสี ย งในการลั กษณะการประชุมทางจอภาพ ภายใต้การควบคุม
ของศาล
9. การนาเอาบันทึกความพยาน ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเป็นคาเบิกความในชั้นพิจารณา ใน
กรณีที่ศาลอาจอนุญาตให้ถือเอาบันทึกคาเบิกความพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาใช้ในชั้นพิจารณาได้ โดยพยาน
ไม่ต้องเบิกความใหม่
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10. การสืบพยานไว้ล่วงหน้า ในขั้นตอนก่อนฟ้องคดีต่อศาล หากพนัก งานอัยการเห็นเอง
หรือได้รับความร้องขอจากผู้เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวนว่ามีเหตุจาเป็นอื่น เช่น บุคคลดังกล่าว เป็น
พยานที่สาคัญต่อคดีแต่เจ็บป่วยจนใกล้ถึงแก่ความตาย เช่น ผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุถูกทาร้ายร่างกายจนได้รับ
บาดเจ็ บ สาหั ส ใกล้ ถึ งแก่ ความตาย หากไม่ เร่ งด าเนิ น การสื บ พยานดัง กล่ าวไว้ จะส่ งผลเสี ยหายต่อ น าสื บ
ข้อเท็จจริงในคดีเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ที่กระทาความผิดต่อผู้เสียหายที่เป็น ผู้สูงอายุจริง พนักงานอัยการมี
อานาจที่จะยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้สืบพยานดังกล่าวไว้ทันที
11. การชดใช้ค่าเสียหาย ในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หากผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุมีสิทธิ
ที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปเนื่องจากการกระทาความผิดคืนในความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราว
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกหรือรับของโจร เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา
พนักงานอัยการจะเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุได้โดยจะขอรวมไปในคดีอาญาหรือจะ
ยื่นคาร้องในระหว่างพิจารณาคดีในศาลชั้ นต้นได้ นอกจากนี้ ผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุมีสิทธิที่จะเรียกเอาค่า
สินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือได้รับความเสื่อมต่อเสรีภ าพในร่างกาย
ชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สิน ผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุสามารถยื่นคาร้องขอให้จาเลยชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนได้
(2.2.2) ประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทาหรือไม่กระทาการอย่างใดเป็นความผิด
และกาหนดโทษแก่ตัวผู้กระทาความผิด หรืออีกความหมายหนึ่งคือ กฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้มีการกระทา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือบังคับให้มีการกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดโดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องรับโทษ 289
แม้ว่ากฎหมายอาญาจะเป็นกฎหมายที่กาหนดว่าผู้กระทาความผิดต้ องรับโทษตามกฎหมายที่ มีวัตถุประสงค์
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม แต่กฎหมายอาญาได้มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายใน
คดีอาญาไว้ในเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้บังคับต่อผู้กระทาความผิดเพื่อทาให้ผู้กระทา
ความผิดไม่กระทาความผิดอีกในอนาคต โดยอาจจะใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยแทนการลงโทษ หรือใช้วิธีการ
เพื่อความปลอดภัยร่วมกับการลงโทษก็ได้ การกาหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับผู้กระทาความผิด
แต่ละคนที่มีความน่ ากลัวที่จะกระทาความผิดอีก ซึ่งการจะใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย บังคับแก่บุ คคลใด
จะต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ และศาลเป็นผู้มีอานาจในการสั่งวิธีการเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น
(2.2.3) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
พยานบุคคลในคดีอาญาเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างมากในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
พยานเป็นผู้ให้ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดี เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหา หากไม่มี
พยานหลักฐาน หรือพยานหลักฐานไม่มีน้าหนักเพียงพอ ศาลจะพิพากษาว่าผู้ถู กกล่าวหาเป็นผู้กระทาความผิด
ไม่ได้เนื่ องจากคดีอาญาศาลจะพิพากษาลงโทษจาเลยไม่ได้จนกว่าจะสื บจนปราศจากข้อสงสั ยว่าจาเลยได้
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กระทาความผิด หากโจทก์ไม่มีพ ยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของจาเลยได้ ศาลจะยกฟ้อง นอกจากนั้น
รัฐธรรมนูญกาหนดให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองพยานในคดีอาญาให้ ได้รับความปลอดภัย ตลอดจนผู้ที่มีความใกล้ชิด
กับพยาน เช่น พ่อแม่ สามี ภรรยาหรือบุตรของพยานให้ได้รับความปลอดภัยด้วย และกาหนดให้มีค่าตอบแทน
ตามสมควร เพื่ อ เป็ น การคุ้ ม ครองสิ ท ธิขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 ที่ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่เป็นพยานในคดีอาญาไว้ 3 ประการคือ สิทธิที่จะได้รับ
การคุ้มครองความปลอดภัย สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม และสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่จาเป็นและ
สมควรจากรัฐ โดยมีสานักงานคุ้มครองพยาน กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดูแล ในคดีอาญาที่ผู้เสียหายเป็ นผู้สูงอายุ
กรณีที่ผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุอ้างตนเองเป็นพยานในชั้นสืบพยานกฎหมายไทยไม่มีมาตรการคุ้มครองผู้สูงอายุ
ที่เป็นพยานไว้เป็นกรณีพิเศษแต่ได้คุ้มครองผู้สูงอายุเช่นเดียวกับพยานในกรณีทั่วไป
กรณีผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุเป็นพยานในคดีอาญาสามารถยื่นคาร้องขอให้ใช้มาตรการทั่วไป
ในการคุ้มครองพยานได้ที่ส านักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ กระทรวงยุ ติธรรมหรือ
ส านั ก งานยุ ติ ธ รรมจั งหวั ด ทั่ ว ประเทศ เมื่ อ อธิ บ ดี ก รมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เสรีภ าพมี ค าสั่ ง ให้ ใช้ ม าตรการทั่ ว ไป
สานักงานคุ้มครองพยานจะกาหนดมาตรการการคุ้มครองพยานตามความเหมาะสมแก่สถานะภาพของพยาน
ลักษณะความร้ายแรงของคดี เช่น การจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครอง การนาพยานไปอยู่ที่ปลอดภัย การย้ายที่อยู่
(2.2.4) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
เมื่อมีการกระทาความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น ซึ่งผู้กระทาความผิ ดและผู้ เสียหายเป็ น
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน ส่งผลให้กฎหมายอาญาที่วัตถุประสงค์ที่จะลงโทษผู้กระทาความผิดมากกว่าการ
แก้ไขฟื้นฟูหรือปกป้องคุ้มครอง การใช้กฎหมายอาญามาบังคับใช้กับกรณีการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
จึ งไม่เหมาะสม เนื่ องจากการใช้ความรุ น แรงเป็ น เรื่องที่ มี ความละเอี ย ดอ่ อนเพราะผู้ กระทาความผิ ดและ
ผู้ เสี ย หายเป็ น บุคคลที่ มีความใกล้ ชิดกัน ซึ่งเป็น ลั กษณะพิ เศษที่แตกต่างจากกรณี ทั่ วไป การมี กฎหมายมา
คุ้มครองกรณีการกระทาความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม
หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
กล่าวคือผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุหรือบุคคลที่พบเห็นมีหน้าที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พบเห็น
การกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือได้รับแจ้งแล้วให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจเข้าไปในเคหสถาน
หรือสถานที่เกิดเหตุ เพื่อสอบถามผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งให้มีอานาจจัดให้ผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุน แรงในครอบครั วได้เข้ารับ การรักษาและขอรับคาปรึกษาจากจิตแพทย์ นั กจิตวิทยาและนั กสั งคม
สงเคราะห์
ทั้งนี้ กรณี ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวประสงค์จะดาเนินคดีให้ ผู้ นั้นร้องทุกข์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าผู้นั้นไม่อยู่ในวิสัยหรือโอกาสที่จะร้องทุกข์ได้ด้วยตนเองก็ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องทุกข์แทนได้
นอกจากการคุ้ ม ครองผู้ สู งอายุ จ ากการกระท าความรุ น แรงในครอบครั ว ดั ง กล่ า ว ยั ง มี
หลักเกณฑ์การสอบปากคาผู้สูงอายุที่เป็นผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อมีการคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในกระบวนกรยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ต้องจัดให้มีจิ ตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคม
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สงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวร้องขอ ร่วมอยู่ด้วยในขณะการสอบปากคาเพื่อให้
คาปรึกษา
(2.2.5) พระราชบั ญ ญั ติ ค่าตอบแทนผู้ เสี ยหายและค่าทดแทนและค่ าใช้จ่ ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544
เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้น ผู้เสี ยหายหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทาความผิดอาญาย่อม
เป็นผู้ที่ได้รับเคราะห์ร้ายจากการกระทาความผิดนั้น ซึ่งผู้เสียหายในคดีอาญาจะได้รับความเสียหายทั้งทางชีวิต
ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพและทรัพย์สิน หรือบางคนอาจจะตกเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสียโอกาสทางสังคม เช่น
ตกเป็ น ผู้ พิ การหรื อ ป่ ว ยเป็ น อั มพาต เป็ น ต้น ประเทศไทยได้มี กระบวนการทางอาญาที่ คุ้ มครองผู้ ก ระท า
ความผิดโดยได้คุ้มครองสิทธิของผู้กระทาความผิดในด้านต่าง ๆ ตามสิทธิมนุษยชน ผู้เสียหายในคดีอาญาควรมี
สิ ท ธิได้ รั บ การเยี ย วยาค่าเสี ย หายจากการกระท าความผิ ดตามกฎหมายซึ่ งประเทศไทย มีพ ระราชบั ญ ญั ติ
ค่าตอบแทนผู้เสี ยหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เพื่อคุ้มครองสิ ทธิทั้ง
ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา ซึ่งในส่วนของสิทธิของผู้เสียหายที่สามารถนามาใช้ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็น
ผู้สูงอายุ ได้ดังนี้
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.
2544 มาตรา 3 ได้ให้คานิ ยามว่า “ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสี ยหายถึงแก่ชีวิตหรือ
ร่างกายหรือจิ ต ใจ เนื่อ งจากการกระท าความผิ ด อาญาของคนอื่ น โดยมิได้มี ส่ ว นเกี่ ยวข้องกับ การกระท า
ความผิดนั้น ส่วนค่าตอบแทนหมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพื่อตอบ
แทนความเสีย หายที่เกิดขึ้น จากหรือเนื่ องจากมีการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่น โดยผู้ มีสิ ทธิที่จะยื่น รับ
ค่าตอบแทน ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะต้องเป็น ผู้เสียหายที่เป็นผู้สูง อายุหรือทายาทของผู้เสียหายที่
เป็นผู้สูงอายุ กรณีผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุถึงแก่ความตายก่อนหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล บุพการี
ผู้ สื บสั นดาน สามีห รือภริ ย าหรือบุ คคลหนึ่งบุคลคลใดซึ่งได้ รับการแต่งตั้งเป็นหนังสื อจากผู้ เสี ย หายที่ เป็ น
ผู้สูงอายุหรือทายาท ซึ่งได้รับความเสียหาย กรณีที่ผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย
เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือไม่สามารถยื่นคาขอด้วยตนเองได้
ความผิดที่กระทาต่อผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุที่อาจทาให้ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนั้น
จะต้องเป็นความผิดที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายเช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย
ความผิดฐานทาให้แท้งลูก ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนเจ็บป่วยและคนชรา เป็นต้น โดยค่าตอบแทนนั้น คือ
เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับเพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้ นจากการกระทา
ความผิดอาญาของผู้อื่น
นอกจากผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุจะสามารถเรียกค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายตาม
พระราชบั ญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 แล้ ว
ผู้ เสี ย หายที่ เป็ น ผู้ สู ง อายุ ห รื อ ทายาทที่ ได้ รั บ ความเสี ย หายที่ มี สิ ท ธิ รั บ ค่ า ทดแทน สามารถยื่ น ค าขอต่ อ
คณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณา ให้ยื่น

284 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
ได้ที่สานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา กระทรวงยุติธรรม ภายใน 1 ปี นับแต่
วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทาความผิด

(2.3) กฎหมายลาดับรอง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือ
ประชาชนในการดาเนินคดี พ.ศ. 2559
กฎหมายฉบับนี้ออกโดยอาศัยอานาจแห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 โดย
เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ สาหรับการช่วยเหลือประชาชนในคดี โดยมีสาระสาคัญในการกาหนดวิธีการ
ยื่นขอรับความช่วยเหลือซึ่งผู้สูงอายุ สามารถยื่นคาขอรับการช่วยเหลือได้ด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่น
แทนได้ และมีการกาหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายอันเป็นวิธีการดาเนินการ
ช่วยเหลือของกองทุน
ซึ่งกองทุนยุติธรรม เป็นกองทุนที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มี
การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การ
ดาเนินคดีและการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
หรือการคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

(2.4) นโยบายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ
(2.4.1) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ 2558 – 2561
เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานในการดาเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการ
กาหนดเนื้อหาสาระสาคัญอันเป็นยุทธศาสตร์ กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาประสิทธิภาพระบบการ
ให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการอานวย
ความยุติธรรมให้มีความทันสมัย และยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและเสมอภาคสามารถแก้ไขปัญหาสังคมและอาชญากรรมได้
อย่างจริงจัง
อย่ างไรก็ต ามแม้ ว่ากรอบแนวคิ ด พื้ น ฐานดั งกล่ าวจะไม่ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรมสาหรับผู้สูงอายุ ไว้โดยเฉพาะเจาะจงก็ต าม แต่แผนแม่บทฉบับนี้ก็เป็นกรอบแนวคิดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สร้างความเป็นธรรมและทาให้
ประชาชนทุกคนพึงพอใจ
(2.4.2) แผนบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
นโยบายดังกล่าวเป็นกรอบในการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สืบต่อเนื่องมาจากแผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โดยมีสาระสาคัญในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพการ
อานวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย พัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือก พัฒนาระบบการ
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ป้องกันและปราบปรามอาญากรรม รวมทั้ง ช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งแผนบูรณาการฉบับนี้มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ปรับปรุงการใช้กฎหมายให้ อานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนความยุติธรรมที่หลากหลาย และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการให้
ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของหน่วยงานยุติธรรมได้
สะดวกและทั่วถึง
(2.4.3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
รัฐบาลได้มีกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งได้กาหนดไว้ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มาใช้เป็นกรอบของการพัฒ นาประเทศให้มั่นคง มั่งคง
ยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว ก็ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
เกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุไว้ดังนี้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในหัวข้อที่ 3.6 มีการกาหนดแนวพัฒนาปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธ รรมให้
มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มีส่วนได้เสียมีความมั่นใจ ยอมรับและปฏิบัติต ามกติกา เอื้อต่อภารกิจ
ภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้าและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนมี การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวินิจฉัยคดีอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม
อันจะเห็นได้ว่าการกาหนดรับรองแนวทางการพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยใน
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นี้มิได้บัญญัติแนวทางการส่งเสริมเฉพาะเจาะจงสาหรับ
ผู้ สู งอายุเช่น เดีย วกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ จึ งอาจกล่ าวได้ว่า ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาประเทศทั้ งสองฉบั บ ยั งมี
ข้อจากัดและยังเป็นช่องว่างที่ทาให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยบริการมองข้ามความสาคัญของการพัฒนาระบบ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.3.3.3 กลไก
หน่ ว ยงานที่ มี อานาจ หน้ าที่ ในการดาเนิ น การเกี่ย วกับ การเข้าถึงกระบวนการยุ ติ ธ รรมใน
ผู้สูงอายุ ได้แก่

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอานาจหน้ าที่ในการสงเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 ที่กาหนดให้เทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีอานาจหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับโอน
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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ซึ่งได้กาหนดกรอบทิศทางและแนวทางการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการซึ่ งกาหนดหลักการทั่วไปในการถ่าย
โอนภารกิจรูปแบบการถ่ายโอนและหน้าที่การจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งกาหนดให้ เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริการส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้านการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้มีบทบัญญัติให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการสงเคราะห์และพั ฒ นาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมไว้กับกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ซึ่งเป็ นภารกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อันได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชรา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุในชุมชน โดยถ่ายโอนจากรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) ไปให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในการคุ้มครองช่วยเหลื อผู้ สูงอายุในระดับชุมชนจะมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นองค์กร
ผู้รับผิดชอบหลักในการคุ้มครองผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งจะดาเนินการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ในท้องถิ่นและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ มีการส่งเสริม
ให้เกิดโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อเป็ นกลไกในระดับชุ มชนในการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง
ผู้สูงอายุในชุมชนที่ขาดการดูแล ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลาพัง ได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง ถูก
ละเมิด เพิกเฉย และยากจน โดยมีอาสาสมัครซึ่งเป็นคนในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะเสริมสร้างทัศนคติ
ให้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์ผู้สูงอายุ เป็นมาตรการเชิงรุกโดยมุ่งให้การ
ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุถึงตัวที่บ้าน290
ซึ่งจากการกาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่จะให้ความคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุ
ดังกล่ าวเป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ก ว้ าง ไม่ ชั ด เจน คลุ ม เครื อ อี กทั้ งหน่ ว ยงานรัฐ ยั งไม่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ สู งอายุ
เท่าที่ควร เนื่องจากการที่หน่วยงานหนึ่งจะดาเนินการใดเพื่อประโยชน์ของผู้สูงอายุโครงการหนึ่งจะต้องมีการ
ส่งเรื่องไปอีกหลายหน่วยงานและมีวิธีการที่ซับซ้อน ทาให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้สูงอายุเกิดความล่าช้าและไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้งการดาเนินงานของผู้สูงอายุ พบว่า อาสาสมัคร 1 คน จะดูแลผู้สูงอายุ 5-7 คน
และดูแลโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ถือเป็นการให้การดูแลที่น้อยมาก เนื่อ งจากอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้
ที่ มี บ ทบาทในการเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ของผู้ เสี ย หายที่ เป็ น ผู้ สู งอายุ ที่ อ ยู่ อ ย่ า งโดดเดี ย วหรื อ ติ ด เตี ย ง ทั้ งนี้ แ ม้ ว่ า
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจะไม่ได้มีหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์การกระทาความผิดทางอาญาต่อผู้สูงอายุ แต่
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถูก
ทอดทิ้งให้อยู่ตามลาพัง ได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง ถูกละเลยเพิกเฉยและยากจน โดยสามารถเป็นผู้ประสานงาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุในคดีอาญาได้ และจากการศึกษายังพบอีกว่า
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุไม่มีในชุมชนเมืองเนื่องจากเป็นกลไกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในระดับชุมชน
ทาให้ผู้สูงอายุในเมืองไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
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จาก พ.ม.เดินหน้าโครงการนาร่อ ง “อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ บ้าน”, โดย ไทยรัฐออนไลน์ , 2560, สืบค้ นจาก
http://www.thairath.co.th/content/320883.
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ปั จ จุ บั น มี อ าสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู งอายุในทุ กเขตพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ การ
ดาเนินงานยังมีปัญหาอุปสรรค คือ อาสาสมัครมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าน้ามันรถ ค่าเสียโอกาสใน
การทางาน ส่งผลให้อาสาสมัครไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นงานจิตอาสา เพื่อให้เกิดการ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกาหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานโครงการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านให้เป็นรูปธรรมมากกว่างานจิตอาสา

(2) กรมกิจการผูส้ งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาศัก ยภาพ การจัดสวัสดิการและการคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและทันต่อสภาพการณ์ทาง
สังคม เพื่อการพัฒ นารูป แบบด้านสวัส ดิการสังคมให้ ครอบคลุ มและทันต่อสภาพการณ์ ทางสังคม เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่ นคงในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งการให้คาแนะนา ปรึกษา
ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูก
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง
กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ได้ จั ด ตั้ งศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ 12 แห่ ง ซึ่ ง ศู น ย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จะมีศูนย์บ ริหารให้คาแนะนา ปรึกษาและส่งต่อ มีบริการให้คาแนะนา
ปรึกษาหลายช่องทาง เช่น ปรึกษาโดยตนเองที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ปรึกษาทางโทรศัพท์
สายด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ออกหน่วย
บริการให้คาปรึกษา และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจะร่วมมือ
กับองค์กรบริการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แล้วส่งต่อยังไปสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัดซึ่งจะมีนิติกรให้คาแนะนาในการดาเนินคดีกฎหมายแก่ผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุได้มีแผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560-2564 ที่กาหนด
แนวทางที่การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสั งคมสู ง อายุ อย่ างมีคุณ ภาพไว้ในข้อ 4 ว่าการเข้าถึงระบบ
กระบวนการยุติธรรมอย่ างเสมอภาค โดยการให้ ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับสิ ทธิและหน้ าที่ ตามกฎหมายแก่
ประชาชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบยุติธรรมชุมชน การเพิ่มศักยภาพของกองทุนยุติธรรมในการช่วยเหลือกลุ่มยากจนหรือกลุ่มด้อยโอกาสให้
ได้ความเป็นธรรมและสามารถเข้ าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ291
แม้ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุจะมีการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ มีแผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ
เรื่องการเข้าถึงระบบกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคก็ตาม แต่บทบาทหน้าที่หลักของกรมกิจการผู้สูงอายุ
จะเน้นที่การดูแลและพัฒนาในเรื่องคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่เท่านั้น หากผู้สูงอายุถูกกระทาความผิดทาง

291

จาก แผนกลยุทธ์กรมกิจการผู้สูงอายุ พ.ศ.2560-2564 (น.19), โดย กองยุท ธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559, กรุงเทพฯ: เทพเพ็ญวานิช.
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อาญา ผู้ สู งอายุส ามารถแจ้ งเหตุแก่ ศูน ย์ พั ฒ นาการจั ดสวัส ดิ การสั งคมผู้ สู งอายุได้ แต่เจ้าหน้ า ที่ จะช่ว ยให้
คาแนะนาหรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเนื่องจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไม่ได้
มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุในคดีอาญาโดยตรง อีกทั้งผู้สูงอายุที่จะขอรับบริการมี
ข้อจากัดคือต้องช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งเมื่อคานึงถึงสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ความชราทาให้สภาพร่างกาย
เสื่อมถอยลง หากผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ไม่สามารถขอรับบริการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุได้ ผู้สูงอายุเหล่านี้จะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด

(3) กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีอานาจหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
และเสรี ภ าพและดาเนิ น การให้ ผู้ เสี ยหายในคดีอาญาได้รับการคุ้มครองช่วยเหลื อเยียวยาในเบื้ องต้น และ
ประสานหน่วยงานอื่นเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อ ไป กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังมีการตั้งคลินิก
ยุติธรรมที่อยู่ในกากับดูแลของศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นในการให้คาปรึกษากฎหมาย ซึ่งจะมีการแนะนาช่องทางการรับ
บริการเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานเพื่ อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การช่วยเหลือทางการเงินให้กับ
ผู้เสียหายในคดี การขอรับเงินสนับสนุนหรื อค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม การคุ้มครองพยานในคดีอาญา เป็นต้น
โดยผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์หรือขอรับบริการคลินิกยุติธรรมโดยยื่นด้วยตนเองที่
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมหรือสานักงานคุ้มครองสิท ธิและ
เสรีภาพ ภาค 1-4 หรือหากผู้สูงอายุไม่สามารถทาคาร้องทุกข์เป็นหนังสือได้สามารถร้องทุกข์ทางโทรสายด่วน
หรือเบอร์คลินิกยุติธรรมส่วนภูมิภาค นอกจากนี้แล้วผู้สูงอายุยังสามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ทางไปรษณีย์หรือ
ทางอินเตอร์เน็ต หรือทางเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในเบื้องต้น และประสานงานเพื่อส่ง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยวิธีการดาเนินการจะเป็นการรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือให้คาปรึกษากฎหมาย
ซึ่งผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุจะต้องดาเนินการเพื่อขอให้ความช่วยเหลือด้ วยตนเอง เป็นการให้ความช่วยเหลือ
เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป หากผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ก็ ยากที่
จะขอรับการช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
แม้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 จะได้มีการบัญญั ติคุ้มครอง รับรองสิทธิในการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการทารุณกรรม ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
โดยการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุของไทยจะเป็นการทางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน ซึ่งใน
การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานอาจทาให้เกิดความล่าช้า และปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น ส่งผลให้การคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุในทางปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีหน่วยงานโดยตรงที่
ทาหน้าที่คุ้มครองดูแลผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะที่จะมีบทบาทหน้าที่ ในการดาเนินการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นดาเนินคดีจนถึงกระบวนการภายหลังศาลพิพากษาคดี

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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(4) กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงยุติธรรม ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุในการได้รับคาปรึกษาในทางคดี ช่วยเหลือจากการ
ถูกทารุณ กรรมและถูกทอดทิ้ง นอกจากนั้น ยังมีมาตรการเกี่ย วกับการชดเชยค่าเสี ย หาย ดังเช่น กองทุ น
ยุติธรรม พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้จัดตั้งกองทุ นขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียกว่า กองทุนยุติธรรม ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่ง เงินทุน
สาหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ในการดาเนินคดี การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย การ
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุ ษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่ประชาชน
4.3.3.4 การรองรับหลักการหรือมาตรการสากล
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุนั้น มีความสอดคล้องกับ
หลักการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาและพิธีสาร
ต่าง ๆ ที่ ได้ กาหนดนโยบาย หลั กเกณฑ์ ของการคุ้ มครองสิ ท ธิผู้ สู งอายุ ในประเด็น การเข้ าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights-ICCPR)
จากการยอมรับตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อุดมการณ์ที่ว่าเสรีชนอุ ปโภคเสรีภาพ
ทางพลเมืองและเสรีภาพทางการเมือง และโดยปราศจากความกลัวและความต้องการนั้นสามารถสัมฤทธิ์ผล
หากมีการสร้างสภาวะซึ่งทุกคนจะอุปโภคสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
ซึ่งสิทธิในด้านกระบวนการยุติธรรมนั้นที่กาหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศฉบั บนี้ มีใจความ
สาคัญว่า
รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้ ประกันว่า บุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้
ถูกละเมิดต้องได้รับการเยี ยวยาอย่างเป็นผลจริง จัง โดยไม่ต้องคานึงว่าการละเมิดนั้นจะกระทาโดยผู้ปฏิบัติ
หน้าที่และบุคคลใดที่เรี ยกร้องการเยียวยาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากฝ่ายตุลาการ ฝ่าย
บริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอานาจ หรือจากหน่วยงานอื่นที่มีอานาจตามที่กาหนดไว้ โดยระบบกฎหมายของ
รัฐและจะพัฒนาหนทางการเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาล
(2) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination หรือ CERD)
จากหลักการสากลที่ว่า มนุษย์ทั้งมวลย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมาย และมีสิทธิอันชอบธรรมที่
จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ และจากการกระตุ้นใด ๆ อันก่อให้เกิดการเลือก
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ปฏิบัติ ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ ได้มีข้อกาหนดในอันที่เกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุไว้ว่า มี
สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ศาลและองค์กรอื่น ๆ ทั้งปวง ในกระบวนการยุติธรรม
จากมาตรการทางกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น
การคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพและคุณภาพชีวิต รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ ใน
กระบวนการยุติธ รรม ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีมาตรการทาง
กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิประชาชน อย่างครบถ้วนในหลาย ๆ ด้าน เพียงแต่ยังขาดมาตรการที่มีสาระสาคัญ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ ส่งผลให้มักเกิดปัญหาในทางปฏิบั ติ ผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ จึงไม่สามารถ
ใช้สิทธิ หรือได้รับการคุ้มครองสิทธิจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 5
นอกจากนี้ได้มีการรวบรวมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของผู้ สู งอายุ โดยเป็ น การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง 3 ฉบั บ ประกอบด้ ว ย ฉบั บ ปี
พุทธศักราช 2540, พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560 ตามประเด็นการคุ้มครองผู้สูงอายุในตารางที่ 13
ดังนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550

1. การคุ้มครองด้านสิทธิและ
มาตรา 4 ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
มาตรา 4 ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
เสรีภาพ
สิทธิ และเสรีภ าพของบุคคล ย่อมได้รับ สิทธิ และเสรีภ าพของบุ คคล ย่ อมได้รับ
ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
มาตรา 80 วรรคหนึ่ง รัฐต้องคุ้มครอง
และพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความ
เสมอภาคของหญิ งและชาย เสริม สร้าง
แ ล ะพั ฒ น าค วาม เป็ น ปึ ก แ ผ่ น ข อ ง
ครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน

ประเด็นการคุ้มครองทางสังคม

สิทธิของผูส้ งู อายุ

มาตรา 4 ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
สิทธิ และเสรีภ าพของบุ คคล ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง
มาตรา 25 สิทธิและเสรีภาพของปวง
ชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้
เป็นการเฉพาะ ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใด
ที่มไิ ด้ห้ามหรือจากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือ
ในกฎหมายอื่ น บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ และ
เสรีภาพที่จะทาการนั้นได้และได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การ
ใช้ สิ ท ธิ ห รื อ เส รี ภ าพ เช่ น ว่ า นั้ น ไม่
กระทบกระเทื อ นหรื อ เป็ น อั น ตรายต่ อ
ความมั่น คงของรัฐ ความสงบเรีย บร้อ ย
หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน และไม่
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบสิทธิของผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, พุทธศักราช 2550 และพุทธศักราช 2560
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2. สิทธิที่จะได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐ

สิทธิของผูส้ งู อายุ

มาตรา 54 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่ การยัง
ชีพมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
มาตรา 55 บุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพล
ภาพ มีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่น
จากรัฐ
มาตรา 80 วรรคสองรัฐต้องสงเคราะห์
คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยัง
ชี พ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก าร สิ่ ง อ านวย
ความสะดวกอั น เป็ น สาธารณะอย่ า ง
ส ม ศั ก ดิ์ ศ รี แ ล ะ ค วาม ช่ วย เห ลื อ ที่
เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 54 บุคคลซึ่งพิการหรือทุพ ล
ภาพ มี สิ ท ธิ เข้าถึงและใช้ ประโยชน์ จาก
สวัสดิการสิ่งอานวยความสะดวกอันเป็น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
มาตรา 27 วรรคสาม การเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุ
ความแตกต่างกันในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุ ขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึ ก ษาอบรมหรือ ความ
คิ ด เห็ น ท างก า รเมื อ งอั น ไม่ ขั ด ต่ อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด
จะกระทามิได้
มาตรา 48 วรรคสอง บุคคลซึ่งมีอายุ
เกิ น หกสิ บ ปี แ ละไม่ มี ร ายได้ เพี ย งพอแก่
การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลื อที่เหมาะสมจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 71 วรรคสาม รัฐพึ งให้ ค วาม
ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ สูงอายุ คน
พิ ก าร ผู้ ย ากไร้ และผู้ ด้ อ ยโอกาสให้
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและ
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สิทธิของผูส้ งู อายุ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
พุทธศักราช 2550
และผู้ ด้ อ ยโอกาส ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี สาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสม
และพึ่งตนเองได้
จากรัฐ
มาตรา 55 บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและ
ไม่มี รายได้เพียงพอแก่ การยังชีพ ย่อมมี
สิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจาก
รัฐ
มาตรา 80 รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข
การศึกษาและวัฒนธรรม ดังนี้
(1) คุ้ ม ครองและพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและ
ให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอ
ภาคของหญิ ง และชาย เสริ ม สร้ า งและ
พั ฒ นาความเป็ น ปึ ก แผ่ น ของสถาบั น
ค รอ บ ค รั ว แ ล ะ ชุ ม ช น รว ม ทั้ งต้ อ ง
สงเค ราะห์ และจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้
ความรุนแรงและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
รวมตลอดทั้ ง ในการบ าบั ด ฟื้ น ฟู แ ละ
เยียวยาผู้ถูกกระทาการดังกล่าว

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 293

5. สิทธิในทรัพย์สิน

4. สิทธิความเป็นส่วนตัว/
สิทธิส่วนบุคคล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

มาตรา 34 วรรคหนึ่ง สิทธิของบุคคล
ในครอบครั ว เกี ย รติ ย ศ ชื่ อ เสี ย งหรื อ
ความเป็ น อยู่ ส่ ว นตั ว ย่ อ มได้ รั บ ความ
คุ้มครอง
มาตรา 48 วรรคหนึ่ง สิทธิของบุคคล
ในทรั พ ย์ สิ น ย่ อ มได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัด สิทธิเช่น
ว่านี้ย่อมเป็นไปตามกฎหมาย

3. สิทธิเงินออมเพื่อการดารง ชีพ

สิทธิของผูส้ งู อายุ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
มาตรา 74 วรรคหนึ่ง รัฐพึงส่งเสริม
ให้ ป ระชาชนมี ค วามสามารถในการ
ทางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัย
และให้ ง านท า และพึ ง คุ้ ม ครองผู้ ใ ช้
แรงงานให้ ไ ด้ รั บ ความปลอดภั ย และ
อนามัยที่ ดีในการท างานให้ ได้ รับ รายได้
สวั ส ดิ ก าร ป ระกั น สั ง คม และสิ ท ธิ
ประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ
และพึ งจั ด ให้ มีห รือ ส่ งเสริมการส่ งเสริ ม
การออมเพื่อการดารงชีพ
มาตรา 35 วรรคหนึ่ง สิทธิของบุคคล มาตรา 32 วรรคหนึ่ ง บุ ค คลย่ อ มมี
ใน ค ร อ บ ค รั ว เกี ย ร ติ ย ศ ชื่ อ เสี ย ง สิ ท ธิ ในความเป็ น อยู่ ส่ ว นตั ว เกี ย รติ ย ศ
ตลอดจนความเป็นอยู่ส่ วนตัวย่อ มได้รับ ชื่อเสียงและครอบครัว
ความคุ้มครอง
มาตรา 41 วรรคหนึ่ง สิทธิของบุคคล มาตรา 37 วรรคหนึ่ ง บุ ค คลย่ อ มมี
ในทรั พ ย์ สิ น ย่ อ มได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง สิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่น
ว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
มาตรา 84 รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การตาม
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
(4) จัดให้มีการออมเพื่อการดารงชีพ
ในยามชราแก่ ป ระชาชนและเจ้ าหน้ า ที่
ของรัฐอย่างทั่วถึง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560

มาตรา 36 วรรคหนึ่ ง บุ ค คลย่ อ มมี มาตรา 34 บุ ค คลย่ อ มมี เสรีภ าพใน
เสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพใน การเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่น
การเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
ที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
มาตรา 55 บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัย และ
ไม่มี รายได้เพียงพอแก่ การยังชีพ ย่อมมี
สิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจาก
รัฐ

มาตรา 35 บุ ค คลย่ อ มมี เสรี ภ าพใน
เคหสถาน
บุ ค คลย่อ มได้ รั บ ความคุ้ ม ครองใน
การที่จะอาศัยและครอบครองเคหสถาน
โดยปกติสุ ข การเข้าไปในเคหสถานโดย

7. สิทธิเสรีภาพในเคหะสถาน

มาตรา 38 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
เดินทางหรือเลือกถิ่นที่อยู่
มาตรา 71 วรรคหนึ่ง รัฐพึงเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ของครอบครั ว อั น เป็ น
องค์ป ระกอบพื้ น ฐานที่ ส าคัญ ของสั งคม
จั ด ให้ ป ระช าช น มี ที่ อ ยู่ อ าศั ยอ ย่ าง
เหมาะสม ส่ งเสริมและพั ฒ นาการสร้ าง
เสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงและมีจิตใจที่เข้มแข็ง รวมตลอด
ทั้ งส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการกี ฬ า ให้ ไปสู่
ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน
มาตรา 33 บุ ค คลย่ อ มมี เสรี ภ าพใน มาตรา 33 บุ ค คลย่ อ มมี เสรี ภ าพใน
เคหสถาน
เคหสถาน
บุคคลย่ อมได้รับความคุ้มครองใน
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจาก
การที่ จะอ ยู่ อ าศั ย แ ล ะค รอ บ ค รอ ง ความยิน ยอมของผู้ ครอบครองหรือการ
เคหสถานโดยปกติสุข
ตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550

6. สิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่

ประเด็นสิทธิดา้ นอาหารและที่อยู่อาศัย

สิทธิของผูส้ งู อายุ
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มาตรา 74 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชน
มี ค วามสามารถในการท างานอย่ า ง
เหมาะสมกับศักยภาพและวัยให้มีงานทา
และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทางาน
ได้รับรายได้ สวัสดิการ ประกันสังคมและ
สิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การ

มาตรา 40 วรรคหนึ่ ง บุ ค คลย่ อ มมี
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
พุทธศักราช 2550
พุทธศักราช 2560
ปราศจากความยิ นยอมของผู้ ครอบครั ว
ก ารเข้ าไป ใน เค ห ส ถ าน โด ย กระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของ
หรือ การตรวจเคหสถานจะกระท ามิ ได้ ปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง ศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมาย
เว้น แต่อาศัยอานาจตามบทบั ญ ญั ติแห่ ง หรื อ การตรวจค้ น เคหสถานหรื อ ในที่ บัญญัติ
กฎหมาย
รโหฐาน จะกระท ามิ ได้ เว้ น แต่ มี ค าสั่ ง
หรื อ หมายของศาล หรื อ มี เหตุ อ ย่ างอื่ น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 50 วรรคหนึ่ ง บุ ค คลย่ อ มมี
มาตรา 43 วรรคหนึ่ ง บุ ค คลย่ อ มมี
เสรี ภ าพในการประกอบกิ จ การหรื อ เสรี ภ าพในการประกอบกิ จ การหรื อ
ประกอบอาชี พ และการแข่ งขั น โดยเสรี ประกอบอาชี พ และการแข่ งขั น โดยเสรี
อย่างเป็นธรรม
อย่างเป็นธรรม
6.สิทธิที่จะได้รับหลักประกัน มาตรา 44 บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ได้ รั บ
ต่าง ๆ อันเนื่องจากการ
หลั ก ประกั น ความปลอดภั ย และสวั ส ดิ
ประกอบอาชีพ
ภาพในการทางาน รวมทั้งหลักประกันใน
การดารงชีพทั้งในระหว่างการทางานและ
เมื่ อ พ้ น ภาวะการท างาน ทั้ ง นี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

5. สิทธิในการประกอบอาชีพ

ประเด็นสิทธิดา้ นการจ้างงาน

สิทธิของผูส้ งู อายุ
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7.สิทธิในการรับบริการทาง
สาธารณสุข

ประเด็นสิทธิดา้ นสุขภาพ

สิทธิของผูส้ งู อายุ

มาตรา 52 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรั บ บริ ก ารทางสาธารณสุ ข ที่ ไ ด้
มาตรฐาน และผู้ ย ากไร้มี สิ ท ธิได้ รับ การ
รั ก ษ า พ ย า บ า ล จ า ก ส ถ า น บ ริ ก า ร
สาธารณสุ ข ของรั ฐ โดยไม่ เสี ย ค่ าใช้ จ่ า ย
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การบริ ก ารทางสาธารณสุ ข ของรั ฐ
ต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะ
กระทาได้
การป้ อ งกั น แล ะขจั ด โรคติ ด ต่ อ
อันตราย รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่
คิ ด มู ล ค่ า และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ทั้ ง นี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 82 รัฐจะต้องจัดและส่งเสริม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน ใน
การรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม
และได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับ
การรั ก ษาพยาบาลจากสถานบริ ก าร
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุ ค คล ย่ อ ม มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การ บ ริ ก าร
สาธารณสุ ข จากรั ฐ ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า ง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ได้ รับ การป้ อ งกั น และ
ขจั ด โรคติ ด ต่ อ อั น ตรายจากรั ฐ อย่ า ง
เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อ
เหตุการณ์
มาตรา 80 รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข
การศึกษาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550

มาตรา 47 บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ได้ รั บ
บริการสาธารณสุขของรัฐ
บุ ค คลผู้ ย ากไร้ ย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บริ ก าร
สาธารณสุ ข ของรัฐ โดยไม่ เสี ย ค่ าใช้ จ่ า ย

มาตรา 55 รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่ า งทั่ ว ถึ ง เสริ ม สร้ า งให้ ป ระชาชนมี
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม
สุขภาพและป้องกันโรคและส่งเสริมและ
สนับสนุ น ให้ มีการพัฒ นาภูมิปัญ ญาด้าน
การแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริ ก ารสาธารณสุ ข ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ ง
ครอบคลุ ม การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การ
ค ว บ คุ ม แ ล ะ ป้ อ ง กั น โ ร ค ก า ร
รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
ดารงชีพ และพึงจั ดให้ มีการส่ งเสริมการ
อออมเพื่อการดารงชีพเมื่อพ้นวัยทางาน

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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8. สิทธิที่จะได้รับการ
มาตรา 28 วรรคสอง บุคคลซึ่งถูกละเมิด
คุ้มครองป้องกันจากความ
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
รุนแรงและการละเมิดทั้งปวง สามารถยกบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญนี้
เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้

-

มาตรา 28 วรรคสอง บุคคลซึ่งถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
สามารถยกบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญนี้
เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้

ประเด็นสิทธิในการคุม้ ครองและช่วยเหลือจากความรุนแรงและการถูกละเมิด

-

-

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
พุทธศักราช 2550
การสาธารณ สุ ข ให้ ประชาชนได้ รั บ ระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
บริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ อันนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน
อย่างทั่วถึง
รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่ง
ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และส่ งเสริ ม ให้
เอกชนและชุมชนได้รับบริการสาธารณสุข
ที่ มี ม า ต ร ฐ า น อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภ าพและส่งเสริมให้ เอกชนและ
ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสุ ข ภาพ
และการจัดบริการสาธารณสุข

ประเด็นสิทธิในการดูแลระยะยาวและระยะสุดท้าย

สิทธิของผูส้ งู อายุ

มาตรา 25 บุค คลซึ่งถูกละเมิด สิ ท ธิห รือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถ
ยกบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รัฐ ธรรมนู ญ นี้ เพื่ อ ใช้
สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีใน

-

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ได้ รั บ การป้ อ งกั น และ
ขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
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สิทธิของผูส้ งู อายุ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
คดีในศาลได้
มาตรา 31 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิต และร่างกาย การทรมาน ทารุณ
กรรมหรือการลงโทษที่โหดร้ายจะกระทา
มิ ได้ แต่ ก ารลงโทษประหารชี วิ ต ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม
การจับกุม คุมขัง ตรวจ ค้นตัวบุคคลหรือ
การกระท าใดอั น กระทบต่ อ สิ ท ธิ และ
เสรีภาพข้างต้นจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
มาตรา 53 วรรคหนึ่ง เด็ก เยาวชน และ
บุ ค คลในครอบครั ว มี สิ ท ธิ ได้ รั บ ความ
คุ้ม ครองโดยรั ฐ จากการใช้ ค วามรุน แรง
และการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
คดีในศาลได้
บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
สนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้
สิทธิตามความในหมวดนี้
มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิต และร่างกาย การทรมาน ทารุณ
กรรมหรือการลงโทษที่โหดร้ายจะกระทา
มิ ได้ แต่ ก ารลงโทษประหารชี วิ ต ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม
การจับกุมและคุมขังบุคคลจะกระทามิได้
เว้น แต่ มี คาสั่ งหรือหมายศาลหรือมี เหตุ
อย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้ น ตั ว บุ ค คลหรื อ การกระท าใดอั น
กระทบ ต่อสิทธิ และเสรีภ าพข้างต้นจะ
กระทามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามบทบัญญั ติ
แห่งกฎหมาย
ในกรณีที่มีการกระทาซึ่งกระทบต่อสิทธิ
และเสรี ภ าพตามวรรคหนึ่ ง ผู้ เสี ย หาย
มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย
การจับกุมและคุมขังบุคคลจะกระทามิได้
เว้น แต่ มี คาสั่ งหรือหมายศาลหรือมี เหตุ
อย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้ น ตั ว บุ ค คลหรื อ การกระท าใดอั น
กระทบ ต่อสิทธิ และเสรีภ าพข้างต้นจะ
กระทามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามบทบัญญั ติ
แห่งกฎหมาย
การทรมาน ทารุณ กรรมหรือการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะ
กระทามิได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
ศาลได้
บุ คคลซึ่งได้รับความเสี ยหายจากการถูก
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือการกระทา
ความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิ
ได้รับ การเยียวยาหรือการช่วยเหลือจาก
รัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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สิทธิของผูส้ งู อายุ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
พนั ก งานอั ย การหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดเพื่ อ
ประโยชน์ ข องผู้ เสี ย หาย มี สิ ท ธิ ร้ อ งต่ อ
ศาลเพื่ อ สั่ ง ให้ ร ะงั บ หรื อ เพิ ก ถอดการ
กระท าเช่ น ว่ า นั้ น รวมทั้ ง จะก าหนด
วิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
ม า ต ร า 4 0 บุ ค ค ล ย่ อ ม มี สิ ท ธิ ใน
กระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(6) เด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู ง อายุ ห รื อ ผู้
พิ การหรื อ ทุ พ พลภาพ ย่ อมมี สิ ท ธิได้ รั บ
ความคุ้ ม ครองในการด าเนิ น กระบวน
พิ จารณาคดีอ ย่างเหมาะสม และย่ อ มมี
สิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่
เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
มาตรา 52 วรรคสอง เด็ก เยาวชน สตรี
และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจากการใช้ความ
รุ น แรงและการปฏิ บั ติ อั น ไม่ เป็ น ธรรม
ทั้งมีสิทธิได้รับการบาบัดฟื้ นฟูในกรณีที่มี
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มาตรา 71 วรรคสาม รั ฐ พึ ง ให้ ค วาม
ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิ ก าร ผู้ ย ากไร้ และผู้ ด้ อ ยโอกาสให้
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และ
คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้
ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
รวมตลอดทั้ ง ให้ ก ารบ าบั ด ฟื้ น ฟู แ ละ
เยียวยาผู้ถูกกระทาการดังกล่าว
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9. สิทธิด้านการศึกษา

8. สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็น

มาตรา 39 วรรคหนึ่ ง บุ ค คลย่ อ มมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการ
สื่อความหมายโดยวิธีอื่น
มาตรา 42 บุ คคลย่อ มมีเสรีภ าพในทาง
วิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการ
สอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย
ตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง
ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา 43 วรรคหนึ่ง บุ คคลย่อมมีสิ ทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเด็นสิทธิดา้ นความสามารถทางกฎหมาย

สิทธิของผูส้ งู อายุ
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มาตรา 45 วรรคหนึ่ ง บุ ค คลย่ อ มมี มาตรา 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด แสดงความคิ ด เห็ น การพู ด การเขี ย น
การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
การพิ มพ์ การโฆ ษ ณ า และการสื่ อ
ความหมายโดยวิธีอื่น
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน มาตรา 54 วรรคสาม รัฐต้องดาเนินการ
การรับการศึกษาขั้น พื้นฐานไม่น้ อยกว่า ให้ ป ระชาชนได้ รับ การศึ ก ษาตามความ
สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ ต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้
มีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้ มีการ
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ ร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งรั ฐ องค์ ก รปกครอง
ในสภาวะยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิตาม ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
วรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ ในการจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ โดยรั ฐ มี
ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น หน้ าที่ ด าเนิ น การ ก ากั บ ส่ งเสริม และ
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ สนับสนุนให้การจัดการศึกษา
หรื อ เอกชน การศึ ก ษาทางเลื อ กของ ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการ ทั้ ง นี้ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
เรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับความคุ้มครอง แห่ งชาติซึ่ งอย่างน้ อ ย ต้อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ
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เหตุดังกล่าว
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และการส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภ าพในทาง
วิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การ
วิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย ตามหลั ก
วิ ช าการย่ อ มได้ รั บ ความคุ้ ม ครอง ทั้ ง นี้
เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมืองหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน
ม าต รา 80 รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข
การศึกษา และวัฒนธรรม ดังนี้
(1) คุ้มครองและพัฒ นาเด็กและเยาวชน
ส นั บ ส นุ น ก ารอ บ รม เลี้ ย งดู แ ล ะให้
การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒ นา
ความเป็นปึกแผ่นของสถาบั นครอบครัว
และชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรื อ ทุ พ พลภาพ และผู้ อ ยู่ ใ นสภาวะ
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เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
และการด าเนิ น การและตรวจสอบการ
ดาเนิน การให้ เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย
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12. สิทธิในการรับทราบ
ข่าวสาร

11. สิทธิในการรวมกลุ่ม

10. สิทธิในการชุมนุม

สิทธิของผูส้ งู อายุ

มาตรา 58 บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ได้ รั บ
ทราบข้ อ มู ล หรือ ข่ าวสารสาธารณะ ใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่ ว น
ท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยนั้นจะกระทบ
ความมั่ น คงของรั ฐ ความปลอดภั ย ของ
ประชาชน หรือ ส่ ว นได้ เสี ย อั น พึ งได้ รั บ
ความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 44 วรรคหนึ่ ง บุ ค คลย่ อ มมี
เสรี ภ าพ ใน การชุ ม นุ มโดยสงบ และ
ปราศจากอาวุธ
มาตรา 45 วรรคหนึ่ ง บุ ค คลย่ อ มมี
เสรี ภ าพ ใน การรวม กั น เป็ น สมาค ม
สหภาพสหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
องค์การเอกชนหรือหมู่คณะอื่น
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ยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้นและ
พึ่งพาตนเองได้
มาตรา 63 วรรคหนึ่ ง บุ ค คลย่ อ มมี
เสรี ภ าพ ใน การชุ ม นุ มโดยสงบ และ
ปราศจากอาวุธ
มาตรา 64 วรรคหนึ่ ง บุ ค คลย่ อ มมี
เสรี ภ าพ ใน การรวม กั น เป็ น สมาค ม
สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
องค์ ก ารเอกชน องค์ ก ารพั ฒ นาเอกชน
หรือหมู่คณะอื่น
มาตรา 56 บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ทราบและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสาร
สาธารณ ะในครอบครองของหน่ ว ย
ราชการ หน่ ว ยงานของรัฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิด
ข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความ
มั่ น ค งข อ งรั ฐ ค วาม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
ประชาชน หรือ ส่ ว นได้ เสี ย อั น พึ งได้ รั บ
ความคุ้ ม ครองของบุ ค คลอื่ น หรื อ เป็ น
มาตรา 41 บุ ค คลและชุ ม ชนย่ อ มมี
สิทธิ
(1) ได้ รั บ ทราบและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ
ข่ า วสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา 42 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
รวมกั น เป็ น สมาคม สหกรณ์ สหภาพ
องค์กร ชุมชนหรือหมู่คณะอื่น

มาตรา 44 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
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13. สิทธิในการร้องเรียน ร้อง
มาตรา 61 บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ เสนอ
ทุกข์
เรื่ อ งราวร้อ งทุ ก ข์ แ ละได้ รั บ แจ้ งผลการ
พิ จ ารณาภายในเวลาอั น สมควร ทั้ ง นี้
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา 62 สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะฟ้ อ ง
หน่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
องค์กรอื่นของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิด
เนื่องจากการกระทาหรือการละเว้นการ
กระท าของข้ า ราชการพนั ก งานหรื อ
ลูกจ้างของหน่วยงานนั้นย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
10. สิทธิในการนับถือศาสนา
มาตรา 38 บุ ค คลย่ อ มมี เสรี ภ าพใน
การถื อ ศาสนา นิ ก ายศาสนาหรื อ ลั ท ธิ
นิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพใน
การปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติหรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเชื่อของตน เมื่อไม่เป็น

สิทธิของผูส้ งู อายุ

มาตรา 38 บุ ค คลย่ อ มมี เสรี ภ าพใน
การถื อ ศาสนา นิ ก ายศาสนาหรื อ ลั ท ธิ
นิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพใน
การปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติหรือปฏิบัติ
พิธีกรรมตามความเชื่อของตน เมื่อไม่เป็น
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ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ทั้ งนี้ ตามที่ ก ฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา 59 บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ เสนอ
เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ แ ละได้ รั บ แจ้ งผลการ
พิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว
มาตรา 60 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้อง
ห น่ ว ย ร า ช ก า ร ห น่ ว ย งา น ข อ งรั ฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
องค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิด
เนื่องจากการกระทาหรือการละเว้นการ
กระท าของข้ า ราชการ พนั ก งาน หรื อ
ลูกจ้างของหน่วยงานนั้น

มาตรา 31 บุ ค คลย่ อ มมี เ สรี ภ าพ
บริ บู ร ณ์ ในการถื อ ศาสนาและย่ อ มมี
เสรีภ าพในการปฏิบั ติต่อหน้ าที่ของปวง
ชนชาวไทย ไม่ เป็ น อั น ตรายต่ อ ความ
ปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบ

มาตรา 41 บุ ค คลและชุ ม ชนย่ อ มมี
สิทธิ
(2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่ว ยงาน
ของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดย
รวดเร็ว
(3) ฟ้ องห น่ วยงาน ขอ งรั ฐ ให้ รั บ ผิ ด
เนื่องจากการกระทาหรือการละเว้นการ
กระท าของข้ า ราชการ พนั ก งาน หรื อ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
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สิทธิของผูส้ งู อายุ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
ปฏิ ปัก ษ์ต่ อหน้ าที่ พ ลเมื องและไม่ขัดต่ อ
ความสงบเรียบร้อย
การใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อม
ได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทาการใด
ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์
อั น ควรมี ค วรได้ เพราะเหตุ ที่ ถื อ ศาสนา
นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา
หรือปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติหรือปฏิบัติ
พิ ธี ก รรมตามความเชื่ อ ถื อ แตกต่ างจาก
บุคคลอื่น
ม าต รา 170 ว รรค ห นึ่ ง ผู้ มี สิ ท ธิ
เลื อ กตั้ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า หมื่ น คน มี สิ ท ธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาพิจารณา
กฎหมายตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
ปฏิ ปัก ษ์ต่ อ หน้ าที่ พ ลเมื องและไม่ขัดต่ อ
ความสงบเรียบร้อย
การใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อม
ได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทาการใด
ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์
อั น ควรมี ค วรได้ เพราะเหตุ ที่ ถื อ ศาสนา
นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา
หรือปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติหรือปฏิบัติ
พิ ธี ก รรมตามความเชื่ อ ถื อ แตกต่ างจาก
บุคคลอื่น
มาตรา 142 ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ จ ะ
เสนอได้ก็แต่โดย
(4) ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
หนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
มาตรา 133 ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้
เสนอต่ อ สภาผู้ แ ทนราษฎรก่ อนและจะ
เสนอได้ก็แต่โดย
(3) ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า
หนึ่ งหมื่ น คนเข้ าชื่ อ เสนอกฎหมายตาม
หมวดสิ ท ธิและเสรีภ าพของปวงชนชาว
ไทยหรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

11.สิทธิของผู้ต้องหา

มาตรา 32 บุ ค คลจะไม่ต้ อ งรับ โทษ
อาญ า เว้ น แต่ จ ะได้ ก ระท าการ อั น
กฎหมายที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นเวลาที่ ก ระท านั้ น
บัญญัติเป็ นความผิดและ กาหนดโทษไว้
และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่า
โทษที่ ก าหนด ไว้ในกฎหมายที่ ใช้ อยู่ ใ น
เวลาที่กระทาความผิดมิได้
ม า ต ร า 3 3 ใน ค ดี อ า ญ า ต้ อ ง
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือ จาเลย
ไม่มีความผิด
ก่ อ นมี ค าพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด แสดงว่ า
บุคคลใดได้กระทาความผิด จะปฏิบัติต่อ
บุ ค คลนั้ น เสมื อ นเป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด
มิได้
มาตรา 243 บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ไม่ ให้
ถ้อยคาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองอันอาจทา
ให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา
ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน

ประเด็นสิทธิดา้ นกระบวนการยุตธิ รรม

สิทธิของผูส้ งู อายุ

มาตรา 39 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา
เว้นแต่ได้กระทาการอันกฎหมายที่ใช้อยู่
ในเวลาที่กระทานั้นบั ญญัติเป็นความผิด
และกาหนดโทษไว้ และโทษที่ จ ะลงแก่
บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิด
มิได้
ในคดี อ าญา ต้ อ งสั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า
ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีความผิด
ก่ อ นมี ค าพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด แสดงว่ า
บุคคลใดได้กระทาความผิด จะปฏิบัติต่อ
บุ ค คลนั้ น เสมื อ นเป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด
มิได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
มาตรา 29 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา
เว้นแต่จะได้กระทาการ อันกฎหมายที่ใช้
อยู่ ใ นเวลาที่ ก ระท านั้ น บั ญ ญั ติ เ ป็ น
ความผิดและ กาหนดโทษไว้ และโทษที่
จะลงแก่ บุ ค คลนั้ น จะหนั ก กว่ า โทษที่
กาหนด ไว้ในกฎหมายที่ ใช้อ ยู่ในเวลาที่
กระทาความผิดมิได้
ในคดี อ าญา ต้ อ งสั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า
ผู้ต้องหาหรือ จาเลยไม่มีความผิด ก่อนมี
คาพิพากษาอันถึงที่สุ ดแสดงว่าบุคคลใด
ได้กระทาความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้
การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจาเลย
ให้ กระทาเท่าที่จาเป็ นเพื่อป้องกัน มิให้ มี
การหลบหนี
ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็น
ปฏิปักษ์ต่อตนเองอันอาจทาให้ตนถูกฟ้อง
คดีอาญา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
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12. สิทธิของผู้เสียหาย

สิทธิของผูส้ งู อายุ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
มาตรา 75 วรรคหนึ่ง รัฐต้องดูแลให้มี
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย คุ้ ม ครองสิ ท ธิ
แ ล ะ เส รี ภ าพ ข อ งบุ ค ค ล จั ด ระบ บ
กระบวนการยุ ติธรรมให้ มีป ระสิท ธิภ าพ
และอานวยความยุติธรรมแก่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
ม าต รา 40 บุ คคลย่ อ มมี สิ ท ธิ ใ น
กระบวนการยุติธรรม
(1) สิ ท ธิเข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธ รรมได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
(3) บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะให้ ค ดี ข องตน
ได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นธรรม
(4) ผู้ เสี ย หาย ผู้ ต้ อ งหา โจทก์ จ าเลย
คู่กรณี ผู้ มีส่ วนได้เสี ย หรือพยานในคดี มี
สิ ท ธิได้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่เหมาะสมในการ
ด าเนิ น การตามกระบวนการยุ ติ ธ รรม
รวมทั้ ง สิ ท ธิ ในการได้ รั บ การสอบสวน
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรมและไม่ให้
ถ้อยคาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
(6) เด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู งอายุ หรื อ ผู้
พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพย่ อ มมี สิ ท ธิ ได้ รั บ
ความคุ้ ม ครองในการด าเนิ น กระบวน
พิ จารณาคดีอ ย่ างเหมาะสม และย่ อ มมี
สิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
มาตรา 53 รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ม า ต ร า 6 8 รั ฐ พึ งจั ด ระ บ บ ก าร
บริห ารงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทุ ก
ด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่
เลื อ กปฏิ บั ติ และให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ โ ดยสะดวก
รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
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สิทธิของผูส้ งู อายุ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
(7) ในคดี อ าญา ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จ าเลยมี
สิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณา
คดี ที่ ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และเป็ น ธรรม
โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การ
ตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควร การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ในทางคดีจากทนายความและการได้รับ
การปล่อยตัวชั่วคราว
(8) ในคดี แ พ่ ง บุ ค คลมี สิ ท ธิได้ รับ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายอย่ างเหมาะสม
จากรัฐ
มาตรา 81 รั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การตาม
แนวนโยบายด้ า นกฎหมายและการ
ยุติธรรม
(1) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว
เป็นธรรม และทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความ
ช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
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สิทธิของผูส้ งู อายุ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
ประชาชน และจัดระบบงานราชการและ
งานของรั ฐ อย่ า งอื่ น ในกระบวนก าร
ยุ ติ ธรรม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให้
ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย
(2) คุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ให้ พ้ น จ าก ก ารล่ วงล ะเมิ ด ทั้ งโด ย
เจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และ
ต้องอานวยความยุ ติธ รรมแก่ป ระชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 309

310 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
4.4 ข้อท้าทายทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับสิทธิของผูส้ งู อายุตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จากตารางการเปรีย บเทียบแสดงให้ เห็ นว่า รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ยังคงหลักการของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 2550 และรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 2540 ไว้ในบางมาตรา บางลักษณะ ดังนี้
ในประเด็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แต่เดิมนั้นเคยกาหนดให้การใช้สิทธิ ของบุคคลต้อง
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่รัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันได้แก้ไขให้เป็น “ให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้ทันทีไม่ต้องรอให้กฎหมายบัญญัติขึ้น ” ซึ่งการบัญญัติเช่นนี้ ทาให้การตีความสิทธิของบุคคลรวมทั้ง
สิทธิของผู้สูงอายุเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น นั้นหมายความว่าผู้สูงอายุ สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ตราบใดที่ไม่มีกฎหมาย
ห้ามมิให้กระทาการนั้น ๆ นอกจากนี้ความท้าทายของรัฐธรรมนูญ ฯ ฉบับ 2560 ที่ให้ความสาคัญกับการเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะเหตุความแตกต่างทางด้านอายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
จะกระทามิได้ ซึ่งส่วนนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน น้อมรับหลักการที่เป็นสากลและให้ความสาคัญ
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา
ในประเด็นสิทธิที่จะได้ รับการช่วยเหลือจากรัฐนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยังคงหลักการเดิมในการ
ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี และมีรายได้ไม่เพียงพอ ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับอดีต แต่ทั้งนี้
ได้วางหลักการที่เพิ่มขึ้นจากการช่วยเหลือในเรื่องของความยากไร้ และยังมุ่งเน้นถึงการคุ้มครองและป้องกัน
ผู้สูงอายุจากการถูกใช้ความรุนแรงรวมตลอดถึงการบาบัดฟื้นฟูอีกด้วย
อย่ างไรก็ ต าม ในสิ ท ธิ อื่ น ๆ ไม่ ว่ าจะเป็ น สิ ท ธิเงิน ออมเพื่ อ การด ารงชี พ สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล สิ ท ธิใน
ทรัพย์สิน สิทธิในการเลือกที่อยู่อาศัย สิทธิเสรีภาพในเคหะสถาน สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิที่จะได้รับ
หลักประกันต่าง ๆ สิทธิในการได้รับบริการทางสาธารณสุข สิทธิในการได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือจาก
ความรุนแรงและการถูกละเมิด จนถึงสิทธิความสามารถต่าง ๆ ตามกฎหมายและสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
จะเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีการบัญญัติสิทธิ
ของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิที่บุคคลพึงได้รั บอย่างครบถ้วนและรอบด้าน แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิ
ดังกล่าวนั้นได้ระบุไว้เป็นการทั่วไป บุคคลทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสภาพการณ์สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่าง
เท่าเทียมกัน มิได้เฉพาะเจาะจงหรือให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุเป็นพิเศษแต่อย่างใด
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บทที่ 5
ผลสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุ
ในบทนี้เป็นการแสดงผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิชองผู้สูงอายุ เกี่ยวกับกรณี
การเลือกปฏิบัติ โดยวิธีการสารวจจากผู้เกี่ยวข้อง 3 วิธีการ ดังนี้
1. การสารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ เป็นการสารวจโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
ตัวต่อตัว (Face-to-face interview) ด้วยแบบสอบถาม สาหรับกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ คือ ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปจานวน 213 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มจากจังหวัดที่มีจานวนประชากรสูงอายุมากที่สุดของแต่
ละภาคหลัก 4 ภาค292 ได้แก่ กรุงเทพมหานครในภาคกลาง จังหวัดนครราชสีมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ในภาคเหนื อ และ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชในภาคใต้ โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งเป็ น ระบบ
(Systematic Random Sampling) และได้ แ บ่ ง ประชากรตามช่ ว งของอายุ ทั้ ง หมด 3 ช่ ว ง ได้ แ ก่ อายุ
60 - 69 ปี, อายุ 70 - 79 ปี และ อายุ 80 ปีขึ้นไป เป็นเพศชายและหญิง โดยทาการเลือกสุ่มเก็บข้อมูลทั้งเขต
ในเมืองและเขตนอกเมืองในทุกจังหวัดที่เลือกศึกษา ดาเนินการสารวจในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวกที่ 1) สาหรับข้อคาถามต่างๆในแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เชี่ ยวชาญทางด้านประชากรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ ญ ธีรวรรณวิวัฒ น์ คณะสถิติป ระยุ กต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และทาการทดสอบแบบสอบถาม
ก่อนที่จะสารวจรวบรวมข้อมูลต่อไป
2. การทา Focus group เป็นการระดมความคิดเห็นจากกลุ่ มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และนักวิชาการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวกที่ 2)
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยการนัดหมายการเข้า
สัมภาษณ์ ณ ที่ทางาน หรือเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวกที่ 3)
การสรุปรายงานผลการสารวจโดยวิธีต่างๆข้างต้น จะนาเสนอตามลาดับเนื้อหาเพื่ อวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติที่มีประสบการณ์ และการเข้าใช้บริการและการรับรู้สิทธิในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุใน 3 ประเด็นสิทธิที่ได้กาหนดขึ้นในการศึกษา คือ การคุ้มครองสิทธิด้านเศรษฐกิจ
และสังคม การคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองสิทธิด้านกระบวนการยุติธรรม โดย
แบ่งการรายงานผลการสารวจ เป็น 4 ส่วน ดังนี้ คือ ส่วนที่ 1 เป็นการนาเสนอผลการสารวจทัศนคติของกลุ่ม
ตัว อย่ างผู้ สู งอายุ ส่ ว นที่ 2 เป็ น การสรุ ป ผลการประชุ มระดมความคิ ด เห็ น ส่ ว นที่ 3 เป็ น การสรุ ป ผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และ ส่วนที่ 4 เป็นการสรุปผลความคิดเห็นต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
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5.1 ผลการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผูส้ ูงอายุ
จากข้อมูลในภาคผนวก 1 สามารถนามาสรุปผลการสารวจ ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้
5.1.1 คุณลักษณะทางประชากรทีส่ าคัญ
(1) คุณลักษณะทางประชากรที่สาคัญ ผลการสุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและการสัมภาษณ์ตามช่วงอายุและ
ตามเพศจากจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุที่สูงที่สุดในแต่ละภาคจานวน 4 จังหวัด ได้แสดงไว้ในตารางที่
14 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสารวจทั้งหมด มีจานวนเท่ากับ 213 คน สาหรับคุณลักษณะประชากรที่สาคัญ ได้แก่
ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุมีสถานภาพสมรสที่สมรสแล้วและเป็นหม้าย ผู้สูงอายุที่เป็นโสดก็มีสัดส่วนที่สูงในแต่ละ
ช่วงอายุ (ตั้งแต่ ร้อยละ 11 ขึ้นไป) มีระดับการศึกษาไม่สูง คือ ระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่าประถมศึกษา
รวมทั้งยังมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ด้วย สาหรับการอยู่อาศัย มีผู้สูงอายุในสัดส่วนตั้งแต่
ร้อยละ 20 ขึ้นไป ที่อยู่คนเดียวหรืออยู่กับคู่สมรส ในภาพรวม จากคุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สู งอายุในการสารวจครั้งนี้ ชี้ให้ เห็ น ว่า กลุ่ มผู้สู งอายุ เป็นกลุ่ มที่มีโอกาสเป็นกลุ่มผู้ มีความเปราะบาง คื อ
เป็นโสด มีการศึกษาไม่สูงและอาศัยอยู่คนเดียวหรือกับคู่สมรส เท่านั้น (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 15)
ตารางที่ 14 จานวนกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจากจังหวัดตัวอย่างแยกตามเพศและช่วงอายุ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
รวม

60-69 ปี
ชาย หญิง
15
24
12
16
8
11
7
12
42
63

ช่วงอายุ
70-79 ปี
ชาย หญิง
11
14
5
10
5
8
5
8
26
40

80 ปีขึ้นไป
ชาย หญิง
6
11
3
6
3
5
3
5
15
27

รวม
81
52
40
40
213
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ตารางที่ 15 คุณลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (n = 213 คน)
60-69 ปี
จานวน สัดส่วน
สถานภาพ
สมรส

ช่วงอายุ
70-79 ปี
จานวน สัดส่วน

80 ปีขึ้นไป
จานวน สัดส่วน

โสด
สมรส
หุ้นส่วน/คู่ชีวิต
หม้าย
หย่า
แยกกันอยู่คนละที่กัน

29
52
0
13
5
5

27.60%
49.50%
0.00%
12.40%
4.80%
4.80%

12
31
0
17
4
2

18.20%
47.00%
0.00%
25.80%
6.10%
3.00%

5
15
1
16
5
0

11.90%
35.70%
2.40%
38.10%
11.90%
0.00%

ไม่ตอบ
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ไม่ตอบ
ไม่ได้เรียนหนังสือ (อ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้)

1
83
5
3
14
5

1.00%
79.00%
4.80%
2.90%
13.30%
4.76%

0
51
3
0
12
4

0.00%
77.30%
4.50%
0.00%
18.20%
6.06%

0
38
0
1
3
5

0.00%
90.50%
0.00%
2.40%
7.10%
11.90%

ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือต่ากว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

30

28.57%

23

34.85%

25

59.52%

39

37.14%

18

27.27%

7

16.67%

26
4

24.76%
3.81%

17
3

25.76%
4.55%

4
1

9.52%
2.38%

ไม่ตอบ
การอยู่
คนเดียว
อาศัย (ที่
อยู่กับคู่สมรส
อยู่อาศัยใน อยู่กับบุตร
บ้านหลัง
อยู่กับบุตรและครอบครัว
เดียวกัน)
ของบุตร

1
25
28
25
8

0.95%
23.81%
26.67%
23.81%
7.62%

1
15
16
19
7

1.52%
22.73%
24.24%
28.79%
10.61%

0
9
7
14
7

0.00%
21.43%
16.67%
33.33%
16.67%

12

11.43%

6

9.09%

3

7.14%

1
6
0

0.95%
5.71%
0.00%

0
2
1

0.00%
3.03%
1.52%

0
2
0

0.00%
4.76%
0.00%

ศาสนา

ระดับ
การศึกษา

อยู่กับญาติพี่น้อง
อยู่กับเพื่อน
อื่น ๆ
ไม่ตอบ
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5.1.2 สถานภาพของแหล่งรายได้และการประมาณการรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
นอกจากคุณลักษณะทางประชากรที่แสดงถึงโอกาสที่ผู้สูงอายุจะกลายเป็นกลุ่มที่เปราะบางในสังคม
แล้ว สถานะทางรายได้อาจจะเป็นตัวชี้วัดในความเปราะบางของผู้สูงอายุได้ ดังแสดงในตารางที่ 16 และ 17
เกี่ยวกับแหล่งรายได้และรายได้ประมาณการเฉลี่ยต่อเดือน
ผลการสารวจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ในส่วนของฐานะทาง
เศรษฐกิจนั้น จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีแหล่งรายได้จากสวัสดิการของรัฐ (เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนจน) (ร้อยละ 43.68 ของผู้ตอบทั้งหมด) รองลงมา คือ จากลูกหลาน (ร้อยละ 23.95)
และใกล้เคียงกัน คือ จากการทางาน (ร้อยละ 21.58) แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ ในทุกลุ่มอายุ คือ
สวัสดิการจากรัฐ (มากกว่าร้อยละ 40 ของผู้ตอบทั้งหมด) รองลงมา คือ แหล่งรายได้จากลูกหลานสาหรั บกลุ่ม
ผู้สูงอายุในวัยกลาง (อายุระหว่าง 70 – 79 ปี) และวัยปลาย (อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป) ในขณะที่ กลุ่มผู้สูงอายุ
วัย ต้น จะมี แหล่ งรายได้ จ ากการท างาน อย่ างไรก็ ตาม เนื่ องจากแบบสอบถาม ได้ ให้ ผู้ ตอบ เลื อกตอบได้
มากว่า 1 แหล่งรายได้ ดังนั้น ข้อมูลแหล่งรายได้จากตารางนี้ ซึ่งเป็นการสรุปผลแยกตามแหล่งรายได้ ยัง
สะท้อนถึงความเป็นไปได้ว่าผู้ตอบอาจมีแหล่งรายได้มากกว่า 1 แหล่ง เช่น ผู้สูงอายุตัวอย่าง อาจมีรายได้จาก
สวัสดิการของรัฐบาลและจากลูกหลาน และ/หรือจากค่าเช่า ดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก
ตารางที่ 16 แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุตามช่วงอายุ
ช่วงอายุ
ที่มาของแหล่ง
60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึ้นไป
รายได้
จานวน จานวน จานวน
ลูกหลาน
41
27
23
การทางาน
53
24
5
ค่าเช่า ดอกเบี้ย
6
6
3
สวัสดิการ
77
56
33
ของรัฐบาล
อื่น ๆ
12
9
5
รวม 189
122
69

ช่วงอายุ
รวม 60-69 ปี 70-79 ปี 80 ปีขึ้นไป
จานวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
91
21.69 22.13
33.33
82
28.04 19.67
7.25
15
3.17
4.92
4.35

รวม
ร้อยละ
23.95
21.58
3.95

166

40.74

45.90

47.83

43.68

26
380

6.35
100.00

7.38
100.00

7.25
100.00

6.84
100.00

จากการให้ผู้สูงอายุประมาณการรายได้ต่อเดื อนที่ได้รับจากแหล่งรายได้ต่าง ๆ นั้น ตารางที่ 17 แสดง
ถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากสวัสดิการของรัฐ ซึ่งผู้ตอบส่วนใหญ่โดยรวมทุกกลุ่มอายุตอบว่า ได้รับนั้น จะเท่ากับ
ประมาณ 720 บาท ในขณะที่ ผู้ได้รับรายได้จากลูกหลาน จะมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 4,400 บาท
สาหรับผู้มีรายได้จากการทางาน จะมีเงินรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 9,500 บาท ที่น่าสนใจกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้เฉลี่ยจากค่าเช่า ดอกเบี้ย ประมาณเดือนละ 13,700 บาท และเนื่องจากคาถามนี้ให้ผู้ตอบ
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เลือกตอบตามแหล่งรายได้มากกว่า 1 แหล่ง เราอาจจะประมาณความเป็นไปได้ว่า หากผู้สูงอายุมีแหล่งรายได้
จากสวั ส ดิ ก ารของรั ฐ และจากลู ก หลาน รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของผู้ สู งอายุ นั้ น จะเท่ ากั บ 5,125.23 บาท
(723.03 + 4,402.20) เป็นต้น
ตารางที่ 17 (1) ประมาณการรายได้จากแหล่งรายได้ (บาทต่อเดือน)
แหล่ง
รายได้

ช่วงอายุ
Min.
300.00
500.00

60-69 ปี
Mean
Max.
S.D
4,251.22 10,000.00 2,116.02
9,347.17 50,000.00 10,202.91

70-79 ปี
Min.
Mean
Max.
S.D
2,000.00 4,462.96 10,000.00 2,009.24
100.00 10,754.17 40,000.00 11,137.21

ลูกหลาน
การทางาน
ค่าเช่า
6,000.00 16,333.33 30,000.00 8,115.83 5,000.00 10,833.33 25,000.00 8,010.41
ดอกเบีย้
สวัสดิการ
300.00
606.58 1,000.00
66.00
300.00
678.57
700.00
62.42
ของรัฐบาล
อืน่ ๆ
5,000.00 27,727.27 45,000.00 10,808.25 10,000.00 22,777.78 35,000.00 10,639.29

ตารางที่ 17 (2) ประมาณการรายได้จากแหล่งรายได้ (บาทต่อเดือน)
แหล่ง
รายได้

ช่วงอายุ
Min.
800.00
1,000.00

80 ปีขนึ้ ไป
Mean
Max.
4,600.00 10,000.00
5,400.00 10,000.00

รวม
S.D
2,734.13
3,646.92

Min.
300.00
100.00

Mean
Max.
S.D
4,402.20 10,000.00 2,237.21
9,518.29 50,000.00 10,209.08

ลูกหลาน
การทางาน
ค่าเช่า
3,000.00 14,333.33 30,000.00 14,011.90 3,000.00 13,733.33 30,000.00 9,003.70
ดอกเบีย้
สวัสดิการ
600.00 1,066.67 8,000.00 1,271.73 300.00
723.03 8,000.00
591.26
ของรัฐบาล
อืน่ ๆ
15,000.00 27,500.00 45,000.00 13,228.76 5,000.00 25,833.33 45,000.00 10,901.40
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5.1.3 ทัศนคติต่อการสูงอายุของกลุม่ ตัวอย่างในแง่ของข้อดี ข้อเสียของการสูงอายุ และการพึง่ พา
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุให้ความเห็นต่อข้อดีและข้อเสียของการสูงอายุ สรุป 293 ได้
ดังนี้
(1) ข้อดีของการสูงอายุ คือ 1. การได้รับสวัสดิการจากรัฐ 2. การได้ใช้เวลาอยู่กับ/ดูแลครอบครัว 3.
การได้พักผ่าน มีเวลาให้ตนเอง และ 4. การได้รับการยอมรับ/เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
(2) ข้อเสียของการสูงอายุ คือ 1. สุขภาพเสื่อมลง 2. ฐานะทางเศรษฐกิจแย่ลง 3. สังคมดูถูกเหยียด
หยาม และ 4. การขาดการดูแล หรือ การพึ่งพาลูกหลาน
ในขณะที่ หากผู้ สู ง อายุ มี ปั ญ หาในการด ารงชี วิ ต บุ ค คลที่ ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งก ารพึ่ งพา คื อ
บุตรหลาน (ร้อยละ 27.08) รองลงมา คือ ตนเอง (ร้อยละ 25) รวมไปถึง ญาติพี่น้อง และคู่สมรส ซึ่งบุคคล
เหล่ านี้ คือ ผู้ ที่ มี ความสั ม พั น ธ์ทางครอบครัวและตนเอง มากกว่าพึ่ งพาบุ คคลนอกครอบครั ว โดยเฉพาะ
นักการเมือง กรรมการ/สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุ ประมาณร้อยละ 9 มีการพึ่งพาเจ้าหน้าที่
รัฐในท้องถิ่น (ตารางที่ 18)
ตารางที่ 18 หากมีปัญหาในการดารงชีวิต บุคคลที่ผู้สูงอายุต้องการพึ่งพา
รวม

บุคคลทีต่ ้องพีง่ พา

จานวน

เจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น
นักการเมือง
กรรมการ/สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
คนที่มีอาชีพ/รับจ้างดูแลผู้สูงอายุ
พระ หรือนักบวชในศาสนาที่ท่านนับถือ
เพื่อน/เพื่อนบ้าน
ญาติพี่น้อง
เขย/สะใภ้
บุตรหลาน
คู่สมรส
ตนเอง
อื่นๆ (พ่อ-แม่)
รวม
หมายเหตุ: ผู้ตอบตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ

293

สรุปสาระจากคาตอบในคาถามปลายเปิด ข้อ 8 ของแบบสอบถาม

ร้อยละ
25
1
0
4
5
12
46
2
78
38
72
5
288

8.68
0.35
0.00
1.39
1.74
4.17
15.97
0.69
27.08
13.19
25.00
1.74
100.00
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5.1.4 ประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบตั ิ
ประเด็นสาคัญของการสารวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุในการศึกษานี้ คือ การศึกษารวบรวมข้อมูลเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบัติของผู้สูงอายุ ซึ่งผลการสารวจได้แสดงไว้ใน ตารางที่ 19
ในภาพรวม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป) ไม่เคยมีประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบัติ
โดยบุคคลตั้งแต่ในครอบครัว สถานที่ทางาน ในชุมชน และในสังคม (หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล
อื่น ๆ ที่มีการติดต่อ) สาหรับผู้สูงอายุที่เคยมีประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบัติ ส่วนใหญ่มาจากบุคคลใน
สังคม (ร้อยละ 23.56) รองลงมา คือ จากบุ คคลในครอบครั ว (ร้อยละ 7.73) จากบุคคลในชุมชน (ร้อยละ
5.37) และจากบุคคลในสถานที่ทางาน (ร้อยละ 3.40) แสดงให้เห็นว่า การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุจากกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ เกิดจากบุ คคลภายนอกครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่รู้จักกันหรือไม่มีความเข้าใจในการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ และจากบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัวที่ผู้สูงอายุอาจจะต้องพึ่งพาอาศัย (ตารางที่ 19)
ตารางที่ 19 ประสบการณ์ต่อการเลือกปฏิบัติต่ออายุของผู้สูงอายุ

จากบุคคลใน
ครอบครัว
จากบุคคลใน
สถานทีท่ างาน
จากบุคคลใน
ชุมชน
จากบุคคลใน
สังคม

เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย

60-69 ปี 70-79 ปี 80ปีขนึ้ ไป รวม
จานวน จานวน จานวน จานวน
8
6
2
16
94
58
39
191
5
2
0
7
96
62
41
199
6
2
3
11
95
61
38
194
27
16
6
49
75
49
35
159

60-69 ปี 70-79 ปี 80ปีขนึ้ ไป รวม
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
7.84
9.38
4.88
7.73
92.16
90.63
95.12
92.27
4.95
3.13
0.00
3.40
95.05
96.88 100.00 96.60
5.94
3.17
7.32
5.37
94.06
96.83
92.68
94.63
26.47
24.62
14.63
23.56
73.53
75.38
85.37
76.44

เมื่อสอบถามในรายละเอียดเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับบุคคลที่ผู้สูงอายุมีประสบการณ์ในการถูก
เลื อ กปฏิ บั ติ จากตารางที่ 20 พบว่ า บุ ค คลในครอบครั ว ที่ ผู้ สู งอายุ ส่ ว นใหญ่ ร ะบุ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ คื อ
บุตรหลาน ญาติพี่น้อง และคู่สมรส บุคคลในสถานที่ทางาน คือ นายจ้าง เพื่อนร่ว มงาน และลูกน้อง ในชุมชน
คือ เพื่อนบ้านใกล้เคียง และในสังคม คือ บุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่น่าสนใจ คือ กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย
จะมีสัดส่วนเกินร้อยละ 50 ที่ถูกเลือกปฏิบัติจากบุคคลในครอบครัว (จากคู่สมรส และบุตรหลาน) และจากผู้ที่
อยู่ในชุมชนเดียวกัน รวมทั้งบุคคลทั่วไป สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น สัดส่วนร้อยละ 50 ขึ้นไป ตอบว่าเคยถูก
เลือกปฏิบัติจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้านใกล้เคียง และจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลทั่วไป
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ตารางที่ 20 สถานะภาพของบุคคลที่ผู้สูงอายุเคยมีประสบการณ์ในการเลือกปฏิบัติ

จากบุคคลในครอบครัว
คู่สมรส
บุตรหลาน
เขย/สะใภ้
ญาติพี่น้อง
รวม
จากบุคคลในสถานที่ทางาน
นายจ้าง
เพื่อนร่วมงาน
ลูกน้อง
รวม
จากบุคคลในชุมชน
เพื่อนบ้านใกล้เคียง
ผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
รวม
จากบุคคลในสังคม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคคลทั่วไป
รวม

60-69 ปี
%

70-79 ปี
%

80 ปีขนึ้ ไป
%

25.00
37.50
0.00
37.50
100.00

14.29
42.86
14.29
28.57
100.00

50.00
50.00
0.00
0.00
100.00

23.53
41.18
5.88
29.41
100.00

20.00
60.00
20.00
100.00

100.00
0.00
0.00
100.00

0.00
0.00
0.00

42.86
42.86
14.29
100.00

62.50
37.50
100.00

100.00
0.00
100.00

33.33
66.67
100.00

61.54
38.46
100.00

50.00
50.00
100.00

38.89
61.11
100.00

28.57
71.43
100.00

43.40
56.60
100.00

0.00

รวม
%

ลักษณะของการเลือกปฏิบัติที่ผู้สูงอายุได้รับจากบุคคลต่างๆนั้น จากตารางที่ 21 พบว่า จากบุคคลใน
ครอบครัวนั้ น คู่ส มรสจะเลื อกปฏิ บั ติโดยการทาร้ายร่างกาย การทอดทิ้งละเลย และการทาร้ายโดยวาจา
ในกรณีที่เป็นบุตรหลาน จะเลือกปฏิบัติโดยการทอดทิ้งละเลย การทาร้ายโดยวาจา และการขโมยเงินเบี้ยยังชีพ
ของผู้สู งอายุไปใช้จ่าย ส่ วนผู้ ที่เป็ น เขย/สะใภ้ และญาติ นั้ น จะเลือกปฏิบัติโดยการท าร้ายโดยวาจา และ
การละเลย
ในกรณีที่เกิดการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทางานนั้น สาหรับนายจ้าง จะเป็นการทาร้ายโดยวาจา และ
การเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตาแหน่ง ทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกน้องที่ผู้สูงอายุได้รับการเลือกปฏิบัติ จะเป็นการทาร้าย
โดยวาจา
ในกรณีของบุคคลในชุมชนนั้น เพื่อนบ้านจะเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ โดยการแสดงความดูถูก รังเกียจ
นินทา และการแย่งที่จอดรถ
สาหรับบุคคลในสังคมนั้น ผู้สูงอายุในจานวนมากระบุว่า การเลือกปฏิบัติเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ส่วน
ใหญ่เป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์ที่ผู้สูงอายุไปติดต่อ โดยการทาร้ายโดยวาจา การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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ให้บริการ การปฏิบัติการที่ล่าช้า สาหรับบุคคลทั่ว ไป ส่วนใหญ่มักจะเป็นพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจา
รถโดยสารสาธารณะ ที่ผู้ สูงอายุต้องใช้บริการในการเดินทาง จะเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ โดยการทาร้ายด้วย
วาจา การปฏิเสธให้บริการจอดรถรับผู้สูงอายุ การโกงเงินของผู้สูงอายุและการไม่ให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุ
ตารางที่ 21 ลักษณะของการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
จานวน

ลักษณะของการเลือกปฏิบตั ิ

จานว

น
บุคคลในครอบครัว
คู่สมรส

บุตรหลาน

เขย/สะใภ้
ญาติพี่น้อง
บุคคลในสถานที่ทางาน
นายจ้าง
เพื่อนร่วมงาน
ลูกน้อง
บุคคลในชุมชน
เพื่อนบ้านใกล้เคียง

ทาร้ายร่างกาย
ถูกทอดทิ้ง
ไม่ช่วยทางาน
พูดไม่เหมาะสม ถูกต่อว่า เปรียบเทียบ
พูดไม่เหมาะสม ถูกต่อว่า พูดเสียงดังใส่ เช่น ทางานล่าช้า ไม่ทันต่อ
เทคโนโลยี
เอาเบี้ยผู้สูงอายุไปใช้
ลูกหลานไม่ค่อยสนใจ
พูดไม่เหมาะสม
พูดจาไม่เหมาะสม ถูกเหน็บแนม
ไม่สนใจดูแล

1
1
1
1

รวม

5
1
1
1
3
1
16

รวม

1
1
1
1
1
1
1
7

อยากทางาน แต่เห็นอายุมากเลยไล่ออก
พูดไม่เหมาะสม
ไม่ให้เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง
มีการไม่พอใจ
พูดไม่เหมาะสม
ไม่ช่วยงาน ไม่ฟัง
พูดไม่เหมาะสม
คิดว่าไม่ทันสมัยต่อเรื่องกฎหมายและเทคโนโลยี
โดนรังเกียจมองไม่ดี โดนนินทาว่าร้าย ทาให้ไม่มีคนคุยด้วย
แย่งที่จอดรถ

1
2
1
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จานวน

ลักษณะของการเลือกปฏิบตั ิ

จานว

น
ผู้อื่นที่อยู่ในชุมชน
เดียวกัน

บุคคลในสังคม
เจ้าหน้าทีร่ ัฐ

บุคคลทั่วไป

ไม่ค่อยแจ้งข่าวสารในชุมชนให้ทราบ
โดนดูถูก
พูดไม่เหมาะสม
โดนลักขโมยบ่อย
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
รวม

2
1
1
1
1
1
11

รวม

9
3
6
4
2
1
1
1
16

พูดไม่เหมาะสม หยาบคาย ดูถูก
การใช้บริการสาธารณสุขไม่เท่าเทียม แบ่งแยกคนมีเงิน-คนจน
การปฏิบัติไม่สุภาพ
โดนลัดคิว โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง
ทางานล่าช้า
ไม่ยุติธรรม
ถูกกล่าวหาว่าไม่มีสิทธิ์ร้องขอให้มีการบริการ
ถูกเอาเปรียบ
รถเอกชนไม่ได้ลดค่าบริการ พูดไม่เหมาะสม
รถสาธารณะไม่จอดรับ ไม่รอ เนื่องจากเชื่องช้า
พนักงานเก็บเงินรถโดยสาร พูดจาไม่เหมาะสม โดนดูถูก
โดนโกงง่าย
ไม่ให้เกียรติ
ลูกถูกรังแก แต่ไม่สามารถช่วยเหลือลูกได้

4
13

รวม

16

จากการสรุปจากการยกตัวอย่างเหตุการณ์ของประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบัติในส่วนที่ 1 ของ
ข้อคาถามจากแบบสารวจ สรุปข้อแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุชาย และผู้สูงอายุหญิง ได้ดังนี้
กรณีของผู้สูงอายุชาย ไม่มีปัญหาจากในครอบครัว แต่มีจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงและชุมชนที่อยู่อ าศัย
ที่ใช้คาพูดและทัศนคติที่ไม่ดี สาหรับในที่ทางานเป็นกรณีที่นายจ้างไม่เลื่อนขั้น/ตาแหน่ง ในกรณีที่เกิดจาก
เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้ระบุประสบการณ์การเลือกปฏิบัติว่า เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะของ
ตารวจ และพยาบาล โดยการใช้คาพูดไม่ดี หยาบคาย หรือเสียงดัง การลัดคิวให้กับญาติพี่น้องหรือคนรวยผู้ที่มี
อ านาจ การเลื อ กปฏิ บั ติ เนื่ อ งจากฐานะทางเศรษฐกิ จ และการสู ง อายุ สุ ข ในกรณี จ ากบุ ค คลทั่ ว ไป

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุชาย จะเกิดในกรณีของการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถเมล์ ที่ใช้คาพูดที่ไม่
สุภาพ และในการใช้บริการสาธารณะ โดยการแซงคิวเข้าพบแพทย์ การถูกโกงทางการเงิน (ถูกโกงหุ้น โกง
ค่ารักษาพยาบาลเอกชน)
กรณีของผู้สูงอายุหญิง ในกรณีจากบุคคลในครอบครัวและญาติ ประสบการณ์ของผู้สูงอายุหญิงใน
การถูกเลือกปฏิบัติ จะเป็นการถูกทาร้ายร่างกาย ถูกทอดทิ้ง และการใช้คาพูดทาร้ายจิตใจ โดยคู่สมรส แต่จาก
เขย/สะใภ้ และญาติพี่น้อง จะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยการใช้คาพูดในการทาร้ายจิตใจ ในกรณีของเพื่อนบ้าน
และชุมชนที่อยู่อาศัย การเลือกปฏิบัติจะเป็นการใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสม หรือทัศนคติในทางลบ (เช่น การดูถูก
เหยียดหยาม รังเกียจ) ในกรณีในที่ทางาน จะเป็นประสบการณ์ทางด้านการใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสม หรือไม่
สุภาพ เช่นเดียวกับในกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้คาพูดในระหว่างปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
ไม่สุภาพ ตะคอก รวมทั้งการใช้ท่าทางที่ไม่สุภาพ แสดงท่าทีรังเกียจ และมีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการโดย
การแบ่งแยกคนรวย-คนจน สาหรับในกรณีของการเลือกปฏิบัติจากบุคคลทั่วไป จะประสบการเลือกปฏิบัติใน
การใช้บ ริก ารขนส่ งสาธารณะ โดยเฉพาะรถเมล์ ที่ ก ระเป๋ ารถเมล์ ใช้ค าพู ด ที่ ไม่ เหมาะสม ไม่ สุ ภ าพ หรื อ
การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร
5.1.5 การเข้าถึงบริการต่างๆของผูส้ งู อายุภายใต้สทิ ธิประโยชน์ที่กาหนดใน พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ
พ.ศ. 2546
การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ เป็นประสบการณ์ในการเข้าใช้บริการ 8 ด้าน294 ซึ่งเป็นสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หรือในอีกนัยหนึ่ง เป็นวิเคราะห์ถึงการเข้าใช้
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร บริการภายใต้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ใน
การสารวจนี้ได้แบ่งสิทธิประโยชน์ ออกเป็น 3 ประเภทเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์ของการศึกษานี้
คือ (1) สิทธิประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย การบริการด้านการจัดหางาน การบริการ
ด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม การบริการด้านการเงิน การบริการด้านการเดินทางขนส่ง และการบริการด้านการ
เข้าร่ว มกิจ กรรมชมรม (2) สิ ท ธิป ระโยชน์ ด้านสุ ขภาพและคุณ ภาพชีวิติ ประกอบไปด้ว ย การบริการด้ าน
สาธารณสุ ข (การป้ อ งกั น การรั ก ษา การฟื้ น ฟู บ าบั ด ) และการบริ ก ารด้ า นประชาสงเคราะห์ และ
(3) สิทธิประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การบริการด้านกฎหมาย
ผลจากจากการสารวจถึงประสบการณ์ในการเข้าถึง สิทธิประโยชน์ในการใช้ บริการเหล่านี้ ได้แสดง
รายละเอียดไว้ในตารางที่ 22
1) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ในกรณีของบริการจัดหางาน
นั้น ผู้สูงอายุโดยรวมส่วนใหญ่ ไม่เคยใช้บริการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากาไร มีเพียง
294

สิทธิประโยชน์ภายใต้ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ประกอบไปด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1. บริการด้านสาธารณสุข
(การป้องกัน การรักษา การฟื้ นฟูบาบัด) 2. บริการด้านการจัดหางาน 3. บริการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม 4. บริ การด้าน
การเงิน 5. บริการด้านการเดินทางขนส่ง 6. บริการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม 7. บริการด้านกฎหมาย และ 8. บริการด้าน
ประชาสงเคราะห์.
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ร้ อ ยละ 6.57 และ ร้ อ ยละ15.02 เท่ า นั้ น ที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารจากภาครั ฐ และภาคเอกชนตามล าดั บ
ส าหรับ องค์กรไม่ แสวงหากาไร นั้ น ไม่เคยเข้าใช้ เลย เมื่ อพิ จารณาจากกลุ่ ม วัยอายุ จะพบว่า สั ดส่ ว นของ
ผู้สูงอายุต้น (60 – 69 ปี ) วัยกลาง (70 – 79 ปี) และวัยปลาย (80 ปี ขึ้นไป) ที่เข้าใช้บริการจัดหางานจาก
ภาครัฐ เท่ากับ ร้อยละ 7.62, 3.03 และ 9.52 ตามลาดับ แต่การเข้าใช้บริการของภาคเอกชน มีมากกว่าของ
รั ฐ โดยมี สั ด ส่ ว นตามกลุ่ ม วั ย เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 20.95, 22.73 และ 23.81 ตามล าดั บ ที่ น่ า สั ง เกต คื อ
กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย ก็ยังมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 9.52 ที่เคยเข้าใช้บริการจากภาครัฐ และ ร้อยละ 23.81
จากภาคเอกชน เมื่อเทียบกับกลุ่มวัยอื่น
ในกรณีของการใช้บริการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม โดยรวมแล้ว ส่วนใหญ่ ก็ไม่เคยใช้ ที่เคยใช้ก็จะ
ใช้บริการของภาครัฐ (ร้อยละ 28.64) ในส่วนของภาคเอกชน ร้อยละ 5.16 ของผู้สูงอายุทั้งหมดที่เคยเข้าใช้
บริการ สาหรับการเข้าใช้บริการขององค์การไม่แสวงหากาไรนั้น มีผู้สูงอายุเข้าใช้บริการน้อยมากคื อ ประมาณ
ร้ อ ยละ 1 เท่ า นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากกลุ่ ม อายุ ในการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ ในการศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรม
มีประมาณร้อยละ 32.38, 25.76 และ 23.81 ของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น วัยกลาง และวัยปลาย ตามลาดับ ที่เคย
ใช้บริการจากภาครัฐ
สาหรับการเข้าใช้บริการด้านการเงิน ในภาพรวม ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุ คือ ร้อยละ 61.03 ที่เคยใช้
บริการด้านการเงินจากภาครัฐ และร้อยละ 31.92 ที่เข้าใช้บริการจากภาคเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น วัยกลาง
และวัยปลาย มีสัดส่วนของการเข้าใช้บริการภาครัฐ เท่ากับ ร้อยละ 66.67, 57.58 และ 52.38 ตามลาดับ โดย
สรุป การเข้าใช้บริการด้านการเงิน เป็นบริการที่ผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัยได้เข้าใช้ประโยชน์ทั้งที่เป็นของภาครัฐและ
ภาคเอกชน แต่ไม่มีขององค์กรไม่แสวงหากาไร ทั้งนี้ในส่ วนขององค์กรไม่แสวงหากาไร การให้ บริการทาง
การเงิน เป็นข้อจากัดทางกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่รัฐบาลควบคุมอยู่
ในส่ วนของการเข้าใช้บ ริการด้านการเดินทางขนส่ ง ในภาพรวมพบว่า ร้อยละ 48.36 และร้อยละ
35.68 ของผู้สูงอายุทั้งหมดเข้าใช้บริการของภาครัฐและภาคเอกชน ตามลาดับ ในขณะที่สัดส่ วนของผู้สูงอายุ
มากกว่าครึ่งไม่เคยใช้บริการทั้งจากภาครัฐและเอกชน สาหรับการเข้าใช้บริก ารด้านการเดินทางขนส่งตามกลุ่ม
วัยอายุนั้น สัดส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น วัยกลาง และวัยปลายที่เข้าใช้บริการของภาครัฐ เท่ากับร้อยละ
45.71, 53.03 และ 47.62 ในขณะที่ ร้อยละ 40.00, 33.33 และ 28.57 ใช้บริการของภาคเอกชน โดยสรุป
การเข้าใช้บริการด้านการเดินทางขนส่ง เป็นบริการที่ผู้สูงอายุได้เข้าใช้ในสัดส่วนที่มากเป็นอันดับรองจากการใช้
บริการด้านการเงิน
ในการบริการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนั้น ผู้สูงอายุ ร้อยละ 44.60 เคยเข้าใช้บริการของภาครัฐ
มีเพียงร้อยละ 7.98 และ ร้อยละ 1.41 ที่ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการของภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงหากาไร
ตามลาดับ
ดังนั้น ในสิทธิประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการเข้าใช้
บริการจากภาครัฐทางด้านบริการทางการเงิน รองลงมา คือ บริการด้านการเดินทางขนส่ง การเข้าร่วมกิจกรรม
ชมรม และการบริการด้านการศึกษา ตามลาดับ ที่น่าสนใจ คือ การเข้าใช้บริการจัดหางานของภาครัฐโดย
ผู้สู งอายุ มีสัดส่ วนที่ ต่ากว่าการให้ บ ริการของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม การเข้าใช้บริการจากภาคเอกชน

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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มีน้อยมาก และจากองค์กรไม่แ สวงหากาไร กล่าวได้ว่าไม่เคยเข้าใช้บริการเลย ภาครัฐจึงเป็นผู้ให้บริการทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญ และสะท้อนถึงการขาดการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและองค์กรไม่แสวงหากาไร
ในการให้บริการด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้สูงอายุ
(2) ในส่วนของสิทธิประโยชน์ด้านสุภาพและคุณภาพชีวิ ต พบว่า โดยรวม ผู้สูงอายุเข้าใช้บริการด้าน
สาธารณสุข (การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูบาบัด) จัดโดยรัฐในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 85.92) มีเพียง
ร้อยละ 22.07 ของผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการของภาคเอกชน สาหรับการบริการด้านการประชาสงเคราะห์นั้น
ร้อยละ83.57 ของผู้สูงอายุ ได้เข้าใช้บ ริการ สาหรับบริการของภาคเอกชนนั้น มีเพียงร้อยละ 4.23 เท่านั้น
ที่ผู้สูงอายุเคยเข้าใช้
ดังนั้นในส่วนของสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและคุณภาพชี วิต ก็เช่นเดียวกัน ภาครัฐยังเป็นผู้ให้บริการ
ที่สาคัญที่สุด รองลงมา คือ ภาคเอกชน แต่สัดส่วนผู้ใช้บริการของภาคเอกชนขั้นต่ากว่าของภาครัฐมาก ๆ
องค์กรไม่แสวงหากาไร นั้นไม่มีบทบาทแต่อย่างใดในการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้แต่อย่างใด
(3) ในส่วนของสิทธิประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรม นั้น ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 59.15) ไม่เคย
เข้าใช้บริการด้านกฎหมายจากภาครัฐ รวมทั้งร้อยละ 96.24 ของผู้สูงอายุไม่เคยเข้าใช้บริการของภาคเอกชน มี
เพียงร้อยละ 40.85 ที่เคยเข้าใช้บ ริ การด้านกฎหมายของภาครัฐ ร้อยละ 3.76 เท่านั้ นที่เคยใช้ บริการของ
ภาคเอกชน สาหรับบริการด้านกฎหมายขององค์กรไม่แสวงหากาไร ผู้สูงอายุไม่เคยเข้าใช้บริการเลย
โดยสรุป การเข้าใช้สิ ทธิป ระโยชน์ ด้านกระบวนการยุ ติธรรมนั้ น ภาครัฐก็เป็ นผู้ ให้ บริการที่ส าคั ญ
เช่นเดียวกับ แต่เป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุในสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 60 ไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์เลย
ตารางที่ 22 การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุแยกตามประเภทสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ
การบริการทีจ่ ดั ให้โดย
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การบริการทีจ่ ดั ให้โดย

60-69 ปี 70-79 ปี 80ปีขนึ้ ไป

รวม

60-69 ปี 70-79 ปี 80ปีขนึ้ ไป รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
แสวงหา
กาไร

บริการ

ไม่เคยเข้าใช้
บริการ
บริการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม
เคยเข้าใช้
บริการ
ภาครัฐ
ไม่เคยเข้าใช้
บริการ
เคยเข้าใช้
บริการ
ภาคเอกชน
ไม่เคยเข้าใช้
บริการ
เคยเข้าใช้
องค์กรไม่
บริการ
แสวงหา
ไม่เคยเข้าใช้
กาไร
บริการ
บริการด้านการเงิน
เคยเข้าใช้
บริการ
ภาครัฐ
ไม่เคยเข้าใช้
บริการ
เคยเข้าใช้
บริการ
ภาคเอกชน
ไม่เคยเข้าใช้
บริการ
เคยเข้าใช้
องค์กรไม่
บริการ
แสวงหา
ไม่เคยเข้าใช้
กาไร
บริการ

105

66

42

213

100.00 100.00 100.00 100.00

34

17

10

61

32.38

25.76

23.81

28.64

71

49

32

152

67.62

74.24

76.19

71.36

7

3

1

11

6.67

4.55

2.38

5.16

98

63

41

202

93.33

95.45

97.62

94.84

0

1

0

1

0.00

1.52

0.00

0.47

105

65

42

212

100.00 98.48 100.00 99.53

70

38

22

130

66.67

57.58

52.38

61.03

35

28

20

83

33.33

42.42

47.62

38.97

30

26

12

68

28.57

39.39

28.57

31.92

75

40

30

145

71.43

60.61

71.43

68.08

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

105

66

42

213

100.00 100.00 100.00 100.00

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 325
การบริการทีจ่ ดั ให้โดย
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66.67

71.43

64.32

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

66

42

213

100.00 100.00 100.00 100.00

32

21

95

40.00

48.48

50.00

44.60

34

21

118

60.00

51.52

50.00

55.40

8

1

17

7.62

12.12

2.38

7.98

58

41

196

92.38

87.88

97.62

92.02

0

1

3

1.90

0.00

2.38

1.41

66

41

210

97.62

98.59

98.10 100.00
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การบริการทีจ่ ดั ให้โดย

60-69 ปี 70-79 ปี 80ปีขนึ้ ไป

รวม

60-69 ปี 70-79 ปี 80ปีขนึ้ ไป รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน ร้อยละ
การบริการด้านสุขภาพและคุณภาพชีวติ
บริการด้านสาธารณสุข (การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูบาบัด)
เคยเข้าใช้
90
57
36
183 85.71
บริการ
ภาครัฐ
ไม่เคยเข้าใช้
15
9
6
30
14.29
บริการ
เคยเข้าใช้
22
15
10
47
20.95
บริการ
ภาคเอกชน
ไม่เคยเข้าใช้
83
51
32
166 79.05
บริการ
เคยเข้าใช้
0
0
0
0
0.00
องค์กรไม่
บริการ
แสวงหา
ไม่เคยเข้าใช้
กาไร
105
66
42
213 100.00
บริการ
บริการด้านประชาสงเคราะห์
เคยเข้าใช้
91
51
36
178 86.67
บริการ
ภาครัฐ
ไม่เคยเข้าใช้
14
15
6
35
13.33
บริการ
เคยเข้าใช้
1
6
2
9
0.95
บริการ
ภาคเอกชน
ไม่เคยเข้าใช้
104
60
40
204 99.05
บริการ
เคยเข้าใช้
0
0
0
0
0.00
องค์กรไม่
บริการ
แสวงหา
ไม่เคยเข้าใช้
กาไร
105
66
42
213 100.00
บริการ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

86.36

85.71

85.92

13.64

14.29

14.08

22.73

23.81

22.07

77.27

76.19

77.93

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00 100.00

77.27

85.71

83.57

22.73

14.29

16.43

9.09

4.76

4.23

90.91

95.24

95.77

0.00

0.00

0.00

100.00 100.00 100.00
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การบริการทีจ่ ดั ให้โดย

60-69 ปี 70-79 ปี 80ปีขนึ้ ไป

รวม

60-69 ปี 70-79 ปี 80ปีขนึ้ ไป รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การบริการด้านกระบวนการยุตธิ รรม
บริการด้านกฎหมาย
เคยเข้าใช้
บริการ
ภาครัฐ
ไม่เคยเข้าใช้
บริการ
เคยเข้าใช้
บริการ
ภาคเอกชน
ไม่เคยเข้าใช้
บริการ
เคยเข้าใช้
องค์กรไม่
บริการ
แสวงหา
ไม่เคยเข้าใช้
กาไร
บริการ

44

24

19

87

41.90

36.36

45.24

40.85

61

42

23

126

58.10

63.64

54.76

59.15

4

3

1

8

3.81

4.55

2.38

3.76

101

63

41

205

96.19

95.45

97.62

96.24

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

105

66

42

213

100.00 100.00 100.00 100.00

(4) ในการเข้าใช้บริการด้านต่าง ๆ ภายใต้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุนั้น ผู้สูงอายุต้องอาศัยผู้ใดหรือไม่
ตารางที่ 23 แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุในการเข้าใช้บริการภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ไปด้วยตนเอง ไม่
ต้องพึ่ งพาอาศัย ผู้ใด (ร้อยละ 62.69 และ ร้อยละ 65.63 ตามล าดับ) รองลงมา คือ อาศัย บุตรหลาน และ
ตามมาด้วย คู่สมรส
ส าหรั บ อุ ป สรรคส าคั ญ 3 อัน ดั บ แรกในการเข้าใช้ บ ริ ก ารด้ านต่ าง ๆ ของภาครัฐ และเอกชน นั้ น
ผู้ สู ง อายุ ให้ ค วามเห็ น ว่ า ในการเช้ า ใช้ บ ริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ ของภาครั ฐ อุ ป สรรคส าคั ญ อั น ดั บ แรก คื อ
กระบวนการ/ขั้นตอนในการเข้าใช้บริการยุ่งยาก ลาดับที่สอง ได้แก่ ตัวผู้สูงอายุเองที่มีความกลัวในการเข้าใช้
บริการของภาครัฐ และอันดับที่สาม ได้แก่ ปัญหาจากการเดินทางไม่สะดวก ในขณะที่ในการเข้าใช้บริการของ
ภาคเอกชนนั้น อุปสรรคสาคัญอันดับแรก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสูง อันดับต่อมา คือ ความกลัวในการเข้าใช้บริการ
โดยตัวของผู้สูงอายุเอง และอันดับที่สาม คือ กระบวนการ/ขั้นตอนยุ่งยาก (ตารางที่ 24)
ดั งนั้ น ในการปรั บ ปรุ งการเข้ าถึ งการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ สู งอายุ ภาครั ฐ ควรจะต้ อ งเน้ น ไปที่ ก ารท า
กระบวนการหรือขั้นตอนให้ง่ายไม่ซับซ้อน รวมทั้งการปรับปรุงระบบการเดินทางสาหรับผู้สูงอายุ และเมื่อทา
ให้ กระบวนการหรื อขั้น ตอนและการเดิน ทางเข้าใช้บริการสะดวก เป็ นมิตรกับผู้ สู งอายุ ก็ส ามารถลดอคติ
(ความกลัวในการเข้าใช้บริการ) ของผู้สูงอายุให้ลดลงไปได้
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ตารางที่ 23 ผู้ที่ผู้สูงอายุอาศัยในการเข้าใช้บริการจากภาครัฐ และภาคเอกชน
การเข้าใช้บริการของหน่วยงาน
บุคคลที่อาศัย
ภาครัฐ
เอกชน
ภาครัฐ
จานวน (คน) จานวน (คน)
ร้อยละ
โดยตนเอง ไม่ต้องอาศัยผู้ใด 126
42
62.69
คูส่ มรส
24
6
11.94
บุตรหลาน
38
12
18.91
ญาติพี่น้อง เพื่อน
11
4
5.47
เพื่อนบ้าน
2
0
1.00
รวม 201
64
100.00

เอกชน
ร้อยละ
65.63
9.38
18.75
6.25
0.00
100.00

ตารางที่ 24 อุปสรรคสาคัญ 3 อันดับแรกในการเข้าใช้บริการของภาครัฐและภาคเอกชนของผู้สูงอายุ
ภาครัฐ
1. กระบวนการ/ขั้นตอนยุ่งยาก
2. อคติต่อการใช้บริการ (เช่น ความกลัว)
3. การเดินทางไม่สะดวก

ภาคเอกชน
1. ค่าใช้จ่ายสูง
2 อคติต่อการใช้บริการ (เช่น ความกลัว)
3. กระบวนการ/ขั้นตอนยุ่งยาก

5.1.6 การรับรูเ้ กีย่ วกับสิทธิของผูส้ งู อายุ
ในส่วนของการรับ รู้เกี่ ย วกับ สิทธิของผู้ สูงอายุ ได้ส ารวจความคิดเห็ นของผู้ สูงอายุไปตามสิทธิของ
ผู้สูงอายุ จานวน 12 ข้อ ที่ได้ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยจาแนกตามการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สูงอายุ 3 ด้านของการวิเคราะห์ ผลของการรับรู้เกี่ยวกับสิ ทธิของผู้ สูงอายุ ที่ได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมาย ได้แสดงไว้ในตารางที่ 25
จากตารางที่ 25 พบว่า ในการรับรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิด้านเศรษฐกิจและสังคม ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 50 ขึ้นไป) ในทุกกลุ่มวัยอายุ รับรู้สิทธิในการได้รับ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน การ
พัฒ นาตนเองและการมีส่ว นร่วมในกิจ กรรมสั งคมและการรวมกลุ่ มในลักษณะเครือข่าย การอานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะอื่น ๆ การช่วยเหลื อด้าน
ค่าโดยสารยานพาหนะ การยกเว้น ค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้สูงอายุ วัยต้นและวัยกลาง
(ร้อยละ 50 ขึ้นไป) รับรู้หรือทราบว่ามีสิทธิ คือ การประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่เหมาะสม การศึกษา
ศาสนา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคมและการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย
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สาหรับการรับรู้สิทธิเกี่ยวกับ การได้รับความคุ้มครองด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 50 ขึ้นไป) รับรู้สิทธิในการได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็ว และ
การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
ในส่วนของการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิด้านกระบวนการยุติธรรมนั้น สัดส่วนของผู้สูงอายุในทุกกลุ่มวัยมีเพียง
ร้อยละ 33 ถึง ร้อยละ 43 เท่านั้นที่รับรู้หรือทราบว่าได้รับการคุ้มครองสิทธิ แต่ ในกรณีของการไม่รับรู้หรือไม่
ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้สู งอายุที่ได้รับความคุ้มครอง ผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัยอายุ มีสัดส่วนเกินร้อยละ 60 ที่ไม่
ทราบถึงสิทธิ ด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง เกี่ยวกับ การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชน์ ห รือถูกทอดทิ้ง และการให้ คาปรึกษา แนะนา ดาเนิ นการในทางคดี หรือแก้ไขปั ญ หาครอบครัว
สาหรับการไม่รับรู้หรือไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิด้านความคุ้มครองทางเศรษฐกิจของทุกกลุ่มวัยอายุที่ เกี่ยวข้องกับ
การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ตามความจาเป็น นอกจากนั้น กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายไม่รับรู้ห รือไม่
ทราบเกี่ยวกับสิทธิด้านการประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่เหมาะสม การศึกษา ศาสนา ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
ตารางที่ 25 การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุที่ได้รับความคุ้มครองตามช่วงอายุ
60 - 69 ปี
70 - 79 ปี
ทราบ
ไม่ทราบ
ทราบ ไม่ทราบ
สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านเศรษฐกิจและสังคม
1. การประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่
59
45
37
29
เหมาะสม
43.27
56.06
43.94
ร้อยละ 56.73
98
2
59
3
2. การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพเป็นรายเดือน
2.00
95.16
4.84
ร้อยละ 98.00
3. การศึกษา ศาสนา ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
63
41
43
23
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
39.42
65.15
34.85
ร้อยละ 60.58
4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคมและการรวมกลุ่มในลักษณะ
69
36
41
25
เครือข่าย
34.29
62.12
37.88
ร้อยละ 65.71
5. การอานวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการ
70
34
41
25
สาธารณะอื่น ๆ
32.69
62.12
37.88
ร้อยละ 67.31
6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร
76
28
43
23
ยานพาหนะ
สิทธิของผูส้ งู อายุ

80 ปีขนึ้ ไป
ทราบ
ไม่ทราบ
14

27

34.15
39
100.00

65.85
0
0.00

15

26

36.59

63.41

24

18

57.14

42.86

25

17

59.52

40.48

30

12
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สิทธิของผูส้ งู อายุ

60 - 69 ปี
ทราบ
ไม่ทราบ
73.08
26.92
71
33
68.27
31.73

70 - 79 ปี
ทราบ ไม่ทราบ
65.15
34.85
44
22
66.67
33.33

ร้อยละ
7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
ร้อยละ
8. การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
30
71
15
49
ตามความจาเป็น
70.30
23.44
76.56
ร้อยละ 29.70
สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
10. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
84
21
56
10
ที่สะดวกและรวดเร็ว
20.00
84.85
15.15
ร้อยละ 80.00
66
38
35
31
9. การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
36.54
53.03
46.97
ร้อยละ 63.46
สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านกระบวนการยุติธรรม
11.การช่วยเหลือผูส้ ูงอายุที่ถูกทารุณกรรม
34
69
28
37
หรือถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง
66.99
43.08
56.92
ร้อยละ 33.01
12. การให้คาปรึกษา แนะนา ดาเนินการ
36
67
27
38
ในทางคดี หรือแก้ไขปัญหาครอบครัว
65.05
41.54
58.46
ร้อยละ 34.95

80 ปีขนึ้ ไป
ทราบ
ไม่ทราบ
71.43
28.57
24
16
60.00
40.00
10

31

24.39

75.61

31

11

73.81
22
55.00

26.19
18
45.00

16

25

39.02

60.98

14

27

34.15

65.85

โดยสรุป ผู้สูงอายุส่วนใหญ่และทุกกลุ่ มวัยอายุมีการรับรู้ ถึงสิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้าน
สุขภาพและคุณภาพชีวิตมากที่สุด รองลงมา คือ การคุ้มครองด้านสิทธิในทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่
สิทธิที่ผู้ สูงอายุส่วนใหญ่ทุกกลุ่ มวัย อายุไม่ได้รับรู้ว่าได้รับความคุ้มครองนั้น ได้ แก่ สิทธิในการคุ้มครองด้าน
กระบวนการยุติธรรม
5.1.7 ข้อเสนอแนะโดยรวมจากการสารวจ เพื่อป้องกัน/ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิในผูส้ งู อายุ
ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันหรือไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุจากการสารวจ
ผู้สูงอายุได้ให้ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย ด้านนโยบาย และด้านมาตรการ รวมทั้งอื่น ๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้
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5.1.7.1 ข้อเสนอแนะในการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ ูงอายุทางด้านกฎหมาย
ผู้สูงอายุให้ข้อเสนอแนะให้มีการบัญญัติหรือปรับปรุงกฎหมายดังต่อไปนี้
1) กฎหมายเกี่ยวกับการดูแลระยะยาว (Long-term care) (สาหรับผู้สูงอายุที่ติดเตียง)
2) กฎหมายเกี่ยวกับผู้ดูแล (Care givers)
3) กฎหมายคุ้มครองสิทธิด้านการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการป้องกันโรค เช่น
การตรวจร่างกายประจ าปี โรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องหรือโรคที่ไม่ติ ดต่อ (Non-communicable diseases NCD) และมีความเป็นธรรม เสมอภาคมากขึ้น
4) กฎหมายการขยายอายุเกษียณ (ตามประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล - ตามความสมัครใจ)
5) พระราชบัญญัติเงินบานาญให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการ เพื่อให้มีบานาญเพียงพอต่อ
การดารงชีพ
5.1.7.2 ข้อเสนอแนะในการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ ูงอายุทางด้านนโยบาย
1) ทาให้นโยบายที่มีอยู่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
2) นโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุ ที่เพิ่มโอกาสในการทางานให้ผู้สูงอายุ เป็นงานที่ทาที่บ้าน
ได้ หรือรวมกลุ่มทางาน มีการสนับสนุนด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยังทางานได้ จัดหางานที่เหมาะสมตามศักยภาพ
และความต้องการ
3) นโยบายสนั บ สนุ น ให้ นายจ้างจ้างงานผู้ สู งอายุที่ยังมีความสามารถท างาน ขยายอายุ
เกษียณ (ให้มากกว่า 65 ปี) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่สามารถทางาน ได้ทางานต่อไป (ขยายเวลาการจ้า งงาน เพื่อให้
ทางานได้ตามความสมัครใจ)
4) นโยบายส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ เป็นภาษาไทย และเป็น
เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านกฎหมาย
5) นโยบายดูแลผู้ สู งอายุที่อยู่คนเดีย วหรื อไม่มีที่พึ่ ง (ผู้ สูงอายุ เปราะบาง – vulnerable
older persons)
6) นโยบายที่เอื้อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้ง่ายได้สะดวก
7) นโยบายส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
5.1.7.3 ข้อเสนอแนะในการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ ูงอายุทางด้านมาตรการ
1) มาตรการด้านความปลอดภัย และบริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน (พนักงาน
ขับรถ พนักงานเก็บเงิน มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการแก่ลูกค้า)
2) มาตรการทางการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ใกล้ติดเตียง
3) มาตรการเพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ
4) มาตรการคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีผลตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับชุมชุม และทาให้คนในชุมชน
เห็นคุณค่าผู้สูงอายุ
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5) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการของผู้สูงอายุ จากเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อผู้สูงอายุจะได้รับเงิน การดูแล อย่างเต็มที่
6) มาตรการคุ้ ม ครองให้ ผู้ สู งอายุ ได้ รั บ การบริ ก ารจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ แบบสุ ภ าพ มี
มาตรฐาน และเท่าเทียมกัน
7) มาตรการในการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ
8) มาตรการในการจัดหรือปรับปรุงบริการภาครัฐให้เท่าเทียมกัน ไม่มีความเหลื่อมล้า
9) มาตรการในการเพิ่มงบประมาณในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ
10) มาตรการในการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้มากกว่านี้ (ให้เป็นหลักพัน)
11) มาตรการปรับปรุงการขนส่งสาธารณะให้ผู้สูงอายุเดินทางได้สะดวก และให้บริการอย่าง
เท่าเทียมกัน
12) มาตรการในการให้การศึกษาเด็กเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อให้เด็กทราบและเข้าใจวิธีดูแล
ผู้สูงอายุ เน้นการให้ความสาคัญของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
13) มาตรการในการให้ การฝึกอบรมเรื่องการเสี ยสละหรืออาสาสมัคร (Volunteerism)
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
14) มาตรการในการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
15) มาตรการในการปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มที่ เป็ น มิ ต รต่ อ ผู้ สู ง อายุ (Aging friendly
environment) (เช่น เพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกภายในอาคาร สถานที่ ให้มากกว่านี้)
5.1.7.4 ข้อเสนอแนะในการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ ูงอายุทางด้านอืน่ ๆ
1) การคุ้มครองดูแลเกษตรกรผู้สูงอายุให้ขายสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้
2) ปรับปรุงกระบวนการในการรับเข้าบ้านพักคนชรา (ที่ระบุให้เข้าตั้งแต่อายุ 60)
3) ควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลและค่ายาของโรงพยาบาลเอกชนให้เท่าเทียมรัฐ
4) ปรับ ปรุงระบบปฏิบั ติการภาครัฐให้เอื้อต่อผู้สู งอายุ หน่ วยงานรัฐต้องบริการผู้สู งอายุ
ดีกว่านี้ พูดดี กิริยาสุภาพ ยินดีให้บริการ
5) อยากให้ สั งคมมองผู้ สู ง อายุ ว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ ค่ า มี ค วามหมาย ผ่ า นประสบการณ์ ม าก
คนมีอายุมักจิตตก น้อยใจ ลูกหลานต้องให้กาลังใจ
6) อยากให้ภาครัฐให้การช่วยเหลือ คานวณสวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ไม่ ใช่
เอาอายุเป็นฐานอย่างเดียว
5.2 สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)
คณะผู้วิจัยได้จัดทา Focus group ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ
นั ก วิ ช าการหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ เชี่ ย วชาญ เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม ของส านั ก งาน
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คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ 295 โดยมีจ านวนผู้เข้าร่ วมให้ ความคิดเห็ นจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม
จานวนทั้งสิ้น 29 ราย296
5.2.1 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ
การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็น สาหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
ทั้งโอกาสในการทางานภายหลั งเกษียณ เพื่อสร้างรายได้และการออม นาไปสู่ การมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีและมี
ศักดิ์ศรี ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงจึงเป็นสิ่งสาคัญ เพราะผู้สูงอายุในอนาคตจะมีบทบาท
ในภาคเศรษฐกิจมากขึ้นหากแนวโน้มของประชากรยังคงมีแนวโน้มที่วัยพึ่งพิงมีจานวนลดน้อยลง
ดังนั้ น คณะผู้ วิจัยจึ งได้จัดให้ มีการประชุมระดมความคิดเห็ นจากผู้ ทรงคุณ วุฒิ และนั กวิชาการที่ มี
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถ หรือมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นสามารถสรุปได้เป็นประเด็น ดังนี้
ประเด็นความคิดเห็น – การมีงานทา
การทางานนั้น ได้มีหน่วยงานทางราชการที่รับผิดชอบดูแลอยู่แล้ว แต่อยู่ภายใต้กฎการทางานตาม
หน่วยงานนั้น ๆ ที่รับผิดชอบเฉพาะส่วน เป็นการทางานเฉพาะในสายงานของตัวเอง ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่
ควรมีการทางานร่ วมกันในแต่ละหน่วยงาน เพื่ อไม่ให้มีความซ้าซ้อนกัน ทั้งนี้ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุมีความพยายามทางานแบบบูรณาการเข้าไป ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ยังคงต้องใช้เวลา
นอกเหนือจากหน่วยงานทางราชการที่รับผิดชอบแล้ว ทางด้านท้องถิ่น/ชุมชน รวมทั้ งเอกชนควรมี
บทบาทมากขึ้น ทั้งนี้เหตุผลที่ผู้สูงอายุทางานมี 3 ประการที่สาคัญ คือ 1) เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและความ
มั่นคงของรายได้ 2) เหตุผลทางสังคม เพราะอยากช่วยสังคม ไม่อยากอยู่ว่าง อยากออกสังคม และ 3) เหตุผล
ด้านสุขภาพ ทางานต่อเพราะสุขภาพยังดี และ/หรือ ทางานเพื่อรักษาสุขภาพทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
ทั้งนี้ปัญหาสาคัญอย่างมากคือการกระจายอานาจการทางานยังขาดความทั่วถึง ยังไม่มี “โซ่ข้อกลาง” ในการ
ประสานงานจากผู้มีอานาจสูงสุด ลงสู่ชุมชน และหัวหน้าชุมชน ทาให้ขาดขั้นตอนการประสาน และส่งต่อไม่ถึง
ผู้สูงอายุโดยตรง จึงเสนอแนะให้ทางสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแนวคิดในการนาผลหรือ
คาแนะนาส่งตรงกับผู้มีอานาจโดยตรง เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุด และทางานได้จริง
ประเด็นความคิดเห็น – การออม
ผู้สูงอายุเราไม่ค่อยมีการออม แทนที่จะจัดการเรื่องออม ควรไปจัดการเรื่องหนี้ สินดีกว่า แต่ในประเทศ
ไทยก็มี การจัดให้ มีกองทุน การออมเพื่อการเกษียณอายุห ลายกองทุน ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุ น
บาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (กสล.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกาลัง
อยู่ระหว่างจัดตั้งกองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ (กบช.) ขึ้น โดยกองทุนเหล่านี้จัดให้แรงงานได้ออมในกองทุน
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แบบระยะยาวและให้สามารถนาเงินที่ได้จากการออมมาใช้หลังเกษียณอายุในรูปแบบบาเหน็จหรือบานาญ
กองทุนเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทางานในแต่ละสาขาอาชีพ และเพื่อให้เกิดการออมทั้ง
ภาคบังคับและสมัครใจ ในการเตรียมความพร้อมของแรงงานสาหรับ การมีรายได้ในระดับที่เพียงพอสาหรับวัย
เกษียณอายุ ซึ่งรัฐควรเข้ามาดูแลส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการออมมากขึ้นมากกว่าการเป็นหนี้สิน
ทั้งนี้การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้วยการออม ในรูปของการประกันสังคม และกองทุนการออม
แห่ งชาติ นั้ น ในส่ ว นของการประกัน สั ง คมภายใต้ มาตรา 40 ที่ ค รอบคลุ มแรงงานนอกระบบนั้ น ประสบ
ความสาเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีผู้ประกันตนมากขึ้น เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานอยู่ในพื้นที่ระดับ
อาเภอ และการเข้าหาสมาชิกในระดับหมู่บ้าน แต่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในระดับ
ท้องถิ่นที่จะเป็นกลไกในการเข้าถึงกองทุน รัฐจึงควรมีบทบาทและเข้ามาดูแลให้มากขึ้น
ประเด็นความคิดเห็น – การจัดการทรัพย์สินและ/หรือมรดก
การจัดการทรัพย์สินและ/หรือมรดกของผู้สูงอายุอาจเกิดปัญหาได้ถ้าไม่มีการบริหารจัดการหรือการ
ดูแลจากบุคคลที่ไว้วางใจได้ เช่น การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดดอกผล การชาระหนี้ (ถ้ามี) หรือการตกทอดสู่รุ่น
ลูกหลาน สิ่งเหล่านี้อาจทาให้เกิดปัญหากับผู้สูงอายุได้ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมี
ความสาคัญในการเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและมาตรการดูแลผู้สูงอายุต่าง ๆ เนื่องจากกระทรวงหลักที่
ด าเนิ น การเรื่ อ งนี้ คื อ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงการคลังในฐานะดูแลภาระทางการคลัง และการสนั บสนุนการออมของประชาชน ได้ตระหนั กถึง
ความส าคัญ และดาเนิ น การอย่างจริงจั งมาอย่างต่อเนื่องในการเตรียมความพร้ อมรองรับสั งคมผู้ สูงอายุ ใน
ทุก ๆ ด้าน การให้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสาคัญย่อมทาให้เกิดความสมบูรณ์ของ
โครงการมากยิ่งขึ้น
5.2.2 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ประเด็นการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุขภาพและคุณภาพชี วิตเป็นเรื่องใกล้ตัวสาหรับผู้สูงอายุ
ด้วยอายุที่มากขึ้นทาให้สมรรถภาพทางกายและจิตใจเสื่อมถ้อย อาการป่วยแสดงออกได้ง่ายในช่วงวัยนี้ จึงต้อง
เข้าพบแพทย์อยู่บ่อยครั้งเพื่อบรรเทาอาการป่วยดังกล่าว นอกจากนั้นการเป็นผู้สูงอายุมักถูกละเลยการปฏิบัติ
ที่ดีหรือดูแลอย่างเหมาะสมเป็นเหตุให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแย่ลง
ดังนั้ น คณะผู้ วิจั ยจึ งได้จัดให้ มีการประชุมระดมความคิดเห็ นจากผู้ ทรงคุณ วุฒิ และนั กวิชาการที่ มี
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถ หรือมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นสามารถสรุปได้เป็นประเด็น ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 ท่านคิดว่าระบบบริการสุขภาพของไทยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับการดูแ ลสุขภาพ
ผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใด
(1) ระบบค่อนข้างดีกว่าประเทศอื่นที่มีบริบทสังคมใกล้เคียงกัน ประเทศไทยมีระบบที่ลงชุ มชนเยอะ
เช่น อสส. อสม. มี สมาชิกกว่าล้ านคน นอกจากนี้มีการแบ่ งระยะผู้ ป่วยตั้งแต่ระยะฉุกเฉินคือ acute care
ระยะกลางคือ Intermediate care และระยะต่อมาคือการดูแลระยะยาว long-term care ซึ่งทาระบบลงไป
เยอะมาก มี ก ารสนั บ สนุ น แพทย์ เฉพาะทางหรือ แพทย์ ส าหรั บ อาการป่ ว ยที่ ต้ อ งรั บ การรั ก ษาเป็ น พิ เศษ
มีคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องผู้สูงอายุอู่มาก เช่น ระดับชาติคือ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ระดับท้องถิ่น
คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ (พชอ.) ซึ่งเป็นแนวทางที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
มากขึ้ น ทั้ งนี้ พชอ. ยั งคงเป็ น หน่ ว ยขั บ เคลื่ อ นที่ ดี เนื่ อ งจากคณะกรรมการมาจากพื้ น ที่ ทั้ งนายอ าเภอ
สาธารณสุข ประชาชน การทางานจึงค่อนข้างตรงจุด อย่างไรก็ดี จะฝากทุกเรื่องกับ พชอ. ไม่ได้ ต้องดูตาม
ความเหมาะสม แต่ถือเป็นหนึ่งกลไกที่จะช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
(2) ภาครัฐต้องสนั บสนุ นบทบาทของชุมชนในการพัฒ นาระบบบริการผู้สูงอายุโดยเฉพาะการดูแล
ระยะยาว (long term care) ภาระไม่ควรตกเป็นของภาครัฐฝ่ายเดียวควรต้องดึงชุมชนเข้ ามีเป็นตัวแสดงหลัก
ในฐานะที่ชุมชนเป็ น พื้ น ที่ที่อยู่ ของผู้ สูงอายุ อีกทั้งมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ว นราชการ อาสาสมัคร
เอกชน ที่ยังไม่เข้มแข็งหรืออาจจะไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่
(3) ผู้สูงอายุในเขตเมืองกับชนบทมีความแตกต่างในการได้รับบริการทางสุขภาพ เป็นที่เข้าใจว่าในเขต
เมืองย่อมได้รับการบริการที่ดีกว่า รวดเร็วกว่า สะดวกกว่า มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน แต่ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ในชนบทมีการดูแลผู้สูงอายุที่ดีกว่า เนื่องจากความเป็นสังคมชนบท ครอบครัวขยาย มีลูกหลานหรือ
เพื่อบ้านที่มีความใกล้ชิด แม้ว่าผู้สูงอายุอยู่บ้านตามลาพังแต่ยังมีเพื่อนบ้านที่สามารถช่วยเหลือได้ ในขณะที่
สังคมเมือง เช่น ในหมู่บ้ านจัดสรร ผู้สู งอายุที่อยู่ตามล าพัง ขาดคนดูแล เพื่อนบ้านออกไปทางาน หากเป็ น
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะไม่น่าห่วงกังวล แต่ถ้าเป็นครอบครัวที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่สู้ดี หรือพื้นที่
อาศัยเป็นชุมชนแออัดการได้รับการดูแล ตลอดจนการเข้าถึงบริการทางสุขภาพแทบเป็นไปไม่ได้ ซึ่งภาครัฐต้อง
พยายามเข้าถึงคนเหล่านี้
(4) ระบบข้อมูล ผู้ ป่ วยไม่เชื่อมถึงกัน เนื่องจากมีการรักษาหลายแห่ ง และสั งคมไทยนิ ยมรักษากับ
แพทย์ห รือโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ข้อมูล จึงถูกบันทึกไว้ในแต่ละแห่งโดยไม่เชื่อมถึงกัน
ปัญหาที่ตามมาคือ ผู้ป่วยได้รับยาซ้าซ้อน หากป่วยหลายอาการแต่รักษาในโรงพยาบาลเดียวในหลายแผนก
แบ่งแยกตามอาการป่วยข้อมูลยังสามารถเชื่อมถึงกันได้ แต่ถ้าต่างโรงพยาบาลก็จะมีปัญหา การรักษาผู้สูงอายุมี
ความเสี่ยงที่จะไปกระทบกับอาการป่วยอื่นได้ง่าย ฉะนั้น การรับยาจึงควรคัดกรองไม่ให้ซ้าซ้อน คัดแยกตัวที่
ทานร่วมกันไม่ได้ออก ทางออกคือ ต้องทา personal health record ให้คนไข้ถือข้อมูลของตัวเอง เพื่อการ
รักษาหรือรับยาจะได้ทราบว่าก่อนหน้าได้รักษาหรือรับยาชนิดใดไปแล้วบ้าง
(5) การแยกระบบริ การเฉพาะผู้ สู งอายุในโรงพยาบาลเป็ น เรื่ อ งยาก ด้ว ยข้ อจ ากั ดของ บุ ค ลากร
มาตรฐาน สถานที่ หากเป็นโรงพยาบาลใหญ่อาจจะทาได้ แต่สาหรับโรงพยาบาลเล็กเป็นเรื่องยาก
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ประเด็นที่ 2 ท่านคิดว่ามาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขของภาครัฐ ในปัจจุบันมีปัญหาในการดูแล
สุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร (ทั้งมาตรการเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย)
(1) ยังคงมีผู้สูงอายุตกสารวจ ไม่มีข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ ไม่มีบัตรประชาชน จึงไม่ได้รับสิทธิใด ๆ
(2) ผู้สูงอายุที่ป่วยหนักจะถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลสถานสงเคราะห์จึงต้องรับมาดูแล แต่ยังขาดความ
พร้อมของอุป กรณ์ บุ คลากรไม่เพี ย งพอ ยากต่อการดูแล แต่ผู้ ป่ วยมีจ านวนมากขึ้น เรื่อย ๆ เตีย งในสถาน
สงเคราะห์จึงเริ่มแออัดและไม่เพียงพอ ปัญหาคือ ผู้ที่ไม่ได้เข้ามาในสถานสงเคราะห์จะนาคนเหล่านี้ไปฝากไว้
กับหน่วยงานได้บ้าง ซึ่งต้องมีนโยบาย รวมถึงขั้นตอนที่ชัดเจน
(3) กรมต่าง ๆ มีบ ทบาทเป็นกรมวิชาการไม่ใช่ผู้ ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติคือโรงพยาบาลและอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลจากกระทรวงสาธารณสุข คาสั่งจึงส่งผ่ านจากกระทรวงฯ กรมดูแลระดับโครงสร้างไม่ใช่การรักษา
แต่ข้อเท็จจริงกรมกลับเป็นผู้ปฏิบัติเสียเอง ผลที่ตามมาคือหน่วยปฏิบัติในพื้นที่สับสนว่าต้องรับคาสั่งจากใคร
เพราะเดิมทีหน่วยปฏิบัติก็รับคาสั่งจากหลายหน่วยงาน ดังนั้น ภาครัฐควรทบทวนภารกิจตนเองเสียใหม่ว่าจะมี
บทบาทเป็นผู้ดาเนินการ (Operator) หรือเป็นผู้กากับดูแลหรือผู้คุมกฎ (Regulator) ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ช่วยอานวยความสะดวก (Facilitator)
(4) การส่งเสริมป้องกันในภาพรวมไม่มีประสิทธิภาพและเอกภาพ หลายหน่วยงานลงไปส่งเสริมแต่ยัง
ขาดมาตรฐาน แม้ว่ามีกิจกรรม มีบริการอยู่จริง แต่ไม่มีผลลัพธ์ ถือเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า
ประเด็น ที่ 3 ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้ายของไทยในปัจจุบันมีปัญหาหรือไม่
อย่างไร
(1) แพทย์เฉพาะทางสาหรับผู้สูงอายุมีน้อยปัจจุบันประเทศไทยมีแพทย์ด้านดังกล่าวประมาณ 40 ท่าน
อยู่ภาครัฐประมาณ 10 ท่าน ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยประมาณ 30 ท่าน พยาบาลเชี่ยวชาญผู้สูงอายุมี
ประมาณ 100 ท่าน ดังนั้น บุคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลรักษาในภาพรวมจึงไม่เพียงพอ
(2) ในการรักษาผู้สูงอายุ ยิ่งมีอายุมากขึ้นย่อมป่วยมากขึ้ น จึงเกิดการรักษาหลายหมอ ควรให้มีแพทย์
ที่ ส ามารถหรื อ เป็ น ไปได้ ให้ ส ามารถดู แ ลได้ทุ กโรคในเบื้ อ งต้ น โดยใช้ แพทย์ เพี ย ง 1 คน และให้ เป็ น แพทย์
ประจาตัว ดังนั้น แพทย์จึงควรทาตนเป็นเจ้าของไข้มิใช่ผู้เชี่ยวชาญ
(3) ปั จ จุ บั น ยั ง เน้ น ระบบ acute care มากเกิ น ไปจนละเลยระบบ self-care ผลที่ ต ามมาคื อ
ประชาชนจึ ง ไปพึ่ งพาหน่ ว ยบริ ก ารมาก ดั งนั้ น ถึงจะมี ผู้ ให้ บ ริ ก ารมากเท่ าไรก็ ไม่ เพี ยงพอ จึ งควรเน้ น ให้
ประชาชนดูแลตนเองเสีย ก่อน โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนป่วย ทั้งการให้ความรู้ สอนวิธีการค้นหาความรู้ เน้นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงภาวการณ์เจ็บป่วยระยะยาวได้
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ประเด็นที่ 4 ท่านคิดว่ามาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องใดที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงโดย
เร่งด่วน เพราะเหตุใด
(1) การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุยังไม่ดีพอ ทั้งอุปสรรคทางร่างกาย การเดินทาง ตลอดจนโรงพยาบาล
ที่จะให้บริการ หลายโรงพยาลบาลเปลี่ยนแปลงรวมถึงปฏิเสธที่จะให้สิทธิบริการแก่ผู้ป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้
ผู้สูงอายุเข้าไม่ถึง โดยเฉพาะในชนบทแม้มี รพ.สต. แต่บางบริการก็ไม่สามารถทาได้ และแม้มีโรงพยาบาล
เอกชนก็ไม่สามารถทาได้เช่นกันด้วยอุปสรรคของบุคลากร อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย หรือการเดินทาง
(2) รพ.สต. จัดตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจด้านงานส่งเสริมป้องกัน แต่ปัจจุบันมีโรคเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะโรค
เรื้อรัง ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษายาก รพ.สต. จึงเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้รักษามากกว่าส่งเสริมซึ่งไม่ถูกต้อง แต่ด้ว ย
โรคเรื้อรังที่มากขึ้นทาให้ไม่สามารถละทิ้งการรักษาได้ จึงทาควรบริหารจัดการทั้งการรักษาและการส่งเสริมให้
สมดุลกัน ไม่เช่นนั้นจะทาให้ บริการได้ไม่เต็มที่ แต่การรักษาและส่งเสริมที่ต้องทาควบคู่กันไปเป็นเรื่องยาก
สาหรับ รพ.สต. ทางออกของปัญหาคือการนาเอกชนเข้ามาร่วม โดยให้เอกชนทาหน้าที่รักษา เพราะเอกชนมี
เรื่องรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องหากให้เอกชนทาหน้าที่ส่งเสริมที่ไม่มีผลกาไรคงจะเป็นไปไม่ได้ และส่วนภาครัฐต้อง
เน้นการส่งเสริมให้มากขึ้น
(3) ภาครั ฐ ต้ อ งปรั บ ตั ว เป็ น Regulator มากขึ้ น รวมทั้ ง เป็ น Facilitator มากขึ้ น ด้ ว ย ไม่ ใช่ เ ป็ น
Operator เพียงอย่างเดียว
(4) ควรจัดให้มีศูน ย์ก ลางบริการในชุมชน เช่น วัด โรงเรีย น เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการดูแล
ตนเองของชุมชนให้มากขึ้น มีกิจกรรมให้ความรู้และสามารถพัฒนาเป็นจุดรองรับผู้ป่วยแบบ Intermediate
care
(5) เมื่อโรงพยาบาลไม่เพียงพอ สถานพยาบาลไม่เพียงพอ จาเป็นต้องสร้างหน่วยบริการเพิ่มขึ้น แต่
ควรสร้างหน่วยบริการที่ไม่เพียงแค่การรักษาแต่ต้องทาให้คนไม่ป่วย
(6) สร้างระบบ personal health record เพื่อลดการได้รับยาซ้าซ้อนและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจ
เกิดจากการได้รับยาหลายประเภท
ประเด็นที่ 5 ระบบการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต่างประเทศที่มี ความน่าสนใจ
นามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบของไทยได้
(1) ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เตรียมรับมือสังคมสูงอายุอย่างจริงจัง มีการเตรียมความพร้อมก่อนวัย
ชรา โดยเริ่มจากการมีกองทุนให้คนวัยหนุ่มสาวออมเงิน เข้ากองทุนไว้คราวที่ป่วยในวัยชรา เมื่อล้มป่วยกองทุน
นี้จะเข้ามาช่วยออกค่าใช้จ่าย โดยผู้สูงอายุจ่ายเพียง 10% ของค่ารักษาเท่านั้น นอกจากนี้ ในส่วนของบ้านพัก
คนชรา ภาครัฐไม่สามารถทาโดยลาพังจึงร่วมมือกับเอกชนโดยว่าจ้างให้เอกชนเข้ามาดูแล หรือรัฐหาลูกค้าให้
เอกชน โดยรัฐทาหน้าที่กากับดูแล ควบคุมคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน เอกชนใดบกพร่องตามมาตรฐานทีกาหนด
จะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้ามาดูแลผู้สูงอายุ
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(2) ประเทศสิงคโปร์ เน้นการดูแลแบบสังคมเมือง เช่น ความเหมาะสมของที่อยู่อาศัย โรงพยาบาลที่
ตอบสนองคนเมือง ซึ่งมีส่วนสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและเข้าถึงผู้สูงอายุ ตัวอย่างนี้อาจจะเป็น
ต้นแบบสาหรับสังคมเมืองใหญ่ของประเทศไทยได้
ประเด็นที่ 6 ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร
(1) สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้ผู้สูงอายุ ทั้งสร้างความเข้าใจ วิธีการเข้าถึง รวมทั้งวิธีการหาข้อมูล
เพิ่มเติม
(2) สร้างการออมที่ถูกต้อง โดยต้องรู้ว่าในอนาคตจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง
(3) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการเพิ่มความ
รับรู้และเพิ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(4) ผู้สูงอายุที่อายุมากการเยียวยาด้วยยารักษาอาจไม่เป็นผล แต่การเยียวยาทางจิตใจอาจช่วยให้มี
สุขภาพจิตดีที่ดีแม้ว่ายังป่วยอยู่ ตลอดจนอาจช่วยให้วาระสุดท้ายของชีวิตจากไปได้ด้วยดี
5.2.3 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
ประเด็นการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากผู้สูงอายุมักถูกผลักออกเป็ น กลุ่มชายขอบของสังคม ทาให้ สิทธิที่พึงมีพึงได้รับมีน้อยลงไปทุกขณะ
ผนวกกับสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่เสื่อมถอยลง ผลกระทบจากการกระทาความรุนแรงทั้งทางร่างกาย
และจิตใจจึงมีมากกว่าช่วงวัยอื่น การสร้างภูมิคุ้มกัน ปกป้อง ฟื้นฟู และเฝ้าระวังไม่ให้ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิจึง
เป็นเรื่องสาคัญที่คนในสังคมควรตระหนัก
ดังนั้ น คณะผู้ วิจั ยจึ งได้จัดให้ มีการประชุมระดมความคิดเห็ นจากผู้ ทรงคุณ วุฒิ และนั กวิช าการที่ มี
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถ หรือมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นสามารถสรุปได้เป็นประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สถานการณ์การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในปัจจุบัน
(1) ปัจจุบัน มีอาสาสมัครที่ดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือต้องการที่พึ่งพิง ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(2) เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลได้เปลี่ยนรูปแบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรูปแบบสงเคราะห์เป็นสวัสดิการ
สังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์มีสิทธิได้รับเบี้ยสูงอายุอย่างทั่วถึง
(3) การดาเนินการของท้องถิ่นเกี่ยวกับผู้สูงอายุในปัจจุบัน กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ อานาจในการดูแลผู้สู งอายุ ในท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติไม่ส ามารถทาได้จริงเนื่ องจากมีความซ้าซ้อนกับ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตีความว่าอานาจหน้าที่ของท้องถิ่นนั้นเป็นเพียง
การส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ มิใช่การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
(4) ปัจจุบัน ผู้สูงอายุที่มีถิ่นภูมิลาเนาในเรือนจา สามารถได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเช่นเดียวกับผู้สูงอายุทั่วไป
แต่ในอดีต ทางกระทรวงมหาดไทยไม่ได้จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ต้องขัง เนื่องจากตีความว่า สิทธิต่าง ๆ ในเรือนจา
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นั้นถือเป็นสวัสดิ การที่ได้จากรัฐ จึงมีประเด็น ที่ว่า หลังมีมติจ่ายเบี้ยยังชีพนี้ กระทรวงมหาดไทยควรจะจ่าย
ย้อนหลังในส่วนที่ไม่ได้รับหรือไม่
(5) ผู้ สู งอายุ มี สิ ท ธิต่ าง ๆ ที่ ก าหนดไว้ในพระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู งอายุ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 11 เช่ น
การศึกษา การรวมกลุ่ม การรักษาพยาบาล เป็นต้น แต่ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวไม่ได้กาหนดรายละเอียดในการใช้
สิทธิของผู้สูงอายุเอาไว้
(6) ปัจจุบันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสานักงานอัยการสูงสุด ได้มีการเผยแพร่ความรู้ และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคดีความหรือทางกฎหมายให้ผู้สูงอายุผ่านเจ้าหน้าที่ที่ประจาอยู่ในแต่ละจังหวัดทั่ว
ประเทศ
ประเด็นที่ 2 ขั้นตอนใดของกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อผู้สูงอายุ
(ตั้งแต่กระบวนการในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเป็นผู้ กระทาความผิด การเป็นผู้เสียหาย
หรือการเป็นพยานในลักษณะต่าง ๆ )
(1) ปัจจุบันสภาทนายความจะมีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน โดยมี
ประธานสภาทนายความของแต่ละจังหวัดเป็นผู้ดูแล ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 114 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งโครงการ
เหล่านี้ มีที่มาที่ไปมาจาก ความไม่รู้ ไม่เข้าใจหรือเข้าไม่ถึงกฎหมายของประชาชน ทาให้ เป็นอุปสรรคในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ในปัจจุบันมีกฎหมายออกมามากมายหลายฉบับ แต่ประชาชนเข้าไม่ถึง ไม่ทราบ
รายละเอียด การจัดโครงการดังกล่าวก็จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจได้ว่า กฎหมายแต่ละฉบับมีหลักการ เหตุผล
ในการออกกฎหมายอย่างไร มีสาระสาคัญประการใดบ้าง และประชาชนหรือผู้สูงอายุจะได้รับประโยชน์หรือมี
หน้าที่ใดตามกฎหมายฉบับนั้น เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการชาระหนี้ หรือการมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการ
ทางนิ ติ ก รรมต่ าง ๆ แทนตน ซึ่งมั กพบปั ญ หาหรือ ข้ อร้ อ งเรี ย นจากกลุ่ ม บุ ค คลที่ เป็ น ผู้ สู งอายุ จ านวนมาก
เนื่องจากมักตกเป็นเหยื่อหรือเสียเปรียบบุคคลอื่น เพราะความไม่รู้ ไม่เข้าใจสาระสาคัญของกฎหมาย
(2) นอกจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ เข้าไม่ถึงกฎหมายแล้ว สิ่งที่ทาให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็น
อุปสรรคสาหรับผู้สูงอายุคือความยากจน ผู้สูงอายุมักกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเป็นคดีความ และคิดว่าตนเอง
ไม่มีความสามารถ ไม่มีความรู้มากพอในการที่ จะต่อสู้เรียกร้องสิทธิต่า ง ๆ หรือความยุติธรรมให้ แก่ตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้สูงอายุมักกลัว และไม่กล้าที่จะนาเรื่องในครอบครัวเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
(3) ในส่วนของอัยการ หน้าที่หลักได้ใ ห้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกกระทาความรุ นแรงหรือการทารุณ
กรรม ผ่านหน่วยช่วยเหลือทั่วประเทศทั้งพื้นที่ต่างจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 116 หน่วย โดยได้รับ
ความร่วมมือจากทนายอาสาเข้ามาร่วมให้การช่วยเหลือและเผยแพร่กฎหมายให้กับประชาชน แต่ถึงอย่างไรก็
ตาม การให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุในประเด็นดังกล่าวก็พ บอุปสรรค เนื่องจากในพื้นที่ ที่เข้าไปดาเนินการให้
ความช่ ว ยเหลื อ เป็ น พื้ น ที่ ข องผู้ มี อิ ท ธิ พ ลหรื อ มี เครื อ ข่ า ยการทารุ ณ กรรมผู้ สู ง อายุ ที่ ใ หญ่ ม าก ท าให้
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การทางานลาบาก หากทางรัฐบาล เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมสร้างกระบวนการหรือกลไกที่เข้มแข็ง ก็จะช่วย
ให้การคุ้มครองสิทธิหรือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4) ในมุมของท้องถิ่น ได้มีโครงการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจ รับรู้ถึงสิทธิต่าง
ๆ รวมถึงขั้น ตอน กระบวนการการเข้ าถึ งกระบวนการยุ ติธ รรม แต่ ห ลาย ๆ อย่างที่ ท้ อ งถิ่น อยากท าเพื่ อ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุนั้นทาไม่ได้ เนื่องจากเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น มีความเสี่ยงที่จะ
ถูกตรวจสอบจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ ทาให้บางครั้งท้องถิ่นก็ทาได้เพียงส่งเสริม แต่จะไปจัดโครงการ
ต่าง ๆ ที่เป็นการสงเคราะห์ ให้ผู้สูงอายุไม่ได้
(5) อุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่ง ก็คือ การที่กระบวนการยุติธรรมของไทย
มีขั้นตอนที่มาก ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่าย รวมถึงสื่อมีการเผยแพร่ข่าวสารที่แสดงให้เห็นถึงความพึ่งพาไม่ได้
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม จึงกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ผู้สูงอายุม องว่า หากนาปัญหาของตนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมแล้วจะได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงหรือไม่
ประเด็นที่ 3 ปัจจุบัน ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและ
ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
(1) ในปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ตามมาตรา
11 กาหนดเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุจะได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งก็ครบถ้วนทุกด้าน
แต่อาจจะยังมีข้อจากัดเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กาหนดรายละเอียดเอาไว้ด้วยว่า ในการช่วยเหลือ
คุ้มครองสิทธิ นั้น ทางเจ้าหน้ าที่ของรัฐจะต้องดาเนินการอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามในเรื่องการให้ สวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ เช่น เบี้ยยังชีพหรือการจัดหาที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม รัฐบาลก็พยายามจัดสรรให้กลุ่มผู้สูงอายุ
แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมในสิทธิบางประการ
(2) สาหรับการทางานของท้องถิ่น ในประเด็นเรื่องกระบวนการยุติธรรม มีมิติของการไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพาทโดยยุติธรรมชุมชน ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุหรือประชากรในชุมชน สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
พื้นฐานได้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทางศาลต่อไป โดยส่วนนี้มีอาสาสมั ครที่มีความรู้ความสามารถในเรื่อง
ต่าง ๆ และได้รับ การยอมรั บ จากคนในสั งคมเข้ ามาท าหน้ าที่ เป็ น ผู้ ไกล่ เกลี่ ย ซึ่ งส่ ว นนี้ เห็ น ว่าจริ ง ๆ แล้ ว
ในประเทศไทยมีการรับ รองสิ ท ธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสาหรับ ผู้สู งอายุ ไว้อย่างเหมาะสมแล้ ว
เพียงแต่ยังสร้างความน่าเชื่อถือและความเข้าใจให้เกิดแก่ผู้สูงอายุที่จะมาใช้บริการได้ไม่เต็มที่
(3) ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพของประชากรผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนา โดยจ่าย
ผ่านระบบ national e-payment โดยเป็นการจ่ายเบี้ยยังชีพเข้าสู่บัญชีผู้สูงอายุโดยตรงซึ่งอาจช่วยป้องกันการ
ละเมิดทางทรัพย์สินของผู้สูงอายุได้ อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ยังมีช่องว่างอยู่บ้าง หากว่าผู้สูงอายุไม่มีบัญชีธนาคาร
ของตนเอง หรือเลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับทะเบียน ก็เป็นปัญหาที่กาลังพัฒนาแก้ไขอยู่
(4) จุดอ่อนของการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมหรือการคุ้มครองสิทธิของผู้ สูงอายุนั้น มาจากความ
ยากจน ไม่มีทุนทรัพย์ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง ไม่มีบุคคลพาเข้ามารับสิทธิ ทาให้ผู้สูงอายุ
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ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม โดยคิดว่า สิ่งที่รัฐนาไปให้ถึงบ้านนั้นเพียงพอแล้ว ทั้งที่
ในความเป็นจริงแล้ว ผู้สูงอายุมสี ิทธิอื่น ๆ อีกมากมายที่รัฐมีนโยบาย หรือเตรียมพร้อมไว้รองรับสังคมผู้สูงอายุ
(5) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุในปัจจุบัน ผู้สูงอายุมีความไม่เชื่อใจ หวาดระแวง กลัว
จึงไม่กล้านาตนเองเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผู้สูงอายุมักคิดว่า
ไม่อยากให้คนภายนอกรู้ ไม่อยากให้ลูกถูกจับ หรือไม่อยากให้คนมองตนเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดี จึงไม่พาตนเองเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
ประเด็นที่ 4 ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบาย กฎหมาย เพื่อให้รัฐจัดให้มีการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1) เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ ต่างกับบุคคลประเภทอื่น ๆ ที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะ ดังนั้นเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและได้รับความเสมอภาคในสังคม รัฐควรที่
จะมีการปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้สู งอายุ ให้ ง่ายต่อความเข้าใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้ว่า
มาตรการดังกล่าวผู้สูงอายุจะต้องดาเนินการสิ่งได้บ้าง เป็นลาดับไป ควรให้การเขียนที่เข้าใจง่าย มีการกาหนด
ขั้นตอนเป็นลาดับ และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นสาคัญ
(2) รัฐควรจะจัดให้ มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ข องภาครัฐที่เข้าไปเฝ้าระวังในการคุ้มครองสิทธิหรือรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม และให้ครอบคลุมทั้งประเทศเช่นเดียวกับโครงการจัดทา Care giver
หรือ Care manager ในการเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพของกรุงเทพมหานคร
(3) เรื่องการคุ้มครองสิทธิในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุนั้น เป็นเรื่องสวัสดิการที่ทางภาครัฐจัดให้
ซึ่งผู้สูงอายุทุกคนจะต้องได้ แต่ระเบียบในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง กล่าวคือ การให้เบี้ยยัง
ชีพให้ เฉพาะผู้ สูงอายุที่ไปขึ้น ทะเบี ยนในภูมิล าเนาเท่านั้น ผู้ สูงอายุบางส่วนที่มีการโยกย้ ายภูมิลาเนา หรือ
ผู้สูงอายุที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเรือนจา ไม่ทราบหลักเกณฑ์ ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียน ณ ภูมิลาเนาที่อยู่ใหม่ ก็จะไม่ได้รับ
เบี้ ยยังชีพ ซึ่งในปั จจุบั น ยุค 4.0 นี้ การทางานของทางภาครัฐควรจะทันสมัย เป็นระบบดิจิตอล ออนไลน์
การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ก็ควรที่จะต้องตรวจสอบ และมีการแจกจ่ายให้ทั่วถึงและเสมอภาคทั่วทุกคน
(4) เนื่องจากผู้สูงอายุนั้น มีด้วยกันหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่าจะแบ่งแยกโดยใช้หลักเกณฑ์ใด
เรื่องอายุ เรื่องสุขภาพหรือความสามารถ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาให้ผู้สูงอายุถูกจัดออกเป็นหลายกลุ่ม และควรที่จะต้อง
มีกลไกกฎหมาย ใช้ บังคับ เพื่ อป้ องกัน และคุ้มครองสิ ท ธิของผู้ สู งอายุ แต่ล ะกลุ่มอย่างแตกต่างกันด้ว ย เช่น
ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงหรือต้องการที่พึ่งพิง ควรจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้พิการโดยได้รับการรับรองจาก
แพทย์ หรือผู้สูงอายุที่ยังมีความสามารรถในการประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงดูตนเองได้ก็ควรที่จะจัดอยู่ในอีก
กลุ่มหนึ่ง
(5) สิ่ งส าคัญ ที่สุ ด อย่างหนึ่ งของการคุ้มครองสิ ท ธิผู้ สู งอายุและผลั กดันการแก้ไขปั ญ หาการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมคือ การร่วมมือ การบูรณาการทางานของทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะ
เป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ กลไกการบูรณาการจะเป็นเหมือนเครือข่ายการทางาน
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ที่ประสานกัน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้สูงอายุได้รับรู้
รับทราบและได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
(6) รัฐควรสร้างกลไก เรื่องบัตรประชาชนใบเดียว สามารถติดต่อหรือประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
ได้ทั้งหมด
(7) นอกจากการปรับปรุงกฎหมายและกลไกต่าง ๆ สังคมไทยควรปรับทัศนคติของผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการให้เหมาะสม ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้รับบริการก็ปรับทัศนคติมองภาครัฐในแง่ที่ดี ให้ความไว้ใจ เชื่อถือมาก
ขึ้น ส่วนภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ให้บริการควรต้องปรับทัศนคติต่อผู้สูงอายุให้เหมาะสม ใช้วาจาสุภาพ
สร้างจิตสานึก
(8) ควรมีการปลูกฝังเรื่องผู้สูงอายุ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิแก่บุคคลประชาชนในประเทศ
ไทยตั้งแต่ยั งเด็ก เพื่ อเตรีย มพร้ อ มในการเป็ นผู้ สู งอายุ ในอนาคตรวมทั้ งเป็ น สื่ อในการนาความรู้นั้ น ๆ ไป
เผยแพร่ให้กับผู้สูงอายุภายในครอบครัว ซึ่งอาจทาให้ลดปัญหาความไม่รู้แก่ผู้สูงอายุลงได้
(9) รัฐควรส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ให้ผู้สู งอายุทั้งในด้านเทคโนโลยีและกฎหมาย เพื่อจะได้เท่าทัน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยกฎหมายที่ควรมีการให้ความรู้ เช่น กฎหมายการชาระหนี้ พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เป็นต้น
(10) รัฐควรมีมาตรการ หรือกลไกในการตรวจสอบผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทาแทน
ผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(11) รัฐจะต้องมีกลไกการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุที่รัดกุม และโดยตรง เช่นในเรื่องของการมอบ
อานาจให้ดาเนินการต่าง ๆ ทางกฎหมายหรือมอบอานาจให้จัดการทรัพย์สิน ควรมีกลไกเป็นขั้นตอนตรวจสอบ
ให้แน่ชัดว่าผู้สูงอายุ รู้ในการกระทาและยินยอมมอบอานาจนั้นอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันการหลอกลวง ฉ้อโกง
ผู้สูงอายุ
(12) รัฐควรมีน โยบาย เชิญชวนให้ป ระชาชนในท้องถิ่น ชุมชน ที่มีบ้านใกล้ เคียง เข้าร่วมโครงการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ โดยอาจจะแลกกับชั่วโมงจิตอาสา ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการเกี่ยวกับการดารงชีพ
ด้านอื่น โดยที่รัฐจะต้องเข้าไปอบรม ให้ความรู้ แนะนา วิธีการดูแ ลผู้สู งอายุแต่ละประเภทที่ถูกต้อง มีการ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
(13) รัฐควรมีแผนการปฏิบัติการ หรือแผนการดาเนินการที่สามารถนามาใช้ในระดับเจ้าหน้าที่และ
ชุมชน เพื่อเป็นกระบวนการที่ช่วยการช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกละเมิดสิทธิด้าน
ต่าง ๆ
(14) ส่วนกลาง จะต้องมีการกระจายอานาจ และงบประมาณให้ ท้องถิ่นได้จัดทาโครงการหรือการ
ดาเนินงานที่เป็นการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เนื่องจากท้องถิ่นเป็นส่วนการปกครองที่ใกล้ชิดผู้สูงอายุมากที่สุด
และรับ รู้ มี ข้อมู ล ด้านสถานการณ์ ต่าง ๆ เป็ น อย่างดี แต่ควรจะต้องมีการแบ่ งแยกหน้ าที่ของท้องถิ่น และ
ส่ ว นกลางให้ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ให้ เกิ ด ความซ้ าซ้ อ นอั น จะส่ งผลให้ เกิ ด ปั ญ หากั บ การตรวจสอบงบประมาณ
แผ่นดินได้
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(15) รัฐบาลควรมีมาตรการบ้านพักฉุกเฉิน สาหรับผู้สูงอายุที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในฐานะที่
เป็นผู้เสียหาย หรือเป็นพยาน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับเด็กหรือสตรี
(16) รัฐจะต้องดาเนินการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบ 1) กลไกคุ้มครอง
2) กลไกการป้องกัน และ 3) กลไกการแก้ไข เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(17) รัฐจะต้องหากกลไกมารองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิลาเนาอยู่ ในทะเบียนบ้านกลาง
เนื่ องจากเป็ น สวัส ดิการที่ รัฐ จะต้องจัดให้ กับ ผู้ สู งอายุทุก คน แต่ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยในปั จจุ บัน ไม่
สามารถจ่ายให้ได้
(18) รัฐจะต้องส่งเสริมให้ผู้ สูงอายุ หรือบุคคลที่ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว ใช้กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก เช่น การไกล่เกลี่ย การประนีประนอมยอมความ แทนการพิจารณาคดีของศาล

5.3 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
5.3.1 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ
การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็น สาหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุใน
การทางานที่ต่อเนื่องหลังเกษียณ เพื่อสร้างรายได้และการออม นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักดิ์ศรี ไม่
ถูกเลือกปฏิบัติ โดยได้กาหนดนิยามไว้ดังนี้
สิทธิทางเศรษฐกิจ หมายถึง สิทธิในการมีงานทา เพื่อสร้างรายได้และการออม สาหรับการดารงชีวิต
ภายหลังการเกษียณของผู้สูงอายุ และสิทธิในการจัดการทรัพย์สิน/มรดก
การแบ่งผู้สูงอายุ : กลุ่มที่ 1 กลุ่มติดสังคมหรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น (ช่วงอายุระหว่าง 60 – 69 ปี)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มติดบ้านหรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง (ช่วงอายุระหว่าง 70 – 79 ปี)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเตียงหรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (ช่วงอายุระหว่าง 80 ปีขึ้นไป)
ภายใต้นิยามดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจานวน 7 ท่าน
ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ หรือมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจ
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวนั้น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุทางด้านเศรษฐกิจ
ประเทศไทยได้เห็นความสาคัญของผู้สูงอายุและการมีงานทาของผู้สูงอายุมานานแล้ว ดังปรากฎใน
พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (3) กาหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม
และการสนับสนุนในด้านการประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม และต่อมาประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 กาหนดให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพ
ผู้สูงอายุ และในปี 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ประกาศนโยบายเน้นหนักประจาปีงบประมาณ
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พ.ศ. 2561 นโยบายเร่งด่วน ข้อ 4.1.5 “เร่งรัดให้มีการกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ารายชั่วโมงเพื่อส่งเสริมให้มี
การจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งนี้ สืบ เนื่องจากการที่คณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2553 และมีความเห็นว่าเนื่องจากสภาพสังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นการกาหนดอัตราค่าจ้างราย
ชั่วโมงจึงไม่ควรจากัดแต่กลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษาเท่านั้น แต่ควรเปิดกว้างไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุด้วย
ผู้สูงอายุในกลุ่มที่ 1 ซึ่งมีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ควรได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาสได้ทางานต่อไปทั้ง
ในที่ทางานเดิม โดยนายจ้างควรเปิดให้ลูกจ้างเลือกว่าจะทางานต่อไปหรือไม่ รวมทั้งควรเปิดรับลูกจ้างใหม่ที่
สูงอายุในช่วงอายุดังกล่าวด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุของไทยมีอายุคาดหมายเฉลี่ย (Average Life Expectancy)
เพิ่มขึ้น จึงควรส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้ยังคงทางานและให้ออมด้วยตนเองต่อไป ซึ่งการเพิ่มระยะเวลาการมีงานทา
จะเพิ่มระยะเวลาการออมไปด้วย จะช่วยให้สมาชิกได้รับรายได้หลังเกษียณที่สูงขึ้น สามารถเลี้ยงดูตนเองได้
อย่างมีศักดิ์ศรีในวัยชรา และไม่ต้องตกเป็นภาระของสังคมหรือของรัฐบาลในอนาคต ในการจ้างงานผู้สูงอายุ
นั้นต้องพิจารณาถึงผลิตภาพ (Productivity) ของผู้สูงอายุที่ต้องการทางานต่อไป ซึ่งในปัจจุบันได้มีการร่าง
กฎหมายการจ้างงานผู้สูงอายุ และนโยบายของรัฐในการขยายอายุเกษียณ จาก 60 ปี เป็น 65 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความพร้อมของผู้สูงอายุด้วย
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในด้านมีรายได้เพื่อดารงชีวิตนั้น ผู้สูงอายุในชนบท ยังต้องการทางานเพื่อหา
รายได้ เนื่องจากบุตรหลานได้ย้ายออกจากครอบครัวเพื่อไปหางานทานอกพื้นที่ ในชนบท ผู้สูงอายุ เคยเป็น
หลักในการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว ดังนั้น เมื่อสูงอายุ ก็ยังต้องการทางาน เพื่อคงศักดิ์ศรีของการเป็น
เสาหลั ก ทางเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว และบุ ต รหลานได้ ย้ ายออกจากครอบครัว เพื่ อ ไปท างานนอกพื้ น ที่
ผู้สูงอายุในชนบท จะมีรายได้จาก 2 แหล่งใหญ่ คือ จากสวัสดิการรัฐ คือ เบี้ยยังชีพ และการทางานนอกระบบ
ตามกาลังความสามารถ ซึ่งมักจะเป็นงานหัตถกรรม ไม่ใช่งานเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ (ถ้ามีการทาเกษตร ก็จะ
เป็นเกษตรผสมผสาน) เป็นรายได้แบบพอเพียง มีความมั่นคงในระดับหนึ่ง ข้อดีของผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบท คือ
ยั งมีการเกื้ อกูล กัน จากเครือญาติและเพื่ อนบ้ านมาช่ว ยดูแล จึงเป็ น ความมั่ นคงทางเศรษฐกิจที่ มีลั กษณะ
“เพียงพอตามอัตภาพ” แต่มีความภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรีในการดารงชีวิต สาหรับ ผู้สูงอายุในเมือง มีความยากลา
บาในการดารงชีวิต เนื่องจากลูกหลานต้องทางาน ขาดคนดูแล เพื่อนบ้านก็ไม่รู้จั กกัน ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุ
ในเมือง ยังต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว คือ ลูกหลานที่พ่อแม่ต้องไปทางานนอกบ้าน ผู้สูงอายุในเมือง เมื่อต้อง
ทางาน ก็มักจะทาในด้าน ทาอาหาร ทาขนม ขายหารายได้ และทางานด้านจิตอาสารวมตัวเป็นกลุ่มในการทา
กิจกรรมด้านพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้รัฐควรจะดาเนินการด้านสวัสดิการผู้สู งอายุแบบถาวรหรือยั่งยืน (เช่น กรณีของ Australia) ไม่ใช่
แบบประชานิยม โดยจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือหรือมีฐานะยากจน โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกคุณสมบัติ ไม่ใช่แบบ “ทั่วหน้าทุกคน” เกณฑ์คุณสมบัติดังกล่าว อาจจะเป็น “การไม่มีที่อยู่อาศัย”
หรื อ การมี ร ายได้ ต่ ากว่ า เส้ น ความยากจนของประเทศ เป็ น สวั ส ดิ ก ารที่ ใช้ ชื่ อ ว่ า “สวั ส ดิ ก ารบ านาญ
(Pensions)” ดีกว่า “เบี้ย ยังชีพผู้ สูงอายุ ” และควรทาหน้าที่เป็น Facilitator ให้ แก่ผู้สูงอายุในการส่งเสริม
สุขภาพทีดี เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความแข็งแรงในการทางานต่อไป
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ประเด็นที่ 2 ทาไมจึงมีช่องว่างในทางปฏิบัติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดช่องว่าง คือ Political Will ทุกรัฐบาลมีนโยบายในการคุ้มครองผู้สูงอายุ แต่ใน
การดาเนินงานจะทาในลักษณะของ นโยบายประชานิยม ระบบการบริ หารจัดการในหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็
ทางานแบบแยกส่วน (compartmentalization) สาหรับการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในการทางานในปัจจุบัน
อาจมีในแง่ความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
นวัตกรรม แนวโน้มภาคธุรกิจได้เปลี่ ยนมาใช้เครื่องจักร (Capital) มากขึ้น เกิดจากนโยบายอุตสาหกรรม 4.0
ของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ส่งผลต่อตลาดแรงงานและรูปแบบการจ้างงาน รูปแบบการทางาน
และการเกิดอาชีพใหม่ ๆ เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups
บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ ยนจาก Traditional Service ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High
Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง สิ่ง
เหล่านี้ล้วนนาไปสู่การปรับตัวของธุรกิจที่ต้องการแรงงานประเภท Skilled labor มากกว่า Unskilled labor
ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เมื่อมีประสบการณ์ การทางานมากขึ้น ย่อมได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นด้วย แต่กลุ่ม Unskilled
labor เมื่ออายุมากขึ้น จะมีประสิทธิภาพการทางานน้อยลงในขณะที่เงินเดือนปรับเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่ม Skilled
labor ในวัยมากประสบการณ์ จะเพิ่ม productivity และเพิ่มกาไรให้สถานประกอบการนั้น ๆ ดังนั้นการจ้าง
งานผู้สูงอายุน่าจะมีแนวโน้มไปทางงานที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์ เช่น การเป็นที่ปรึกษา การเป็นหัวหน้า
โครงการ เป็นต้น ในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มีหลายหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง
โดยเฉพาะ หน่ ว ยงานในระดับ จั งหวัด ของกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ ที่ ให้ ก าร
สนับสนุนในด้านงบประมาณแก่หน่วยงานท้องถิ่นในการจัดตั้งและจัดทาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
หรือให้ทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับคลังภูมิ ปัญญาท้องถิ่น หรือมีกองทุนผู้สูงอายุ สนับสนุนผู้สู งอายุในการประกอบ
อาชีพ แต่ปัญหาในทางปฏิบัติ คือ กลไกในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมการทางานของผู้สูงอายุ
นั้น ยังไม่เอื้ออานวย เนื่องจากการตัดสินใจในการดาเนินงานในท้องถิ่นและการจัดสรรงบประมาณ ยังอยู่ที่
ส่วนกลาง ซึ่งต้องใช้เวลาในการพิจารณา ทาให้การดาเนินกิจกรรมในระดับท้องถิ่นไม่ทันกาลในการสนองตอบ
ต่อความต้องการหรือความจาเป็นในระดับท้องถิ่น นอกจากนั้น ระบบในการเขียนข้อเสนอโครงการที่ท้องถิ่น
ต้องการ ก็มีความซับซ้อน การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้วยการออม ในรูปของการประกั นสังคม และ
กองทุนการออมแห่งชาติ นั้ น ในส่วนของการประกันสังคมภายใต้มาตรา 40 ที่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ
นั้น ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีผู้ประกันตนมากขึ้น เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานอยู่
ในพื้น ที่ร ะดั บ อาเภอ และการเข้าหาสมาชิ กในระดับ หมู่บ้ าน แต่ กองทุ น การออมแห่ งชาติ (กอช.) ยังไม่ มี
เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นที่จะเป็นกลไกในการเข้าถึงกองทุน สาหรับการจ้างงานผู้สูงอายุนั้น กระทรวงแรงงาน
ได้มีความพยายามในการจับ คู่ผู้ ที่ต้องการทางาน และนายจ้างที่ต้องการจ้าง เป็นการอานวยความสะดวก
(Facilitation) ให้แก่ผู้ต้องการจ้างงาน (Demand) และผู้ที่ต้องการทางาน (Supply) ได้พบกัน
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ประเด็นที่ 3 แนวทางการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
รัฐต้องมีน โยบายที่ชัดเจนเป็ นรูปธรรม (Concrete policy) เกี่ยวกับการจ้างงานผู้ สูงอายุ และช่วย
ส่งเสริมให้ ภาคเอกชน/ธุรกิจให้จ้ างงานผู้สู งอายุให้มากขึ้น โดยมีการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าจ้าง/เงินเดือน เวลาการทางาน ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ต้องการทางาน ในปัจจุบันได้มีหลาย
สถานประกอบการที่ดาเนินการไปแล้ว ควรกาหนดให้การจ้างงานผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งของความรั บผิดชอบ
ทางสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ของสถานประกอบการ มีการส่งเสริมให้ มีการปรับ
ทัศนคติต่อผู้สูงอายุในทางบวก ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพในการช่วยพัฒ นาประเทศ ทั้งในส่วนของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมและให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุที่ยังมีพลัง (Active aging) ให้มีงาน
ทา เพราะการทางานทาให้ผู้สูงอายุรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
สาหรับกระทรวงการคลังได้ส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ โดยการมีพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าทางาน สาหรับเงินได้เป็นจานวนร้อยละ
100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุ เฉพาะรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้าง
ผู้สู งอายุในส่ วนที่ไม่เกิน ร้ อยละ 10 ของจานวนลู กจ้างในบริษัท หรือห้ างหุ้ นส่ วนนิ ติบุ คคลนั้น ในส่ วนของ
กระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้ระบบการจ้างงานผู้สูงอายุจะมี
ความชัดเจนมากขึ้น ทั้งตาแหน่งงาน ประเภทของงาน ลักษณะงานที่ผู้สูงอายุสามารถทาได้ การพัฒนาทักษะ
ฝีมือ การคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม โดยกระทรวงแรงงานจะดาเนินการตามแผนปฏิบัติการพร้อมกับ
การแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกับภาคเอกชนในหลายสถานประกอบการที่ได้มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุก่อนหน้านี้ไปบ้างแล้ว เพื่อให้การส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุมีประสิ ทธิภาพและเห็นผลเป็น
รูปธรรมมากขึ้น
5.3.2 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ประเด็น การคุ้มครองสิ ทธิด้านสุ ขภาพและคุณ ภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ มีการขับเคลื่อนอย่างมากใน
ปัจจุบันโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีบทบาทหลั ก ผนวกกับการบูรณาการของกระทรวงและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคม
สูงอายุในอนาคต
ดั ง นั้ น คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละนั ก วิ ช าการจ านวน 9 ท่ า น ที่ มี
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถ หรือมีบ ทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวนั้น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 ความเหมาะสมของระบบบริการสุขภาพของไทยกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ปัจจุบันการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้น จากเดิมมีการ
แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม (ดูแลตัวเองได้) กลุ่มติดบ้าน (ดูแลตัวเองได้บ้าง) และกลุ่มติด
เตียง (ต้องมีผู้ดูแล) และแบบใหม่เปลี่ยนแปลงโดยจัดกลุ่มใหม่และใช้ระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อ (seamless
care) เป็นฐานซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 Preventive long term care ได้ แ ก่ วั ย แรงงานตอนปลาย (Pre-aging) กลุ่ ม นี้ จ ะต้ อ ง
เตรียมตัวเป็น ผู้สู งอายุในอนาคตอย่างจริงจัง ต้องรู้ว่าตนต้องตระเตรียมอะไรบ้าง ต้องรับการคัดกรองโรค
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการป่วย และส่งเสริมองค์ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health literacy)
กลุ่ ม ที่ 2 Acute care กลุ่ ม ที่ มี อ าการป่ ว ย กลุ่ ม นี้ ดู แ ลรั ก ษาโดยหน่ ว ยพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุ ข ทั่ ว ประเทศ เช่ น โรงพยาบาลจั งหวั ด มี ป ระมาณ 83 แห่ ง รพ.สต. มี ป ระมาณ 9781 แห่ ง
โรงพยาบาลระดับชุมชน มีประมาณ 783 แห่ง และ ศูนย์เชี่ยวชาญผู้สูงอายุ มีประมาณ 34 แห่ง
กลุ่มที่ 3 Intermediate care กลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลระยะกลาง ภายหลังกลุ่ม Acute care เมื่อ
ได้รับการรักษาแล้ว โดยปกติจะจาหน่วยผู้ป่วยกลับบ้าน แต่กรณีผู้สูงอายุไม่ เหมือนวัยอื่น การจาหน่ายกลับ
บ้านมีความลาบาก บางรายยังต้องมีสายน้าเกลือ หรือสายออกซิเจน หากสภาพแวดล้อมของบ้านไม่พร้อมต่อ
การนาผู้ป่วยไปพักฟื้น ก็อาจมีเหตุให้ต้องกลับมารักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ซึ่งทาให้ผู้สูงอายุขาดคุณภาพชีวิต
ที่ดี ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีระบบดูแลแบบ Intermediate care กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งพัฒนาระบบ
บุคลากร โดยออกมาตรการให้ รพ.สต. หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน ร่วมดูแลผู้ป่วยจากกลุ่ม
acute care แนะนาวิธีการดูแลทั้งตัวผู้ป่วยและญาติ ก่อนส่งกลับไปพักฟื้นที่บ้าน
กลุ่มที่ 4 Long term care หลังจากผ่านการดูแลระยะกลางผู้ป่วยจะได้รับการพักฟื้นที่บ้าน ซึ่งเป็น
ระบบดูแลระยะยาวในชุมชนใช้รูปแบบการทางาน 3c คือ Care manager, care giver, และ care เข้าไปวาง
ระบบการดูแลในชุมชนแบบ Community care
กลุ่มที่ 5 Palliative Care การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถอยู่กับความเจ็บป่วย
ได้อย่างมีความสุขที่สุดและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจนวาระสุดท้าย
นอกจากนี้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็พัฒนาตามยุคสมัย ปัจจุบันเครื่องมีทางการแพทย์มีคุณภาพ
มากขึ้นการรักษามีความปลอดภัยมากขึ้น อุปกรณ์กระจายไปทั่วประเทศได้ มากกว่าเดิม ทั้งนี้มีระบบบริการ
ฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669 ทางานร่วมกับ care giver อสม. ให้คนเหล่านี้ค้นหาว่ามีผู้
มีสูงอายุในชุมชนหรืออยู่บ้านใดบ้าง มีอาการป่วยอะไร ซึ่งจะเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง รพ.สต. และใน 1 ตาบลจะมี
หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน (ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด) ข้อมูลของ รพ.สต. จะเชื่อมต่อกับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินใน
ตาบล เมื่อผู้สูงอายุเกิดภาวะฉุกเฉิน ญาติ หรือ care giver หรือ อสม. สามารถแจ้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตาบลหรือเบอร์ 1669 เส้นทางของ 1669 จะไปเข้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุจังหวัดซึ่งมีจัง หวัดละ 1 จุด และจะส่ง
ต่อไปยังหน่ วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ใกล้กับที่เกิดเหตุ โดยมีเป้าหมายในการเข้าที่เกิดเหตุ ให้ได้ภายใน 8 นาที
และรีบไปส่งยังห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเป็นอันเสร็จภารกิจของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน และ
เมื่อผู้ป่วยพ้นขีดอันตราย ภายใน 72 ชม. ผู้ ป่วยจะถูกย้ายไปยังสถานพยาบาลที่ตนเองมีสิ ทธิรักษา หน่วย
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ปฏิบัติการฉุกเฉินที่เข้าไปในพื้นที่จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ในการเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุจะไม่เหมือน
คนปกติ กรณีผู้สูงอายุหกล้มส่วนใหญ่จะมีอาการสะโพกหัก ทาให้เคลื่อนย้ายลาบาก จึงต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
และการพูดเกลี่ยกล่อมให้ผู้สูงอายุยอมไปโรงพยาบาล
ดังนั้น ในภาพรวมของระบบบริการสุขภาพค่อนข้างมีความเหมาะสม
ประเด็นที่ 2 มาตรการเกีย่ วกับการสาธารณสุขของภาครัฐ ในปัจจุบันมีปัญหาในการดูแลสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร
เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ตามลาพังมากขึ้น ประกอบกับ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีภาวะพึ่งพิงมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางถึงค่อนข้างต่า รูปแบบครอบครัวเปลี่ยนเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นมีศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุลดลง ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริ การสาธารณสุขและ
บริ การอื่น ๆ ของภาครั ฐได้อย่ างทั่ว ถึง ส่ งผลต่ อความเป็ นอยู่และคุณ ภาพชีวิต จากสภาพการณ์ ดังกล่ าว
ผู้สูงอายุจึงจาเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มสูงขึ้น สถานรับดูแลผู้สูงอายุ จึงมีความสาคัญมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมี
สถานดูแลผู้สูงอายุภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนดาเนินการอยู่ และในส่วนของภาคเอกชนนอกจากจะมีการ
ให้บริการสาหรับผู้สูงอายุแล้ว ยังมีการให้บริการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาด้านสุขภาพด้วย แต่ในปัจจุบันยัง
ไม่มีการกาหนดมาตรฐานกลางของสถานรับดูแล ยังไม่มีกฎหมายกากับดูแลให้มีคุณภาพ และยังขาดหน่วยงาน
รับ ผิดชอบการขึ้น ทะเบี ย นและกากับ ดูแ ลสถานรับดูแลผู้ สูงอายุห รือผู้ มีภ าวะพึ่ งพิ งที่ มีปัญ หาด้านสุ ขภาพ
โดยตรง ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค
แพทย์เฉพาะทางของผู้สูงอายุภายในประเทศไทยมีน้อยมาก คือ มีเพียงแค่ 40 คนเท่านั้น โดยอยู่ใน
ภาครัฐประมาณ 10 คน เอกชนและมหาวิทยาลัยประมาณ 30 คน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มาก ในขณะเดียวกัน
ปัญหาผู้สูงอายุก็มีจานวนมากขึ้น รัฐบาลต้องเร่งผลิตบุคลากรไม่เพียงแต่แพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุ แต่รวมไปถึง
บุคลากรในระบบด้วย เช่น นักกายภาพ นักกิจกรรมบาบัด แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์จิตเวช เป็นต้น
ปัญหาในเรื่องของ polypharmacy หรือการได้รับยาซ้าซ้อน เนื่องจากผู้ป่วยอาจต้องไปติดต่อแพทย์
ในหลายโรงพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทาง และทาให้เกิดปัญหาข้อมูลของหมอไม่เชื่อมโยงกัน หากรักษา
กับแพทย์หลายคนแต่อยู่ ในโรงพยาบาลเดียวกันอาจจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าต่างโรงพยาบาลอาจได้รั บยาซ้าซ้อน
ดังนั้น ข้อมูลคนไข้เป็นปัญหาสาคัญจึงอยากให้มีกระบวนการที่เรียกว่า Personal health record ให้คนไข้ถือ
ข้อมูลของตัวเอง เมื่อไปรักษาในแต่ละโรงพยาบาล แพทย์จะสามารถรับรู้ได้ว่าคนไข้ป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง รับ
ยาชนิดใดอยู่ เพื่อป้องกันยาที่ใช้ร่วมกันไม่ได้และป้องกันการจ่ายยาซ้า
ในส่วนของลักษณะการเข้ารับบริการ ควรมีการส่งเสริมเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการด้วย ซึ่ง
สิ่งนี้จะไปสอดคล้องกับเรื่องของภาระงานที่บุคลากรได้รับ เพราะภาระงานที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดความตึง
เครียด ซึ่งกรณีนี้จะพบเห็นได้ในโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นหากสามารถบริ หารจัดการภาระงานต่อผู้
ให้บริการได้จะช่วยให้คุณภาพการบริการดีขึ้น
กฎหมายที่มีดีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง ผู้สูงอายุจึงเข้าไม่ถึงสิทธิ ไม่เพียงเรื่องสุขภาพ แต่
ยังรวมถึงเรื่องอื่นด้วย เช่น รถประจาทางที่เหมาะกับผู้สู งอายุ ห้องน้าที่ยังเป็นแบบนั่งยอง ผู้สูงอายุที่ได้รับการ
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จ้า งงานภายหลั งเกษี ย ณมี น้ อ ยมาก การสอบคดี ผู้ ต้ อ งหาที่ เป็ น ผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี นั ก จิ ต วิ ท ยาหรือ นั ก สั งคม
สงเคราะห์รวมอยู่ด้วย
ประชาชนยังคงพึ่งพาหน่วยบริการมากเกินไป ภาครัฐต้องสร้างระบบ self-care ให้ประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ทั้งการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาล จากหน่วยบริการเคลื่อนที่ จาก
ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันในเบื้องต้น ลดภาวะเจ็บป่วยระยะยาว มีชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ้น ลดการ
พึ่งพาจากหน่วยแพทย์ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าหา
ประเด็นที่ 3 ปัญหาของระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้ายของไทยในปัจจุบัน
ปัญ หาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้ care giver ในแต่ล ะกรณีว่าจะตกลงจ่ายกันอย่างไร ซึ่งขณะนี้
ระบบไม่สามารถจ่ายได้ นอกจากนี้ในกลุ่มของคนที่มีฐานะก็ยัง ประสบปัญหาเรื่อง Nursing home ที่ยังไม่ได้
มาตรฐานที่ชัดเจน
พยาบาลขาดแคลนมากกว่าแพทย์ ในระบบดูแลระยะยาวต้องใช้ผู้ ดูแลมากกว่าผู้ รักษา ในขณะที่
ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติหมุนเวียนในระบบเป็นหลักล้านคน จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีมาตรการ
คัดกรองอาชีพให้แรงงานเหล่านี้มาทาหน้าที่ดูแลหรือจัดเป็นกาลังสารอง
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวยังพึ่งพาภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในอนาคตจะเป็นภาระที่ภาครัฐเกิน รับไหว
การแก้ปัญหาคือ การสร้างระบบ self-care ตามที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งควรมีมาตรการระยะยาวโดยอาจสร้าง
แรงจูงใจ เช่น การมอบรางวัลสาหรับผู้ที่มีสุขภาพดีในปีนั้น ๆ ผู้ที่ไ ม่เคยป่วยจนต้องพบแพทย์ หรือพบแพทย์
น้อยครั้ง หรือควรเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุหรือไม่ หรือลูกหลานที่ซื้อหรือสร้างบ้านให้พ่อแม่ควรได้รับส่วนลดหรือไม่
หรือให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกลุ่ม Social Enterprise มากขึ้น
นอกจากนี้ หากทุกคนยังไม่ตระหนักเรื่องการออมการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทางสุขภาพในอนาคตจะ
ลาบาก โรคที่อาจเพิ่มมากขึ้น ค่ารักษา อุปกรณ์ ที่มีราคาเพิ่มขึ้นแน่นอน ผนวกกับผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
จะต้องมีค่าดูแลที่เพิ่มขึ้นทั้งอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ จึงควรเร่งสร้างความตระหนักและสร้างพฤติกรรมการ
ออมที่ถูกต้อง
ประเด็นที่ 4 มาตรการเกี่ยวกั บการสาธารณสุขที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงโดยเร่งด่วน เพื่ อให้
รองรับกับสังคมผู้สูงอายุ
การสร้างหลักประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาล ยังมีปัญหาเรื่องโรงพยาบาลที่ให้เลือกใช้อย่าง
จากัด และไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพการบริการ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน
จึงเป็ น หน้ าที่ของรัฐในการปรับ ปรุ งและควบคุมคุณ ภาพของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่ งให้ ได้
มาตรฐาน
สถานพยาบาลทุ ก แห่ ง ต้ อ งให้ ก ารดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ เดิ น ทางมารั ก ษา เพราะการที่ ผู้ สู ง อายุ ม า
สถานพยาบาลเพื่อรอรับการรักษา หมายถึงผู้สูงอายุได้ให้ความสาคัญกับสุขภาพ ยินยอมให้หมอตรวจ การมา
โรงพยาบาลบางแห่งต้องมารอพบแพทย์ตั้งแต่เช้า ผู้สูงอายุที่มารอรับการตรวจก็ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษใน
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20-30 ปีข้างหน้าต้องเพิ่มเตียงให้ได้ประมาณ 90,000 เตียงสาหรับการเตรียมรับมือผู้สูงอายุ ผนวกกับต้องลด
การป่วยในผู้สูงอายุ เพิ่มความแข็งแรง เพราะปัจจุบันคนในสังคมแก่เร็วเกินไปทาให้เกิดภาระการพึ่งพิงในระยะ
ยาว ต้องสร้างสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมทั้งด้านอาชีพ กิจกรรม สิ่งแวดล้อม และที่อยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยให้
จานวนอุบัติเหตุลดลง สุขภาพดีขึ้น ถ้าผู้สูงอายุ เกิดอุบัติเหตุมักส่งผลที่รุนแรงกว่าคนทั่วไป ดังนั้น มาตรการที่
ควรปรับปรุง คือ
1. ร่างกายต้องแข็งแรง ต้องเดิน หรือมีกิจกรรมให้ร่างกายชินกับการเดิน
2. ต้องมีอุปกรณ์อานวยความสะดวก หรือที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3. ต้องลดการนอนโรงพยาบาล โดยจัดให้ มีทีมบริการไปเยี่ ยมบ้ าน เป็ นลดการการตั้งรับและเพิ่ ม
มาตรการเชิงรุก ตลอดจนสิทธิในการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ควรยื้อแต่รักษาไปตามอาการ
เพื่อไม่ให้ทรมานและปล่อยไปตามธรรมชาติ ส่วนเรื่องการทาการุณยฆาตเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งอาจจะต้องมี
การทบทวน
กลุ่ม Preventive long term care ต้องได้รับการส่งเสริมมากขึ้น โดยพัฒนาควบคู่กับมิติทางการเงิน
สุขภาพกับการเงินเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้และเป็นส่วนประกอบซึ่งกันและกันที่สาคัญมาก จึงต้องสร้างระบบ
สุ ข ภาพที่ มี ค วามชั ด เจนในการจ่ า ยเงิน เพราะคนส่ ว นใหญ่ ไม่ ท ราบและกั งวลเรื่ อ งค่ าใช้ จ่ ายทางสุ ข ภาพ
นอกจากนี้ ต้องสร้างองค์ความรู้ควบคู้กับการสอนวิธีค้นหาความรู้ ยุคดิจิตอลในปัจจุบันข้อมูลไม่ใช่เรื่องยาก
การหาทางเรียนรู้ด้วยตนเองจะช่วยเสริมสร้างสังคมแห่งสุขภาพได้มากขึ้น
ระบบ Intermediate care ของประเทศไทยยังอ่อนแอเนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นาน เดิมเป็นการข้าม
ขั้นจาก Acute care สู่ Long term care กล่าวคือ ถ้ารักษาแล้วในบางรายที่ไม่น่าเป็นห่วงก็จาหน่ายกลับไป
พักฟื้นที่บ้าน เพราะเตียงผู้ป่วยต้องหมุนเวียนเสมอเนื่องจากไม่เพียงพอ แต่ในกรณีผู้สูงอายุเมื่อรักษาแล้วต้อง
เฝ้าดูอาการ ตลอดจนแนะนาวิธีการดูแลตนเองแก่ผู้ ป่วยและญาติ เพื่อลดการกลับเข้ามารักษาตัวใหม่ ดังนั้น
ภายหลังการรักษาแบบ acute care ผู้ป่วยจะต้องเฝ้าระวังจะถูกส่งตัวไปที่ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลชุมชนเพื่อ
ดูแล และแนะนาแก่ญาติตามที่กล่าวในข้างต้น ก่อนส่งผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้าน
ประเด็นที่ 5 ระบบการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต่างประเทศที่มีความน่าสนใจ
นามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบของไทยได้
ประเทศออสเตรี ย มี แ ผนดู แ ลสุ ขภาพทั้ งหมด 2 แบบ คื อ national health care และ national
disability care จะมีการกาหนดความจาเป็นของการเบิ กจ่ายเงินตามความเป็นจริง ตามรายเฉพาะบุคคล
ไม่ใช่ระบบเหมาจ่าย โดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้จัดการเรื่องนี้ให้ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในการ
ประเมิน ใช้พื้นที่เป็นฐาน มีอาสาสมัครมาช่วย ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ดีกว่ามาก
ในเกาะไต้หวัน ซึ่งมีประชากรไม่มากใช้ระบบฉือจี้ คือ ระบบจิตอาสา และการระดมทุน
ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายผู้สูงอายุและทุกคนเข้าระบบออมเงินก่อนเกษียณ คือ ระบบประกันการดูแล
ระยะยาว (Long-term Care Insurance System) เมื่อเก็บเงินมาได้และถึงคราวที่ ต้องใช้บริการก็จ่ายเงิน
เพียงแค่ 10% ส่วนที่เหลือนามาจากกองทุนผู้สูงอายุที่ ออมกับกองทุนไว้ตั้งแต่วัยทางานตามเกณฑ์ที่กฎหมาย
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กาหนด จึงทาให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ นอกจากมาตรการด้านสุขภาพแล้วยัง
มีมาตรการอื่นอีก เช่น มีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้นโดยการออกกฎหมายให้ภาคเอกชน
จ้างพนักงานจนอายุ 65 ปี แบบค่อยเป็ นค่อยไป และนายจ้างสามารถลดเงินเดือนพนั กงานที่ สูงอายุได้ มี
พนักงานไม่น้อยที่ถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่ง เมื่ออายุ 60 ปี โดยยังทางานในตาแหน่งเดิม
ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ใช้ระบบประกันสังคมในการประกันสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศที่
สามารถครอบคลุมประชากรได้ทั้งหมด โดยทุกคนสามารถใช้การรักษาโดยเบิกกับประกันสังคมได้ เนื้อหาของ
การเบิกจ่ายค่อนข้างครอบคลุมในหลายเรื่อง ซึ่งมีส่วนให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ด้วย
ประเด็นที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้สูง ควรเข้ามาร่วมดูแลกลุ่มติดบ้านติดเตียง เนื่องจากผู้สูงอายุมีค่านิยมเรื่องการ
ทาบุญ และการเป็ นผู้ สูงอายุด้วยกันสามารถสื่ อสารกันได้เข้าใจมากกว่าคนวัย อื่นหรือคล้อยตามกันได้ง่าย
ดังนั้ น หากมีกลุ่ ม ที่ส ามารถดึ งผู้ มีจิ ตศรั ทธาที่ ต้องการช่วยเหลื อผู้ สู งอายุ ด้ ว ยกันก็จ ะเป็น เครื่ องมือในการ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ตลอดจนกลุ่มที่ต้องดูแลระยะยาวได้
ภาครัฐทาโดยลาพังไม่ได้ต้องมีเอกชนเข้าร่วมด้วยการสร้างแรงจูงใจ อุดหนุน ส่งเสริม จนถึงขั้นบังคับ
ในบางเรื่องที่จาเป็น
ต้องส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพให้มากขึ้ นสร้างหน่วยบริการที่รักษาและให้ความรู้ไปด้วย โดยให้
ความรู้ระดับพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ตัวผู้สูงอายุและญาติ ทั้งนี้ การเข้าถึงสุขภาพเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของทุกคน ภาครัฐต้องสนับสนุนข้อมูลให้มากขึ้น
ประเทศไทยเป็ น เมืองพุ ท ธ มีวัฒ นธรรมความกตัญ ญู รู้คุณ บิดามารดา เอกลั กษณ์ นี้ได้เปรียบกว่า
ประเทศอื่น การสร้างให้สังคมให้ตระหนักเรื่องการตอบแทนพระคุณ การดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ จะเป็นส่วนสาคัญ
ในการสร้าง self-care ลดการพึ่งพาหรือพึ่งพาแพทย์ให้น้อยที่สุดและหันมาใส่ใจตนเองและครอบครัวมากขึ้น
หรือต้องสร้างหน่วยบริการที่ไม่เพียงรักษาแต่ต้องเป็นหน่วยบริการที่ทาให้คนไม่ป่วยซึ่งกระบวนการให้ความรู้
ไม่จาเป็นต้องใช้งบประมาณมาก ท้ายที่สุดจะช่วยให้ภาวะการเจ็บ ป่วยหรือภาวะติดเตียงของประชาชนจะ
ลดลง
5.3.3 ผูส้ งู อายุกบั การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
ประเด็นการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุนั้น เป็นประเด็นที่มีความสาคัญไม่น้อย
ไปกว่าการคุ้มครองสิ ทธิผู้สูงอายุด้านสุขภาพและการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจแต่อย่างไร เนื่องจากปัจจุบัน
สถานการณ์ ด้านความรุนแรงและการละเมิดในผู้สูงอายุนั้น มี แนวโน้ มที่จะเพิ่มสูงขึ้นมาก การส่งเสริมเพื่อ
ป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้สูงอายุที่ถูกกระทาความ
รุนแรงและถูกละเมิดสิทธิ เป็นประเด็นที่ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยให้ความสาคัญมาก
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ดั ง นั้ น คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละนั ก วิ ช าการจ านวน 7 ท่ า น ที่ มี
ประสบการณ์และความรู้ความสามารถ หรือมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังกล่าวนั้น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สถานการณ์ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ ของผู้สูงอายุในปัจจุบัน และแนวโน้มใน
อนาคต
ปัจจุบัน ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ยุคที่ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้สูงอายุหรือเรียกได้ว่าเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งกาลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ในปี 2564 ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลก เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่สิงคโปร์ ก็อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวแบบเดียวกัน แต่แตกต่างกันใน
ส่วนที่ประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการเตรียมพร้อมมาก่อนในระยะยาว ทาให้พบปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุ
อยู่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะมีการละเมิดอย่างต่อเนื่องในอนาคต
การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุนั้น มีหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิทางกาย เช่นการทา
ร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืน การละเมิดสิทธิทางจิตใจ เช่น พูดจาใส่ร้าย ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึก
ด้ว ยค่า หรือ การละเมิ ดทางด้านทรัพ ย์ สิ น เช่น การขโมย ยั กยอก ฉ้อ โกงทรั พ ย์สิ น หรือ ผลประโยชน์ ของ
ผู้สูงอายุ
ในสถานการณ์การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในระดับโลกก็มีการพัฒนาไปในทิศทางที่เรียกว่าสมบูรณ์
แบบ อันเห็นได้จากการที่มีแผนปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งดาเนินการโดยองค์การสหประชาชาติ
แผนของการปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ได้มีการกาหนดในเชิงเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทัศนคติ นโยบาย รวมถึ ง การปฏิบั ติงานของเจ้าหน้ าที่ ในทุ กระดับหรื อทุ กภาคส่ ว นเพื่ อคุ้มครองสิ ท ธิของ
ผู้สูงอายุ ให้สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพและศักยภาพ โดยเป็นการเตรียมพร้อมให้ทุกคนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
อย่างมีเกียรติ มีคุณค่า โดยแผนของการปฏิบัติการนานาชาตินั้นมีการกล่าวถึงข้อเสนอแนะเพื่อเป็นหลักในการ
พัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ อยู่ 3 ประเด็นใหญ่ คือ
ประเด็น ผู้สูงอายุกับการพัฒนา หมายถึงผู้สูงอายุจะต้องเข้ามามีส่วนในการพัฒนา ขับเคลื่อนประเทศ
หรือจะต้องเป็นบุ คคลที่ได้รับประโยชน์ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความรู้ มีการศึกษาและมีอาชี พ มีงานทา มี
รายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ และรู้สึกมีคุณค่ารวมถึงมีความสามารถที่จะการใด ๆ เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อ
สังคมและครอบครัว
ในประเด็นที่สอง เป็ นเรื่องของสุขภาพ เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสาคัญของบุคคลทุกวัย โดยเฉพาะวัย
สูงอายุ โดยแผนปฏิบัติการขององค์กรสหประชาชาตินี้ได้มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสุขภาพ ลดการเกิดโรค
และอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ
ประเด็นสุดท้าย เป็นยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้ อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสมต่อชีวิตของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุมักจะมีนิสัยอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือ มีความติดบ้าน มักกล่าวเสมอว่า ฉันเกิดที่นี่ โตที่นี้ ขอตาย
ที่นี้ ดังนั้นเรื่องบ้านและสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสาคัญและส่งผลต่อสภาพจิตใจ บ้านที่
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เหมาะสมจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ มีการคมนาคมที่สะดวก เข้าถึงได้
ง่ายและราคาถูก
ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น รัฐบาลก็ได้มีนโยบายและยุทธศาสตร์มากมายในการส่งเสริม คุ้มครอง
สิทธิต่าง ๆ ของผู้สูงอายุไม่ว่าจะถูกบัญญัติไว้ในรั ฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายแม่บท หรื อกฎหมายอื่น ๆ ใน
ระดับพระราชบัญญัติ เช่น พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่กาหนดมาตรการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
ด้านที่ 1 บริการการแพทย์ตามสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วของผู้สูงอายุ คือ
ผู้สูงอายุต้องมาก่อนและถูกจัดอยู่ในช่องทางพิเศษหรือเรียกว่า Green line
ด้านที่ 2 การศึกษากาหนดสิทธิไว้ได้ กาหนดสิทธิชัดเจนและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แต่ยังเป็น
ข้อจ ากัดว่าหน่ วยงานรัฐหรือหน่ วยงานเอกชนก็ตามที่จัดการเรื่องการศึกษาของผู้สู งอายุเป็นการศึกษาใน
โรงเรียนซึ่งไม่เหมาะสม
ด้านที่ 3 การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม ตามความถนัดหรือความสามารถของผู้สูงอายุ
ด้านที่ 4 สิทธิเรื่องการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่ม
ด้านที่ 5 การให้บริการสาธารณะในประเทศไทย ซึ่งในส่วนนี้ยังมีข้อจากั ด เนื่องจากบริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ไม่ได้เอื้อต่อการใช้บริการของผู้สูงอายุ เช่น สะพานลอย ทางม้าลาย ราวจับในห้องน้าสาธารณะ
ด้านที่ 6 เรื่องของค่าโดยสาร ค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ ส่วนใหญ่ยกเว้นหรือเก็บครึ่งราคาเพียงแค่
แสดงบัตรประชาชน
ส่วนด้านอื่นรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเรื่องการทารุณกรรม การทาร้ายร่างกายหรือการฉ้อโกง
เอาประโยชน์ ทางทรั พย์ สิ น ปั จ จุ บั น ก็ มีกองทุ นยุ ติธ รรม กรมคุ้ม ครองสิ ทธิและเสรี ภ าพ ให้ การช่ว ยเหลื อ
ผู้สูงอายุ แต่ก็เป็นช่องทางทั่วไปที่คนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้สิทธิมิใช่ช่องทางพิเศษสาหรับผู้สูงอายุแต่อย่างใด
นอกเหนือไปจากบัญญัติในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ข้างต้นแล้ว สถานการณ์คุ้มครองสิทธิ
ผู้สูงอายุในปัจจุบันของไทย ยังพบว่า มีการจัดให้มีสถานสงเคราะห์สาหรับผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง มีการจัดตั้ง
ศูนย์ให้บริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุเพื่อรองรับผู้สูงอายุ ที่อยู่กับบ้านและต้องการรวมกลุ่ ม มีการจัดโครงการ
ซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้ รวมถึงการออกมาตรการทางภาษีกับลูกหรือบุตรที่ให้ดูแล อุปการะผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ แนวโน้ มของสถานการณ์ ในการคุ้มครองสิ ท ธิแก่ผู้ สู งอายุในอนาคตคือ การท าโครงการเรื่อ ง
ธนาคารเวลา โดยเป็นการส่งเสริมจิตอาสา ที่บาเพ็ญประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยนาชั่วโมงการทางานนั้น
เก็บออมเอาไว้ จากนั้นภายหลังชั่วโมงการทางานดังกล่าวก็จะถูกแลกคืนเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะมาช่วยดูแลยาม
เป็นผู้สูงอายุในอนาคต
ส่วนในแง่ของผู้สูงอายุที่ตัวคนเดียว หรือโสด (Single) ในอนาคตอันใกล้จะมีโครงการออกแบบบ้านที่
เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุที่โสดคือมีลักษณะ (Co-house) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่โสดอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สามารถมี
พื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันและดูแลช่วยเหลือกันเองได้
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ประเด็นที่ 2 สาเหตุของปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูส้ งู อายุ และหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการแก้ปญ
ั หาใน
ประเด็นดังกล่าว
(1) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยหลักแล้วผู้สูงอายุทุกจะต้องได้รับ ยกเว้นเป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ผู้สูงอายุที่มีภูมิลาเนาในเรือนจาไม่ได้รับเบี้ยยังชี พ
เนื่องจากทาง กระทรวงมหาดไทยมองว่า การอยู่ในเรือนจาถือเป็นการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ ซึ่งภายหลังมี
การทบทวนประเด็นดังกล่าวและได้แก้ไขให้ผู้สูงอายุในเรือนจาได้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพเช่นเดียวกับประชาชน
ทั่วไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเด็นนี้เป็นการเลือกปฏิบัติอย่ างหนึ่ง ซึ่งสาเหตุก็มาจากกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ของทางราชการ
(2) สาเหตุของการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุเกิดจากความไม่รู้ การศึกษาที่น้อยและการเข้าไม่ถึงสื่อหรือ
เทคโนโลยีของผู้สูงอายุที่อยู่ภายนอกกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงในการที่ผู้สูงอายุถูกเลือกปฏิบัติก็ยังไม่รู้ และ
ไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติ
(3) สาเหตุด้านทัศนคติของผู้สูงอายุและบุคคลรอบตัวผู้สูงอายุเอง เช่น ในเรื่องของการกระทาความ
รุนแรงในครอบครัว ทัศนคติของผู้สูงอายุมักคิดว่าเรื่องในครอบครัวไม่ควรเปิด เผยให้บุคคลภายนอกได้ทราบ
และบุคคลภายนอกเช่น สามี มักมองผู้สูงอายุสตรีว่าเป็นช้ างเท้าหลัง ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิด
การเลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ตามมา
(4) ปัญหาการดื่มสุรา ยาเสพติด ทาให้เกิดการทาร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศและ การทอดทิ้ง
ผู้สูงอายุ
(5) การที่กฎหมายกาหนดอายุเกษี ยณ 60 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานและ
สภาพร่างกายที่พร้อมมากขึ้นของผู้สูงอายุ รวมถึงกฎหมายประกันที่ไม่ยอมให้ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี เข้าสู่ระบบ
สวัสดิการประกันสังคมตามกฎหมาย (ในกรณีที่ออกจากเงินเดิม เพื่อเข้างานใหม่) ซึ่งทาให้ผู้สูงอายุจาเป็นต้อง
จ่ายเงินส่งตัวเองเข้าระบบประกันสังคมแทน
(6) ประเด็นเรื่องหน่วยงานที่ควรมีห น้าที่ในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว คือ ทุกหน่ วยงานของภาครัฐ
จะต้องบูรณาการกัน มีการร่วมมือ ติดต่อประสานงานกันเพื่อให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิ ทธิของผู้สูงอายุ
เป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีหน่วยงานที่เป็นแม่งานคื อมีหน้าที่หลักที่จะเป็นหลักให้กับหน่วยงาน
อื่น ๆ เช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประเด็นที่ 3 การคุ้มครองทางสังคมต่อผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนา
การคุ้มครองทางสังคมต่อผู้สูงอายุในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย ระเบียบ การประกั นสังคม
หรือการให้บริการต่างของทางภาครัฐนั้น รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะอานายความสะดวกให้ส่งเสริมสิทธิ
ประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุ เพียงแต่ยังมีข้อจากัดในทางปฏิบัติหรือการให้บริการด้ านสาธารณะบางประการที่
ยังคงไม่สัมฤทธิ์ผล เช่น สะพานลอยข้ามถนน ทางม้าลาย
เช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นจิตอาสาหรือผู้บาเพ็ญประโยชน์ใน
ชุ ม ชน ช่ ว ยดู แ ลผู้ สู งอายุ ที่ ไม่ มี ผู้ ดู แ ล ผู้ สู งอายุ ติ ด เตี ย ง รวมถึ งการเฝ้ า ระวังการละเมิ ด และก ารแสวงหา

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 355

ประโยชน์โดยมิชอบจากผู้สูงอายุและกฎหมายไทยยังมีการพัฒ นาให้ สิทธิผู้สูงอายุที่จะทา Living will เพื่อ
แสดงเจตนาของตนในช่วงระยะเวลาสุดท้ายของชีวิตในประเด็นเรื่องการรักษา เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ก่อให้เกิดความกลัว หรือความราคาญกับผู้สูงอายุเอง
ส่วนแนวทางการพัฒนานั้น นอกจากรั ฐจะช่วยแก้ไข ออกกฎหมายมาคุ้มครองทางสังคมให้ผู้สูงอายุ
แล้ว สังคมก็ควรที่ดูแลกันเอง โดยบ้านที่ใกล้ชิดติดต่อกันก็จะต้องช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดการละเมิด
สิทธิกับผู้สูงอายุ โดยอาจจะสร้างกลไกในรูปแบบของธนาคารเวลากล่าวคือ ผู้ที่มีอายุ 50 ปี ไปดูแลผู้ที่ มาอยู่
70 ปีขึ้นไป และสะสมชั่วโมงเวลาไว้ หลังจากนั้นเมื่อตนเองอายุ 70 ปี ก็จะมีบุคคลที่อายุ 50 ปีรุ่นใหม่ ๆ เข้า
มาดูแล เป็นลักษณะของการบาเพ็ญประโยชน์เวียนต่อกันไป
ทั้งนี้สิ่งสาคัญในการพัฒนาการคุ้มครองทางสังคม คือ เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทุกคนในสังคมควรที่
จะนา กฎหมาย ไปปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมที่แท้จริง และจาเป็นที่จะต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมและมีจานวนที่
เหมาะสมต่อภาระหน้ าที่ในการดูแลคุ้มครองสิทธิผู้สู งอายุทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้อาจพัฒ นาไปสู่ การกระจาย
อานาจหน้าที่ลงสู่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้กับผู้สูงอายุมากที่สุดเข้ามาคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง
ๆ ที่ ผู้ สู งอายุ ควรจะได้ ไม่ว่าจะการจั ดหาบุ คคลมาดูแลผู้ สู งอายุ จั ดสร้างศูน ย์ ดูแลผู้ สู งอายุ ในท้องถิ่น จัด
การศึกษาและการฝึ กอาชีพให้ แก่ผู้ สู งอายุ ซึ่งกลไกต่าง ๆ นี้ จะเป็ นการเสริม สร้างศักยภาพให้ ผู้ สู งอายุ ให้
ห่างไกลจาการละเมิดสิทธิจากผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอาจนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เช่น สายรั ดข้อมือ เข้ามาช่วยส าหรับผู้ สู งอายุที่ มีความพิ การแทรกซ้อน มีปั ญ หาสุ ขภาพหรือเป็ น
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเฝ้าระวังและคอยแจ้งเตื อนเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิหรือการทาร้าย
ร่างกายผู้สูงอายุ
อย่างไรก็ตามการพัฒนาการคุ้มครองทางสังคมที่ดีที่สุด คือการทาให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
และเตรียมพร้อมที่เป็นบุคคลในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการปลูกฝังทัศนคติ ความรู้ทางกฎหมายให้กับเด็ก วัยรุ่น
หรือวัยทางานเผื่อให้เตรียมพร้อมรับมือกับการเป็นผู้สูงอายุในวันข้างหน้า หากประชาชนมีความรู้ และเข้าใจได้
ว่าในอนาคตตนเองจะกลายเป็นผู้สูงอายุ ก็จะสามารถช่วยให้ปัญหาการละเมิดสิทธิ การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
น้อยลงได้
ประเด็ น ที่ 4 ขั้ น ตอนในกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ยั ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ ผู้ สู ง อายุ เช่ น การเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง หรือการได้รับความคุ้มครองในการดาเนินกระบวน
พิจารณาคดีได้อย่างเหมาะสม
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการกาหนดให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ทุกคนในประเทศ ซึ่งรัฐจะต้องจัดให้มีขึ้นอย่างมีประสิ ทธิภาพเข้าถึงได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว แต่พบว่าการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุยังมีอุปสรรคในทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้สูงอายุในปัจจุบันยังเป็น ปัญหาเพราะความรู้น้อย ผู้สูงอายุไม่
รู้ว่าตนมีสิทธิใดบ้าง ทาให้เมื่อเจอเหตุการณ์ที่ถูกหลอก ถูกเอาเปรียบหรือถูกละเมิด ผู้สูงอายุไม่ทราบว่าจะต้อง
เริ่มดาเนินการอย่างไร
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(2) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องการละเมิดทางเพศของผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน ทา
ให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่สะดวก อาย ไม่กล้าแจ้งความ
ประเด็นที่ 5 แนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ยังเป็นอุปสรรคต่อผู้สูงอายุ
(1) กฎหมายที่ให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว มีช่องว่าง ไม่มีประสิทธิภาพมาก
เพียงพอ แม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีเจตนารมณ์ในการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูผู้กระทาความรุน แรง แทนการลงโทษก็
ตาม แต่ผู้เสียหายหรือผู้ตกเป็นเหยื่อของการกระทาความรุนแรงในครอบครัวนั้นไม่กล้าร้องเรียน เนื่องจากต้อง
แจ้งความจึงกลัวว่า ผู้กระทาความผิดซึ่งเป็นสามีของตน ลูกของตนจะถูกจับ ไม่มีคนเลี้ยงดู
(2) ในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศในผู้ สูงอายุ ควรนากลไกที่ใช้กับเด็กมาใช้ กับ
ผู้สูงอายุด้วย เพราะควรถือเป็นบุคคลที่มีความพิเศษ
(3) ในเรื่องการนาผู้สูงอายุไปเป็นพยานในคดีต่าง ๆ ควรมีขั้นตอน รูปแบบที่คานึงถึงสภาพร่างกาย
และจิตใจของผู้สูงอายุ
(4) รัฐควรมีการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการนาการระงับข้อพิพาทแบบสันติวิธี เช่น การไกล่เกลี่ย การ
ประนีประนอมมาใช้กับกระบวนการยุติธรรมในความผิดเกี่ยวกับการกระทาความรุนแรงในครอบครัว หรือ
แม้แต่ความผิดทางแพ่งหรืออาญาอย่างอื่น ที่ผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทั้งในกรณีที่เป็นจาเลยหรือ
เป็นผู้เสียหาย
ประเด็นที่ 6 มาตรการที่รฐั ควรมี เช่น นโยบาย กฎหมาย การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้
ผู้สูงอายุได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
(1) รัฐควรมีนโยบายสอนความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูง อายุ โดยอาจมอบอานาจ
ให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดทา
(2) รัฐควรเพิ่มเติมกฎหมายที่กาหนดโทษในกรณีที่ผู้สืบสันดานไม่ดูแลหรือทอดทิ้งบุพการี
(3) รัฐต้องแก้ไขกฎหมายและสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานผู้สงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้ และสามารถ
ใช้สิทธิต่าง ๆ ในระบบประกันสังคมอย่างแรงงานทั่วไป
(4) รั ฐ บาลควรที่ จะสร้างกลไกทางกฎหมายส าหรั บ ผู้ สู งอายุ โดยเฉพาะ มี ห น่ ว ยงานที่ มีพ ร้ อ มทั้ ง
กาลังคน และงบประมาณที่มีความสามารถและเพียงพอต่อการรองรับการดูแลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุจานวน
มากในอนาคต
(5) รัฐจะต้องมีน โยบายในการเสริมสร้างองค์ความรู้เ กี่ยวกับการเลื อกปฏิบั ติให้ คนในสั งคมเข้าใจ
เพื่อให้เกิดการรับรู้และหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ
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5.4 สรุปผลความคิดเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้องต่อร่างรายงานโครงการฯ
เมื่อได้จัดท าร่างรายงาน “โครงการศึ กษาวิจัยเพื่ อจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายหรือ มาตรการเพื่ อ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้ สูงอายุ: กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สู งอายุ” คณะผู้วิจัยได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อร่างรายงานฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (รายละเอียดการจัดการสัมมนาแสดงอยู่ในภาคผนวก 4) ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ให้ข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงรายงานและการจัดทาข้อเสนอแนะในรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามบันทึกการ
สัมมนา ดังต่อไปนี้
นางหรรษา บุญรัตน์ (สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ): โครงการศึกษาวิจัยนี้เป็นเรื่อง
การเลือกปฏิบัติ จึงอยากให้คณะผู้วิจัยสร้างความชัดเจนในการเลือกปฏิบัติใน 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต และด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากการนาเสนอส่วนใหญ่เป็ น
เรื่องมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคมในส่วนของการ
จ้างงานค่อนข้างชัดเจนแล้ว เนื่องจากในการศึกษาบทต่างประเทศมีการบัญญัติกฎหมายเป็นการเฉพาะ
นอกจากนี้ การเลือกปฏิบัติเป็น นิยามศัพท์เฉพาะ หากสามารถสร้างนิยามการเลื อกปฏิบัติสาหรับ
ประเทศไทยได้ ตลอดจนการเลือกปฏิบัติในกรณีทางตรงและทางอ้อมได้จะช่วยสร้างความชัดเจนในการค้นพบ
ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกันมากขึ้น เช่น กรณีการเลือกปฏิบัติทางตรง ข้อกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คาสั่ง
ซึ่งออกเป็นการทั่วไป บังคับใช้กับทุกคน รัฐบาลไม่ได้มีเจตนาที่จะกีดกันผู้สูงอายุออกไป ในขณะที่การเลือก
ปฏิบัติทางอ้อม ข้อกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คาสั่ง ซึ่งได้บังคับใช้ เป็นการทั่วไปนั้น กลับกลายเป็นอุปสรรค
ต่อผู้สูงอายุ ดังนั้น การจาแนกความแตกต่างและความสอดคล้องของการเลือกปฏิบัติได้ ก็สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น
นายวีร ะชัย ก้อ นมณี (ส านั กงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.)): เรื่องการเข้าถึงสิ ทธิของ
ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ประเทศไทยได้กาหนดให้ประชาชนมี สิทธิเข้าถึงสวัสดิการสุขภาพ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง
การให้บริการทั้ง 3 ระบบทั้งในส่วนการรักษาตลอดจนการดูแลระยะยาวยังไม่มีความเท่าเทียม เช่น การดูแล
ระยะยาวของผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสิทธิเข้าถึงการดูแลระยะยาวที่ครอบคลุมถึง
การให้บริการที่บ้านของคนไข้ ในขณะที่ระบบประกันสังคมและระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้
รับบริการส่วนนี้ ลักษณะเช่นนี้ก็จัดเป็นการเลือกปฏิบั ติเช่นกัน ดังนั้น ควรสร้างความชัดเจนเรื่องความเหลื่อม
ล้าของสวัสดิการสุขภาพ 3 ระบบ และความเหลื่อมล้าในระดับโครงสร้างทางสังคมระหว่างสังคมเมืองและ
ต่างจังหวัด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ การปรับถ้อยคาในด้านข้อเสนอแนะทางสุขภาพ ด้านนโยบาย “ข้อ 2)
ปฏิรูประบบประกันสุขภาพแห่งชาติ” ถ้อยคานี้อาจหมายถึงผู้ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ
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บัตรทองเท่านั้น น่าจะใช้คาว่า “ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ” ซึ่งจะให้ความหมายรวมตลอดทั้ง
3 ระบบ
นางรัช นี บุญ เรือ งศรี (ส านั กอนามัย ผู้ สู งอายุ กรมอนามัย ): ระบบข้อมู ล ผู้ สู งอายุ ในท้ องถิ่นมีการ
รวบรวมและคัดกองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือ รพ.สต. เป็นส่วนใหญ่
ส่วนการออกนโยบายหรือการประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและสิทธิสวัสดิการยังทาได้ไม่ดี
ผนวกกับบุคลากรทางสาธารณสุขมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรสูงอายุที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการก็ควรได้รับสิทธิในฐานะผู้ให้บริการ เช่นเดียวกั บสิทธิของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นประเด็นที่
น่าสนใจหากศึกษาต่อไปในเรื่องสิทธิของผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีอะไรบ้าง และมีความเชื่อมโยงในลักษณะ
ใด มากกว่านั้นควรศึกษาในบทต่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทีย บกับประเทศไทยที่ยังขาดหรือควรเพิ่มเติม
สิ่งใดบ้าง
ส่วนการทางานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในข้อเท็จจริงยังคงพบว่า ลักษณะความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานเป็นแนวคิดที่ดี แต่ในทางปฏิบัติยังคงต่างคนต่างลงมือทา การบูรณาการจึงยังคงเป็นไปได้ยาก
นางสาวปิย ะนุช ชัยสวัส ดิ์ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการ
แพทย์): ควรเพิ่ม กรณี การเลื อกปฏิบั ติว่ามีการค้นพบกรณี ใดบ้ าง เพื่ อนาไปสู่ ข้อเสนอแนะที่มี ความความ
สอดคล้องกัน
ประเด็นสุขภาพ เรื่องการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ ภาครัฐมีบริการให้อย่างเพียงพอ แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
จะไม่เลือกใช้บริการตามสิทธิ ด้วยเหตุผลว่า การเดิ นทางไม่สะดวก เวลาไม่เพียงพอ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
หรือค่าใช้จ่ายในการไปใช้บริการไม่เพียงพอ สามารถดูแลตนเองได้ ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงนับเป็นความไม่สมดุล
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ประเด็นการรับรู้ สิทธิ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รับรู้สิทธิ เช่น การเยี่ยมบ้ าน การรักษาฟรีในกรณีที่แพทย์
วินิจฉัยว่าป่วย แต่ไม่รู้ว่าตนสามารถรับบริการอย่างอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ เช่น ฟอกเลือด ล้างไต เคมีบาบัด
หรือการผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น และไม่รู้ว่าตนจะต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิที่ใด หากไม่ไปโรงพยาบาลก็จะไม่ทราบ
จึงเป็ นประเด็นที่ต้องให้ ความสาคัญในการสร้างความรับรู้เรื่องสิทธิที่พึงได้รับ และขอบเขตที่สามารถใช้ได้
นอกจากนี้ โอกาสการเข้าถึงบริการของผู้อาศัยในเขตเมืองมีมากกว่าชนบท
ประเด็นเรื่องความรู้สึกในการเป็นเจ้าของบริการ ในต่างประเทศที่มีการศึกษา ไม่มีระบบบริการฟรี
ทุกคนมีส่วนจ่ายสมทบ จึงเกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของบริการ และเมื่อไปรักษาก็ยังต้องจ่ายเพิ่มซึ่งทาให้
ผู้สูงอายุมีการถนอมตัวป้องกันการป่วย ในขณะที่ประเทศไทยขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของบริ การ ดังนั้น จะทา
อย่างไรเพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของบริการให้มากขึ้น
ดร.ปาริฉัตร คลิ้งทอง (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ): ปัจจุบัน ภาครัฐจัดระบบการ
ออมให้ทุกคนทั้งผู้ที่อยู่ในระบบและนอกระบบ ในระบบ 5 เสาหลัก ได้แก่
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เสาหลักแรก (Pillar 0) หมายถึง สวัสดิการขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการให้เปล่าจากภาครัฐแก่ประชาชน
ทั่วไป ในประเทศไทยตอนนี้มีเพียง เบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ
เสาหลั ก ที่ 1 (Pillar 1) หมายถึ ง ระบบประกั น สั ง คมเพื่ อ บรรเทาความยากจน ได้ แ ก่ กองทุ น
ประกันสังคม ซึ่งเป็นการออมระหว่างแรงงานในระบบภาคเอกชนกับนายจ้าง และมีภาครัฐช่วยสมทบ
เสาหลักที่ 2 (Pillar 2) หมายถึง การออมภาคบังคับ ได้แก่ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือ
กบข. ซึ่งรองรับเฉพาะข้าราชการเท่านั้น โดยมีภาครัฐช่วยสมทบ
เสาหลักที่ 3 (Pillar 3) หมายถึง การออมภาคสมัครใจ ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนการออมแห่งชาติ รวมถึงการซื้อประกันชีวิตประเภทการออม
เสาหลั ก ที่ 4 (Pillar 4) หมายถึ ง การออมส่ ว นบุ ค คลที่ ไม่ อ ยู่ ในรู ป กองทุ น (Non-Pension fund)
ได้แก่ เงินฝากธนาคาร เงิน ฝากสหกรณ์ รายได้จากการลงทุน เงินได้จากครอบครัวลู กหลานที่ให้มา ทรัพย์
สมบัติต่าง ๆ
จะเห็นได้ว่าช่องทางในการมีรายได้หลังเกษียณหรือช่วงวัยสูงอายุมีหลายช่องทาง แต่ประเด็นสาคัญคือ
เพียงพอและเท่าเทียมหรือไม่ เช่น แรงงานในระบบมีหลายกองทุน ทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกันสังคม กองทุน
ส ารองเลี้ ย งชี พ ส่ ว นข้ า ราชการมี ก องทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ (กบข.) เงิน บ าเหน็ จ บ านาญจาก
กรมบัญชีกลาง ในขณะที่แรงงานนอกระบบมีเพียงกองทุนการออมแห่งชาติเท่านั้น ซึ่งคานวณแล้วว่า มีกลุ่มนี้มี
กาลังการออมเฉลี่ยเดือนละ 50-100 บาท เมื่อเกษียณจะได้รับเงินประมาณ 2,000 บาทต่อเดือนต่อคน ซึ่งอยู่
บนเส้นความยากจนพอดี ดังนั้น ความเท่าเทียมของผู้สูงอายุด้านรายได้ยังมีปัญหา
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังกาลังดาเนินการเพื่อผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึ่งจากฐานข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยประมาณ 11.4 ล้านคน มีประมาณ 4 ล้านคนที่เป็ น
ผู้สูงอายุและยากจนด้วย รัฐบาลในเวลานี้กาลั งเร่งเพิ่มมาตรการเพื่อช่ว ยเหลือเป็ นมาตรการระยะสั้ นซึ่งมี
ลักษณะเป็นเงินให้เปล่าเสียส่วนใหญ่ เช่น ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ช่วยเหลือเป็นค่าเดินทางในการไปพบแพทย์
เป็นต้น
นางสาวอรวรรณ์ คูหา (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์):
ประเด็นแรก หากสามารถนิยามการเลือกปฏิบัติของประเทศไทยได้ การวิเคราะห์จะชัดเจนมากขึ้น
ประเด็นที่สอง สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ มีการ
ทางานวิจัยด้านผู้สูงอายุและสังคมกรณีผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้ระบบการดูแลระยะยาว ข้อมูลที่ได้
จากงานวิจัยมี ดังนี้
1. การรับรู้สิทธิผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่ทราบสิทธิของตนเอง ซึ่งมีประเด็นเรื่องความแตกต่างใน
การเข้าถึงข้อมูลระหว่างในเมืองกับชนบท
2. เรื่องความเท่าเทียม สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าการรักษาสาเร็จเสร็จสิ้นได้ในการไปโรงพยาบาล
เพียงแห่งเดียว แต่หากต้องมีการส่งต่อหรือต้องไปรับการตรวจในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมากกกว่าเดิมก็
อาจจะไม่สะดวก เพราะผู้สูงอายุไม่ได้ไปคนเดียว มีญาติ และผู้ติดตาม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้น โดย
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ส่วนใหญ่ระบบบริการสุขภาพจะไม่ค่อยพบปัญหา บุคลากรสาธารณสุขก็เป็นแกนนาที่ดี มีการดึงภาคีเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนโดยเฉพาะ วัด และ โรงเรียน เข้ามาร่วม วัดเป็นตัวการสาคัญในชุมชน
เมื่อผู้มีจิตศรัทธาถวายสิ่งของ วัดจะส่งต่อให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมรับไปใช้ เป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือ
ภายในชุมชน
ประเด็นที่สาม รายได้ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุมาจากเบี้ยยังชีพเป็นหลัก ถ้ามีความพิการก็ยังมีสิทธิได้รับ
เบี้ยความพิการ แต่สิทธิในการเข้าถึงคนพิการยังมีการรับรู้น้อย
ประเด็นที่สี่ ต้องสร้างทัศนคติด้านผู้สูงอายุให้มากขึ้น ทั้งความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสม เพราะ
ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุเหมือนคนปกติได้ นอกจากนี้ ต้องทาความเข้าใจสถาบันครอบครัว เนื่องจากการดูแล
ผู้สูงอายุมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวมากที่สุด มีการสูญเสียรายได้จากการดูแล ซึ่งค่าใช้จ่ายขั้นต่า
สาหรับดูแลผู้สูงอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท แบ่ งเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และชุมชน
ช่วยเหลือกัน ประเทศไทยยังคงมีความแข็งแกร่งเรื่องความกตัญญู มีระบบบริการที่พัฒนากว่าเดิมมาก ในเมือง
ใหญ่มี nursing home มีการจ้างนักบริบาลในการมาดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดี จากการสารวจพบว่านักบริบาล
ขาดโอกาสในการทางานอื่น และรู้สึกว่ายังดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ไม่ดีพอเพราะขาดองค์ความรู้
ประเด็นที่ห้า บริการสาธารณยังมีปัญหา ความต้องการของประชาชนถูกผลักดันโดยประชาชนเป็นผู้
เรียกร้องเอง ถ้าไม่ร้องขอก็เกิดการดาเนินการใด ๆ
ประเด็นที่หก ระบบ self care เดิมมีอยู่แล้วแต่จะทาอย่างไรให้มีความทั่วถึง ยั่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อ
คนรุ่นต่อไปด้วย
นางสุรีย์ มณฑา (สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย): คนที่อยากทางานถึงอายุ 60 ปี มีจานวน
น้อย ส่วนใหญ่เกษียณที่อายุ 55 ปี สาหรับงานเอกชน และในอนาคตการทางานโดยไร้มนุษย์จะมีบทบาทมาก
ขึ้น ซึ่งสวนทางกลับการขยายอายุการจ้างงานให้เพิ่มขึ้นในเวลานี้ แม้ว่าจะเห็นด้วยกับการเพิ่มโอกาสการจ้าง
งานให้มากขึ้น แต่ก็ต้องมีการกาหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่
ได้มีการแก้ไขมาตรา 40 ให้แรงงานนอกระบบสามารถเป็นผู้ประกันตนได้ กฎหมายกาหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้
ที่อายุ 15 ปีแต่ไม่เกิน 60 ปี แต่อยากให้มีการแก้ไขโดยผู้ที่อายุเกิน 60 ปี ก็สามารถทาได้ เพื่อมี สิทธิในการ
ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นด้วย เช่น ได้รับเงินช่วยเหลือยามเจ็บป่วย เป็นต้น
ดร.เมธินี รัตรสาร (คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ): การขยายเกษียณอายุมีความต้องการจริงหรือไม่ ถ้าขยายแปลว่า สิทธิประโยชน์ที่จะ
ได้ รั บ ในวัย เกษี ย ณก็ ต้ อ งขยายออกไป ประเทศไทยยั งมองภาระงบประมาณภาครัฐ เป็ น ตั ว ตั้ ง ในขณะที่
ประชาชนไม่มีแผนการออมที่ถู กต้อง ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แท้จริงอย่างไร ภาครัฐยังคงมุ่งสร้าง
กาลังแรงงานเพื่อเสริมรายได้ แต่สวัสดิการที่ประชาชนได้รับยังไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่หรือไม่ได้รับ หากไม่
สามารถหาจุดเชื่อมโยงระหว่างภาระค่าใช้จ่า ยกับการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง ก็อาจประสบความสาเร็จในการ
แก้ปัญหา
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ในชุมชนมีการบริหารจัดการในการดูแลผู้สูงอายุที่ดีกว่าในเมือง เช่น การสร้างนวัตกรรมเพื่อความ
ปลอดภัย ให้ ผู้สู งอายุมีอุปกรณ์ ติดตัว เมื่อส่งสั ญญาณขอความช่วยเหลือ สัญ ญาณจะไปติดที่ห น่วยบริการ
ฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด และจะมีสัญญาณไฟขึ้นที่หน้าบ้านผู้ส่งสัญญาณ เพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนสามารถเข้ามาให้
การช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวช่วยให้ลูกหลานฝากผู้สูงอายุไว้กับชุมชนและสามารถออกไป
ทางานได้
นายกีรติ คุณวโรตม์ (ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค เทศบาลนครนนทบุรี): เทศบาลนคร
นนทบุรี มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร มีผู้สูงอายุที่มาใช้บริการประมาณ 50,000
คน และมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้กระจายไปตามตาบลด้วย นอกจากนี้ เรื่องการออกแบบอาคารสถานที่ เทศบาล
ได้รับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่วนภายนอกอาคารได้มีการหารือร่วมที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เช่ น กั น เช่ น การจั ด ระเบี ย บถนนและทางเท้ า ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย ต้ น ไม้ เสาไฟฟ้ า ป้ า ย
รถประจ าทาง หรือจุ ด จอดรถ จะท าอย่ างไรให้ มี สิ่ งอานวยความสะดวกส าหรับ ผู้ สู งอายุและผู้ พิ การได้ใช้
ประโยชน์มากที่สุด
นางจิตบรรจง แก้วอุบล (กองส่งเสริมการมีงานทา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน): กรมการ
จัดหางานมีโครงการขยายโอกาสการทางานของผู้สูงอายุ มีการสารวจความต้องการว่าผู้สูงอายุต้องการทางาน
ประเภทใด และได้เชิญผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาทั้งด้านอาหาร ยา เครื่อ งแต่งกายมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
ผู้สนใจ เป็นการสร้างโอกาสในการทางานให้ผู้สูงอายุอีกหนึ่งทาง
ท่า นฉัต รสุด า จัน ทร์ดียิ่ ง (คณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ): คณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษ ยชน
แห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากเด็กและผู้สูงอายุน้อยมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เกิดปัญหา ในเรื่องร้องเรียน
ที่ผ่านมาเคยมีกรณีผู้สูงอายุเกิดขึ้น เช่น กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ไม่เป็นธรรม กรณี
ผู้สูงอายุที่รับโทษอยู่ในเรือนจาไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ กรณีโครงการที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุสวางค
นิ เวศ โครงการที่ 2 ไม่จั ดทางหนี ไฟนอกอาคารส าหรั บ ผู้ พั ก อาศัย ที่ ต้อ งใช้ร ถเข็น ซึ่ งคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือจนประสบความสาเร็จ
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นอกจากการอภิปรายในที่ประขุมแล้ว คณะผู้วิจัยได้รับข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ส่งมอบให้
หลังจากการสัมมนาดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ปัญหาการเลือกปฏิบตั ใิ นผูส้ งู อายุ
1) การเลือกปฏิบัติ
ควรเพิ่มเติมนิยามของคาว่า “การเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ” ให้ชัดเจน ในความหมายที่ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจได้ว่า การเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุคืออะไร
ซึ่งอาจใช้หลักในการเลือกปฏิบัติดังนี้ หากรัฐให้บริการประชาชน 5 ประการ การเลือกปฏิบัติ
อาจหมายถึง ผู้สูงอายุได้รับเพียง 3 ประการ ยังไม่เท่ากับประชาชนทั่วไป จากเอกสารงานวิจัยข้างต้น ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสุขภาพ การจ้างงาน หรือด้านอื่น ๆ ยังไม่สะท้อนว่าเป็นการเลือกปฏิบัติจากภาครัฐ แต่เป็นในลักษณะ
ของการให้บริการสาธารณะที่ไม่มากพอ ไม่ครอบคลุม ดังนั้น จากผลการวิจัยได้ทาให้เห็น ว่า ประเทศไทยอาจ
ไม่มีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ แต่ผลจากการวิจัยทาให้พบว่ารัฐบาลจะต้องเพิ่มมาตรการหรือนโยบายเพิ่มเติม
เพื่อให้กลไกเหล่านั้นเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผู้สูงอายุเผชิญในปัจจุบันมากขึ้น
2) ด้านการจ้างงาน
ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องการเป็ นแรงงานที่มีความรู้ไม่มาก หรือมีการรับรู้น้อย จากสภาวะทาง
สั งคมที่ เสื่ อ มโทรมลง ผนวกกั บ อุ ป นิ สั ย ที่ ไม่ ช อบการเปลี่ ย นแปลง ไม่ ศึ กษากฎหมายแรงงานที่ เกี่ย วข้ อ ง
ตลอดจนการขาดวินัย ทาให้แรงงานไทยจึง ไม่มีความต้องการทางานต่อหลังจากบริษัทเกษียณอายุ (ส่วนใหญ่
ประเทศไทยอยู่ที่ 55 ปี) นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการพักผ่อนมีความต้องการอยู่กับครอบครัว ความเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจที่จะมี AI จานวนมากในไม่ช้า ผู้สูงอายุจึงไม่อาจพัฒนาได้ทัน การทางานกับคนรุ่นใหม่มีอุปสรรค เกิด
ความไม่เข้าใจกัน และสภาพร่างกายที่ทางานหนักมาโดยตลอดทั้งในเสลาและนอกเวลางาน จนสุขภาพกาย
และจิตเสื่อมโทรมเร็ว การจ้างงานในอนาคตจึงน่าจะต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงหลักเกณฑ์ มาตรการ ที่จะ
บังคับใช้
3) การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
การดูแลผู้สู งอายุระยะยาวหรื อระบบครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ สูงอายุ ควรพิจารณาว่า หาก
น ามาใช้ ในประเทศไทยจะเป็ น สิ่ งที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นหรื อ คุ้ม ครองสิ ท ธิข องผู้ สู งอายุ ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด
เนื่องจากสังคมไทยยังคงมีความเหลื่อมล้า ซึ่งจะเห็นได้ว่า บุคคลที่มีฐานะดี มีการศึกษา ย่อมจะมีความเข้าใจ
กฎหมายได้ดีกว่าบุคคลที่มีฐานะปานกลางและบุคคลที่มีฐานะยากจน ดังนั้นในการเสนอกฎหมาย ควรจะมีการ
การสนับสนุนควบคู่ไปกับการสร้างคุณธรรมหรือจริยธรรม บนพื้นฐานของสังคมไทยที่จะต้องมีความเอื้ออาธร
ต่อ กั น สร้ างจิ ต ส านึ กให้ คนรุ่ น ใหม่ ใส่ ใจผู้ สู งวัยมากยิ่ งขึ้ น มากกว่าที่ จ ะผลั ก ดั น กฎหมายเพื่ อ มาบั งคับ ให้
ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ
นอกจากนั้นในเรื่องสถานดูแลผู้สูงอายุ แม้ว่าปัจจุบันจะขาดหลักเกณฑ์ของการกากับดูแล
ควบคุมมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสาคัญ และเสนอเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อ
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พิจารณาแล้ว ส่วนเรื่องของการกาหนดค่าตอบแทนของ Care Giver ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีการ
จัดทาคู่มือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนซึ่งประกาศใช้แล้ว
4) ด้านเศรษฐกิจและสังคม
การเข้าถึงบริการด้านการเงินของผู้สูงอายุนั้น ปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีการให้
สินเชื่อบ้านโดยให้บ้านที่ปลดหนี้ต่ากว่ารายได้ ส่วนบริการอย่างอื่นที่รัฐจัดหาให้มีมากมายไม่ว่าจะเป็นการให้
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาหรับผู้มีรายได้น้อยที่ให้ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลและ
ได้รับการดูแลอันเกี่ยวกับสุขภาพจานวน 1,000 บาท ซึ่งให้เฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและมีอายุ 65 ปีขึ้นไป
รวมทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสาหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคนละ 400 บาทต่อเดือน

2. การศึกษาเกีย่ วกับสิทธิของผูส้ งู อายุในต่างประเทศ
ในการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับสิทธิข องผู้สูงอายุในต่างประเทศนั้นการเลือกประเทศเป็นสิ่งที่
สาคัญ จ าเป็ น ที่ จะต้องดูความคล้ ายกัน กับประเทศไทยด้วย ไม่ว่าจะเป็ นด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม

3. ข้อเสนอแนะทางด้านกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการแก้ไขปัญหาการเลือ กปฏิบตั ิใน
ผูส้ งู อายุ
1) ในการกาหนดมาตรการต่าง ๆ จะต้องคานึงถึงมาตรการ Thailand 4.0 ประกอบด้วย
2) ข้อ เสนอแนะต่ าง ๆ ควรค านึ งถึ งผู้ สู งอายุ ในแต่ ล ะช่ ว งวัย ที่ แ ตกต่างกั น ทั้ งในเรื่ องของ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ มาตรการภาษีส่งเสริมการจ้างงาน เป็นต้น
3) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการออมเงินเพื่อมีรายได้ที่แน่นอนยามชรา ให้ได้รับ
บานาญที่เพียงพอ ทั้ง กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินออมแห่งชาติ โดยเฉพาะประกันสังคม
ควรแก้ไขกฎหมายโดยขยายอายุผู้รับบานาญให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานในปัจจุบัน
4) การจั ดตั้ งศูน ย์ช่ วยเหลื อเบื้อ งต้ น กั บผู้ สู งอายุ ทั้ งส่ ว นท้ องถิ่ นและกรุ งเทพมหานครให้ มี
อานาจในการจ้างงาน และฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม
6) กรมการจัดหางาน จัดหาตาแหน่งงานสาหรับผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ไว้รองรับให้มากขึ้น
7) ขยายอายุสาหรับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสั งคมให้ผู้ที่อายุ
เกิน 60 ปีสามารถสมัครได้ เพื่อจะได้สิทธิเงินออม เงินขาดรายได้ยามเจ็บป่วยหรือพิการ ตลอดจนค่าทาศพ
(สาหรับทายาท)
8) ประเด็น การเลื อกปฏิ บั ติเกี่ยวโยงกั บการเข้าถึงสิ ท ธิ ดังนั้ น จึงอาจพิ จารณาปั ญ หาและ
อุป สรรค ในการเข้ าถึ งสิ ท ธิต่ าง ๆ รวมทั้ งอาจดู ก รณี ตั ว อย่ า งจากต่ างประเทศประกอบที่ น อกเหนื อ จาก
การจ้างงาน
9) ออกกฎหมายจัดให้มีผู้มีอานาจหน้าที่ในการดูแลด้านสุขภาพและการดูแลด้านกฎหมายของ
ผู้สูงอายุ
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10) ควรเสนอให้รัฐกาหนดทิศทางการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุด้วยระบบอาสาสมัครร่วมกับ
ครอบครัว และควรพิจารณาถึงค่าตอบแทนด้วย
11) ควรเสนอให้ท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ เพื่อดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้ท้องถิ่นด้วย
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บทที่ 6
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผูส้ งู อายุในประเทศไทย
จากการศึกษาจากเอกสาร พบว่า ผู้ สูงอายุมีสิทธิและเสรีภ าพในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีอายุสูงขึ้น
ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และปฏิญญาผู้สูงอายุไทย และการรับรองสิทธิ
ของผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย โดยมีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ในการรับรอง
สิทธิของผู้สูงอายุไทย และรัฐบาลไทยก็ได้ให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุในลักษณะของสิทธิเชิงบวก (Positive rights) คือ
การให้หน่วยงานของรัฐภายใต้กรอบกฎหมายที่ให้อานาจหน้าที่แก่หน่ วยงานนั้น ๆ จัดหาสวัสดิการและการ
ประกั น สั งคมที่ เกี่ ย วข้ อ งแก่ ผู้ สู งอายุ ต ามสิ ท ธิ ที่ มี ก ารระบุ ไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ และพระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู งอายุ
พ.ศ. 2546
ภายใต้การได้รับ การคุ้มครองสิ ทธิ จากปฏิญญาสากลและกฎหมายไทย ในการศึกษาสารวจข้อมูล
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบั ติ และการรับรู้สิทธิของผู้สูงอายุตามที่ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พบว่า กลุ่มตัวอย่ างผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบัติ
จากบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว บุคคลในชุมชนที่เป็นเพื่อนบ้านหรือบุคคลอื่นในพื้นที่ อยู่อาศัย
สถานที่ทางานที่เป็นนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้อง และจากบุคคลในสังคมที่เป็นเจ้าหน้าที่รั ฐและบุคคล
ทั่วไป ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนน้อย ถ้าเกิดจากบุคคลใกล้ชิด จะเป็นการทา
ร้ายโดยวาจา การทอดทิ้งละเลย การทาร้ายร่างกาย จะเกิดจากคู่สมรส และการขโมยเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ
จะเกิดจากลูกหลาน การเลือกปฏิบัติจากบุคคลภายนอกครอบครัวนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการทาร้ายโดยวาจา
หรือการแสดงกิริยาดูถูก หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในสถานที่ทางานหรือการเข้าใช้บริการทางการแพทย์
หรือบริการขนส่งสาธารณะ
ในประเด็ น ของการรั บ รู้ สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ที่ ได้ รั บ การคุ้ ม ครองภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ
พ.ศ. 2546 นั้น ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มอายุรับ รู้สิทธิ ในการได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนมากที่สุด
ลาดับรองลงมา คือ สิทธิในการได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็ว การช่วยเหลือ
ด้านค่าโดยสารยานพาหนะ การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยใน
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะอื่น ๆ การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม
และการรวมกลุ่มในลั กษณะเครือข่าย การสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ การประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่
เหมาะสม การศึกษา ศาสนา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม
หรือถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง และการให้คาปรึกษา แนะนา ดาเนินการในทางคดี หรือแก้ไขปัญหา
ครอบครัวนั้น สัดส่วนของผู้สูงอายุในทุกกลุ่มวัยที่ตอบว่า รับรู้มีต่ามาก แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 60
ไม่รับรู้ถึงสิทธิด้านกระบวนการยุติธรรม และสิทธิในการจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ตามความจาเป็น
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ในขณะเดียวกัน จากการทบทวนเอกสาร จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุม ระดมความคิดเห็น
Focus group ก็พบว่า มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยการกาหนดอายุเกษียณไว้ที่ 60 ปี หรือ
55 ปี ในการจ้างงานภาคเอกชน และในการจัดระบบประกันสังคม ระบบบาเหน็จบานาญ และระบบประกัน
สุขภาพ ก็จากัดอยู่ในกลุ่มในวัยทางานที่อยู่ในระบบการจ้างงานที่มีนายจ้างทั้งที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชน แต่
ไม่ได้ครอบคลุมผู้สูงอายุที่ทางานประกอบการเองหรือทางานในภาคเกษตร หรือประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งอยู่
นอกระบบการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุจากภาครัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นการให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่
ไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างงานในภาครัฐและภาคเอกชน เช่น โครงการเบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุทุกคนที่ไม่ได้อยู่
ในระบบการจ้างงานในภาครัฐและภาคเอกชน หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกส าหรับ ผู้ สู งอายุ ภ ายในอาคารสาธารณะ โครงการการลดค่าโดยสารสาธารณะแก่ผู้ สู งอายุ ระบบ
ประกั น สั งคม ระบบบ านาญ ระบบประกั น สุ ข ภาพ รวมทั้ งโครงการด้ านสวัส ดิ ก ารสั งคมที่ มี อ ยู่ นี้ มี ก าร
ดาเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทางบวกต่อผู้สูงอายุ แต่
ในขณะเดียวกัน ก็เกิดการเลือกปฏิบัติทางอ้อม คือ ผลกระทบจากการกาหนดโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการ
ให้ประโยชน์ แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่มที่ทางานอยู่ในระบบการจ้างงาน แต่ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มที่
ทางานอยู่น อกระบบการจ้างงาน หรือกลุ่มที่ภ าครัฐกาหนดให้เป็น “คนยากจน”หรือ “มีรายได้ต่า” แต่ไม่
ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป ซึ่งอาจพิจารณาถึงโครงการเหล่ านี้ว่า เป็นการดาเนินการที่มีการปฏิบัติ ที่ไม่
เสมอภาค หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้สูงอายุไทยได้
ดังนั้น ในบทนี้ จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการถูกเลือก
ปฏิ บั ติ เพื่ อ เสนอแนะนโยบายและมาตรการในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ สู งอายุ จ ากการเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นในการวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอแนะเป็น
5 ประเด็น ได้แก่ การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสังคม (6.1) การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้าน
สุ ขภาพและคุณ ภาพชี วิต (6.2) การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อผู้ สู งอายุ ในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิในกระบวนการยุ ติธ รรม
(6.3) นาไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ (Convention on the
Rights of Older Persons) ของประเทศไทยในอนาคต (6.4) และข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งขาติ (6.5) โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละ
ประเด็น ดังต่อไปนี้
6.1 การเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผูส้ ูงอายุดา้ นเศรษฐกิจและสังคม
6.1.1 วิเคราะห์ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูส้ งู อายุด้านเศรษฐกิจและสังคม
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ไ ทยจากการเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ อายุ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม
จะวิ เคราะห์ ภ ายใต้ ก รอบของการคุ้ ม ครองที่ ส รุ ป ได้ ม าจากกรณี ศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best practice)
จากต่างประเทศในบทที่ 3 ที่สรุปเป็นองค์ประกอบของการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติใน
2 ด้ าน ห ลั ก ได้ แ ก่ ก ารจ้ างงาน (Employment) แ ล ะค ว าม มั่ น ค งท างสั งค ม (Social Security)
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ซึ่งประกอบไปด้ว ย 3 องค์ ป ระกอบย่ อย คื อ การประกั น สั งคม (Social insurance) การประกั น สุ ข ภาพ
(Health Insurance) และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม โดยภายใต้ ก ารประกั น สั ง คม จะเป็ น ระบบประกั น ชราภาพ
ที่มีกองทุนประกันสังคม ที่ประกอบไปด้วย กองทุนชราภาพและผู้อยู่ข้างหลั ง และกองทุนประกันการพิการ/
การไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นแหล่งทุนที่ผู้ประกันตนได้มีส่วนร่วมในการจ่ายจากรายได้ในขณะที่ทางานทั้งที่อยู่
ในระบบการจ้างงานและนอกระบบการจ้างงาน ที่เป็นค่าจ้างเงินเดือน หรือรายได้จากการประกอบการเอ ง
กองทุนจะมีการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนเมื่อเกษียณและ/หรือเมื่อเสียชีวิต คู่สมรสหรือบุตรที่อยู่ข้างหลังก็มี
สิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมทั้งเมื่อผู้ประกันตนพิการหรือไร้ความสามารถ เช่นเดียวกันกับการประกันสุขภาพ
จะมีระบบประกันสุขภาพที่ผู้ประกันจะได้รับผลประโยชน์ เมื่อเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก
หรือคนไข้ในโรงพยาบาล สาหรับสวัสดิการสังคมนั้น ผู้สูงอายุไม่ต้องจ่ายหรืออาจจะจ่ายในบางส่วนโดยการ
สนับสนุนอุดหนุนจากการใช้บริการที่จัดให้โดยรัฐผ่านหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังทีแ่ สดงไว้ในรูปที่ 26
รูปที่ 26 โครงสร้างการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

จากการศึ กษากฎหมาย นโยบายและมาตรการที่ เกี่ ยวข้ อง พบว่ า มี ปั ญ หาและอุป สรรคในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
6.1.1.1 การขาดกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผูส้ ูงอายุวา่ ด้วยการเลือกปฏิบัตใิ นการจ้างงาน
ในระบบการจ้างงานที่มีนายจ้างไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน พบว่า มีการกาหนดอายุเกษียณ
ไว้อย่างเป็นภาคบังคับที่อายุ 60 ปี และที่ไม่เป็นภาคบังคับจะอยู่ที่ 55 ปี ในขณะที่ในประเทศอื่นที่ได้ศึกษา ได้
มีการขยายอายุเกษียณเป็น 65 ถึง 67 ปี หรือมีการยกเลิกระบบเกษียณอายุภาคบังคับ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุ
ที่ต้องการทางานจะได้มีโอกาสได้งานทา สาหรับประเทศไทยยัง การขาดกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุว่า
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ด้ ว ย ก ารเลื อ ก ป ฏิ บั ติ ใน ก ารจ้ างงาน โด ย เฉ พ าะ ดั งเช่ น ก ฎ ห ม าย ม าต รก า รก ารจ้ างงาน
(The Employment Measure Act - EMA) และ กฎหมายว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงด้ า นการจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ
(The Act Concerning Stabilization of Employment of Older Persons) ของญี่ ปุ่ น หรื อ กฎหมายสิ ท ธิ
พลเมื อ ง (Civil Rights Act) และกฎหมายการเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ อายุ ในการจ้ างงาน (Age Discrimination in
Employment Act) ของสหรัฐอเมริกา หรือ พระราชบัญญัติเกษียณอายุและการจ้างงานใหม่ (Retiement
and Reemployment Act) ของสิงคโปร์ เป็นต้น
ประเทศไทยมีการรับ รองสิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคลไว้อ ย่างกว้าง มิได้ระบุ เป็ นการ
เฉพาะถึงสิทธิของผู้สูงอายุแต่อย่างใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เช่น มาตรา 74
วรรคหนึ่ง ที่ระบุเพียงคาว่า “ประชาชน” และ “แรงงาน” สาหรับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เป็น
กฎหมายที่ได้ตราขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุใน
ด้านการประกอบอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพ และอยู่ในการบังคับใช้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปบัญญัติเพิ่มเติมในกฎกระทรวงหรือระเบียบ
ให้สอดคล้อง ซึ่งจะดาเนินการหรือไม่ เมื่อใด ก็ขึ้นอยู่ กับความพร้อมของกระทรวงหรือหน่วยงานนั้น ดังเช่น
กระทรวงแรงงาน มีพระราชบัญญัติแรงงาน ในการคุ้มครองแรงงาน แต่เป็นการคุ้มครองแรงงานที่อยู่ในระบบ
การจ้างงานที่มีนายจ้างในภาคเอกชน จึงไม่ครอบคลุมการคุ้มครองแรงงานในภาคนอกระบบการจ้างงานและ
แรงงานสูงอายุ นโยบายการจ้างงานหรือการสร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ไม่ใ ช่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
แรงงานที่มีอยู่
ในขณะที่ กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุนั้น จะเป็นการคุ้มครองในลักษณะของการประชาสงเคราะห์ที่แตกต่างจากการจ้าง
งานที่มีเงื่อนไขการจ้ างงานที่กาหนดโดยนายจ้างภายใต้กฎหมายแรงงานของกระทรวงแรงงาน ในกรณี นี้
อาจเรี ย กได้ ว่ า เป็ น ปั ญ หาการแยกส่ ว นความรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
(Compartmentalization) ของระบบราชการไทย เพราะผู้ สู ง อายุ ที่ มี งานท าในระบบการจ้ า งงาน และ
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือ สังคมก็จะได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐ แต่ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ที่อยู่
นอกระบบการจ้างงานหรือประกอบการเองก็จะไม่มีหน่วยงานรัฐใดมาดูแลหรือคุ้มครองสิทธิ
6.1.1.2 การขาดระบบความมัน่ คงทางสังคมของผูส้ ูงอายุที่ครอบคลุม
ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุโดยการสร้างความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุในต่างประเทศที่
เป็นกรณีศึกษา จะเป็นระบบการคุ้มครองในลักษณะของการประกันสังคมและประกันสุขภาพที่ครอบคลุม
ผู้สูงอายุที่มีงานทาทั้งที่มีนายจ้างหรือมีการประกอบการเองรวมทั้งผู้ที่อยู่ข้างหลังและเมื่อผู้สู งอายุพิการหรือไร้
ความสามารถ ซึ่งเป็นการประกันความเสี่ยงที่จะไม่มีรายได้เพียงพอในการดารงชีวิตเมื่อต้องการหยุดทางาน
หรือเกษียณ หรือการรักษาพยาบาลระยะยาวหรือระยะสุดท้ายของชีวิต หรือพิการ/ไร้ความสามารถในการ
ดาเนินชีวิต (ดูรูปที่ 26) ความมั่นคงทางสังคมเป็นระบบที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมโดยภาคบังคับและโดยสมัครใจใน
การจ่ า ยเบี้ ย ประกั น จากรายได้ ที่ ได้ รั บ ในขณะที่ มี งานท า นอกจากนั้ น ยั งมี ก ารคุ้ ม ครองในลั ก ษณะของ
สวัสดิการสังคมที่รัฐเป็นผู้จัดให้บริการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
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ให้ ส ามารถดารงชีวิตอย่ างมี ศักดิ์ศ รี ทั้งการช่ว ยเหลื อ ทางด้ านการรักษาพยาบาล โภชนาการด้ านอาหาร
ที่อยู่อาศัย เป็นต้น
สาหรับประเทศไทย การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจะเน้นด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุบนฐานของ
แนวคิดว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบาง เนื่องจากมีฐานะยากจน ไม่มีทีอยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล หรือถูก
ทารุณกรรม หน่วยงานรัฐที่มีบทบาทหลักในการคุ้มครองผู้ สูงอายุกลุ่มเปราะบางนี้ คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของการประกันสังคม เป็นการคุ้มครองแรงงาน
ภายใต้กฎหมายแรงงานโดยกระทรวงแรงงาน และจัดตั้งกองทุนประกันสังคมเพื่อคุ้มครองแรงงานในกรณีที่
แรงงานเจ็บ ป่ วยและเกษีย ณ ซึ่งเป็ นการประกันสุ ขภาพและการประกันชราภาพ โดยนายจ้างและลู กจ้ าง
ร่วมกันจ่ายเบี้ยประกันสังคม อย่างไรก็ตาม ระบบประกันสังคมของประเทศยังไม่เป็นสากล เนื่องจากเป็น
ระบบประกันสังคมของแรงงานในระบบการจ้างงาน หากอยู่ในภาครัฐก็จะมีกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(กบข.) หรื อในภาคเอกชนก็ จ ะมี กองทุ น ประกั น สั งคมที่ จ่ายผลประโยชน์ ในกรณี ช ราภาพ ที่ เรี ยกว่า เงิน
บาเหน็จ หรือเงินบานาญ แต่สาหรับกรณีของแรงงานนอกระบบการจ้างงาน หรือ ผู้ประกอบการของตนเอง
ยังไม่มีระบบบานาญ ถึงแม้รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกาลังพิจารณาจัดตั้งกองทุ น
บ านาญ แห่ ง ชาติ ก็ ไ ม่ ทั น คุ้ ม ครองผู้ ที่ สู ง อายุ ที่ เ กษี ย ณ แล้ ว ในปั จ จุ บั น อาจจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
กลุ่มประชากรในวัยทางานที่จะเกษียณในอนาคต
ดังนั้นในการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางสังคม ยังเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุที่
มีระบบประกันสังคมและประกันสุ ขภาพเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยทางานอยู่ในระบบการจ้างงานจากภาครัฐ
และภาคเอกชน แต่ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ทางานอยู่นอกระบบการจ้างงานหรือประกอบกิจการของ
ตนเอง
6.1.1.3 การขาดหลักเกณฑ์ด้านรายได้เพื่อรับสวัสดิการสังคมเพื่อลดการใช้ดลุ ยพินจิ
การรับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่เป็นที่รับรู้ของผู้สูงอายุทุกคน คือ เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ซึ่ง
เป็นสวัสดิการครอบคลุมผู้สูงอายุทุกคน (Universal coverage) ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ที่
ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต.297 อย่างไรก็ตาม
ในการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุที่ “ยากจน” หรือ “รายได้ต่า” ยังขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือก
ผู้สูงอายุ สาหรับการคัดเลือกผู้เข้ารับสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ โดยใช้เกณฑ์ “อายุ” นั้นชัดเจน เพราะมีการระบุ
ไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ว่า ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ “60 ปีขึ้นไป” แต่ในส่วน
เกณฑ์ “ยากจน” หรือ “รายได้ต่า” จะใช้เกณฑ์อะไรและอย่างไร ในปัจจุบันมีการกาหนดคุณ สมบั ติของ
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ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิ เศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ
หรือเทศบาล อบต.จัดให้เป็นประจา.

370 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
ผู้ลงทะเบียนคนจนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ298 แต่ในขณะเดียวกัน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มีการจัดทา “เส้นความยากจน (Poverty line)” คือ รายได้ต่อคนต่อเดือน เพื่อรายงานสถานะความยากจน
จากรายได้ต่อหัวทุกปี299 ในขณะที่ในประเทศต่าง ๆ ที่ศึกษาจะมีเกณฑ์ในการกาหนดความยากจนหรือรายได้
ต่าไว้ชัดเจน ที่เรียกว่า “Poverty Threshold” หรือ “Minimum Income Threshold” เป็นการลดการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริห ารจัดการคัดเลื อกคุณ สมบัติของผู้รับสวัสดิการของรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลการ
ลงทะเบียนคนจนจะเป็นการเริ่มต้นของการทาสถิติข้อมูลคนจนเชิงประจักษ์ หากมีการดาเนินงานต่อไปเพื่อ
จัดทาระบบสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานสากล
6.1.1.4 การไม่มีหน่วยปฏิบตั ิงานในระดับท้องถิ่น
การไม่มีหน่วยปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่นของกระทรวงที่รับผิดชอบงานด้านคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม
การเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงานอยู่ในระดับจังหวัด ยกเว้น กระทรวงสาธารณสุขที่มีหน่วยงานปฏิบัติในระดับ
อาเภอ ทาให้การปฏิบัติงานความคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุต้องเป็นการขอความร่วมมือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน่ วยปฏิบัติงานถึงในระดับหมู่บ้านและชุมชน แต่ไม่มีบทบาท
หน้ าที่ โดยตรงในการคุ้มครองสิ ท ธิของผู้ สู งอายุด้านเศรษฐกิจและสั งคมในการจ้างงาน การประกัน สังคม
ยิ่งกว่านั้น วิธีการงบประมาณก็เป็นการกระจายงบประมาณไปตามโครงการของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกิดปัญหา “การรินไหลของงบประมาณ” ที่ไปหยุดอยู่ที่ระดับจังหวัด/อาเภอ แต่ไม่สามารถลงไปถึงในระดับ
ท้องถิ่นได้ทัน เวลาตามความต้องการในท้องถิ่น รวมทั้งการใช้งบประมาณเพื่อโครงการสาหรับผู้ สูงอายุใน
ท้องถิ่น หน่วยงานในระดับท้องถิ่นไม่สามารถใช้งบประมาณผิดประเภทและข้ามโครงการระหว่างหน่วยงาน
กลางได้
6.1.1.5 การขาดระบบการดูแลระยะยาวและระยะสุดท้าย
การขาดระบบการดูแลระยะยาวและระยะสุดท้ายสาหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นระบบสาหรับผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยเฉพาะการบริหารจัดการกิจการในส่วนผู้ให้บริ การ การพัฒนาบุคลากรใน
การเป็นผู้ดูแล (Care givers) ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย การช่วยเหลือหรือสนับสนุน
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“ก.คลัง ย้าเปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ 3 เม.ย.-15 พ.ค. แจงยิบคุณ สมบัติ 5 ข้อ 1.ต้องมีสัญชาติไทย 2.อายุ
ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้ น ไป 3.ว่า งงาน หรือ มี รายได้ในปี 2559 ไม่ เกิ น 100,000 บาท 4.ไม่ มี สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิน ได้ แ ก่ เงิน ฝาก
ธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าวจะต้องมีจานวน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 5.ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ กรณีที่มีบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่อาศัยอย่างเดียว ต้องมี
พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตารางวา กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร หรือหากเป็นที่ดินที่
ไม่ทาการเกษตรต้องมีไม่เกิน 1 ไร” สืบค้นจาก https://www.tcijthai.com/news/2017/09/current/6817.
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ในปี 2559 เส้นความยากจนของประเทศ เท่ ากับ 2,667 บาท/คน/เดือน ในเขตเทศบาล เท่ากับ 2,902 บาท/คน/
เดื อ น และนอกเขตเทศบาล เท่ า กั บ 2, 425 บาท/คน/เดื อ น สื บ ค้ น จาก http://social.nesdb.go.th/SocialStat/
StatReport_Final.aspx?reportid=854&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=59

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 371

สมาชิกในครอบครัวที่ต้องออกจากงานมาทาหน้าที่ดูแล เป็นต้น กล่าวคือ ระบบประกันสังคมและระบบการ
ประกันสุขภาพในปัจจุบันของประเทศไทย ยังไม่ได้ครอบคลุมการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
6.1.1.6 การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
การขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ทั้งในภาคประชาสังคม
ซึ่งได้แก่ องค์กรไม่แสวงหากาไร และภาคเอกชน ซึ่งจากผลการสารวจการใช้บริการต่าง ๆ ที่จัดให้โดยภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากาไร ผู้สูงอายุทั้งหมดตอบว่าไม่เคยเข้าใช้บริการขององค์กรไม่แสวงหากาไร
เลย (มีเพียง 1 รายที่ตอบว่าใช้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมและอีก 1 รายได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรม)
สาหรับภาคเอกชนมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการด้านต่าง ๆ สูงสุด ประมาณร้อยละ 30 เท่านั้น และ
เหตุ ผ ลที่ ส าคั ญ อั น ดั บ แรกของการไม่ เข้ าใช้บ ริการของภาคเอกชน คื อ ค่าใช้ จ่ ายสู ง ประเทศไทยยังขาด
ภาคเอกชนที่จะดาเนินการในลักษณะของวิสาหกิจหรือธุรกิจที่ไม่แสวงหากาไร (Social enterprises) ในการ
จัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เช่น โครงการดูแลผู้ สูงอายุที่บ้าน โครงการโภชนาการสาหรับผู้ สูงอายุ (เช่น Mealon-the-wheel) เป็นต้น
สาหรับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ คู่สมรส หรือบุตร
หลานที่มีงานทาแต่ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ บุคคลเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการ
คุ้มครองหรือช่วยเหลือจากนโยบายหรือมาตรการใด ๆ ในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วม มีมาตรการจูงใจทางภาษี
คือ การลดหย่อนภาษีในกรณีเลี้ยงดูบุพการี ในกรณีที่บุพการีไม่มีรายได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ มาตรการจูงใจพอที่จะ
ช่วยให้บุคคลเหล่านี้ไม่เกิดปัญหาขาดรายได้และเกิดความเครียดที่อาจนาไปสู่การทาร้าย การละเลย หรือการ
ทอดทิ้งผู้สูงอายุ
สาหรับในกรณีของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ก็ยังมีปัญหาในด้านมาตรฐานการทางานและการไม่
มีแรงจูงใจทางการเงิน เนื่องจากการทางานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในกรณีที่
ได้รับก็เป็นค่าตอบแทนที่ต่ามาก ปัจจุบัน กรมกิจการผู้ สูงอายุ ได้ทดลองเริ่มใช้ระบบธนาคารเวลาในพื้นที่
นาร่อง โดยประกาศหาผู้ ลงทะเบี ยนทางานดูแลผู้สูงอายุ โดยนาเวลาที่อาสาสมัครดูแลผู้สู งอายุ ฝากไว้ใน
ธนาคารเวลา และสามารถถอนเวลาที่ฝากไว้คืนในเวลาที่สูงอายุและต้องอาศัยการดู แลเป็นโครงการที่พึ่งได้
เริ่มต้นในกลางปี 2561300 และอยู่ในขั้นการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครเท่านั้น
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กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงนาแนวคิดธนาคารเวลาจากต่างประเทศ เช่น สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ
ญี่ปุ่น เป็นต้นมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีจานวนเพิ่ มมากขึ้นในประเทศไทย โดยได้ดาเนินการทาบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการดาเนินงานธนาคารเวลาสาหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ที่เป็นพื้นที่นาร่อง จานวน 42 พื้นที่ 28 จังหวัด และในพื้นที่เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีเจตจานงที่จะ
ส่ ง เสริ ม ค วาม ร่ ว ม มื อของภ าคส่ วน ที่ เ กี่ ย วข้ องเพื่ อส่ ง เส ริ ม ให้ คน ใน สั ง ค ม ดู แ ลซึ่ งกั น และกั น (สื บ ค้ น จาก
http://www.dop.go.th/th/gallery/1/1862) ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://www.dop.go.th/th/news/8/1180
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6.1.1.7 นโยบาย กฎหมายที่เป็นมิตรต่อผูส้ ูงอายุ
การขาดนโยบายและมาตรการ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อ
ผู้สูงอายุ กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารสาหรับผู้สูงอายุ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน
อาคาร ไม่ มี ด้ า นนอกอาคารสถานที่ ที่ เ รี ย กว่ า “Universal Design” กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวม และ พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2518 เฉพาะที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นที่จ ะช่วยให้ ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและการเดินทาง
ติดต่อสาหรับการดารงชีวิตประจาวันได้อย่างปลอดภัย
6.1.1.8 ทัศนคติต่อผูส้ งู อายุ
ทัศนคติ หรือ มายาคติ ที่มีต่อผู้สูงอายุทั้งตัวของผู้สูงอายุและบุคคลรอบข้าง รวมทั้งภาครัฐที่มอง
ผู้สูงอายุไทยเป็น “ภาระ” (Burden) มากกว่าเป็น “ทรัพย์” (Assets) ซึ่งการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในกรณี
ของการเลือกปฏิบัติโดยรัฐจะเป็นในลักษณะของการเข้าไปให้ความช่วยเหลือการให้สวัสดิการเป็นส่วนใหญ่
เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้อ่อนแอ เปราะบาง เพราะยากจน ถูกทอดทิ้ง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การสารวจความคิดเห็นของผู้สูงว่าข้อดีของการสูงอายุอันดับแรก คือ การได้รับสวัสดิการจากรัฐ (ตามมาด้วย
การมีเวลาให้กับครอบครัวและตนเอง ได้รับการยอมรับและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม) ในขณะที่ข้อเสีย
ของการสูงอายุ คือ สุขภาพเสื่อม ฐานะทางเศรษฐกิจแย่ลง สังคมดูถู กเหยียดหยาม และการขาดการดูแลหรือ
การพึ่งพาลูกหลาน
6.1.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูส้ งู อายุด้านเศรษฐกิจและสังคม
จากประเด็นวิเคราะห์ ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดทาข้อเสนอแนะแบ่งเป็น ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ301 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดาเนินการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
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เหตุผลที่นาเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีตัวแทนระดับรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สูงอายุ มติของคณะกรรมการฯ น่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆได้ สาหรับ พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 4 ได้กาหนดให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(3) ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัม ภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรอง
ประธานกรรมการ คนที่สอง
(4) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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6.1.2.1 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
1. ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรอง
การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุในการจ้างงาน และการสร้างความมั่นคงทางสังคมที่แบ่งเป็นระบบประกันสังคม
ระบบประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมผู้สู งอายุที่ทางานในระบบการจ้างงานและนอกระบบการจ้างงาน รวมทั้ง
การประกอบการของตนเอง นอกเหนือจากการให้สวัสดิก ารจากภาครัฐ โดยกระทรวงแรงงานสามารถเป็น
หน่ ว ยงานหลั กในการปรั บ ปรุงเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ย วข้อง โดยต้องเปลี่ ย นคาจากัดความของแรงงานให้
ครอบคลุ มแรงงานผู้ สู งอายุ และกระทรวงการคลั ง เป็ นหน่ ว ยงานหลั กอีกหน่ ว ยงานหนึ่ งในการปรับปรุง
กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติและกฎหมายบานาญแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
สาหรับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ เป็ นหน่ วยงานร่วมในด้าน
ประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม ทั้ง 4 หน่วยงานนี้จะร่วมกันพิจารณาว่าจะประสานผลประโยชน์ให้แก่
แรงงานทั้งที่อยู่ในระบบการจ้างงานและนอกระบบการจ้างงานอย่างไร จึงจะครอบคลุมผู้สูงอายุ ผู้อยู่ข้างหลัง
และเมื่อพิการ/ไร้ความสามารถ ซึง่ เป็นการบูรณาการงานประกันสังคม และประกันสุขภาพเข้าด้วยกันของทั้งสี่
กระทรวงในการปรับปรุงกฎหมายในลักษณะของการสร้างความมั่นคงทางสังคม เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
2. ควรออกกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ในลักษณะของกฎหมายการจ้างงาน
ของผู้ สูงอายุญี่ ปุ่ น และกฎหมายการต่ อต้านการเลื อกปฏิบัติในการจ้างงานของสหรั ฐอเมริกา หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงแรงงาน โดยมีการประสานงานร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกั บงานในด้านการคุ้มครอง การ
ส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ จานวนไม่เกินห้าคน
(6) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จานวนไม่เกินห้าคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สานักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และผู้อานวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็ นผู้แทนองค์กรเอกชนตาม (5) ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งองค์กรเอกชนได้เลือก
กันเอง และการแต่งตั้ งกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ให้ แต่ งตั้งจากบุ คคลซึ่งไม่เป็ นข้ าราชการที่ มีตาแหน่ งหรือเงิน เดื อนประจ า
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เว้นแต่เป็น
ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกและการพ้นจากตาแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชนให้เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กาหนด ทั้งนี้ โดยให้กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ดาเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (6)
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3. ควรออกกฎหมายเกี่ย วกับ ความมั่นคงทางสังคม (Social Security Act) ที่ครอบคลุม การ
ประกันสังคม การประกั นสุขภาพ โดยกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลั ก ในการประสานงานบูรณาการ
ร่ ว มกับ กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงมหาดไทย
4. ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการวางผังเมืองเฉพาะที่เป็นมิ ตรต่อผู้สูงอายุในระดับเมือง
หรือท้องถิ่น หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงคมนาคม
5. ควรปรับ ปรุงกฎหมายหรือระเบียบการบู รณาการโครงการการจ้ างงานผู้สูงอายุและระบบ
ประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงแรงงาน เป็น
หน่วยงานหลักในการประสานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดโครงการการจ้างงานผู้สูงอายุ และกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการ
ออกกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการประกันสังคมและการประกันสุขภาพ
6.1.2.2 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. ควรมี ก ารก าหนดนโยบายการจ้ า งงานผู้ สู งอายุ ที่ ชั ด เจน โดยกระทรวงแรงงาน ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานหลักในการสร้างระบบการจ้างงานใหม่ (Re-employment) ผู้สูงอายุ ในปัจจุบันได้มีการขยายอายุ
การจ้างงาน และการให้แรงจูงใจด้านการลดหย่อนภาษีแต่ยังไม่เป็นผล เพราะไม่มีการใช้มาตรการอื่นประกอบ
ดังเช่นในกรณีของการส่งเสริมการจ้างงานผู้ สูงอายุในประเทศต่าง ๆ ที่ได้ทบทวนมา เช่ น ประเทศญี่ปุ่นจะมี
การกาหนดนโยบายที่ชัดเจนมีมาตรการต่าง ๆ ทั้งฝ่ายนายจ้างที่ต้องมีหน้าที่ในการปรับปรุงระบบการจ้างงาน
ในสถานประกอบการเพื่อให้เหมาะกับการทางานของผู้สูง อายุ รวมทั้งผู้ที่กาลังทางานโดยเฉพาะผู้หญิง เพื่อให้
สามารถมีความก้าวหน้าในการทางาน มีเวลาในการดูแลบุตรและผู้สูงอายุที่ชราภาพในครอบครัวได้
2. ควรมีนโยบายการประกันความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้สวัสดิการใน
ระยะสั้น โดยการจัดให้มีระบบประกันสั งคมที่เป็นระบบบานาญแห่งชาติที่ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้ งที่ทางานใน
ระบบการจ้างงานและนอกระบบการจ้ างงานหรือประกอบการเอง (Self-employed) และระบบประกั น
สุขภาพ ครอบคลุมผู้ป ระกัน และผู้อยู่ข้างหลัง และผู้ พิการ/ไร้ความสามารถ กระทรวงการคลัง กระทรวง
แรงงาน กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย
สามารถกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
3. ควรมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุทั้งภายในที่อยู่อาศัยและภายนอกที่อยู่
อาศัยที่ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดาเนินการ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่ งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งในระดับหน่วยงาน
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4. ควรมีนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทางสังคม และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุไปในระดับท้ องถิ่น โดยหน่วยงานในส่วนกลางเป็นฝ่ายกากับดูแล
และสนับสนุนงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการคลัง ควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งในระดับหน่วยงาน
5. ควรมีนโยบายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจง่า ยและเป็นภาษาท้องถิ่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักนายรัฐมนตรี รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่รั บผิดชอบ ได้แก่ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการคลั ง และ
กระทรวงมหาดไทยควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่ง
6. ควรมีนโยบายในการติดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการจ้างงาน
การประกันสังคม การประกันสุขภาพ และสวัสดิการสังคม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในด้าน
ประสิทธิผลของการคุ้มครองสิทธิด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การคาดการณ์สถานการณ์ของนโยบายและมาตรการ
และการเสนอทิศทางการกาหนดนโยบายและมาตรการในอนาคต นอกเหนือจากการรายงานผลงานประจาปี
แบบปัจจุบันของหน่วยงานรัฐที่เป็นรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีรายงาน
สมุดปกขาว (White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะในการดาเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการคลัง
7. ควรมีนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะของการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้สูงอายุโดยไม่แสวงหากาไร (Social enterprises)
ในขณะเดียวกัน องค์กรไม่แสวงหากาไร ควรปรับการให้บริการหรือกิจกรรมที่เ ป็นเชิงรุกมากขึ้น เช่น การ
จัดบริการการดูแลที่บ้านให้ผู้สูงอายุ การบริการขนส่งสาหรับผู้สูงอายุ การบริการอาหารสุขภาพแก่ครอบครัว
ผู้สูงอายุ เป็นต้น นายจ้างในภาคเอกชน ควรจะมีการปรับระบบการจ้างงานที่เอื้อต่อการทางานของลูกจ้าง
ผู้หญิงในลักษณะของเวลาทางานที่ยืดหยุ่ น หรือมีสถานดูแลเด็ก หรือผู้สูงอายุใกล้บ้ านหรือใกล้ที่ทางานที่ให้
ลูกจ้างผู้หญิงสามารถสร้างสมดุลในชีวิตการทางานและชีวิตในครอบครัว กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ควรจะ
กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
8. ควรมีน โยบายการกาหนด เส้นขีดรายได้ขั้นต่า (Minimum Income Threshold) เพื่อเป็ น
เกณฑ์กาหนดอัตราเบี้ยประกันสังคมและการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้ สูงอายุและครอบครัว กระทรวงการคลัง
และสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรกาหนดเป็นนโยบายหลักประการ
หนึ่งของหน่วยงาน
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6.1.2.3 ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ
1. ควรมีการประเมินสถานการณ์ของการจ้างงานและการประกันสังคม หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ของแต่ละหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ การ
พยากรณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ เพื่อนาไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการและโครงการ รวมทั้ง
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รูป ธรรม คือ การจัดทารายงานผลงานประจาปี แบบ White Paper ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง
2. ควรมีความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบัน มีรูปแบบ
ของการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ในส่วนของการจ้าง
งานผู้สูงอายุ อาจจะทาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ควรมีการใช้ประโยชน์จากเส้นความยากจน (Poverty line) ซึ่งพัฒนาโดยกระทรวงการคลัง
ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาพัฒนาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้ยากจนหรือผู้มีรายได้ต่าที่เป็นเส้นขีดรายได้ขั้นต่า (Minimum Income Threshold) เส้นขีดความยากจน
ในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
4. ควรมีการจัดโครงการชุบชีวิตชุมชน หรือเมือง หรือนคร (Revitalization of Community or
Town or City) ที่เน้นการสร้างงานในชุมชนหรือในท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุ อานวยความสะดวกในการเดินทาง ใน
การอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ ปัจจุบัน มีการจัดทาโครงการ Smart City หรือโครงการขนส่งมวลชน แต่ไม่เน้นการ
อ านวยความสะดวก ความปลอดภั ย แก่ ผู้ สู งอายุ โครงการพั ฒ นาเมื อ งหรื อ ขนส่ งมวลชนมั ก จะค านึ งถึ ง
งบประมาณและงานวิศวกรรมเป็ น หลั ก แต่ไม่ได้ คานึงถึงความต้องการ ความสะดวก ความปลอดภัย ของ
ผู้ใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เช่น การขึ้นค่าบริการในโครงการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสาร หน่วยงานรัฐควร
จะต้องคานึงถึงการปรับปรุงการบริการสาหรับให้บริการที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการด้วย มากกว่าขึ้นค่าบริการ
ไปตามสัญญาข้อตกลงในตอนก่อสร้างว่าจะมีการพิจารณาให้ขึ้นค่า บริการได้ในระยะเวลาที่กาหนด โครงการ
ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้จากการกระจายอานาจจากส่วนกลางให้แก่ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนที่ประชาชนใน
พื้นที่ต้องการ โดยส่วนกลางเป็นหน่วยสนับสนุนทางวิชาการ กฎหมาย และงบประมาณ กล่าวคือ หน่วยงาน
ส่วนกลางทาหน้าที่เป็นผู้กากับดูแล (Regulator) โดยหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหน่วยงานปฏิบัติ (Operator)

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 377

6.2 การเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผูส้ ูงอายุดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
6.2.1 วิเคราะห์ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูส้ งู อายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวติ
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ผู้ สู ง อายุ ในประเทศไทยที่ มี ตั ว เลขเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก ผลที่ ต ามมาคื อ ภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะเพิ่มมากขึ้นจากภาวการณ์เสียชีวิตน้อยลง ผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่ วยด้วย
โรคเรื้อรัง และมีภ าวะทุพ พลภาพเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ส่ งผลให้ มีโรคที่ เกี่ย วเนื่ องกับความเสื่ อมถอย
ของอวัยวะเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นโรคเรื้อรังที่ต้องการระบบบริการฟื้นฟูสภาพและการดูแลในระยะยาว
ดังนั้น รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนี้จาแนกออกเป็น
2 ประการ คือ ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่สู งขึ้นตามอายุ และ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก่อนการเสียชีวิต ในทาง
กลั บ กันหากผู้ สู งอายุ ส ามารถเข้าถึงการคัดกรองโรคก็จะสามารถลดความรุ นแรงของโรคหรือป้องกัน โรค
แทรกซ้อนอื่นที่จะเกิดตามอายุ ก็จะทาให้ จานวนผู้สูงอายุที่จะมีอาการของโรคตามอายุนั้นลดลงและทาให้
ต้นทุนในการรักษาลดลงตามไปด้ วย กล่าวอีกนัยคือการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
จากโรคที่อาจเกิดขึ้นตามอายุและสามารถเฝ้าระวังเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหลักการสากลเกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เปรียบเทียบกับ
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิ ทธิของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพของไทย ประกอบกับการสัมภาษณ์
เชิงลึกและประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุแล้ว ผู้วิจัย ได้รวบรวมสภาพปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรคต่ อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิ ตของผู้สูงอายุ
อัน จะน าไปสู่ การเลื อกปฏิบั ติในผู้สู งอายุ โดยแบ่งการวิเคราะห์ปัญ หาเป็น 2 กลุ่ม 302 ได้แก่ การสนั บสนุ น
ด้านสุขภาพ (6.2.1.1) และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย (6.2.1.2) ดังนี้
6.2.1.1 การสนับสนุนด้านสุขภาพ (health support)

(1) ปัญหาความชัดเจนของบทบัญญัตกิ ฎหมายเกีย่ วกับสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รบั
การสนับสนุนด้านสุขภาพ
การบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ยั ง คงบั ญ ญั ติ ในลั ก ษณะกว้ า ง ๆ เช่ น
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 วรรคสอง บัญญัติว่า “สุขภาพของเด็ก คนพิการ คน
สูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มต่าง ๆ ที่มี ความจาเพาะในเรื่องสุขภาพต้องได้รับการสร้างเสริมและ
302

ข้อมติที่ 24/20 เรื่อง The Human rights of older persons เมื่อวัน ที่ 27 กันยายน 2556 โดยได้ ระบุ ถึงข้ อ
ท้าทายในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ได้แก่ (1) ปัญหาความรุนแรงและการถูกละเมิด (violence and abuse)
(2) การคุ้ ม ครองทางสั ง คม (social protection) (3) อาหารและที่ อ ยู่ อ าศั ย (food and housing) (4) การจ้ า งงาน
(employment) (5) ความสามารถในทางกฎหมาย (legal capacity) (6) การเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม (access to
justice) (7) การสนับสนุนด้านสุขภาพ (health support) และ (8) การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวและระยะสุดท้าย (longterm and palliative care) ซึ่งข้อท้าทายในประเด็นเหล่านี้จาเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์เชิงลึกถึงช่องว่างในการคุ้มครอง
สิทธิของผู้สูงอายุ
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คุ้ ม ครองอย่ า งสอดคล้ อ งและเหมาะสมด้ ว ย” แต่ ยั งต้ อ งออกกฎหมายล าดั บ รองมาก าหนดหลั ก เกณฑ์
เฉพาะเจาะจงว่าผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนอย่างไร ตลอดจนยังขาดมาตรการที่เป็นรูปธรรม
ต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากนี้แม้จะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุ แต่
ยังคงขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง เช่น การจัดอุปกรณ์ช่วยในการดารงชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ อันเกี่ยวกับ
สุขภาพ จ าพวกไม้เท้า แว่น ตา รถเข็น ฟั น เทียม ซึ่งขาดหลั กเกณฑ์ในการควบคุมราคาหรื อการสนั บสนุ น
อุป กรณ์ ดั งกล่ าวแก่ ผู้ สู งอายุ เนื่ อ งจากผู้ สู งอายุ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งได้ รับ การดู แ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น
เวลานาน จึงควรมีการออกกฎกระทรวงกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุให้ชัดเจน เพื่อให้หลักการ
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ เช่น การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง แม้รัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 จะให้การรับรองสิทธิของผู้ สูงอายุในการได้รับบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข แต่กฎหมายที่มีอยู่ก็ยังคงไม่สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติทั้งหมด
รวมทั้งไม่มีการส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่
ผู้สูงอายุ

(2) ปัญหาความทัว่ ถึงและครอบคลุมของการเข้าถึงสิทธิดา้ นบริการสุขภาพแก่ผสู้ งู อายุ
แม้ว่าการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพของผู้สูงอายุมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าในอดีต แต่ยังพบปัญหาความ
ครอบคลุมของบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้สิทธิ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รับรู้สิทธิ เช่น การเยี่ยมบ้าน
การรักษาฟรีในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าป่ วย แต่ไม่ทราบว่าตนสามารถรั บบริการอย่างอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้
เช่น ฟอกเลือด ล้างไต เคมีบาบัด หรือการผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น และไม่ทราบว่าตนจะต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิ
ที่ใด หากไม่ไปโรงพยาบาลก็จะไม่ทราบ จึงเป็นประเด็นที่ต้ องให้ความสาคัญในการสร้างความรับรู้เรื่องสิ ทธิที่
พึงได้รับ และขอบเขตที่สามารถใช้ได้
นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ไม่ได้รับข้อมูลหรือหน่วยงานรัฐยังเข้าไปให้บริการไม่ทั่วถึง
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงอายุในเขตเมืองกับในชนบท ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการประชุม
รับ ฟั งความคิ ด เห็ น พบว่า แม้ ในเขตเมื องจะมี ห น่ วยบริก ารขนาดใหญ่ ที่ มีแ พทย์ และอุป กรณ์ การแพทย์ ที่
ครบถ้วนกว่าในเขตชนบท แต่ในด้านของผู้สูงอายุแล้ว ในเขตชนบทมีการดูแลผู้สูงอายุที่ดีกว่า เนื่องจากความ
เป็นสังคมชนบท มีโครงสร้างครอบครัวแบบขยาย มีลูกหลานหรื อเพื่อบ้านที่มีความใกล้ชิด แม้ว่าผู้สูงอายุ
อยู่บ้านตามลาพังแต่ยังมีเพื่อนบ้านที่สามารถช่วยเหลือได้
ในขณะที่ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวเป็นกลุ่มที่บริการสุขภาพจากรัฐเข้าถึง
น้อยที่สุด และเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเช่น ในหมู่บ้านจัดสรรหรือในชุมชนต่าง ๆ เนื่องจากเวลากลางวัน
ที่ลูกหลานออกไปทางาน ผู้สู งอายุเหล่านี้จะถูกทิ้งไว้อยู่ในบ้านโดยลาพัง ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังขาดคนดูแล
เพื่อนบ้านออกไปทางาน หากเป็นครอบครัวชนชั้นกลางที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร
อาจจะไม่น่าห่ วงกังวลเท่าครอบครัวที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่สู้ดี หรือพื้นที่อาศัยเป็ นชุมชนแออัดการได้รับ
การดูแล ตลอดจนการเข้าถึงบริการทางสุขภาพแทบเป็นไปไม่ได้ ต่างจากในชนบทซึ่งมีลักษณะครอบครัวขยาย
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และมีเพื่อนบ้านในชุมชนที่คอยดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้และการลงพื้นที่ของหน่ วยบริการสาธารณสุ ขก็ทาได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากมีญาติของผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านด้วย
ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็ นโดยแบบสอบถามพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพเนื่องจากกระบวนการขั้นตอนมีความยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูง ได้รับการปฏิบัติอย่างมี
อคติจากผู้ให้บริการ และมีปัญหาในการเดินทางเพื่ อไปรับการรักษายังสถานพยาบาล ซึ่งปัญหาประการนี้ย่อม
เป็นข้อบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่า ภาครัฐจาเป็นต้องปรับเพิ่มระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ประสบปัญหาใน
การเดินทางไปรับการรักษายังสถานพยาบาล
อี ก ทั้ ง การเข้ า ถึ งสิ ท ธิ ในการรั ก ษาก่ อ นการเกิ ด โรคของผู้ สู งอายุ ยั ง มี อั ต ราต่ า เช่ น ไม่ มี
มาตรการของการส่งเสริมให้ป้องกันก่อนเกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ
และการตรวจสุขภาพประจาปีอย่างทั่วถึง เช่น การตรวจคัดกรองโรค การรับวัคซีน ซึ่งหากผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคหรือการรับวัคซีนได้มากกว่า นี้ จะสามารถลดอัตราเสี่ ยงการเกิดโรคฉับพลันได้
ทั้งนี้ ความสามารถในการเข้าถึงอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพเศรษฐกิจ พื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางในการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครั ฐยังไม่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการ
ให้บริการเชิงรุกยังไม่เป็นรูปธรรม จึงดูเหมือนว่าสิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุนั้นเกิดจากตัวผู้สูงอายุ
เองที่ต้องเข้ามาใช้สิทธิรับการรักษา ทั้ง ๆ ที่หน่วยบริการควรมีรูปแบบการให้บริการแบบเชิงรุก แต่หน่วย
บริการส่วนหนึ่งยังมีลักษณะการทางานในพื้นที่ตั้งรับ รวมถึงนโยบายการจัดการสุขภาพก่อนการเกิดโรคเรื้อรัง
การป้ องกันการเกิดโรคฉับ พลั น ยังไม่ชัดเจน หรือการส่ งเสริมกิจกรรมที่ช่วยให้ ผู้สู งอายุมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

(3) ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพ
เรื่องการเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ประเทศไทยได้กาหนดให้ประชาชนมี สิทธิเข้าถึง
สวัสดิการสุขภาพ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง การให้บริการทั้ง 3 ระบบทั้งในส่วนการรักษาตลอดจนการดูแล
ระยะยาวยังไม่มีความเท่าเทียม เช่น การดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุที่อ ยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มีสิทธิเข้าถึงการดูแลระยะยาวที่ครอบคลุมถึงการให้บริการที่บ้านของคนไข้ ในขณะที่ระบบประกันสังคมและ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้รับบริการส่วนนี้ ลักษณะเช่นนี้ก็จัดเป็นการเลือกปฏิบัติเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการมีโรงพยาบาลให้เลือกใช้บริการอย่างจากัด และไม่ค่อยได้รับ
ความเชื่อถือด้านคุณภาพการบริการ ปัญหาเรื่องการส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการปรับปรุง
และควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่งให้ได้มาตรฐาน
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ต่างประเทศพบว่าในประเทศญี่ปุ่นมีการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการอุดหนุนทางการเงินผ่านระบบ
การประกั น สุ ข ภาพภาคบั ง คั บ (a public mandatory health insurance system) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการประกันสุขภาพจากอาชีพ (Occupational-based ส่วนที่เป็ นการประกันสุขภาพ
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จากเทศบาล (Municipality-based) และส่วนที่แยกเป็นการประกันสุขภาพสาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปจะสมัครเป็นผู้ ประกันตนระบบที่เรียกว่า ระบบการรักษาพยาบาลสาหรับ
ผู้สู งอายุ ในวัย บั้ น ปลายของชีวิต (the Medical Care System for Elderly in the Latter Stage of Life)
ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 75 ปี จะสมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสุขภาพบนฐานของอาชีพ หรือ ระบบประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติจะประกอบไปด้วย 3 ประเภท ได้แก่ 1) การประกันสุขภาพ
สาหรับลูกจ้างที่ทางานในสถานประกอบการที่มีขนาดการจ้างงานระดับหนึ่ง ที่เรียกว่ า การประกันสุขภาพที่
จัดการโดยสังคม (The Society-managed Health Insurance) สาหรับบริษัทขนาดใหญ่ แต่ละบริษั ทจะมี
หน้ าที่ จัดตั้ง ผู้ ให้ บ ริ การประกัน สุ ข ภาพที่ไม่แสวงหากาไรประจ าบริษัท (Firm based non-profit public
health insurers) ให้ แก่ ลู กจ้ างในบริ ษัท ของตนเอง ส าหรับ ผู้ ที่ ทางานในบริ ษั ทขนาดเล็ ก สมาคมประกั น
สุขภาพญี่ปุ่น (the Japan Health Insurance Association) ซึ่งเป็นสมาคมประกันสุขภาพของรัฐ จะเป็นผู้
ให้บริการประกันสุขภาพกลุ่ม (a collective health insurance) เรียกว่า ระบบประกันสุขภาพที่จัดการโดย
สมาคม (the Association-managed Health Insurance) นอกจากนั้ น อาชีพ พิ เศษ เช่ น ข้าราชการ ครู
และลูกจ้างโรงเรียนเอกชน แรงงานรายวันและกลาสี ได้มีการจัดตั้งสมาคมอาชีพทั่วประเทศแยกต่างหาก
สาหรับผู้ที่มีอายุต่ากว่า 75 ปี และไม่ครอบคลุมในการประกันสุขภาพจากอาชีพ จะได้รับการ
ประกันสุขภาพจากการประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ให้บริการการประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ เทศบาล รัฐบาล
ท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดกั บชุมชน ระบบนี้จะครอบคลุมผู้ที่ประกอบการเอง คนงานในภาคเกษตร ป่ าไม้ และ
ประมง คนงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก ผู้ที่ตกงาน และผู้รับบานาญ ระบบการประกันสุขภาพเหล่านี้
ได้ให้บริการแก่ประชากรในวัยทางานและวัยสูงอายุทุกคนถ้วนหน้า (universal coverage) และครอบคลุม
การรักษาพยาบาล

(4) ปัญหาความเชื่อมโยงของข้อมูลในการดูแลรักษาผูส้ งู อายุ
สาเหตุเกิดจากระบบข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยยังไม่สามารถเชื่อมโยงถึงกันในหน่วยบริการต่าง ๆ
ผู้สูงอายุในสังคมไทยนิยมรักษากับแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ข้อมูลจึงถูกบันทึกไว้
ในแต่ ละแห่ งโดยไม่เชื่อมถึงกัน ปั ญ หาที่ตามมาคื อ ผู้ป่ วยที่ผู้ สูงอายุ มั กได้รับยาซ้าซ้อน (polypharmacy)
ซึ่งยาเหล่านั้นอาจมีผลข้างเคียงต่ออาการของโรคอื่นที่เป็นอยู่ด้วย ควรมีการวางระบบ personal health
record ให้คนไข้ถือข้อมูลของตัวเอง เพื่อการรักษาหรือรับยาให้แพทย์ที่รักษาได้ทราบว่าก่อนหน้าได้รักษาหรือ
รับยาชนิดใดไปแล้วบ้าง ตลอดจนการผลักดันให้ใช้ระบบแพทย์ครอบครัวเป็นแพทย์เ จ้าของไข้ที่รักษาอาการ
พื้นฐาน หากเป็นอาการป่วยเฉพาะด้าน การส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องทาโดยแพทย์เจ้าของไข้ จะทาให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาถึงกันได้

(5) ปัญหาการถูกเลือกปฏิบตั ิของผูส้ งู อายุที่เข้ารับบริการด้านสาธารณสุข
จากผลการสารวจความคิดเห็นพบว่า เหตุการณ์ที่ถูกเลือกปฏิบัติมีหลากหลาย เช่น เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลปฏิบัติไม่เหมาะสม พยาบาลใช้คาพูดไม่สุภาพกับผู้สู งอายุที่เข้าไปใช้บริการ เป็นต้น ประเด็นนี้เป็น
ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบเห็นได้แทบจะในทุกครอบครัวและทุกหน่วยบริการ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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ที่ มี จ านวนไม่ ได้ สั ด ส่ ว นกั บ ผู้ รับ บริ ก าร ท าให้ เกิ ด ความเครี ย ดจากการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ สู ง อายุ
ซึ่ ง ย่ อ มมี ค วามสามารถในการรั บ รู้ แ ละช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ น้ อ ย จึ ง สร้ า งความร าคาญให้ แ ก่ ผู้ ให้ บ ริ ก าร
อย่างไรก็ตาม จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการวิจัย มีผู้แสดงความเห็นว่า ผู้ให้บริการ
ก็ควรได้รับสิทธิในฐานะผู้ให้บริการ เช่นเดียวกับสิทธิของผู้รับบริการด้วย ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ยิ่งสะท้อนปัญหา
ความไม่เหมาะสมของสภาพการให้บริการด้านสุขภาพของไทยได้อย่างชัดเจน
6.2.1.2 การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวและระยะสุดท้าย (long-term and palliative care)

(1) ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการวางระบบการดูแลระยะยาว
ผู้ สู งอายุ บ างกลุ่ มจ าเป็ น ต้องได้รับ การดูแลในระยะยาว จึ งเป็ นที่ มาของการจัด ให้ มีและการ
ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เช่น ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรและคุณสมบัติของ
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559 หรือในแผนผู้สูงอายุแ ห่งชาติได้กาหนดเกี่ยวกับผู้ดูแล
ผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณา
การระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ โดยกาหนดให้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรด้านผู้สูงอายุ เช่น ส่ งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สู งอายุ ในระดับ
วิชาชีพอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน นอกจากนี้ ประเทศไทยมีโรงเรียนฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลายแห่งและ
มีการจ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจานวนมาก แต่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น
กฎหมายหลักที่เกี่ยวกับการส่งเสริม การดูแล และการคุ้มครองผู้สูงอายุ กลับไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการดูแล
ระยะยาว เช่น ปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้ care givers ที่ยังไม่มีระเบียบรองรับการเบิกจ่ายในส่วนนี้
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ต่างประเทศพบว่าในประเทศเยอรมนีมีระบบประกันการดูแลระยะยาวจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติประกัน
การดูแลระยะยาวภาคบังคับ (statutory long term care insurance) เมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นระบบประกัน
การดูแลระยะยาวที่แยกออกจากระบบประกันสุขภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยมีรัฐบาล
กลางทา หน้าที่ในการบริหารจัดการ ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นทาหน้าที่ในการจัดสรรบริการในพื้นที่

(2) ปัญหาการขาดเกณฑ์และกลไกการกากับดูแลมาตรฐานของสถานดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว
ในปัจจุบันยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานกลางของสถานรับดูแล ยังไม่มีกฎหมายกากับดูแลให้มี
คุณภาพ และยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนและกากับดูแลสถานรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พึ่งพิงที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยตรง ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค ปัญหาประการนี้ เป็นผลมา
จากนโยบายของภาครัฐที่ยังไม่ชัดเจนด้วย เนื่องจากภาครัฐยังไม่กาหนดบทบาทของตนให้เหมาะสมกับการ
ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว กล่าวคือ ภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา
จัดทาบริการในด้านนี้ แล้วรัฐเป็นผู้วางเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการกากับดูแลมาตรฐาน (regulator)
เมื่ อศึ กษาเปรีย บเที ย บกับ มาตรการและกลไกในการคุ้ มครองสิ ท ธิด้ านสุ ขภาพของผู้ สู งอายุ
ในต่างประเทศพบว่า ในประเทศอังกฤษมีการออกพระราชบัญญัติสุขภาพและสังคม (Health and Social
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Care Act: HSCA 2008) และมีการจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบคือ สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลคุณภาพ
(Care Quality Commission - CQC) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีบทบาทสาคัญในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ที่ใช้บ ริการด้านสุขภาพและการดูแลสังคม CQC มีอานาจในการรับขึ้น
ทะเบียนผู้ให้บริการ (register) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบี ยบ (monitoring) ที่รวมถึงการตรวจเยี่ยม
(inspection) และการบั ง คั บ ใช้ ม าตรฐานแห่ ง ชาติ (enforce national standard) กั บ ทุ ก สถานบริ ก าร
คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า สมควรที่ประเทศไทยจะเร่งวางหลักการกากับดูแลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต่อไป

(3) ปัญหาการขาดมาตรการส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีบทบาทในการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว
ปัญหาที่สืบเนื่องจากที่ได้วิเคราะห์ไปข้างต้น กล่าวคือ ประชาชนยังคงพึ่งพาหน่วยบริการมาก
เกินไป โดยที่ภาครัฐมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงจาเป็นต้องสร้างระบบการดูแล
ตนเองของผู้สู งอายุ (self-care) ให้ ป ระชาชนสามารถดูแลตนเองได้โดยมีพื้น ที่เป็ น ผู้ ส นั บสนุ น โดยหน่ว ย
บริการต้องเป็นผู้ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันในเบื้องต้น ลดภาวะเจ็บป่วยระยะยาว
มีชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ้น ลดการพึ่งพาจากหน่วยแพทย์ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าหา แต่ปัจจุบัน ยังไม่มี
กฎหมายหรือมาตรการส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง รวมถึงควรส่งเสริมให้ทุกวัยอยู่ด้วยกันอย่าง
มีความสุข จึงควรมีกฎหมายหรือมาตรการในการส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เอง ตลอดจน
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เข้ามามีส่วนร่วม เพราะการดูแลในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุอยู่จะช่วยให้
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ทันเวลา อยู่ในสายตาของครอบครัวและคนรอบข้าง
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ต่างประเทศพบว่า ประเทญี่ปุ่นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่ นคงการดูแลรักษาทางการแพทย์และในระยะ
ยาวแบบครอบคลุ มในชุ มชน (the “Amendatory Law to the Related Acts for Securing Comprehensive
Medical and Long-term Care in the Community” (Act No. 83 of 2014) ในปี 2014 ได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายด้านความมั่นคงในการดูแลรักษาทางการแพทย์และในระยะยาวแบบครอบคลุมในชุมชน ให้
อานาจแต่ละจังหวัดในการจัดตั้งกองทุนขึ้นสาหรับการดูแลสุขภาพและการดูแลรักษาระยะยาวในชุมชน และ
สนับสนุนโครงการที่ดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน
6.2.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูส้ งู อายุด้านสุขภาพและคุณภาพชี วติ
จากประเด็นวิเคราะห์สภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตข้างต้น
ผู้วิจัยได้จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถนาไปเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ พิจาณาดาเนินการ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุเ ป็นไปโดยไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ
ทางด้านสุขภาพและคุณ ภาพชีวิต โดยแบ่งข้อเสนอแนะเป็น ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะด้าน
นโยบาย และข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
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กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 383

6.2.2.1 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
1. ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรอง
การเข้าถึงสิ ทธิของผู้ สู งอายุ ในการได้รับ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุ ข โดยหน่ วยงานหลั กในการ
ดาเนินการ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยประสานกับกระทรวงการคลัง
2. ควรออกกฎหมายเพื่อวางระบบรองรับการดูแลระยะยาว เช่น หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ให้ Care givers ที่ยั งไม่ มีระเบี ย บรองรับ การเบิ กจ่ายในส่ วนนี้ หน่ วยงานหลัก คือ สานั กงานหลั กประกัน
สุขภาพแห่ งชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข ประสานกับกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย
3. ควรออกระเบี ย บเพื่ อวางเกณฑ์ มาตรฐานและกลไกการกากั บ ดู แ ลมาตรฐานในการดู แ ล
ผู้สูงอายุระยะยาว โดยอาจนาแบบอย่างในประเทศอังกฤษซึ่งมีการวางกลไกการกากับดูแลมาตรฐานไว้อย่าง
เป็นระบบ หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
4. ควรออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เอง ตลอดจนชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยอาจนาแบบอย่างจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการให้อานาจแต่ละ
จังหวัดจัดตั้งกองทุนขึ้นสาหรับการดูแลสุขภาพและการดูแลรักษาระยะยาวในชุ มชน และสนับสนุนโครงการ
ดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข
6.2.2.2 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุ ขภาพ ควรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า เพื่อ
สร้างความชัดเจนเรื่องความเหลื่อมล้าของสวัสดิการสุขภาพ 3 ระบบ รวมถึงความเหลื่อมล้าในระดับโครงสร้าง
ทางสังคมระหว่างสังคมเมืองและต่างจังหวัด ขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงเพื่อลดความแตกต่าง
ระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กาหนดนโยบายการ
ประกันสุขภาพ เป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
2. ควรวางระบบความเชื่อมโยงของข้อมูลการดูแลรัก ษาผู้สูงอายุรายบุคคล (Personal health
record) เพื่อลดปัญหาผู้สูงอายุได้รับยาซ้าซ้อน (Polypharmacy) ตลอดจนสามารถวางแผนการดูแลสุข ภาพ
ของผู้ สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุข กาหนดนโยบายการจัดทาฐานข้อมูล
สุขภาพรายบุคคล เป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
3. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ภ าคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดทาบริการในด้าน
การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว แล้วรัฐเป็นผู้วางเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการกากับดูแลมาตรฐาน (Regulator)
โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
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4. ควรขับเคลื่อนระบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (Self-care) ให้ประชาชนสามารถดูแลตนเอง
ได้โดยมีพื้นที่หรือท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่ง
ของหน่วยงาน
6.2.2.3 ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ
1. หน่วยบริการสาธารณสุขควรมีรูปแบบการให้บริการแบบเชิงรุกมากขึ้นและทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งการ
ให้การดูแลก่อนภาวะเจ็บป่วย การฟื้นฟูหลังเจ็บป่วย และการให้ความรู้ถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุได้รับตาม
กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงและการรับรู้สิทธิของผู้สูงอายุ โดยกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
2. ควรปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรด้านสุขภาพให้มีจิตใจรักงานบริการและความเห็นอกเห็น
ใจต่อผู้มารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่มีความสามารถในการรับรู้ สื่อ สาร และตัดสินใจลดลง โดย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ และกระทรวงมหาดไทย (องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ) ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และ/หรือการฝึ กอบรมบุ คคลากรในการดูแล
ผู้สูงอายุ
3. ควรส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง (Self-care) โดยหน่วยบริการต้องเป็ นผู้ให้
ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันในเบื้องต้น ลดภาวะเจ็บป่วยระยะยาว มีชีวิตที่ปลอดภัยมาก
ขึ้น ลดการพึ่ งพาจากหน่ ว ยแพทย์ ลดเวลาและค่ าใช้ จ่ ายในการเข้าหาแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) ในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การดูแลผู้ สูงอายุ การจัดหลั กสูตรการฝึกอบรมแก่ส มาชิกในครอบครัวในการดูแล
ผู้สูงอายุ
6.3 การเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผูส้ ูงอายุในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
6.3.1 วิเคราะห์ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูส้ งู อายุในการคุม้ ครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
สาหรับการประเด็นการวิเคราะห์การการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็นหลักได้แก่ ปัญหาความรุนแรงและการถูกละเมิด (6.3.1.1)
ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในทางกฎหมาย (Legal capacity) ของผู้สูงอายุ (6.3.1.2) และปัญหาการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) ของผู้สูงอายุ (6.3.1.3) โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.3.1.1 ปัญหาความรุนแรงและการถูกละเมิด (Violence and Abuse)
จากการศึกษาพบว่ากฎหมายในการลงโทษผู้ทาร้ายและทอดทิ้งผู้สูงอายุในประมวลกฎหมาย
อาญาและพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนารมณ์ในการลงโทษ
ที่ต่างกัน โดยการทอดทิ้งและทารุ ณ กรรมผู้สู งอายุ ส่ วนใหญ่เป็นการกระทารุนแรงและการละเมิดภายใน
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ครอบครัว ดังนั้นการนาหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญามาลงโทษอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากหลักการ
รับ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามิได้มุ่งเยียวยาผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวอย่างผู้ สูงอายุอย่าง
แท้จริง โดยมีสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องในหลายประการ กล่าวคือ

(1) การทราบถึงการสิทธิตามพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. 2546
แม้ ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2546 จะเป็ น กฎห มายหลั ก และเป็ น กฎหมายที่ มี
ความชัดเจนในการคุ้มครองและสนับสนุนสิทธิด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุก็ตาม แต่การกาหนดสิท ธิของผู้สูงอายุ
ดังกล่าว มีการกาหนดไว้เพียงสั้น ๆ มิได้อธิบายรายละเอียด หรือหลักเกณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อสนับสนุน ส่งเสริ มหรือคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุจึงยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ
ได้อย่ างเต็มที่ ประกอบกับ พระราชบั ญ ญั ติผู้สู งอายุ พ.ศ. 2546 ยังไม่มีการประชาสัมพั นธ์ห รือสื่อสารกับ
ผู้สูงอายุให้ ทั่วถึงเท่าที่ควร จึ งทาให้ ปั จจุบั นการให้ การช่วยเหลือผู้สู งอายุจากความรุ นแรงและการกระทา
ละเมิดทั้งในครอบครัวและภายนอกยังไม่ประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้ช่องว่างของมาตรการทางกฎหมายในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เนื่องจาก
นิยามคาว่า “ผู้สูงอายุ” ตามฉบับนี้หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ทา
ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทางานหรือลี้ภัยในประเทศไทย ไม่ได้รับสิทธิที่จะ
ได้รับสวัสดิการและการช่วยเหลือจากรัฐทั้งปวง แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่เสียภาษีอากรให้รัฐ อันแสดงให้
เห็นถึงความเหลื่อมล้าและการเลือกปฏิบัติ

(2) การคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว จะเป็นกฎหมายที่มี ประโยชน์
ต่อการคุ้มครองและช่วยเหลื อผู้ สู ง อายุ เป็ น อย่างมาก แต่พบว่า มีช่องว่างทางกฎหมายในเรื่องของการให้
น้าหนักกับการไกล่เกลี่ยและวิธีการยุติความขัดแย้ง รวมไปถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองรักษา
สถาบันครอบครัวเป็นหลัก มิได้คานึงถึงผลกระทบทางสิทธิมนุ ษยชนของผู้สูงอายุ ที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้สู งอายุ
ถูกกระทาและเผชิญกับความรุนแรงซ้า
นอกจากนี้ กฎหมายที่ เกี่ย วข้องกับ การคุ้มครองผู้ ถูกกระท ารุนแรงในครอบครั วมีการบั ญ ญั ติ
คุ้มครองสิทธิบุคคลจากการกระทาที่รุนแรงและการละเมิดเป็นการทั่วไป มิได้เจาะจงถึงการคุ้มครองผู้สูง อายุไว้
เป็นการเฉพาะ ทาให้ในการปฏิบัติหน้า ที่ของเจ้าหน้าที่อาจละเลยให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุ แต่กลายเป็นว่า
ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ไม่ได้คานึงว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลพิเศษและมีความเปราะบาง
ในมาตรการทางกฎหมายการคุ้ ม ครองผู้ เสี ย หายที่ เป็ น ผู้ สู งอายุ ที่ ถู ก กระท าความรุน แรงใน
ครอบครัว ในกรณีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้สูงอายุไม่กล้าหรือกลัวที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือมีผู้ข่มขู่ไม่ให้แจ้ง หากมี
บุคคลภายนอกเห็ นเหตุ การณ์ และปั จจัยส าคัญที่ทาให้ผู้ สูงอายุไม่ดาเนินคดีห รือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากมีความกังวลว่าผู้ กระทาความรุนแรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นญาติส นิทหรือลูกหลานจะถูกดาเนินคดี
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(3) การปฏิบัตขิ องหน่วยงานในการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุ
จากการศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติ ของหน่วยงานราชการในเรื่องสิทธิผู้สูงอายุ ที่จะได้รับการป้องกัน
และช่วยเหลือจากปัญหาความรุนแรงและการละเมิดซึ่งกาหนดไว้ในปฏิญญาผู้สูงอายุนั้นมิได้มีสภาพบังคับแต่
อย่างใด ทาให้ในทางปฏิบัติการดาเนินการเพื่อป้องกัน แก้ไขและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุจากปัญหาความ
รุนแรงและการละเมิดนั้นยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร นอกจากนี้ ในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความ
รุ น แรงและการกระท าละเมิ ด ในผู้ สู งอายุ นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ ามี ห น่ ว ยงานจากหลาย ๆ กระทรวง มี บ ทบาท
มีอ านาจหน้ าที่ ในการดาเนิ น การแก้ ไข แต่ ขาดการบู ร ณาการ ผสานความร่ ว มมื อ กั น แต่ อ ย่ างไรก็ดี จ าก
การสั ม ภาษณ์ แ ละการส ารวจ ได้ รับ ทราบถึ งสภาพปั ญ หาของการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ เช่ น
เจ้าหน้าที่ทางปกครอง ตารวจ อัยการหรือศาล มักมีมุ มมองว่า การที่ผู้สูงอายุถูกกระทาความรุนแรงหรือการ
ละเมิดในครอบครัวนั้นเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาครอบครัว มุมมองดังกล่าว จึงกลายเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่อาจจาเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.1.2 ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในทางกฎหมาย (Legal Capacity) ของผูส้ งู อายุ
จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันกฎหมายไทยไม่ได้กาหนดความสามารถตามกฎหมายของผู้สูงอายุ
ออกมาเป็นการเฉพาะ แยกต่างหากจากบุคคลธรรมดา ทาให้เวลาที่บังคับใช้กฎหมายในด้านความสามารถของ
ผู้สูงอายุเกิดความสับสนและไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้สูงอายุเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ ต้องมีผู้อนุบ าลหรือผู้พิ ทักษ์คอยดูแลและให้ ความยินยอมในด้านทรัพย์ สินนั้ น
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ตรวจสอบหรือกากับดูแลผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ อันเป็นเหตุให้ในหลายกรณีผู้สูงอายุ
ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกหลอกลวงโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
นอกจากนี้ในกรณีที่เกี่ยวกับความสามารถในการทานิติกรรมต่าง ๆ พบว่าผู้สูงอายุขาดการรับรู้
และเข้าไม่ถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสามารถในทางกฎหมาย ทาให้ไม่ทราบว่าตนสามารถทาหรือ
จัดการใด ๆ ได้บ้าง เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถด้านการทาสัญญา การจัดการทรัพย์สินหรือการมอบ
อานาจ การใด ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อสิทธิ หน้าที่ของผู้สูงอายุได้นั้น กฎหมายควรจะมีการบัญญัติรายละเอียดไว้
เป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งระบุขั้นตอนการดาเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ประกอบการตัดสินใจในการทาสิ่งต่าง ๆ
โดยการกาหนดความสามารถตามกฎหมาย ปัจจุบันมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กาหนดเกี่ ยวกับ
ความสามารถของผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งจะได้รับการจัดการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
โดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่ไม่ครอบคลุมถึงการให้การดูแลความเป็ นอยู่ ชีวิตประจาวันหรือเรื่องสุขภาพ
รวมถึงไม่มีกฎหมายตรวจสอบหน้าที่หรือการจัดการของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ศาลมีคาสั่งแต่งตั้งแต่อย่างใด
สาหรับความสามารถในการทาพินัยกรรม ในส่วนนี้ควรที่จะมีการสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
ว่า ในการทาพินัยกรรมนั้น ผู้สูงอายุสามารถเขียนข้อกาหนดในด้านของสิทธิอาศัยไว้ในพินัยกรรมเพื่อป้องกัน
การถูกทาร้ายร่างกายหรือทอดทิ้งจากบุ คคลในครอบครัว เช่นเดียวกับ ความสามารถทางกฎหมายในเรื่อง
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ใหม่ ๆ เช่น สิทธิในการทาพินัยกรรมชีวิต (Living will) ในเรื่องนี้ควรมีการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็น
ความสามารถที่กฎหมายที่กาหนดไว้ว่าผู้สูงอายุสามารถทาได้ แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต ดังนั้นผู้สูงอายุจาเป็น
ที่จาต้องเข้าใจบริบทของการทานิติกรรมดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน
6.3.1.3 ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice)
จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันไม่มีการบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในกระบวนการยุติธรรมเป็น
พิเศษ แม้ว่าในความเป็นจริงผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเปราะบางและควรได้รับการคุ้มครองสิทธิพิเศษ
เช่นเดียวกับเด็ก เนื่องจากพบว่าผู้สูงอายุส่วนหนึ่งขาดความรู้ การประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ
ของกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ผู้สูงอายุมักมีความกลัว หวาดระแวงและมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอจึงทาให้
เป็นข้อจากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
สาหรับมาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้สูงอายุในกระบวนการ
ยุติธรรม ยังไม่มีการให้ความสาคัญกับการนากระบวนยุติธรรมทางเลือก เช่นการไกล่เกลี่ย การประนีประนอม
ยอมความมาใช้เท่ าที่ค วร และหากเลื อกที่จะเข้ าสู่ กระบวนการยุติธ รรม ก็พบว่ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมี
ค่าใช้จ่าย ทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้และไม่มีที่ปรึกษา ทาให้ผู้สูงอายุเลือกที่นิ่งเฉยไม่นา
ตนเองเข้ าสู่ กระบวนการยุ ติ ธ รรม ในส่ ว นนี้ ผู้ วิจั ยเห็ น ว่าการเข้ าสู่ กระบวนการยุ ติ ธ รรมกระแสหลั ก หรื อ
กระบวนการทางศาลมี ก ระบวนการที่ ซั บ ซ้ อ น ใช้ ระยะเวลานาน ส่ งผลให้ เกิ ด ความกั งวลใจต่ อ ผู้ สู งอายุ
จากการศึกษาพบว่าในกรณีที่ผู้สูงอายุถูกละเมิดมักจะหลีกเลี่ยงการดาเนินคดีในศาลซึ่งอาจเกิดจากการไม่
ต้องการให้เกิดความยุ่งยากและรวมถึงการหลีกเลี่ยงการดาเนินคดีกับคนในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด ดังนั้น
ในหลายกรณีผู้สูงอายุจึงไม่ได้รับการเยียวยาไม่ได้รับการแก้ปัญหาจากการละเมิดด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับใน
กรณีศึกษาสถานการณ์การละเมิดต่อผู้สูงอายุของต่างประเทศพบว่าอัตราการดาเนินคดีมีน้อย ดังนั้นหลาย
ประเทศจึงมุ่งสู่ “การประนีประนอม” และ “กระบวนการยุติธรรมทางเลือก” ซึ่งเป็นวิธีการที่ประเทศญี่ปุ่น
และประเทศฝรั่งเศสได้นามาใช้กับกรณีผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการระงับข้อพิพาทโดยไม่เพียงแต่การ
แก้ไขปัญหาแต่นามาซึ่งความเข้าใจอันดีเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่นและใช้ระยะเวลา
สั้น อีกทั้งเป็นกระบวนการที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ส าหรั บ การให้ ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย การคุ้ม ครองและให้ ความช่ วยเหลื อ ผู้ สู งอายุใน
กระบวนการยุติธรรมนั้น มีหลายหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ในส่วนดังกล่าว แต่ยังขนาดการบูรณาการ
เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุในระดับชุมชน ดังนั้นควรจะมีการสนับสนุน กระบวนการยุติธรรมชุมชนให้มีศักยภาพที่ดี
มากยิ่ งขึ้น อีกด้ว ย ในส่ วนนี้ มีตัวอย่ างที่ เป็ นแนวทางปฏิบั ติที่ดีของประเทศเยอรมันที่จัดให้ มีระบบการให้
ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายตามหลั ก การกระจายอ านาจ โดยให้ แ ต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ท าหน้ าที่ ห ลั ก ในการให้
ความช่วยเหลือตามกฎหมายภายใต้กรอบแนวทางปฏิบัติจากรัฐบาลกลาง ในส่วนนี้ทาให้การให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างสอดคล้องกับความต้องการ สภาพปัญหาและรวดเร็วทันสถานการณ์
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6.3.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
จากประเด็นวิเคราะห์สภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติ ต่อผู้สูงอายุในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดทาข้อเสนอแนะแบ่งเป็น ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบั ติ เพื่ อให้ คณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติได้พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
6.3.2.1 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
1. ควรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายคุม้ ครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้มีเจตนารมณ์
หรื อ ความมุ่ ง หมายคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู้ สู งอายุ ม ากขึ้ น และก าหนดให้ มี ม าตรการในการเข้ า สู่
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างเป็น รูป ธรรม หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ควรกาหนดขั้นตอนในกระบวนพิจารณาคดีในชั้นต่าง ๆ ให้คานึงถึงความเปราะบางของสภาพ
จิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทาละเมิด โดยอาจใช้วิธีเดียวกับการสอบสวน และการดาเนินคดีกับเด็กและเยาวชน
หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงยุติธรรม และสานักงานตารวจแห่งชาติ ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
3. ควรตรากฎหมายเพื่ อ กากับ ดู แลและตรวจสอบผู้ ดูแ ลและให้ ค วามยิน ยอมในการจั ดการ
ทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่บกพร่องด้านความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียหรือเสื่อมสิทธิ เช่น การให้
การจาหน่ายทรัพย์ เพื่อเป็นการตรวจสอบและตรวจทานความเข้าใจว่าผู้สูงอายุมีเจตนาในการทานิ ติกรรมใน
เรื่องนั้น ๆ ตามที่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและทาให้เสียสิทธิ
ในเรื่องดังกล่าว หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง/การ
โอนความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เช่น กรมที่ดิน ธนาคาร/สถาบันการเงิน เป็นต้น
6.3.2.2 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. ภาครัฐควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดทาบริการให้ความช่วยเหลือและ
การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว โดยเป็นศูนย์กลางการขจัดความรุนแรง
ในครอบครัว เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดผู้สูงอายุมากที่สุดและสามารถใช้
กลไกทางครอบครัว สังคม มาช่วยในการให้ความช่ วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างดี โดยกระทรวงมหาดไทย (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
2. ควรวางระบบการทางานของหน่วยงานราชการให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกัน เพื่อให้
การคุ้มครองสิทธิผู้สู งอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถดาเนินการโดยจัดให้มีการติดต่อแบบเบ็ดเสร็จ
หรือ One Stop Service ในการให้บริการผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
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โดยกระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงมหาดไทย กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
3. ควรพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
โดยกระทรวงยุติธรรม กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
6.3.2.3 ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ
1. ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารให้ผู้สูงอายุเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับสิทธิของ
ตนอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการให้คาปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อกฎหมาย โดย
หน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ โดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ควรปรับปรุง ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการและบุคลากรของรัฐมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี
เหมาะสม ในการให้บริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ซึ่ง เป็นบุคคลที่อาจมีความสามารถในการรับรู้
เข้าใจและตัดสินใจลดลง โดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ และกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อมั่น ขจัดอคติต่าง ๆ ที่เ กี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
โดยหน่วยงานของรัฐควรเพิ่มบทบาทและสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่พึ่งของผู้สูงอายุด้วย โดยหน่วยงานภายใต้
กระทรวงยุ ติธรรม กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
สาธารณสุข
6.4 ข้อเสนอแนะเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สงู อายุ (Convention on the Rights
of Older Persons) ของประเทศไทยในอนาคต
ในปัจจุบั น การบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ (Convention on the Rights of Older
Persons) ยังอยู่ในขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสถานการณ์ของการคุ้มครองสิทธิของผู้สู งอายุ
ในประเทศภาคี ส มาชิ ก ภายใต้ ต ราสารระหว่ างประเทศที่ ว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู้ สู งอายุ ที่ มี อ ยู่ โดย
คณะทางานเปิดว่าด้วยผู้สูงอายุที่จัดตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ (UN Open-ended Working Group on
Ageing) มาตั้งแต่ปี 2010 เป้าหมายสาคัญของคณะทางานเปิดฯ คือ การรวบรวมสรุปผลจากความคิดเห็นและ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศภาคีสมาชิก ว่ามีช่องว่างอะไรในการปฏิบัติตามพันธกรณีในการคุ้มครอง
สิทธิของผู้สูงอายุภายใต้ตราสารระหว่างประเทศ และควรจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องมือในการคุ้ มครอง
สิทธิของผู้สูงอายุหรือไม่อย่างไร
คณะทางานเปิดฯได้จัดประชุมมาทั้งหมด 9 ครั้ง และเตรียมการจัดประชุมครั้งที่ 10 ในปี 2019 ใน
การประชุ ม ครั้ งที่ 7 ได้ มี ม ติ ข องที่ ป ระชุ ม ให้ จั ด การประชุ ม โดยการก าหนดพื้ น ที่ ร่ ว ม (Focal areas) ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาถกเถียงกัน 14 ประเด็น และในการประชุมต่อไปในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการจัด
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งานประชุม (Bureau) เลือกประเด็นมา 2 ประเด็นเพื่อเป็น Focal areas ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 8 พื้นที่ร่วม
(Focal areas) คือ (1) ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติ (Equality and non-discrimination) (2)
การละเลย ความรุน แรง และการทารุณ กรรม (Neglect, violence and abuse) ส าหรับการประชุ มของ
คณะกรรมการเปิดฯ ครั้งที่ 9 (2018) มีประเด็นสาหรับ “พื้นที่ร่วม” 2 ประเด็น คือ (1) ความมีอิสระและการ
ไม่ ต้ องพึ่ งพา (Autonomy and Independence) และ การดู แลระยะยาวและระยะสุ ด ท้ าย (Long-term
and Palliative Care) และในการประชุมคณะทางานฯ ครั้งต่อไปในปี 2019 คือ ครั้งที่ 10 ประเด็นสาหรับ
“พื้นที่ร่วม” 2 ประเด็น คือ (1) การป้องกันทางสังคมและความมั่นคงทางสังคม รวมทั้งฐานในการป้องกันทาง
สังคม (Social protection and social security including social protection floors) และ (2) การศึกษา
การฝึ กอบรม การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างศักยภาพ (Education, training, lifelong learning and
capacity-building)303 คณะทางานเปิดฯ คงต้องจัดประชุมโดยใช้ประเด็นพื้นที่ร่วม (Focal areas) อีก 4 ครั้ง
คือ จนถึ งการประชุ ม ครั้ งที่ 14 ในปี 2023 หรือ ในอี ก 4 ปี ข้ างหน้ า ดั งนั้ น น่ าจะมี ค วามเป็ น ไปได้ ว่ า ร่ าง
อนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนของผู้สูงอายุอาจจะเสร็จภายในปี 2024 และประกาศเป็นอนุสัญญาฯ ในปี
2025
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จารณ าจากป ระเด็ น 14 ป ระเด็ น ใน พื้ น ที่ ร่ ว ม (Focal areas) ขอ ง
คณะท างานเปิ ดฯ จะพบว่า ไม่ ได้ ออกนอกกรอบของหลั ก การส าหรับ ผู้ สู งอายุขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations Principles for Older Persons) จึงประมาณความเป็นไปได้ว่า ข้อตกลงใด ๆ ที่จะนาไปสู่
การบั ญ ญั ติเป็ น อนุ สั ญ ญา จะต้ องอยู่บ นฐานของหลั กการส าหรั บผู้ สู งอายุ ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย 5 หลักการที่กาหนดสิทธิของผู้สูงอายุ 18 ข้อ โดยสรุปได้แก่
(1) การมีอิส รภาพในการพึ่ งตนเอง: สิ ทธิในการทางาน สร้างรายได้ อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่
ปลอดภัย และอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
(2) การมีส่วนร่วม: สิทธิของการคงอยู่ในสังคมและมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่มีผลต่อความ
เป็นอยู่ทีดีของผู้สูงอายุ มีเครือข่ายทางสังคม และมีโอกาสในการทางานอาสาสมัครที่เหมาะสมกับความสนใจ
และความสามารถ
(3) การอุปการะเลี้ยงดู : สิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว ชุมชน และสถาบันทั้งภาครัฐและ
เอกชน การเข้าถึงบริการด้านสุ ขภาพ การบริการทางด้านสังคมและกฎหมาย ได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรี
ความเชื่อ ความต้องการ และความเป็ นส่วนตัว ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง
(4) การบรรลุความต้องการ: สิทธิที่จะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
มีสิทธิเข้าถึงแหล่งการศึกษา วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา และนันทนาการในสังคม
(5) ความมีศักดิ์ศรี: สิทธิที่จะดารงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงปลอดภัยปราศจากการถูก
แสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนการปฏิบัติอย่างทารุณทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
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โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างทางวัย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิหลัง ศาสนา ความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือ
สถานภาพอื่นใด
หากพิจารณาจากหลักการของการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุข้างต้น ประเทศไทยได้มีการเตรียมการ
รองรับมาตั้งแต่ก่อนปี 2546 โดยมีการบัญญัติการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 การ
ประกาศปฏิญญาผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2542 และการตราพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ สูงอายุแห่ งชาติ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนผู้สู งอายุ และการจั ดหน่วยงานขึ้นรับผิ ดชอบใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบัน คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สูงอายุภายใต้กฎหมาย นโยบายและมาตรการดังกล่าวจะเป็นการคุ้มครองสิทธิด้วยการให้สวัสดิการจากรัฐ
และผู้สูงอายุเป็นผู้รับฝ่ายเดียว เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบาง/อ่อนแอ ซึ่งอาจจะขัดต่อหลักการของ
องค์การสหประชาชาติ กล่าวคือ หลักการ (1) การมีอิสรภาพในการพึ่งตนเอง (2) การมีส่วนร่วม (4) การบรรลุ
ความต้องการ (Self-fulfillment) และ (5) ความมีศักดิ์ศรี
คณะวิจัยจึงมีข้อเสนอในการเตรียมการรองรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ ของผู้สูงอายุ ต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ดังนี้
1. การแก้ไขกฎหมายตั้งแต่ระดับรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้เพิ่มสิทธิใน
การพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม การอุปการะเลี้ยงดู การบรรลุความต้องการ และความมีศักดิ์ศรี
2. ขยายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและกองทุนผู้สูงอายุให้ครอบคลุมสิทธิของ
ผู้สูงอายุตามหลักการผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ นอกเหนือจากการให้เป็นสวัสดิการรัฐอย่างเดียว
3. การจัดระบบความมั่นคงทางสังคม (Social security system) ของประเทศ ในรูปแบบสากล คือ
ระบบที่ประกอบไปด้วย ระบบประกันสังคม ที่เป็นระบบบานาญ (Social insurance – Pension system)
และระบบประกัน สุขภาพ (Health insurance) และสวัสดิการสั งคม (Social welfare) ที่เป็นการคุ้มครอง
สิทธิของผู้สูงอายุเมื่อเกษียณและเมื่อพิการหรือไร้ความสามารถที่มีความมั่นคงและไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุ
4. การจัดระบบสวัสดิการสังคม ให้หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในแต่ละด้านกาหนดโครงการทั้งในรูป
ของบริการที่ไม่เสี ยเงิน และผู้ได้รับสวัสดิการร่วมเสียค่าใช้ จ่าย และมีการกาหนดเกณฑ์ในการรับสวัสดิการ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
5. การจัดระบบการดูแลระยะยาวและระยะสุดท้าย สาหรับการรองรับสิทธิของผู้สูงอายุในหลักการที่ 5
6. การจัดองค์กรหรือหน่วยงานปฏิบัติการในท้องถิ่น และ/หรือจัดช่องการในการเข้าถึงให้หลากหลาย
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบประกันและระบบสวัสดิการได้ สะดวก เช่น ศูนย์จัดหางานสาหรับผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการด้านสุขภาพ ด้านประกันสังคม ศูนย์ป้องกันการละเมิด ทารุณกรรม และการทาร้าย เป็นต้น
7. การส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ว มของภาคเอกชนในรู ป แบบขององค์ ก รไม่ แสวงหาก าไร เช่ น Social
enterprise มาให้บริการในชุมชนหรือท้องถิ่น
8. การประชาสัมพันธ์ การให้ ความรู้เกี่ย วกับสั งคมสู งอายุ การชราภาพ แก่ประชาชนทุกวัย เพื่ อ
ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
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จากข้อเสนอแนะในมิติต่าง ๆ ในบทนี้ สามารถสรุปผลประเด็นสาคัญซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติสามารถนาไปขับเคลื่อน เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไปในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติ (ตารางที่ 26)

1. กระทรวงแรงงาน

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

-

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิของผู้สูงอายุในการจ้างงาน การสร้างความมั่นคง
ในระบบประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งในระบบการจ้างงานและ
นอกระบบการจ้างงานโดยมีการประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพัฒ นา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ควรแก้ไขคาจากัดความของแรงงานให้ครอบคลุมแรงงานผู้สูงอายุ
- ควรออกกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สู งอายุโดยเฉพาะ โดยมีการประสานงานร่วมกับกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ควรปรั บ ปรุ ง กฎหมายหรื อ ระเบี ย บการบู ร ณาการโครงสร้ า งการจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ แ ละระบบ
ประกั น สั ง คม ระบบประกั น สุ ข ภาพ โดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ควรกาหนดนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุที่ชัดเจน
- ควรกาหนดนโยบายในการติ ดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนิ นงานเป็ น สมุด ปกขาว
(White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ
- ควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจโดยไม่แสวงหากาไร
- ควรกาหนดนโยบายการประกันความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้สวัสดิการใน
ระยะสั้น โดยการจัดระบบประกันสั งคมที่เป็นระบบบานาญแห่งชาติให้ครอบคลุมผู้ สูงอายุทั้งใน
และนอกระบบการจ้างงาน รวมถึงผู้อยู่ข้างหลังและผู้พิการ/ไร้ความสามารถ
- ควรกาหนดนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงานความมั่นคงทางสังคม และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น

แนวทางในการขับเคลื่อน

ตารางที่ 26 ประเด็นสาคัญซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถนาไปขับเคลื่อน เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไปในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติ
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-
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2. กระทรวงการคลัง

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง

1. กระทรวงแรงงาน

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรปรับปรุงกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติและกฎหมายบานาญแห่งชาติ ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุ
และผู้อยู่ข้างหลัง
- ควรออกกฎหมายเกี่ ยวกับ ความมั่น คงทางสั งคมที่ ครอบคลุมการประกั นสั งคมและการประกั น
สุขภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย
- ควรกาหนดนโยบายในการติ ดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนิ นงานเป็น สมุด ปกขาว
(White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ
- ควรกาหนดนโยบายการกาหนด เส้นขีดรายได้ขั้นต่า (Minimum Income Threshold) เพื่อเป็น
เกณฑ์กาหนดอัตราเบี้ยประกันสังคมและการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
- ควรกาหนดนโยบายการประกันความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้สวัสดิการใน
ระยะสั้น โดยการจัดระบบประกันสังคมที่เป็นระบบบานาญแห่งชาติให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งใน
และนอกระบบการจ้างงาน รวมถึงผู้อยู่ข้างหลังและผู้พิการ/ไร้ความสามารถ
- ควรกาหนดนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทางสังคม
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจ
ง่ายและเป็นภาษาท้องถิ่น
- ควรประสานความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงานที่มีเป้ าหมายเดียวกัน คือ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ท้องถิ่น

แนวทางในการขับเคลื่อน
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3. กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง

2. กระทรวงการคลัง

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายการประกันความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้สวัสดิการใน
ระยะสั้น โดยการจัดระบบประกันสังคมที่เป็นระบบบานาญแห่งชาติให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งใน
และนอกระบบการจ้างงาน รวมถึงผู้อยู่ข้างหลังและผู้พิการ/ไร้ความสามารถ
- ควรกาหนดนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทางสั งคม
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุไปในระดับท้องถิ่น
- ควรกาหนดนโยบายในการติ ดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนิ นงานเป็น สมุด ปกขาว
(White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ
- ควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจโดยไม่แสวงหากาไร
- ควรกาหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจง่ายและเป็น
ภาษาท้องถิ่น

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหากาไร
- ควรกาหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจ
ง่ายและเป็นภาษาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงเพื่อ
ลดความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท

แนวทางในการขับเคลื่อน

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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3.

กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง
แนวทางในการขับเคลื่อน

ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เอง ตลอดจนชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยประสานกับกระทรวงสาธารณะสุข
- ควรวางระบบการทางานของหน่วยงานราชการให้มีค วามเชื่อมโยงและบูรณาการกัน เพื่อให้
การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อมั่น ขจัดอคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้มี
เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุมากขึ้น และกาหนดให้มี
มาตรการในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการวางผังเมื องเฉพาะที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในระดับเมือง
กรมโยธาธิการ
หรือท้องถิ่น โดยประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการ
และผังเมือง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงคมนาคม
- ควรกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการวางผังเมืองเฉพาะที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในระดับเมือง
องค์กรปกครองส่วน
หรือท้องถิ่น
ท้องถิ่น / กรมส่งเสริมการ
- ควรกาหนดนโยบายในการติดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนินงานเป็นสมุดปกขาว
ปกครองท้องถิ่น
(White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ
- ควรกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
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3. กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง
แนวทางในการขับเคลื่อน

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทาง
สังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานส่ วนกลางเป็น ผู้กากับดูแลและสนั บสนุ น
งบประมาณ
- ควรประสานความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสั งคมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะหน่ วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ท้องถิ่น
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรมีการจัดโครงการชุบชีวิตชุมชน หรือเมือง หรือนคร (Revitalization of Community
or Town or City) ที่เน้น การสร้ างงานในชุม ชนหรือ ในท้ องถิ่น แก่ผู้ สู งอายุ อานวยความ
องค์กรปกครองส่วน
สะดวกในการเดินทาง ในการอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ
ท้องถิ่น / กรมส่งเสริมการ
- ควรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงเพื่อ
ปกครองท้องถิ่น
ลดความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
- ควรขั บ เคลื่ อนระบบการดู แ ลตนเองของผู้ สู งอายุ (Self-care) ให้ ป ระชาชนสามารถดู แ ล
ตนเองได้
- ควรส่งเสริมรูปแบบการให้บริการแบบเชิงรุกมากขึ้นและทั่วถึงยิ่งขึ้น
- ควรส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง (Self-care) โดยหน่วยบริการต้องเป็นผู้ให้
ความรู้แก่ประชาชน
- ควรปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรด้านสุขภาพให้มีจิตใจรักงานบริการและความเห็นอกเห็น
ใจต่อผู้มารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ด้านการคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม
- ควรส่งเสริม ให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาจัดท าบริก ารให้ ความช่ วยเหลื อและการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
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4. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

-

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง

ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรอง
การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยประสาน
กับกระทรวงการคลัง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายการประกันความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้สวัสดิการใน
ระยะสั้น โดยการจัดระบบประกันสังคมที่เป็นระบบบานาญแห่งชาติให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งใน
และนอกระบบการจ้างงาน รวมถึงผู้อยู่ข้างหลังและผู้พิการ/ไร้ความสามารถ
- ควรกาหนดนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทางสังคม
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุไปในระดับท้องถิ่น
- ควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจโดยไม่แสวงหากาไร
- ควรประสานความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงานทีม่ ีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น
- ควรกาหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือกปฏิบั ติ
ในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจง่ายและเป็น
ภาษาท้องถิ่น
- ควรกาหนดนโยบายในการติ ดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนิ นงานเป็น สมุด ปกขาว
(White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ
- ควรกาหนดนโยบายการมี ส่วนร่วมของทุ กภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลัก ษณะของการ
ดาเนินธุรกิจเพื่อการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้สูงอายุโดยไม่แสวงหากาไร

แนวทางในการขับเคลื่อน
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4.

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง

-

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์

ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรออกระเบี ย บเพื่ อวางเกณฑ์ ม าตรฐานและกลไกการก ากั บ ดู แ ลมาตรฐานในการดู แ ล
ผู้สูงอายุระยะยาว โดยประสานกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม
- ควรออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เอง ตลอดจนชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
- ควรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงเพื่อ
ลดความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
- ควรขั บ เคลื่ อนระบบการดู แ ลตนเองของผู้ สู งอายุ (Self-care) ให้ ป ระชาชนสามารถดู แ ล
ตนเองได้
- ควรปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรด้านสุขภาพให้มีจิตใจรักงานบริการและความเห็นอกเห็น
ใจต่อผู้มารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
- ควรส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง (Self-care) โดยหน่วยบริการต้องเป็นผู้ให้
ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรปรั บ ปรุ ง และแก้ ไขกฎหมายคุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าความรุ น แรงในครอบครั ว ให้ มี
เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุมากขึ้น และกาหนดให้มี
มาตรการในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม
- ควรตรากฎหมายเพื่ อก ากั บ ดู แ ลและตรวจสอบผู้ ดู แ ลและให้ ค วามยิ น ยอมในการจั ด การ
ทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ที่บกพร่องด้านความสามารถในเรื่องที่เกี่ย วข้องกับการเสียหรือเสื่อม
สิทธิ โดยประสานกับหน่ ว ยงานรั ฐที่เกี่ย วข้องกับการจดทะเบี ย น เช่น กรมที่ดิน สถาบั น
การเงิน

แนวทางในการขับเคลื่อน
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กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงมนุษย์

5. กระทรวงสาธารณสุข

4.

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

-

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ)

การเคหะแห่งชาติ

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรวางระบบการทางานของหน่วยงานราชการให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกัน เพื่อให้การ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารให้ผู้สูงอายุเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับ สิทธิของตน
อย่างทั่วถึง ถูกต้องและเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการให้คาปรึกษา
- ควรปรั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานราชการและบุ ค ลากรของรั ฐ มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ ดี
เหมาะสม ในการให้บริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อมั่น ขจัดอคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบั ญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรองการ
เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ในการได้ รับ บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข โดยประสานกั บ
กระทรวงการคลัง
- ควรส่งเสริม ให้ ภาคเอกชนและองค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เข้ ามาจัด ท าบริก ารในด้ านการดูแ ล
ผู้สูงอายุในระยะยาว โดยรัฐเป็นผู้วางเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการกากับดูแลมาตรฐาน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจโดยไม่แสวงหากาไร
- ควรกาหนดนโยบายการประกันความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้สวัสดิการใน
ระยะสั้น โดยการจัดระบบประกันสังคมที่เป็น ระบบบานาญแห่งชาติให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งใน
และนอกระบบการจ้างงาน รวมถึงผู้อยู่ข้างหลังและผู้พิการ/ไร้ความสามารถ
- ควรกาหนดนโยบายในการติ ดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนิ นงานเป็น สมุด ปกขาว
(White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ

แนวทางในการขับเคลื่อน
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5. กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

-

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่ วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจ
ง่ายและเป็นภาษาท้องถิ่น
- ควรกาหนดนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทาง
สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุไปในระดับท้องถิ่น
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญั ติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรอง
การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยประสาน
กับกระทรวงการคลัง
- ควรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึงเพื่อ
ลดความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
- ควรวางระบบความเชื่อมโยงของข้อ มูลการดูแลรักษาผู้สูงอายุรายบุคคล (Personal health
record) เพื่อลดปัญหาผู้สูงอายุได้รับยาซ้าซ้อน
- ควรขั บ เคลื่ อนระบบการดู แ ลตนเองของผู้ สู งอายุ (Self-care) ให้ ป ระชาชนสามารถดู แ ล
ตนเองได้
- ควรมีรูปแบบการให้บริการแบบเชิงรุกมากขึ้นและทั่วถึงยิ่งขึ้น
- ควรปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรด้านสุขภาพให้มีจิตใจรักงานบริการและความเห็นอกเห็น
ใจต่อผู้มารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
- ควรส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง (Self-care) โดยหน่วยบริการต้องเป็นผู้ให้
ความรู้แก่ประชาชน
- ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อมั่น ขจัดอคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

แนวทางในการขับเคลื่อน
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7.

6. สานักนายกรัฐมนตรี

5. กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

สานักงานตารวจแห่งชาติ
(หน่วยงานขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี)

สานักงาคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

-

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรออกกฎหมายเพื่อวางระบบรองรับการดูแลระยะยาวโดยประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทย
- ควรออกระเบียบเพื่อวางเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการกากับดูแลมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว โดยประสานกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจง่ายและเป็น
ภาษาท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายการกาหนด เส้นขีดรายได้ขั้นต่า (Minimum Income Threshold) เพื่อเป็น
เกณฑ์กาหนดอัตราเบี้ยประกันสังคมและการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้มีเจตนารมณ์หรือ
ความมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุมากขึ้น และกาหนดให้มีมาตรการในการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม
- ควรกาหนดขั้นตอนในกระบวนพิจารณาคดีในชั้นต่าง ๆ ให้คานึงถึงความเปราะบางของสภาพจิตใจ
ของผู้สูงอายุที่ถูกกระทาละเมิด โดยอาจใช้วิธีเดียวกับการสอบสวน และการดาเนินคดีกับเด็กและ
เยาวชนโดยประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ควรตรากฎหมายเพื่อกากับดูแลและตรวจสอบผู้ดูแลและให้ ความยินยอมในการจัดการทรั พย์สิน
ของผู้สูงอายุที่บกพร่องด้านความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียหรือเสื่อมสิทธิ โดยประสาน
กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน เช่น กรมที่ดิน สถาบันการเงิน

แนวทางในการขับเคลื่อน
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8. กระทรวงยุติธรรม

7.

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

-

สานักงานตารวจแห่งชาติ
(หน่วยงานขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี)

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรวางระบบการทางานของหน่วยงานราชการให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกัน เพื่อให้การ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารให้ผู้สูงอายุเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับสิทธิของตน
อย่างทั่วถึง ถูกต้องและเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการให้คาปรึกษา
- ควรปรั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานราชการและบุ ค ลากรของรั ฐ มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ ดี
เหมาะสม ในการให้บริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้มีเจตนารมณ์หรือ
ความมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุมากขึ้น และกาหนดให้มีมาตรการในการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม
- ควรกาหนดขั้นตอนในกระบวนพิจารณาคดีในชั้นต่าง ๆ ให้คานึงถึงความเปราะบางของสภาพจิตใจ
ของผู้สูงอายุที่ถูกกระทาละเมิด โดยอาจใช้วิธีเดียวกับการสอบสวน และการดาเนินคดีกับเด็กและ
เยาวชน โดยประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ควรตรากฎหมายเพื่ อกากับดูแลและตรวจสอบผู้ดู แลและให้ความยินยอมในการจัดการทรัพย์สิน
ของผู้สูงอายุที่บกพร่องด้านความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียหรือเสื่อมสิทธิ โดยประสาน
กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน เช่น กรมที่ดิน สถาบันการเงิน
- ควรวางระบบการทางานของหน่วยงานราชการให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกัน เพื่อให้การ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ควรก าหนดนโยบายพั ฒ นาระบบกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางเลื อกให้ เหมาะสมและเข้ าถึ งกลุ่ ม
ผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
- ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือการสื่ อสารให้ผู้สูงอายุเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับสิทธิของตน
อย่างทั่วถึง ถูกต้องและเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการให้คาปรึกษา

แนวทางในการขับเคลื่อน
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9

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. กระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

-

-

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรปรับปรุง ส่งเสริมให้ หน่วยงานราชการและบุคลากรของรัฐมีทัศนคติแ ละพฤติกรรมที่ดี
เหมาะสม ในการให้บริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
- ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อมั่น ขจัดอคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้ อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุทั้งภายในที่อยู่อาศัยและภายนอก
ที่อยู่อาศัย

แนวทางในการขับเคลื่อน
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จากข้อเสนอแนะที่กล่าวไว้ในมิติต่าง ๆ ข้างต้น ในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่ งเสริมสิท ธิ
ผู้ สู งอายุ จะเห็ น ได้ ว่ ามี ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วของหลายหน่ ว ยงาน ซึ่ งหน่ ว ยงานเหล่ านั้ น จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย การ
ขับเคลื่ อนแบบบู รณาการระหว่างหน่ ว ยงาน แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ซึ่งเป็ น
หน่วยงานที่มีบทบาทและอานาจหน้าที่ในการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศเสนอต่อรั ฐ สภาและคณะรั ฐ มนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน รวมทั้งการส่ งเสริม และสนับ สนุน ให้
หน่วยงานมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดกา ร
เลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุได้ ทั้งนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการจัดทาข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานนาไปกาหนด
นโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพต่อไป
และเพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะเฉพาะต่ อ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ชั ด เจนมากยิ่ งขึ้ น จึ งอาจสรุ ป ได้
ดังต่อไปนี้
1. ควรจัดทารายงานประเมินสถานการณ์ประจาปีด้านสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุไทย ในรูปแบบของ
White Paper on Human Rights of the Older Persons in Thailand โดยพิ จ ารณาจากหลั ก การส าหรั บ
ผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ และจากฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมจากโครงการศึกษานี้
2. ควรจัดทาสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้สู งอายุในด้านต่าง ๆ อาจจะพิจารณาจากการคุ้มครอง
สิทธิภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หรือ หลักการสาหรับผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ โดย
วิธีการสารวจรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือรวบรวมจากสถิติข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ หรือ กระทรวงยุ ติธรรม องค์กร/มูล นิธิเ อกชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในการประกอบการรายงานในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุต่อไป
เพื่อการเป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
3. ควรจั ด ท าเอกสารเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ต่ อ สาธารณะ รวมทั้ งการ
ประชาสัมพันธ์ใน Social media
4. จัดทาข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
เพื่อนาแนวทางไปกาหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ภาคผนวก 1
การสารวจความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างผูส้ งู อายุ
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แบบสอบถาม
โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผูส้ ูง อายุ:
กรณีการเลือกปฏิบตั ิในผูส้ งู อายุ
แบบสอบถามนี้ เป็นเครื่องมือในการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ
ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ : กรณีการ
เลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งได้คัดเลือกให้คณะนักวิจัย จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดาเนินการโครงการระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2561- 15 มกราคม 2562
ประเด็นส าคัญ ของข้อคาถาม: เป็นการสอบถามประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ
ผู้สูงอายุ คาตอบไม่มีถูกหรือผิด ดังนั้ นจึงขอให้ท่านตอบด้วยความจริงใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนาไปเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย นโยบาย และมาตรการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุไทย ทั้งนี้เพื่ อให้
มีความสอดคล้องและได้มาตรฐานสากล
คาจากัดความ:
ผู้สูงอายุ คือ มนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งตามกฎหมายไทย คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ คือ สิทธิพื้นฐานของผู้สูงอายุในฐานะมนุษย์ ภายใต้กฎหมายไทย คือ สิทธิของ
ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
การเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในฐานะมนุษย์อย่างไม่ยุติธรรมหรืออย่างมีอคติต่อ
วัยของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สาหรับ วิธีการเลือกปฏิบัติอาจจะเป็นทั้งทางตรง (เช่น การกาหนดอายุ
เกษีย ณ การกาหนดกฎระเบี ยบห้ามการเข้าถึงบริการสุ ขภาพ หรือการรับมรดก/ถือครองทรัพย์สิ น) และ
ทางอ้อม (เช่น การทาร้ายทางร่างกาย หรือ ทางจิตใจ หรือโดยวาจา การละเลย การทอดทิ้ง การทารุณกรรม
การข่มขืน เป็นต้น) การเลือกปฏิบัตินอกจากสาเหตุจากวัยหรืออายุแล้ว ยังมีสาเหตุที่ อื่นที่ทับซ้อน เช่น การ
เลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงหรือผู้พิการ หรือเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชายขอบ เป็นต้น
การรับรองความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม:
ผู้ตอบมีสิทธิไม่ตอบข้อคาถามใดที่ไม่ต้องการตอบได้ คาตอบที่ได้จากผู้ตอบจะถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์ผลที่
เป็นผลโดยรวมหรือโดยเฉลี่ยเท่านั้น ผู้ตอบจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใด
ๆ ในลักษณะของการเปิดเผยตัวตนของผู้ตอบ
องค์ประกอบของแบบสอบถาม: แบบสอบถามจะประกอบไปด้วยชุดข้อคาถามทั้งหมด 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 2 การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการสูงอายุ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 6 ข้อมูลด้านทรัพย์สินและหนี้สิน
ส่วนที่ 7 ข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากร
คณะนักวิจัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการคุ้มครองและป้องกันสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ
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ส่วนที่ 1: ประสบการณ์เกีย่ วกับการเลือกปฏิบัตติ ่อผูส้ งู อายุ
1

จากประสบการณ์ส่วนตัวของท่านหลังจากที่ท่านอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ท่านเคยได้รับการปฏิบัติ
อย่างไม่ยุติธรรมหรื ออย่างมีอคติเนื่องจากการสูงอายุ ดังกล่าวหรือไม่ ถ้าเคยจากบุคคลใดและ
โปรดระบุเรื่อง/เหตุการณ์ดังกล่าว (ทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่เลือก)

1.1
จากบุคคลในครอบครัว
 1.เคย
 2.ไม่เคย
1.1.1  จากคู่สมรส
ระบุเรื่อง/เหตุการณ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.1.2  จากบุตรหลาน
ระบุเรื่อง/เหตุการณ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.1.3  จากเขย/สะใภ้
ระบุเรื่อง/เหตุการณ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.1.4  จากญาติพี่น้อง
ระบุเรื่อง/เหตุการณ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.2 จากบุคคลในสถานที่ทางาน
 1.เคย
 2.ไม่เคย
1.2.1  จากนายจ้าง
ระบุเรื่อง/เหตุการณ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.2.2  จากเพื่อนร่วมงาน
ระบุเรื่อง/เหตุการณ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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1.2.3  จากลูกน้อง
ระบุเรื่อง/เหตุการณ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 1.เคย
 2.ไม่เคย
1.3
จากบุคคลในชุมชน
1.3.1  จากเพื่อนบ้านใกล้เคียง
ระบุเรื่อง/เหตุการณ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.3.2  จากผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
ระบุเรือ่ ง/เหตุการณ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.4
จากบุคคลในสังคม
 1.เคย
 2.ไม่เคย
1.4.1  จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระบุเรื่อง/เหตุการณ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
1.4.2  จากบุคคลทั่วไป
ระบุเรื่อง/เหตุการณ์
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผูส้ งู อายุ

2

2.1

1) ท่านเคยเข้าใช้บริการต่าง ๆ ดังนี้หรือไม่ และเป็นบริการที่จัดให้โดยภาครัฐหรือภาคเอกชน ( ภาครัฐ
หมายรวมถึง หน่วยงานส่วนกลางในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล สานักงานเขต อบต. )
(ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรธุรกิจที่แสวงหากาไร เช่น โรงพยาบาลเอกชน) และ(องค์กรไม่แสวงหากาไร เช่น
มูลนิธิ)
2) หากท่านเคยเข้าใช้บริการที่จัดให้โดยภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน บริการที่ท่านได้รับเป็นไปตามที่
คาดหวังหรือไม่
(ทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ในสดมภ์ “จัดโดย” และตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
จัดโดย
บริการที่เคยเข้าใช้
3.องค์กรไม่แสวงหา
1.ภาครัฐ
2.ภาคเอกชน
กาไร
บริการด้านสาธารณสุข
(การป้องกัน การรักษา
การฟื้นฟูบาบัด)
บริการที่ได้รับ
บริการด้านการจัดหางาน
(ในฐานะเป็นผู้หางานทา)

2.2
บริการที่ได้รับ
บริการด้านการศึกษา
หรือฝึกอบรม
2.3
บริการที่ได้รับ
บริการด้านการเงิน
2.4

บริการที่ได้รับ
บริการด้านการเดินทาง
ขนส่ง

2.5
บริการที่ได้รับ
บริการด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมชมรม
2.6
บริการที่ได้รับ


 1. ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1. ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1. ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1. ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1. ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1. ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง


 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง


 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไป
ตามคาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไป
ตามคาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไป
ตามคาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไป
ตามคาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไป
ตามคาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไป
ตามคาดหวัง
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บริการด้านกฎหมาย
2.7

บริการที่ได้รับ
บริการด้าน
ประชาสงเคราะห์

2.8
บริการที่ได้รับ
อื่น ๆ (ระบุ) (1)
.........................................
บริการที่ได้รับ
อื่น ๆ (ระบุ) (2)
.........................................
2.9
บริการที่ได้รับ
อื่น ๆ (ระบุ) (3)
.........................................

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6


 1. ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1. ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1. ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1. ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง



 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง



 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไป
ตามคาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไป
ตามคาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไป
ตามคาดหวัง

 1.ตามคาดหวัง
 2. ไม่เป็นไป
ตามคาดหวัง


 1. ตามคาดหวัง
 1.ตามคาดหวัง
 1.ตามคาดหวัง
บริการที่ได้รับ
 2. ไม่เป็นไปตาม
 2. ไม่เป็นไปตาม
 2. ไม่เป็นไป
คาดหวัง
คาดหวัง
ตามคาดหวัง
ในการใช้บริการดังกล่าวที่จัดให้โดยภาครัฐและ/หรือเอกชนและ/หรือองค์กรไม่แสวงหากาไร
ส่วนใหญ่ ท่านอาศัยผู้ใดในการเข้าใช้บริการ (ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องการใช้บริการที่ “จัดโดย”)
จัดโดย
ผูท้ ที่ า่ นอาศัยในการเข้าใช้บริการ
3.องค์กรไม่แสวงหา
1.ภาครัฐ
2.ภาคเอกชน
กาไร
โดยตนเอง ไม่ต้องอาศัยผู้ใด



คู่สมรส



บุตรหลาน



ญาติพี่น้อง เพื่อน



เพื่อนบ้าน



อื่น ๆ (ระบุ) .................................
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4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ในการเข้าใช้บริการที่จัดโดยภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน และ/หรือองค์กรไม่แสวงหากาไร ท่านคิด
ว่า อะไรเป็นอุปสรรคสาคัญ 3 อันดับแรก
(ใส่หมายเลข 1, 2 และ 3 ตามลาดับความสาคัญ ในแต่ละช่องการเข้าใช้บริการที่ “จัดโดย”แต่ละ
หน่วยงาน สาหรับในกรณีที่ตอบ “อื่น ๆ” ให้ระบุในช่องว่างที่แสดงไว้)
จัดโดย
อุปสรรคในการเข้าใช้บริการ
3.องค์กรไม่
1.ภาครัฐ

2.ภาคเอกชน













การเดินทางไม่สะดวก
ค่าใช้จ่ายสูง
กระบวนการ/ขั้นตอนยุ่งยาก
อคติต่อการใช้บริการ (เช่น ความกลัว)
อื่น ๆ (ระบุ) .................................

แสวงหากาไร







ส่วนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ
5 ท่านทราบหรือไม่ว่า ในฐานะที่เป็น “ผู้สูงอายุ ” ท่านมีสิท ธิได้รับการคุ้มครองสนับสนุน ทั้งทางด้านสังคม
สุขภาพ เศรษฐกิจ และการให้สิทธิประโยชน์ในการได้รับบริการสาธารณะ และเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ได้ ตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
(ทาเครื่องหมาย √ ในช่องตัวเลือกของคาตอบที่เลือก)
1.ทราบในภาพ
กว้าง (เฉพาะตาม 2. ทราบ
3. ทราบใน 4. ไม่ทราบถึง
สิทธิดา้ น
ข้อความสิทธิที่ รายละเอียด
รายละเอียด สิทธิดงั กล่าว
ระบุใน
บ้าง
เลย
แบบสอบถามนี้)

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็ว
การศึกษา ศาสนา ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ
การประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพ
ที่เหมาะสม
การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสังคมและการรวมกลุ่มใน
ลักษณะเครือข่าย

การอานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ และบริการสาธารณะ
อื่น ๆ
การช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร
ยานพาหนะ
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สิทธิดา้ น

5.7
5.8

1.ทราบในภาพ
กว้าง (เฉพาะตาม

2. ทราบ
รายละเอียด
บ้าง

3. ทราบใน
รายละเอียด

4. ไม่ทราบถึง
สิทธิดงั กล่าว
เลย















































ข้อความสิทธิที่
ระบุใน
แบบสอบถามนี้)

การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณ
กรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์
หรือถูกทอดทิ้ง
5.9 การให้คาปรึกษา แนะนา
ดาเนินการในทางคดี หรือแก้ไข
ปัญหาครอบครัว
5.10 การจัดที่พักอาศัย อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ตามความจาเป็น
5.11 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นราย
เดือน
5.12 การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
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ส่วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการสูงอายุ
6
ท่านคิดว่า การเป็นผู้สูงอายุ มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร
6.1 ข้อดี .............................................................................................................................................
…………………………………….………………………………………………………………………………..……………
6.2 ข้อเสีย .........................................................................................................................................
…………………………………….………………………………………………………………………………..……………
หากท่านมีปัญหาในการดารงชีวิต ท่านต้องการพึ่งพาใคร (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
7
(ใส่เครื่องหมาย √ หน้าคาตอบที่เกี่ยวข้อง)
 เจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น
 นักการเมือง
 กรรมการ/สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
 คนที่มีอาชีพ/รับจ้างดูแลผู้สูงอายุ
 พระ หรือ นักบวชในศาสนาที่ท่านนับถือ
 เพื่อน/เพื่อนบ้าน
 ญาติพี่น้อง
 เขย/สะใภ้
 บุตรหลาน
 คู่สมรส
 ตนเอง
 อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................

8
8.1
8.2
8.3
8.4

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของท่านในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกัน/ไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติใน
ผู้สูงอายุ
ด้านกฎหมาย...............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านนโยบาย................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ด้านมาตรการ..............................................................................................................................
……………………………………………….……………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………….………………………………………………………..…….
ด้านอื่น ๆ (ระบุ) .........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..…………………........
.....................................................................................................................................................

428 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
ส่วนที่ 6 ข้อมูลด้านทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ
(ใส่เครื่องหมาย √ หน้าคาตอบที่เลือก)
9 ท่านมีภาระหนี้สินหรือไม่
 1.มีหนี้สินในระบบ (เช่น เงินกู้ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์)
 2.มีหนี้สินนอกระบบ (เช่น จากนายทุนเงินกู้)
 3.ไม่มีหนี้สิน
10 ท่านเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยนี้หรือไม่
 1.เป็นเจ้าของ
 2.ไม่เป็นเจ้าของ

11
12
13
14
15
16
17

ส่วนที่ 7 ข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากร
(ใส่เครื่องหมาย √ หน้าคาตอบที่เลือก และ/หรือกรอกรายละเอียดในที่ว่างที่เว้นไว้ให้)
เพศ  1.ชาย  2.หญิง  3.เพศทางเลือก
อายุ ................ ปี (อายุเต็ม ไม่ใช่อายุยา่ ง)
ท่านมีความพิการทางร่างกายจนเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตหรือไม่
 1.มี  2.ไม่มี
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน จังหวัด .............................. อาเภอ ......................... ตาบล ....................... (ผู้
สัมภาษณ์ใส่คาตอบได้เอง)
สถานภาพสมรส  1.โสด  2.สมรส  3.หุ้นส่วน/คู่ชีวิต
 4.หม้าย  5.หย่า  6.แยกกันอยู่คนละที่กัน
ศาสนา  1.พุทธ  2.คริสต์  3.อิสลาม  4.อื่น ๆ (ระบุ)..........................
ระดับการศึกษา
 1.ไม่ได้เรียนหนังสือ (อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้)
 2.ไม่ได้เรียนหนังสือ (อ่านออกเขียนได้)
 3.ประถมศึกษา (ม.*1, ม.*2, ป.7)
 4.มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.*3-5, มศ.1-2)
 5.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.*6-8 หรือ มศ.3-5)
 6.อาชีวะศึกษา ปวช.
 7.อาชีวะศึกษา ปวส. หรือ อนุปริญญา
 8.ปริญญาตรี
 9.สูงกว่าปริญญาตรี
 10.ไม่เคยเข้าโรงเรียน .............................................................................
 11.อื่น ๆ โปรดระบุ ................................................................................
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18 แหล่งที่มาของรายได้ และรายได้โดยประมาณ (บาทต่อเดือน) (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
 1.จากลูกหลาน จานวนเงิน ............ ต่อเดือน
 2.จากการทางาน จานวนเงิน ............ ต่อเดือน
 3.จากค่าเช่า ดอกเบี้ย จานวนเงิน ............ ต่อเดือน
 4.จากสวัสดิการของรัฐบาล จานวนเงิน .......... ต่อเดือน (เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนจน)
 5.อื่น ๆ (ระบุ) ..................................... จานวนเงิน ........ ต่อเดือน
19 การอยู่อาศัย (ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังเดียวกัน)
 1.คนเดียว
 2.อยู่กับคู่สมรส
 3.อยูก่ ับบุตร
 4.อยู่กับบุตรและครอบครัวของบุตร
 5.อยู่กับญาติพี่น้อง
 6.อยู่กับเพื่อน
 7.อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................

12
63

นครศรีธรรมราช 7

Total

42

0
0

16
11

0

0

0

24

Count

Count

26

5

5
5

11

40

8

10
8

14

Count

หญิง

ช่วงอายุ
70-79 ปี
เพศ

ที่อยู่อาศัยปัจจุบนั

เพศ
ชาย
ทางเลือก
Count
Count

ที่อยู่อาศัย
กรุงเทพมหานคร 15
ปัจจุบัน
(จังหวัด) นครราชสีมา
12
code เชียงใหม่
8

หญิง

ชาย

60-69 ปี
เพศ

ผลจากข้อมูลการสารวจความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างผูส้ ูงอายุ

0

0

0
0

0

15

3

3
3

6

เพศ
ชาย
ทางเลือก
Count
Count

27

5

6
5

11

Count

หญิง

80 ปีขึ้นไป
เพศ

0

0

0
0

0

เพศ
ทางเลือก
Count

213

40

52
40

81

รวม
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คุณลักษณะประชากร

เพศ

ชาย
หญิง
เพศทางเลือก
สถานภาพ โสด
สมรส สมรส
หุ้นส่วน/คู่ชีวิต
หม้าย
หย่า
แยกกันอยู่คนละ
ที่กัน
ศาสนา พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่น ๆ
ระดับ ไม่ได้เรียนหนังสือ
การศึกษา (อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้)
ไม่ได้เรียนหนังสือ
(อ่านออกเขียนได้)
ประถมศึกษา (ม.
1, ม.2, ป.7)
มัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.*3-5,
มศ.1-2)
มัธยมศึกษตอน
ปลาย (ม.6-8
หรือ มศ.3-5)
อาชีวะศึกษา ปวช.
อาชีวะศึกษา ปวส.
หรือ อนุปริญญา
ปริญญาตรี

60-69 ปี
Column
Count
N%
42
40.0%
63
60.0%
0
0.0%
29
27.9%
52
50.0%
0
0.0%
13
12.5%
5
4.8%
5
4.8%

ช่วงอายุ
70-79 ปี
Column
Count
N%
26
39.4%
40
60.6%
0
0.0%
12
18.2%
31
47.0%
0
0.0%
17
25.8%
4
6.1%
2
3.0%

80 ปีขึ้นไป
Column
Count
N%
15
35.7%
27
64.3%
0
0.0%
5
11.9%
15
35.7%
1
2.4%
16
38.1%
5
11.9%
0
0.0%

83
5
3
0
5

91.2%
5.5%
3.3%
0.0%
4.8%

51
3
0
0
4

94.4%
5.6%
0.0%
0.0%
6.2%

38
0
1
0
5

97.4%
0.0%
2.6%
0.0%
11.9%

9

8.7%

4

6.2%

5

11.9%

21

20.2%

19

29.2%

20

47.6%

14

13.5%

7

10.8%

2

4.8%

14

13.5%

5

7.7%

3

7.1%

5
6

4.8%
5.8%

6
0

9.2%
0.0%

0
2

0.0%
4.8%

26

25.0%

17

26.2%

4

9.5%
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การอยู่
อาศัย (ที่
อยู่อาศัย
ในบ้าน
หลัง
เดียวกัน)

สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่เคยเข้า
โรงเรียน
อื่น ๆ
คนเดียว
อยู่กับคู่สมรส
อยู่กับบุตร
อยู่กับบุตรและ
ครอบครัวของ
บุตร
อยู่กับญาติพี่น้อง
อยู่กับเพื่อน
อื่น ๆ

ช่วงอายุ
70-79 ปี
Column
Count
N%
3
4.6%
0
0.0%

60-69 ปี
Column
Count
N%
4
3.8%
0
0.0%

80 ปีขึ้นไป
Column
Count
N%
1
2.4%
0
0.0%

0
25
28
25
8

0.0%
23.8%
26.7%
23.8%
7.6%

0
15
16
19
7

0.0%
23.1%
24.6%
29.2%
10.8%

0
9
7
14
7

0.0%
21.4%
16.7%
33.3%
16.7%

12
1
6

11.4%
1.0%
5.7%

6
0
2

9.2%
0.0%
3.1%

3
0
2

7.1%
0.0%
4.8%

ช่วงอายุ
Frequency Percent
Valid

60-69 ปี
70-79 ปี
80 ปีขึ้นไป
Total

105
66
42
213

49.3
31.0
19.7
100.0

Valid
Percent
49.3
31.0
19.7
100.0

Cumulative
Percent
49.3
80.3
100.0

ท่านมีความพิการทางร่างกายจนเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตหรือไม่
Valid Cumulative
Frequency Percent
Percent Percent
Valid
มี
11
5.2
5.2
5.2
ไม่มี
202
94.8
94.8
100.0
Total
213
100.0
100.0

ตอบ

ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

มี ห นี้ สิ น ในระบบ (เช่ น
เงิ น กู้ ธ นาคาร สหกรณ์
ออมทรัพย์)
มีหนี้สินนอกระบบ (เช่น
จากนายทุนเงินกู)้
ไม่มีหนี้สิน
ท่ า นเป็ น เจ้ า ของบ้ า นที่ อ ยู่ เป็นเจ้าของ
อาศัยนี้หรือไม่
ไม่เป็นเจ้าของ

ท่านมีภาระหนี้สินหรือไม่

แหล่งที่มาของรายได้(จากลูกหลาน)
แหล่งที่มาของรายได้(จากการทางาน )
แหล่งที่มาของรายได้(จากค่าเช่า ดอกเบี้ย)
แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ (จากสวั ส ดิ ก ารของ
รัฐบาล)
แหล่งที่มาของรายได้(อื่น ๆ)
รวม

28.7%
5.0%
66.3%
56.9%
43.1%

5
67
58
44

9
122

29

60-69 ปี
Count
%

12
189

60-69 ปี
Count
41
53
6
77

47
36
29

4

14

6.3%
100.0%

72.3%
55.4%
44.6%

6.2%

21.5%

7.4%
100.0%

37
31
11

4

1

88.1%
73.8%
26.2%

9.5%

2.4%

151
125
84

13

44

Count

รวม

7.2%
100.0%

ช่วงอายุ
80 ปี
70-79 ปี
ขึ้นไป
%
%
22.1%
33.3%
19.7%
7.2%
4.9%
4.3%
45.9%
47.8%

80 ปีขึ้นไป
Count
%

ช่วงอายุ

26
380

รวม
60-69 ปี
Count
%
91
21.7%
82
28.0%
15
3.2%
166
40.7%

70-79 ปี
Count
%

5
69

ช่วงอายุ
80 ปี
70-79 ปี
ขึ้นไป
Count
Count
27
23
24
5
6
3
56
33

ฐานะทางเศรษฐกิจ

72.6
59.8
40.2

6.3

21.2

%

6.8%
100.0%

รวม
%
23.9%
21.6%
3.9%
43.7%
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(จากบุคคลในสังคม)

(จากบุคคลในชุมชน)

(จากบุคคลในสถานที่ทางาน)

(จากบุคคลในครอบครัว)

ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ

เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย

80 ปี
60-69 ปี 70-79 ปี ขึ้นไป
Count Count Count
8
6
2
94
58
39
5
2
0
96
62
41
6
2
3
95
61
38
27
16
6
75
49
35
รวม 60-69 ปี
Count
%
16
7.8%
191
92.2%
7
5.0%
199
95.0%
11
5.9%
194
94.1%
49
26.5%
159
73.5%

80 ปี
70-79 ปี ขึ้นไป
%
%
9.4%
4.9%
90.6% 95.1%
3.1%
0.0%
96.9% 100.0%
3.2%
7.3%
96.8% 92.7%
24.6% 14.6%
75.4% 85.4%

รวม
%
7.7%
92.3%
3.4%
96.6%
5.4%
94.6%
23.6%
76.4%
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ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ
ตอบ

(จากบุตรหลาน )(จากบุคคลในครอบครัว)

(จากเขย/สะใภ้) (จากบุคคลในครอบครัว)

(จากญาติพี่น้อง) (จากบุคคลในครอบครัว)

(จากนายจ้าง) (จากบุคคลในสถานที่ทางาน)

(จากเพื่อนร่วมงาน) (จากบุคคลในสถานที่ทางาน)

(จากลูกน้อง) (จากบุคคลในสถานที่ทางาน)

(จากเพื่อนบ้านใกล้เคียง) (จากบุคคลในชุมชน)

(จากผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน) (จากบุคคลในชุมชน)

(จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ) (จากบุคคลในสังคม)

(จากบุคคลทั่วไป) (จากบุคคลในสังคม)

รวม

ตอบ

(จากคู่สมรส) (จากบุคคลในครอบครัว)

49

14

14

3

5

1

3

1

3

0

3

2

29

11

7

0

2

0

0

2

2

1

3

1

Count

Count

12

5

2

2

1

0

0

0

0

0

1

1

Count

70-79 ปี 80 ปีขนึ้ ไป

60-69 ปี

90

30

23

5

8

1

3

3

5

1

7

4

Count

รวม

50.0%

50.0%

37.5%

62.5%

20.0%

60.0%

20.0%

37.5%

0.0%

37.5%

25.0%

%

60-69 ปี

61.1%

38.9%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

100.0%

28.6%

14.3%

42.9%

14.3%

%

71.4%

28.6%

66.7%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

50.0%

%

70-79 ปี 80 ปีขนึ้ ไป

56.6%

43.4%

38.5%

61.5%

14.3%

42.9%

42.9%

29.4%

5.9%

41.2%

23.5%

%

รวม
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ภาครัฐ (บริการด้านสาธารณสุข
(การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูบาบัด))
ภาคเอกชน (บริการด้านสาธารณสุข
(การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูบาบัด))
องค์กรไม่แสวงหากาไร (บริการด้านสาธารณสุข
(การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูบาบัด))
ภาครัฐ (บริการด้านการจัดหางาน
(ในฐานะเป็นผู้หางานทา))
ภาคเอกชน (บริการด้านการจัดหางาน
(ในฐานะเป็นผู้หางานทา))
องค์กรไม่แสวงหากาไร (บริการด้านการจัดหา
งาน ในฐานะเป็นผู้หางานทา))
ภาครัฐ
(บริการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม)
ภาคเอกชน
(บริการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม)

การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ

ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ

Count
90
15
22
83
0
105
8
97
15
90
0
105
34
71
7
98

70-79 ปี

80 ปีขึ้นไป

รวม

%
Count
%
Count
%
Count
%
85.7%
57
86.4%
36
85.7% 183 85.9%
14.3%
9
13.6%
6
14.3%
30
14.1%
21.0%
15
22.7%
10
23.8%
47
22.1%
79.0%
51
77.3%
32
76.2% 166 77.9%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
100.0% 66 100.0% 42 100.0% 213 100.0%
7.6%
2
3.0%
4
9.5%
14
6.6%
92.4%
64
97.0%
38
90.5% 199 93.4%
14.3%
12
18.2%
5
11.9%
32
15.0%
85.7%
54
81.8%
37
88.1% 181 85.0%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
100.0% 66 100.0% 42 100.0% 213 100.0%
32.4%
17
25.8%
10
23.8%
61
28.6%
67.6%
49
74.2%
32
76.2% 152 71.4%
6.7%
3
4.5%
1
2.4%
11
5.2%
93.3%
63
95.5%
41
97.6% 202 94.8%

60-69 ปี
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องค์กรไม่แสวงหากาไร
(บริการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม)
ภาครัฐ
(บริการด้านการเงิน)
ภาคเอกชน
(บริการด้านการเงิน)
องค์กรไม่แสวงหากาไร
(บริการด้านการเงิน)
ภาครัฐ
(บริการด้านการเดินทางขนส่ง)
ภาคเอกชน
(บริการด้านการเดินทางขนส่ง)
องค์กรไม่แสวงหากาไร
(บริการด้านการเดินทางขนส่ง)
ภาครัฐ
(บริการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม)
ภาคเอกชน
(บริการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม)
องค์กรไม่แสวงหากาไร

ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ

Count
0
105
70
35
30
75
0
105
48
57
42
63
0
105
42
63
8
97
2

70-79 ปี

80 ปีขึ้นไป

รวม

%
Count
%
Count
%
Count
%
0.0%
1
1.5%
0
0.0%
1
0.5%
100.0% 65
98.5%
42 100.0% 212 99.5%
66.7%
38
57.6%
22
52.4% 130 61.0%
33.3%
28
42.4%
20
47.6%
83
39.0%
28.6%
26
39.4%
12
28.6%
68
31.9%
71.4%
40
60.6%
30
71.4% 145 68.1%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
100.0% 66 100.0% 42 100.0% 213 100.0%
45.7%
35
53.0%
20
47.6% 103 48.4%
54.3%
31
47.0%
22
52.4% 110 51.6%
40.0%
22
33.3%
12
28.6%
76
35.7%
60.0%
44
66.7%
30
71.4% 137 64.3%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
100.0% 66 100.0% 42 100.0% 213 100.0%
40.0%
32
48.5%
21
50.0%
95
44.6%
60.0%
34
51.5%
21
50.0% 118 55.4%
7.6%
8
12.1%
1
2.4%
17
8.0%
92.4%
58
87.9%
41
97.6% 196 92.0%
1.9%
0
0.0%
1
2.4%
3
1.4%

60-69 ปี
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องค์กรไม่แสวงหากาไร(บริการด้านอื่น ๆ 1)

ภาคเอกชน(บริการด้านอื่น ๆ 1)

องค์กรไม่แสวงหากาไร
(บริการด้านประชาสงเคราะห์)
ภาครัฐ(บริการด้านอื่น ๆ 1)

ภาคเอกชน (บริการด้านประชาสงเคราะห์)

ภาครัฐ (บริการด้านประชาสงเคราะห์)

องค์กรไม่แสวงหากาไร (บริการด้านกฎหมาย)

ภาคเอกชน (บริการด้านกฎหมาย)

(บริการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม)
ภาครัฐ (บริการด้านกฎหมาย)

ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ
ไม่ได้ตอบว่าเคยเข้าใช้บริการ

Count
103
44
61
4
101
0
105
91
14
1
104
0
105
0
105
0
105
0
105

70-79 ปี

80 ปีขึ้นไป

รวม

%
Count
%
Count
%
Count
%
98.1%
66 100.0% 41
97.6% 210 98.6%
41.9%
24
36.4%
19
45.2%
87
40.8%
58.1%
42
63.6%
23
54.8% 126 59.2%
3.8%
3
4.5%
1
2.4%
8
3.8%
96.2%
63
95.5%
41
97.6% 205 96.2%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
100.0% 66 100.0% 42 100.0% 213 100.0%
86.7%
51
77.3%
36
85.7% 178 83.6%
13.3%
15
22.7%
6
14.3%
35
16.4%
1.0%
6
9.1%
2
4.8%
9
4.2%
99.0%
60
90.9%
40
95.2% 204 95.8%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
100.0% 66 100.0% 42 100.0% 213 100.0%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
100.0% 66 100.0% 42 100.0% 213 100.0%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
100.0% 66 100.0% 42 100.0% 213 100.0%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
100.0% 66 100.0% 42 100.0% 213 100.0%

60-69 ปี
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องค์กรไม่แสวงหากาไร(บริการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม)

ภาคเอกชน(บริการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม)

บริการการศึกษาหรือฝึกอบรม
ภาครัฐ(บริการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม)

องค์กรไม่แสวงหากาไร(บริการด้านการจัดหางาน (ในฐานะเป็นผู้หางานทา))

ภาคเอกชน(บริการด้านการจัดหางาน (ในฐานะเป็นผู้หางานทา))

การบริการจัดหางาน
ภาครัฐ(บริการด้านการจัดหางาน (ในฐานะเป็นผู้หางานทา))

องค์กรไม่แสวงหากาไร(บริการด้านสาธารณสุข (การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูบาบัด))

ภาคเอกชน(บริการด้านสาธารณสุข (การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูบาบัด))

บริการทีไ่ ด้รบั
การบริการด้านสาธารณสุข (การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูบาบัด)
ภาครัฐ(บริการด้านสาธารณสุข (การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูบาบัด))

บริการที่ได้รับ

ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง

ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง

ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง

46
15
4
7
1
0

4
10
13
19
0
0

151
32
41
6
0
0

Count

75.4%
24.6%
36.4%
63.6%
100.0%
0.0%

28.6%
71.4%
40.6%
59.4%
0.0%
0.0%

82.5%
17.5%
87.2%
12.8%
0.0%
0.0%

%
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บริการด้านกฎหมาย
ภาครัฐ (บริการด้านกฎหมาย)

องค์กรไม่แสวงหากาไร (บริการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม)

ภาคเอกชน (บริการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม)

บริการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม
ภาครัฐ (บริการด้านการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม)

องค์กรไม่แสวงหากาไร (บริการด้านการเดินทางขนส่ง)

ภาคเอกชน (บริการด้านการเดินทางขนส่ง)

บริการด้านการเดินทาง
ภาครัฐ (บริการด้านการเดินทางขนส่ง)

องค์กรไม่แสวงหากาไร (บริการด้านการเงิน)

ภาคเอกชน (บริการด้านการเงิน)

บริการด้านการเงิน
ภาครัฐ (บริการด้านการเงิน)

บริการทีไ่ ด้รบั

ตามคาดหวัง

ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง

ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง

ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง

47

85
10
10
7
3
0

56
47
52
24
0
0

102
28
64
4
0
0

Count

54.0%

89.5%
10.5%
58.8%
41.2%
100.0%
0.0%

54.4%
45.6%
68.4%
31.6%
0.0%
0.0%

78.5%
21.5%
94.1%
5.9%
0.0%
0.0%

%
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องค์กรไม่แสวงหากาไร(บริการด้านประชาสงเคราะห์)

ภาคเอกชน(บริการด้านประชาสงเคราะห์)

บริการด้านประชาสงเคราะห์
ภาครัฐ(บริการด้านประชาสงเคราะห์)

องค์กรไม่แสวงหากาไร(บริการด้านกฎหมาย)

ภาคเอกชน(บริการด้านกฎหมาย)

บริการทีไ่ ด้รบั

ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง

ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ตามคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
124
54
2
7
0
0

Count
40
6
2
0
0
69.7%
30.3%
22.2%
77.8%
0.0%
0.0%

%
46.0%
75.0%
25.0%
0.0%
0.0%
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ในการใช้บริการดังกล่าว ท่านอาศัยผู้ใดในการเข้าใช้บริการ
Count
โดยตนเอง ไม่ต้องอาศัยผู้ใด
ภาครัฐ(โดยตนเอง ไม่ต้องอาศัยผู้ใด)
ภาคเอกชน(โดยตนเอง ไม่ต้องอาศัยผู้ใด)
องค์กรไม่แสวงหากาไร(โดยตนเอง ไม่ต้องอาศัยผู้ใด)
คู่สมรส
ภาครัฐ(คู่สมรส)
ภาคเอกชน(คู่สมรส)
องค์กรไม่แสวงหากาไร(คู่สมรส)
บุตรหลาน
ภาครัฐ(บุตรหลาน)
ภาคเอกชน(บุตรหลาน)
องค์กรไม่แสวงหากาไร(บุตรหลาน)
ญาติพี่น้อง เพื่อน
ภาครัฐ(ญาติพี่น้อง เพื่อน)
ภาคเอกชน(ญาติพี่น้อง เพื่อน)
องค์กรไม่แสวงหากาไร(ญาติพี่น้อง เพื่อน)
เพื่อนบ้าน
ภาครัฐ(เพื่อนบ้าน)
ภาคเอกชน(เพื่อนบ้าน)
องค์กรไม่แสวงหากาไร(เพื่อนบ้าน)
อื่น ๆ
ภาครัฐ(อื่น ๆ)
ภาคเอกชน(อื่น ๆ)
องค์กรไม่แสวงหากาไร(อื่น ๆ)

ตอบ
ตอบ
ตอบ

126
42
0

ตอบ
ตอบ
ตอบ

24
6
0

ตอบ
ตอบ
ตอบ

38
12
0

ตอบ
ตอบ
ตอบ

11
4
0

ตอบ
ตอบ
ตอบ

2
0
0

ตอบ
ตอบ
ตอบ

3
2
0

Total
204
66
0

การรับรูเ้ กีย่ วกับสิทธิของผูส้ งู อายุ

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็ว
การศึกษา ศาสนา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
การประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่เหมาะสม
การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย
การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะอื่น ๆ
การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ
การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง
การให้คาปรึกษา แนะนา ดาเนินการในทางคดี หรือแก้ไขปัญหาครอบครัว
การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ตามความจาเป็น
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน
การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ

การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ
60 - 69
ทราบ ไม่ทราบ
84
21
63
41
59
45
69
36
70
34
76
28
71
33
34
69
36
67
30
71
98
2
66
38

70 - 79
ทราบ ไม่ทราบ
56
10
43
23
37
29
41
25
41
25
43
23
44
22
28
37
27
38
15
49
59
3
35
31

80+
ทราบ ไม่ทราบ
31
11
15
26
14
27
24
18
25
17
30
12
24
16
16
25
14
27
10
31
39
0
22
18
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หากท่านมีปัญหาในการดารงชีวติ ท่านต้องการพึง่ พาใคร (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
ช่วงอายุ
60-69 ปี
70-79 ปี
80 ปีขึ้นไป
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
เจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่น
6 10.34% 6 6.52% 3 9.09% 6 11.32% 1
6.25%
3
8.33%
นักการเมือง
1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
0.00%
0
0.00%
กรรมการ/สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
0.00%
0
0.00%
คนที่มีอาชีพ/รับจ้างดูแลผู้สูงอายุ
1 1.72% 1 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0
0.00%
2
5.56%
พระ หรือนักบวชในศาสนาที่ท่านนับถือ 1 1.72% 2 2.17% 1 3.03% 1 1.89% 0
0.00%
0
0.00%
เพื่อน/เพื่อนบ้าน
3 5.17% 3 3.26% 2 6.06% 3 5.66% 0
0.00%
1
2.78%
ญาติพี่น้อง
7 12.07% 17 18.48% 5 15.15% 10 18.87% 1
6.25%
6 16.67%
เขย/สะใภ้
0 0.00% 1 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0
0.00%
1
2.78%
บุตรหลาน
11 18.97% 27 29.35% 5 15.15% 15 28.30% 6 37.50% 14 38.89%
คู่สมรส
9 15.52% 13 14.13% 3 9.09% 5 9.43% 7 43.75%
1
2.78%
ตนเอง
18 31.03% 21 22.83% 14 42.42% 13 24.53% 0
0.00%
6 16.67%
อื่นๆ (พ่อ-แม่)
1 1.72% 1 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 1
6.25%
2
5.56%
รวม
58 100% 92 100% 33 100% 53 100% 16
100%
36
100%

การรับการพึ่งพา

รวม
25
1
0
4
5
12
46
2
78
38
72
5
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ภาคผนวก 2
การประชุมระดมความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ
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รายละเอียดโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ นโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุม้ ครองและ
ส่งเสริมสิทธิของผูส้ ูงอายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ิในผูส้ ูงอายุ
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผู้วิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ดาเนินโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือ
มาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ : กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ ” โดยกาหนดผู้สูงอายุ
เป็ นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้น ไป และได้แบ่ งผู้ สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ มตามสภาพร่างกาย การรับรู้ ความคิด
ความจา และความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน ดังนี้ (1) ผู้สูงอายุวัยต้น (The young-old) คือ ผู้สูงอายุที่
มีอายุระหว่าง 60 - 69 ปี (2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (The old-old) คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 70 -79 ปี และ (3)
ผู้สู งอายุวัย ปลาย (The oldest-old) คือ ผู้ สูงอายุที่มี อายุ ตั้งแต่ 80 ปี ขึ้นไป ส าหรับการเตรีย มการรับ มือกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ ในประเทศที่พัฒนาแล้วและได้เข้ าสู่สังคมวัยสูงอายุ
การเตรียมการด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุนั้นย่อ มมีความสาคัญตามมาด้วย จาก
การศึกษาการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ การรับรู้เรื่องการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุยัง
เป็นอยู่อย่างจากัด เป็นที่เข้าใจในวงวิ ชาการหรือนักกฎหมายเท่านั้น ในขณะที่ประชาชนโดยทั่วไปยังคงมอง
การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในชีวิตประจาวันว่าเป็นเรื่องปกติและผู้สูงอายุเหล่านั้นไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิใด ๆ แม้
ปรากฏการณ์การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ในระดับ
ปัจเจกบุคคลยังไม่ชัดเจน แต่ในระดับมหภาคหรือระดับนโยบายจะเห็นได้ชัดเจนกว่า อาทิ ประเด็นการจัด
สวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ การเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่นาไปสู่การ
เลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในสังคมไทย ได้แก่ (1) อคติทางอายุเชิงลบที่มีต่อผู้สูงอายุ (2) ผู้สูงอายุไม่รับรู้หรือไม่
ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง และ (3) ข้อจากัดด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย สาหรับปัญหาการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในสังคมไทยทั้งในระดับบุคคลและระดับนโยบาย อาจสามารถจาแนกได้เป็น 4 ด้านหลัก
ได้แก่ (1) ด้านการศึกษา (2) ด้านการทางาน (3) ด้านการใช้ชีวิตทางสังคมและการเข้าถึงบริการสาธารณะของ
รัฐ ทั้งประเด็นปัญหาสุขภาพกับการเข้าถึ งบริการของรัฐ ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ปัญหาบริการ
สาธารณะไม่เอื้ออานวยต่อผู้สูงอายุ และ (4) ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
โดยหากพิ จ ารณาจากนิ ย ามของผู้ สู งอายุต ามที่ องค์ก ารสหประชาชาติ ได้ก าหนดไว้ จะเห็ น ได้ ว่า
ผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มอายุมีประเด็นที่มีความจาเป็นต้องคุ้มครองมิให้ถูกเลือกปฏิบัติแตกต่างกันออกไป เช่น
กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น เป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในการทางานได้ รัฐจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องการคุ้มครองมิให้
ผู้สูงอายุถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องการทางานหรือการศึกษา หรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง ซึ่งเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ
มากขึ้น รัฐต้องให้ความสาคัญกับเรื่องการคุ้มครองมิให้ผู้สูงอายุถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องสุขภาพ หรือการอานวย
ความสะดวกในบริการสาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น
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2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาและสังเคราะห์ ข้อเท็จจริง สถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุของ
ไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติว่า มีความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างไร
2) เพื่ อวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญ หาการเลือกปฏิ บั ติ ที่ เกิด ขึ้น จากนโยบาย กฎหมาย มาตรการที่ ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเปรียบเทียบกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
รวมทั้งวิเคราะห์ช่องว่างในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุในกรณีการเลือกปฏิบัติ
3) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายในการแก้ไขปัญหาและ/หรือมาตรการเชิงประจักษ์ (Evidence- based) ให้
สอดคล้ องกับ พั น ธกรณี ระหว่า งประเทศที่ ไทยเป็ น ภาคี แ ละมาตรฐานสิ ท ธิม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศส าหรับ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุจากการถูกเลือกปฏิบัติ
4) เพื่ อใช้เป็น ข้อมูลสนับ สนุน การท างานตามกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การเฝ้าระวังสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน และการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุ
5) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้น ฐาน (Baseline) ในการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ
(Convention on the Rights of Older Persons) ของประเทศไทย

3. เป้าหมายของการศึกษา
1) ข้อเสนอแนะนโยบายและ/หรือมาตรการเชิงประจักษ์ให้สอดคล้องกับพั นธกรณีระหว่างประเทศที่
ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สาหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการถูกเลือกปฏิบัติ
2) ข้อมูลสนับสนุนการทางานตามกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3) ข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญ ญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ (Convention on
the Rights of Older Persons) ของประเทศไทย
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “สิทธิของผู้สูงอายุ” และ “หลักความเสมอภาคและการไม่
เลือกปฏิบัติ” เช่น
1) รายงานของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนดหน่วย
เงินผู้มีหน้าที่อานาจหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ
ในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2553
2) รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจาปี ได้แก่ รายงาน “สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุประจาปี ”
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรายงาน “สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจาปี ”
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มสผส.) รวมทั้งรายงานประจาปีของกรมกิจการผู้สูงอายุ
3) เอกสารสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สถานการณ์ในประเทศไทย ปัญหาข้อเสนอแนะ และ
หน่วยงานที่เกี่ย วข้อง ผ่ านการอ่านรายงานและงานวิจั ยที่จัดทาโดยสมาคมสภาผู้สู งอายุแห่ งประเทศไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส .ผส.) และ สานักงานกองทุนสนั บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
4) รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น
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4.2 ศึกษาและสังเคราะห์ ข้อเท็จจริง สถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในมิติของการเลือกปฏิ บัติ ภายใต้
กรอบข้อท้าทายในการปกป้ องและคุ้มครองสิ ทธิของผู้ สู งอายุ ของสมัช ชาใหญ่ แห่ งสหประชาชาติ ( United
Nations General Assembly) ได้แก่
1) ปัญหาความรุนแรงและการถูกละเมิด (violence and abuse)
2) การคุ้มครองทางสังคม (Social protection)
3) อาหารและที่อยู่อาศัย (food and housing)
4) การจ้างงาน (employment)
5) ความสามารถในทางกฎหมาย (legal capacity)
6) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (access to Justice)
7) การสนับสนุนด้านสุขภาพ (health support)
8) การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย (long-terms and palliative care)

4.3 ศึ ก ษาสนธิ สั ญ ญาด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศที่ ป ระเทศไทยเป็ น ภาคี ความเห็ น ของ
คณะกรรมการประจาสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่าง
อนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้ สูงอายุ รายงานของ The Independent Expert on the enjoyment of all human
rights by older persons รายงานของ special rapporteur ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุ
4.4 ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของประเทศต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ครอบคลุม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคอเมริกา รวมจานวนไม่
น้อยกว่า 5 ประเทศ
4.5 วิเคราะห์ สาเหตุของปั ญ หาการเลื อกปฏิบัติที่เกิดขึ้น จากนโยบาย กฎหมาย มาตรการที่ ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเปรียบเทียบกับพันธกรณี ระหว่างประเทศที่ ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานด้านสิทธิมนุ ษยชนระหว่า ง
ประเทศรวมทั้งวิเคราะห์ช่องว่างในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุในกรณีการเลือกปฏิบัติ
4.6 จัดให้มีกระบวนรับฟังความคิดเห็ น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเลือกปฏิบัติของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย จากผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการคณะทางานจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสิรมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและคนพิการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ในระหว่าง
การศึกษาวิจัย โดยที่ปรึกษาได้กาหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการเลือกปฏิบัติของผู้สูงอายุ
ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ โดยวิธีการดังนี้
ก. การสารวจความคิดเห็นจากผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จานวน 210 คน
ข. การทา Focus group กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 1 ครั้ง ประมาณ 20 คน
ค. การสั มภาษณ์ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษ ยชนแห่ งชาติ และผู้ แทนหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 20 คน
5. ระยะเวลาดาเนินงาน
19 มิถุนายน 2561 – 15 มกราคม 2562
6. ผู้วิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
2. อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
3. อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
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กาหนดการประชุมระดมความคิดเห็น
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เวลา 08.30 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 09.30 น.
เวลา 09.30 – 09.45 น.
เวลา 09.45 – 10.15 น.

เวลา 10.15 – 11.30 น.
เวลา 11.30 – 12.30 น.
เวลา 12.30 – 13.00 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร
เปิ ด งาน โด ย “ น าย บุ ญ เกื้ อ ส ม นึ ก รอ งเล ข าธิ ก าร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ณ ห้อง 708
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
นาเสนอประเด็นอภิ ปราย “ผู้สูงอายุกับ การคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม”
โดย อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ณ ห้อง 701
นาเสนอประเด็นอภิปราย “ผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิด้าน
สุขภาพและคุณภาพชีวิต”
โดย อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์ ณ ห้อง 706
นาเสนอประเด็นอภิปราย “ผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิทาง
เศรษฐกิจ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
ณ ห้อง 708
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 708

หมายเหตุ กาหนดการสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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คาถามในการประชุมระดมความคิดเห็น
โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะ นโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุม้ ครองและส่งเสริม
สิทธิของผูส้ ูงอายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผู้สงู อายุ
“ประเด็น : ผูส้ งู อายุกับการคุม้ ครองสิทธิทางเศรษฐกิจ”
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเด็นในการประชุมระดมความคิดเห็น
สิ ท ธิท างเศรษฐกิ จ หมายถึ ง สิ ท ธิในการมี งานท า เพื่ อสร้างรายได้ และการออม ส าหรั บ การ
ดารงชีวิตภายหลังการเกษียณของผู้สูงอายุ และสิทธิในการจัดการทรัพย์สิน/มรดก
การแบ่งผูส้ ูงอายุ : กลุ่มที่ 1 กลุ่มติดสังคมหรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น (ช่วงอายุระหว่าง 60 – 69 ปี)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มติดบ้านหรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง (ช่วงอายุระหว่าง 70 – 79 ปี)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเตียงหรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (ช่ วงอายุระหว่าง 80 ปีขึ้น
ไป)
เป้าหมายในการสัมภาษณ์ : แนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการทางานสร้างรายได้และ
การออมของผู้สูงอายุไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักดิ์ศรี ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ตอนที่ 2 ประเด็นคาถามในการประชุมระดมความคิดเห็น
2.1) ท่ านคิดว่าผู้ สู งอายุ ควรมี งานทาหรือสร้ างรายได้เป็ นของตนเองหรือไม่ อย่ างไร และใน
ปัจจุบันมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในการทางานหรือไม่
2.2) ท่านคิดว่านโยบายและมาตรการของภาครัฐ ในปัจจุบันส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุ
หรือไม่ อย่างไร (ทั้งมาตรการเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย)
2.3) การส่งเสริมหรือการทาให้ผู้สูงอายุมีเงินออมที่เพียงพอต่อการดารงชีพหลังเกษียณ ควรมี
แนวทางหรือรูปแบบอย่างไร
2.4) ท่านคิดว่าการจัดการทรัพย์สินและ/หรือมรดก มีปัญหาหรือไม่ หากมีคารได้รับการปรับ ปรุง
แก้ไขอย่างไร
2.5) สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ควรมีบทบาทอย่างไรในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สูงอายุในการด้านการมีงานทาและสร้างรายได้และการออม รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินและมรดก
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ ในความกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา่ ของท่านในการให้ ข้อมูลในครัง้ นี้

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 451

คาถามในการประชุมระดมความคิดเห็น
โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะ นโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุม้ ครองและส่งเสริม
สิทธิของผูส้ ูงอายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผู้สงู อายุ
“ประเด็น : ผูส้ งู อายุกับการคุม้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ ”
ตอนที่ 1 ประเด็นคาถามในการประชุมระดมความคิดเห็น
1) ท่านคิดว่าระบบบริการสุขภาพของไทยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
มากน้อยเพียงใด
2) ท่านคิดว่ามาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขของภาครัฐ ในปัจจุบันมีปัญหาในการดูแลสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร (ทั้งมาตรการเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย)
3) ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้ายของไทยในปัจจุบันมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร
4) ท่านคิดว่ามาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องใดที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงโดยเร่งด่วน
เพราะเหตุใด
5) ระบบการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต่างประเทศที่มีความน่าสนใจนามาเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาระบบของไทยได้
6) ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ ในความกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา่ ของท่านในการให้ข้อมู ลในครัง้ นี้
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คาถามในการประชุมระดมความคิดเห็น
โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะ นโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุม้ ครองและส่งเสริม
สิทธิของผูส้ ูงอายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผู้สงู อายุ
“ประเด็น : ผูส้ งู อายุกับการคุม้ ครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม”
ตอนที่ 1 ประเด็นคาถามในการประชุมระดมความคิดเห็น
1) ท่านเห็นว่าสถานการณ์ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นเช่นไร และ
มีแนวโน้มไปในทิศทางใด
2) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนท่านเห็นว่าปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุมักเกิด
จากสาเหตุใด และหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาในประเด็นดังกล่าว
3) ท่านเห็ น ว่าปั จ จุ บั น ผู้ สู งอายุ ไทย ได้รับการคุ้ม ครองทางสั งคม (Social Protection) อย่าง
เพียงพอหรือไม่ และควรได้รับการพัฒนาในเรื่องใด
นิ ยาม : การคุ้มครองทางสั งคม (Social Protection) หมายถึง “การดาเนิ นงานเพื่อให้ ค วาม
คุ้มครอง หรือหลักประกันทางสั งคมในด้านต่าง ๆ อาทิ กฎหมายระเบียบข้อบังคับ ระบบประกันสังคม
และบริการทางสังคม โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มประชากรที่ยากจนและด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับสิทธิทาง
สังคม อันเป็นความร่วมมือดาเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน”
4) ท่านเห็นว่า เมื่อผู้สูงอายุถูกละเมิดหรือถูก เลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่ เพราะเหตุใด
5) ท่านเห็ น ว่ากระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนใดยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ สู งอายุ เช่น การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง หรือการได้รับความคุ้มครองในการดาเนินกระบวน
พิจารณาคดีได้อย่างเหมาะสมและควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร
6) ท่านเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการใด เช่น นโยบาย กฎหมาย การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ ในความกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา่ ของท่านในการให้ข้อมูลในครัง้ นี้

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 453

ภาคผนวก 3
การสัมภาษณ์เชิงลึก
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คาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก
โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะ นโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุม้ ครองและส่งเสริม
สิทธิของผูส้ ูงอายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผู้สงู อายุ
“ประเด็น : ผูส้ งู อายุกับการคุม้ ครองสิทธิทางเศรษฐกิจ”
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก
สิ ท ธิท างเศรษฐกิ จ หมายถึ ง สิ ท ธิในการมี งานท า เพื่ อสร้างรายได้ และการออม ส าหรั บ การ
ดารงชีวิตภายหลังการเกษียณของผู้สูงอายุ และสิทธิในการจัดการทรัพย์สิน/มรดก
การแบ่งผู้สูงอายุ : กลุ่มที่ 1 กลุ่มติดสังคมหรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น (ช่วงอายุระหว่าง 60 – 69 ปี)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มติดบ้านหรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง (ช่วงอายุระหว่าง 70 – 79 ปี)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเตียงหรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (ช่วงอายุระหว่าง 80 ปีขึ้นไป)
เป้าหมายในการสัมภาษณ์ : แนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการทางานสร้างรายได้และ
การออมของผู้สูงอายุไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักดิ์ศรี ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ตอนที่ 2 ประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ประเด็นที่ 1 การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุทางด้านเศรษฐกิจ
2.1) ท่านคิดว่าผู้สูงอายุควรมีงานทาหรือสร้างรายได้เป็นของตนเองหรือไม่ อย่างไร และ
ในปัจจุบันมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในการทางานหรือไม่
2.2) ท่านคิดว่านโยบายและมาตรการของภาครัฐ ในปัจจุบันส่งเสริมการมีงานทาของ
ผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร (ทั้งมาตรการเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย)
2.3) การส่งเสริมหรือการทาให้ผู้สูงอายุมีเงินออมที่เพียงพอต่อการดารงชีพหลังเกษียณ
ควรมีแนวทางหรือรูปแบบอย่างไร
2.4) ท่านคิดว่าการจัดการทรัพย์สินและ/หรือมรดก มีปัญหาหรือไม่ หากมีคารได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
ประเด็นที่ 2 ทาไมจึงมีช่องว่างในทางปฏิบัติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ประเด็นที่ 3 แนวทางการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรมีบทบาทอย่างไรในการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สูงอายุในการด้านการมีงานทาและสร้างรายได้และการออม รวมทั้งการจัดการทรัพย์สินและมรดก
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ ในความกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา่ ของท่านในการให้ข้อมูลในครัง้ นี้
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คาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก
โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะ นโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุม้ ครองและส่งเสริม
สิทธิของผูส้ ูงอายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผู้สงู อายุ
“ประเด็น : ผูส้ งู อายุกับการคุม้ ครองสิทธิดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ ”
1) ท่านคิดว่าระบบบริการสุขภาพของไทยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
มากน้อยเพียงใด
2) ท่านคิดว่ามาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขของภาครัฐ ในปัจจุบันมีปัญหาในการดูแลสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร (ทั้งมาตรการเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย)
3) ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้ายของไทยในปัจจุบันมีปัญหาหรือไม่ อย่างไร
4) ท่านคิดว่ามาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเรื่องใดที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงโดยเร่งด่วน
เพราะเหตุใด
5) ระบบการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต่างประเทศที่มีความน่าสนใจนามาเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาระบบของไทยได้
6) ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ ในความกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา่ ของท่านในการให้ข้อมูลในครัง้ นี้
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คาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก
โครงการศึกษาวิจยั เพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะ นโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิของผูส้ ูงอายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผู้สงู อายุ
“ประเด็น : ผูส้ งู อายุกับการคุม้ ครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม”
1) ท่านเห็นว่าสถานการณ์ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นเช่นไร และ
มีแนวโน้มไปในทิศทางใด
2) ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนท่านเห็นว่าปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุมักเกิด
จากสาเหตุใด และหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาในประเด็นดังกล่าว
3) ท่านเห็ น ว่าปั จ จุ บั น ผู้ สู งอายุ ไทย ได้รับการคุ้ม ครองทางสั งคม (Social Protection) อย่าง
เพียงพอหรือไม่ และควรได้รับการพัฒนาในเรื่องใด
นิ ยาม : การคุ้มครองทางสั งคม (Social Protection) หมายถึง “การดาเนิ นงานเพื่อให้ ค วาม
คุ้มครอง หรือหลักประกันทางสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ กฎหมายระเบียบข้อบังคับ ระบบประกันสังคม
และบริการทางสังคม โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มประชากรที่ยากจนและด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับสิทธิทาง
สังคม อันเป็นความร่วมมือดาเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน”
4) ท่านเห็นว่า เมื่อผู้สูงอายุถูกละเมิดหรือถูกเลือกปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่ เพราะเหตุใด
5) ท่านเห็ น ว่ากระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนใดยังเป็นอุปสรรคต่อผู้ สู งอายุ เช่น การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง หรือการได้รับความคุ้มครองในการดาเนินกระบวน
พิจารณาคดีได้อย่างเหมาะสมและควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร
6) ท่านเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการใด เช่น นโยบาย กฎหมาย การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ ในความกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา่ ของท่านในการให้ข้อ มูลในครัง้ นี้

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :111
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ภาคผนวก 4
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้องต่อร่างรายงาน
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การสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้เกีย่ วข้องต่อร่างรายงาน
“โครงการศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุม้ ครอง
และส่งเสริมสิทธิของผูส้ งู อายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผูส้ งู อายุ”
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.30 น.
ณ ห้อง 709 ชั้น 7 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ยคณะผู้ วิ จั ย สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ดาเนินการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อ
จัดทาข้อเสนอแนะ นโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ : กรณี การเลือก
ปฏิบัติในผู้สูงอายุ” โดยศึกษา สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อเท็จจริง สถานการณ์ นโยบาย กฎหมายและ
มาตรการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ เพื่อเป็น
ข้อ มูล ให้ ห น่ ว ยงานต่าง ๆ น าไปใช้ป ระโยชน์ต่ อไปอย่างสู งสุ ด โดยได้ ด าเนิ นการศึกษาตั้งแต่ วัน ที่ 19
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ทางโครงการวิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ สารวจ และร่วมระดมความคิดเห็น
กระทั่งปัจจุบันได้ถึงขั้นตอนการจัดทาร่างรายงานการวิจัยแล้วนั้น การนี้จึงได้มีการจัดสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างรายงานขึ้น เพื่อนาข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะที่ได้ มาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุง และแก้ไขรายงานการศึกษาวิจัยให้มีความสมบูรณ์
ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่มตามสภาพร่างกาย
การรับรู้ ความคิด ความจา และความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน ดังนี้ (1) ผู้สูงอายุวัยต้น (The
young-old) คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 - 69 ปี (2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (The old-old) คือ ผู้สูงอายุที่
มีอายุระหว่าง 70 -79 ปี และ (3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (The oldest-old) คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปี
ขึ้นไป สาหรับผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ คุ ณวุฒิ และวัยวุฒินับเป็น
ทรัพยากรบุ คคลที่ มีคุณ ค่า ทั้งผู้สู งอายุ ยั งจัดเป็นกลุ่ มเปราะบางที่เสี่ ยงต่อการเจ็บ ป่ วย และด้อยสิ ท ธิ
บางอย่างที่ควรจะได้รับ หรือไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรม
และไม่เอื้ออานวย ส่งผลให้ ป ระชากรกลุ่ม นี้ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในอดีตการดูแล
ผู้สูงอายุของไทยเป็น หน้ าที่ของครอบครัว ซึ่งครอบครัวคนไทยสมัยก่อนเป็นครอบครัวขยาย สามารถ
รับภาระในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตัวเองได้ และผู้สูงอายุสมัยก่อนอายุไม่ยืนยาวนัก ครอบครัว
จึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือให้การดูแลมาก แต่ด้วยวิทยาการและความก้า วหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์
และการสาธารณสุขในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางประชากร อัตราการเกิดและอัตราการตาย
ลดน้อยลง ในทางกลับกันอายุเฉลี่ยของประชากรกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าสัดส่วนของประชากรสูงอายุ
จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี 2564 หรือประมาณ 13.2 ล้านคน ผลที่ตามมาคือ ปัญหาการเลือกปฏิบัติ
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ในผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติของหน่วยงานและ
เจ้ าหน้ าที่ ที่ ไม่ เหมาะสมกั บ สภาพสั งคมในปั จ จุ บั น ส าหรั บ การเตรีย มการรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ก าร
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้างประชากรผู้ สู งอายุ ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว และได้ เข้าสู่ สั งคมวัย สู งอายุ การ
เตรียมการด้านกฎหมายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ นั้นย่อมมีความสาคัญตามมาด้วย จาก
การศึกษาการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ การรับรู้เรื่องการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
ยังเป็นอยู่อย่างจากัด เป็นที่เข้าใจในวงวิชาการหรือนักกฎหมายเท่านั้น ในขณะที่ประชาชนโดยทั่วไปยังคง
มองการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในชีวิตประจาวันว่าเป็น เรื่องปกติและผู้สูงอายุเหล่านั้นไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิ
ใด ๆ แม้ ป รากฏการณ์ ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ ใ นสั ง คมไทย โดยเฉพาะการเลื อ กปฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจาวันในระดับปัจเจกบุคคลยังไม่ชัดเจน แต่ในระดับมหภาคหรือระดับนโยบายจะเห็นได้ชัดเจน
กว่า อาทิ ประเด็นการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ การเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่
หากพิจารณาจากนิยามของผู้สูงอายุตามที่องค์การสหประชาชาติได้กาหนดไว้ จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุในแต่
ละกลุ่ ม อายุมี ป ระเด็ น ที่ มีค วามจ าเป็ น ต้ องคุ้ม ครองมิ ให้ ถูก เลื อ กปฏิ บั ติ แตกต่ างกั นออกไป เช่น กลุ่ ม
ผู้สูงอายุวัยต้น เป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในการทางานได้ รัฐจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องการคุ้มครองมิให้
ผู้สูงอายุถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องการทางานหรือการศึกษา หรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง ซึ่งเริ่มมีปัญหาด้าน
สุขภาพมากขึ้น รัฐต้องให้ความสาคัญกับเรื่องการคุ้มครองมิให้ผู้สูงอายุถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องสุขภาพ หรือ
การอานวยความสะดวกในบริการสาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น
จึงสะท้อนให้เห็นว่าการคุ้ มครองสิทธิในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และกระบวนการยุติธรรม ของ
ผู้สูงอายุยังมีปัญ หา ดังนั้น จึงเป็น หน้ าที่ของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติใน
ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและสง่างาม
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อศึกษาและสังเคราะห์ ข้อเท็จจริง สถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่เกี่ยวกับ
ผู้สู งอายุของไทยในประเด็น ที่เกี่ย วข้องกับ การเลื อกปฏิ บัติว่า มีความสอดคล้องกับพัน ธกรณี ระหว่าง
ประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างไร
2) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากนโยบาย กฎหมาย มาตรการที่ ใช้
อยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ช่องว่างในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ ของผู้สูงอายุในกรณีการเลือก
ปฏิบัติ
3) เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะนโยบายในการแก้ ไ ขปั ญ หาและ/หรื อ มาตรการเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence- based) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศที่ ไทยเป็ น ภาคี แ ละมาตรฐานสิ ท ธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศสาหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ใ นการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุจากการถูกเลือกปฏิบัติ
4) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการทางานตามกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุ
5) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) ในการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
ของผู้สูงอายุ (Convention on the Rights of Older Persons) ของประเทศไทย
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3. เป้าหมายของการศึกษา
1) ข้อ เสนอแนะนโยบายและ/หรือ มาตรการเชิงประจักษ์ ใ ห้ ส อดคล้ องกับ พั น ธกรณี ระหว่าง
ประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สาหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการถูกเลือกปฏิบัติ
2) ข้อมูลสนับสนุนการทางานตามกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3) ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการพิ จ ารณาการเข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญ าว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ
(Convention on the Rights of Older Persons) ของประเทศไทย
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “สิทธิของผู้สูงอายุ” และ “หลักความเสมอภาคและ
การไม่เลือกปฏิบัติ” เช่น
1) รายงานของหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การ
กาหนดหน่วยเงินผู้มีหน้าที่อานาจหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ
สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2553
2) รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจาปี ได้แก่ รายงาน “สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ
ประจาปี” ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรายงาน “สถานการณ์ผู้สูงอายุ
ไทยประจาปี” ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มสผส.) รวมทั้งรายงานประจาปีของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ
3) เอกสารสรุ ป ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ผู้ สู งอายุ สถานการณ์ ในประเทศไทย ปั ญ หา
ข้อเสนอแนะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการอ่านรายงานและงานวิจัยที่จัดทาโดยสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4) รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
เป็นต้น
4.2 ศึกษาและสังเคราะห์ ข้อเท็จจริง สถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่เกี่ยวข้อ งกับ
สิทธิของผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมทั้ งการบังคับใช้กฎหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในมิติของการเลือก
ปฏิ บั ติ ภายใต้ ก รอบข้ อ ท้ า ทายในการปกป้ อ งและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ข องสมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้แก่
1) ปัญหาความรุนแรงและการถูกละเมิด (violence and abuse)
2) การคุ้มครองทางสังคม (Social protection)
3) อาหารและที่อยู่อาศัย (food and housing)
4) การจ้างงาน (employment)
5) ความสามารถในทางกฎหมาย (legal capacity)
6) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (access to Justice)
7) การสนับสนุนด้านสุขภาพ (health support)
8) การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย (long-terms and palliative care)
4.3 ศึกษาสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ความเห็นของ
คณะกรรมการประจาสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่าง
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ รายงานของ The Independent Expert on the enjoyment of all
human rights by older persons รายงานของ special rapporteur ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุ
4.4 ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของประเทศต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ครอบคลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภ าคยุโรป และภูมิภาคอเมริกา
รวมจานวนไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ
4.5 วิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากนโยบาย กฎหมาย มาตรการที่ใช้อยู่
ในปัจ จุบั น เปรีย บเทีย บกับ พัน ธกรณี ระหว่างประเทศที่ไทยเป็ นภาคีและมาตรฐานด้านสิ ทธิมนุ ษยชน
ระหว่างประเทศรวมทั้งวิเคราะห์ช่องว่างในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุในกรณีการ
เลือกปฏิบัติ
4.6 จั ดให้ มี ก ระบวนรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ องกับ กรณี การเลื อกปฏิ บั ติ ของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย จากผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการคณะทางานจัดทาข้อเสนอแนะ
มาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสิ ร มและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู้ สู ง อายุ แ ละคนพิ ก ารใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสั งคมที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการศึกษาวิจัย โดยที่ปรึกษาได้กาหนดให้ มีการรับฟังความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับกรณีการเลือกปฏิบัติของผู้สูงอายุ ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ โดยวิธีการดังนี้
ก. การสารวจความคิดเห็นจากผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จานวน 210 คน
ข. การทา Focus group กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 1 ครั้ง ประมาณ 20 คน
ค. การสัมภาษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 20 คน
5. ระยะเวลาดาเนินงาน
19 มิถุนายน 2561 – 15 มกราคม 2562
6. ผู้วิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
2. อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
3. อาจารย์ ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
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กาหนดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้เกีย่ วข้องต่อร่างรายงาน
“โครงการศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุม้ ครอง
และส่งเสริมสิทธิของผูส้ งู อายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผูส้ งู อายุ”
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.30 น.
ณ ห้อง 709 ชั้น 7 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 09.15 น.
เวลา 09.15 – 09.30 น.
เวลา 09.30 – 11.00 น.
เวลา 11.00 – 12.30 น.
เวลา 12.30 – 13.30 น.

ลงทะเบียน
รับประทานอาหารว่าง (Refreshment)
พิ ธี เปิ ด โดย “นายบุ ญ เกื้ อ สมนึ ก รองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
นาเสนอผลการศึกษาโดยคณะผู้วิจัย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ กาหนดการสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ประเด็นการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้เกีย่ วข้องต่อร่างรายงาน
“โครงการศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุม้ ครอง
และส่งเสริมสิทธิของผูส้ งู อายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผูส้ งู อายุ”
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.30 น.
ณ ห้อง 709 ชั้น 7 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประเด็นความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา:
• เป้าหมาย คือ การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุที่ปฏิบัติได้
• ทาอย่างไร แก้กฎหมาย เพิ่มกฎหมาย ปรับโครงสร้างการบริหาร ปรับกลไกในการทางาน
1. ประเด็นด้านนโยบาย
1.1 นโยบายด้านสภาพสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัย : Aging friendly environment - Universal
design; การเดินทาง (กฎหมายปัจจุบัน เป็น การปรับปรุงสภาพแวดล้อม “ในอาคารสถานที”่
1.2 นโยบายด้ านการดู แ ลระยะยาว (Long term care) – family care, institutional care
เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวไม่ต้องออกจากงานมาดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้หญิง
2. ประเด็นด้านกฎหมาย
2.1 ปรับแก้กฎหมายให้ครอบคลุม “ผู้สูงอายุ”
2.2 ปรับแก้กฎหมายให้ท้องถิ่นมีอานาจ/บทบาทในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
3. ประเด็นแนวปฏิบัติ
3.1 การกาหนด/สร้างเกณฑ์ ในการคัดเลือก ผู้ ยากไร้/คนยากจน ครอบครัวยากจน ในระบบ
สวัสดิการสังคม (Minimum income threshold/poverty threshold)
3.2 การดูแลผู้สูงอายุอย่างมีศักดิ์ศรี
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ท่านสามารถส่งเอกสารได้หลังงานเลิก
หรือ ส่งเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สานักวิจัย 118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ oldage.NHRC@gmail.com
ผู้ประสานงาน : น.ส. สุภาวรรณ เปรมชื่น (080-945-3297)
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ภาคผนวก 5
รายนามผูท้ รงคุณวุฒิ
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒใิ นการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)
“โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ นโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
ของผูส้ งู อายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผูส้ งู อายุ”
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชัน้ 7 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประเด็น 1 : ผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ
1) นายประสิทธิ์ ทิพยโกศัย
นายกสมาคมสภาผู้อาวุโสแห่งประเทศไทย
สมาคมสภาผู้อาวุโสแห่งประเทศไทย
2) นายกรชัย แก้วมหาวงศ์
ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
3) นายมนตรี มณีรัตน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมายนิติกรรมและสัญญา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
4) นายกิตติภูมิ วิเศษศักดิ์
นักวิจัยชานาญการพิเศษ
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5) นางจิตบรรจง แก้วอุบล
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กองส่งเสริมการมีงานทา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
6) นางสาวพิมพ์พร ฮุ่ยสกุล
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
7) นางสาวอติพร เพ็งปาน
นักพัฒนาสังคม
กรมกิจการผู้สูงอายุ
8) นางสาวดาว ทรัพย์มูล
พนักงานธุรการ ระดับ ส3
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
9) นางหิรัญญา ปะดุกา
ผู้อานวยการกลุ่มงานประเมินและรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
10) นางชมพูนุท ป้อมป้องศึก นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
11) นางดวงสมร หมอกแก้ว
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประเด็น 2 : ผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
1) แพทย์หญิงลัดดา ดาริการเลิศ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
2) นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อานวยการสานักอนามัยผู้สูงอายุ
สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
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3) นายแพทย์สกานต์ บุนนาค
4) นางสาวอรอุมา อินทฉาย
5) นางภูมิใจ แย้มนวล
6) นายจรรยา แผนสมบูรณ์
7) นางสาวชลธิชา พนมหอม
8) นางสาวอัญชลี ศุภสกุลชัย

ผู้อานวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
นักวิชาการสาธารณสุข
สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประเด็น 3 : ผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
1) ดร.เมธินี รัตรสาร
อนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ
คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2) นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อานวยการสานักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
3) นางปภัสสรา รัตตะรังสี
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4) นายสาเนียง สิมมาวัน
ผู้อานวยการสานักเศรษฐกิจ สารวจและคุณภาพชีวิต
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5) นางอรัญญา วณิชพันธุ์
นักทัณฑวิทยาชานาญการพิเศษ
กรมราชทัณฑ์
6) นางสาวชยาภรณ์ ท่าตะเคียน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
7) นายภิญโญ รัตนวงศ์
นิติกรปฏิบัติการ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
8) นางสาวลดาพร เผ่าเหลืองทอง ผู้อานวยการกลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
9) นางสาวรุจาภา อาไพรัตน์
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
10) นางสาวพรปวีณ์ มีมากบาง เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒใิ นการสัมภาษณ์เชิงลึก
“โครงการศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะ นโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของผูส้ งู อายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผูส้ งู อายุ”
ประเด็น 1 : ผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ
1) นายปรีดา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี จากัด (มหาชน)
2) นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
ที่ปรึกษากรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผู้อานวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว
อาจารย์ประจาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5) ดร.ปาริฉัตร คลิ้งทอง
เศรษฐกร 6 ว สานักนโยบายการออมและการลงทุน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
6) ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
นักวิชาการอาวุโส (ด้านแรงงาน)
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
7) ดร.จรัญญา วงษ์พรหม
นักวิจัยชานาญการพิเศษ
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเด็น 2 : ผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
1) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์
กรมการแพทย์
2) นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
3) นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4) นายชูศกั ดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
5) นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย
ผู้อานวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก
ด้านป้องกันอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลขอนแก่น
6) นางวิมล บ้านพวน
รองผู้อานวยการสานักอนามัยผู้สูงอายุ
สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
7) นางพรทิพย์ วชิรดิลก
ผู้จัดการงานพัฒนาวิชาการ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
8) นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 469

9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง
ประเด็น 3 : ผู้สูงอายุกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
1) นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2) รองศาสตราจารย์คณาธิป ทองรวีวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(การไม่เลือกปฏิบัติและสิทธิส่วนบุคคล)
3) นางวิสา เบ็ญจะมโน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเด็ก
(อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
4) แพทย์หญิงลัดดา ดาริการเลิศ
เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
5) นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
6) นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
อัยการพิเศษ
สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน
7) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส
อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
สภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒใิ นการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้เกีย่ วข้องต่อร่างรายงาน
“โครงการศึกษาวิจัยเพือ่ จัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพือ่ คุม้ ครองและส่งเสริมสิทธิ
ของผูส้ งู อายุ : กรณีการเลือกปฏิบตั ใิ นผูส้ งู อายุ”
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 13.30 น.
ณ ห้อง 709 ชั้น 7 สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1) นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2) นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3) นางหรรษา บุญรัตน์
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในฐานะรองประธานคณะทางานจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทาง ในการส่ งเสริ มและคุ้มครองสิ ท ธิม นุ ษ ยชนของผู้ สู งอายุ
และคนพิการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4) นางเพ็ชรา เปลี่ยนศิริ
ผู้อานวยการกลุ่มงานความร่วมมือสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ1
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5) นายจรรยา แผนสมบูรณ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิจัยสิทธิมนุษยชน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
6) นางดวงสมร หมอกแก้ว
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
7) นางสาวรุจาภา อาไพรัตน์
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
8) นางสาวแพรไพลิน บุปผา
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
9) นางสาวอัญชลี ศุภสกุลชัย
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
10) นางสาวอวัสดา เอี่ยมแม้นศรี นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ ในฐานะคณะทางานจัดทา
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่ งเสริมและคุ้ มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุและคนพิการในคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
11) นางสาวพรปวีณ์ มีมากบาง เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
12) นางสาวนิรมล แซ่โง้ว
นักจัดการงานทั่วไป
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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13) นางสาวสิริวิมล แก้วแก่นเพชร ผู้ช่วยเลขานุการประจากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
14) ดร.เมธินี รัตรสาร
อนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ
คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15) นายประสิทธิ์ ทิพยโกศัย
นายกสมาคมสภาผู้อาวุโสแห่งประเทศไทย
สมาคมสภาผู้อาวุโสแห่งประเทศไทย
16) นางกุมภา ศรีสังเคราะห์
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
17) นางสุรีย์ มณฑา
ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
18) นางปภัสสรา รัตตะรังสี
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
19) นายวีระชัย ก้อนมณี
ผู้อานวยการสานักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
20) นางมรกฎ บัวแตง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครนนทบุรี
21) นายกีรติ คุณวโรตม์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค
เทศบาลนครนนทบุรี
22) นางสาวภาสุรี เอี่ยมทิม
หัวหน้ากลุ่มงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
23) นางรัชนี บุญเรืองศรี
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
สานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
24) นางอรัญญา วณิชพันธุ์
นักทัณฑวิทยาชานาญการพิเศษ
กรมราชทัณฑ์
25) นางรัตน์ติกาล วาเพชร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กรมสุขภาพจิต
26) นางสาวปิยะนุช ชัยสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์
27) นางสาวอรวรรณ์ คูหา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์
28) นางจิตบรรจง แก้วอุบล
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กองส่งเสริมการมีงานทา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
29) นางสาวอติพร เพ็งปาน
นักพัฒนาสังคม
กรมกิจการผู้สูงอายุ
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30) ดร.ปาริฉัตร คลิ้งทอง
31) ร.ต.ท.หญิง ทัศนี แก้วแสง

เศรษฐกร 6 ว สานักนโยบายการออมและการลงทุน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

รอง สว.กก.1 บก.ปคบ.
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
32) ร.ต.อ.หญิง นาตยา สงวนพงษ์ รอง สว.ฝอ.บก.ปคบ.
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
33) นางสาววราภรณ์ ธาตุสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค
34) นางสาวสุจิตตา เนตรนบ
นิติกร
สานักงานศาลยุติธรรม
35) นายธนภพ อุโณเพชร
นิติกร
สานักงานศาลยุติธรรม
36) นายพนธกร วรภมร
นักวิจัย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
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ภาคผนวก 6
Report of the Open-ended Working Group on
Ageing on its ninth working session
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Report of the Open-ended Working Group on Ageing on its
ninth working session
Rapporteur: Lahya Itedhimbwa Shikongo (Namibia)

I.
A.

Organization of the session
Opening and duration of the session
1.
The Open-ended Working Group on Ageing, established by the General
Assembly in its resolution 65/182 for the purpose of strengthening the protection of
the human rights of older persons, held its ninth workin g session at United Nations
Headquarters from 23 to 26 July 2018. The Working Group held eight meetings.
2.
The session was opened by the Chair of the Working Group, Martín García
Moritán (Argentina), who also made a statement.

B.

Attendance
3.
The session was attended by representatives of States Members of the United
Nations. Representatives of organizations of the United Nations system and
observers for intergovernmental and non-governmental organizations (NGOs) also
attended. A list of participants is available at http://social.un.org/ageing-workinggroup/ ninthsession.shtml.

C.

Election of officers
4.
At its 1st meeting, on 23 July, the Working Group elected, by acclamation,
Martín García Moritán (Argentina) as Chair, Alanoud Qassim M. A. al-Temimi
(Qatar), Lidija Dravec (Slovenia), Katharina Konzett -Stoffl (Austria) as ViceChairs and Lahya Itedhimbwa Shikongo (Namibia) as Rapporteur.

5.
The composition of the Bureau of the ninth session of the Working Group
was as follows:
18-14000 (E) 210918

*1814000*
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Chair:
Martín García Moritán (Argentina)
Vice-Chairs:
Alanoud Qassim M. A. Al-Temimi (Qatar)
Lidija Dravec (Slovenia)
Katharina Konzett-Stoffl (Austria)
Rapporteur:
Lahya Itedhimbwa Shikongo (Namibia)

D.

Agenda and organization of work
6.
At its 1st meeting, on 23 July, the Working Group adopted the provisional
agenda, as contained in document A/AC.278/2018/1. The agenda read as follows:
1.

Election of officers.

2.

Adoption of the agenda and other organizational matters.

3.

Participation of national human rights institutions in the work of
the Open-ended Working Group on Ageing.

4.

Participation of non-governmental organizations in the work of
the Open-ended Working Group on Ageing.

5.

Measures to enhance the promotion and protection of the human rights
of older persons.

6.

Follow-up to resolution 72/144: measures to enhance the promotion
and protection of the human rights and dignity of older persons: best
practices, lessons learned, possible content for a multilateral legal
instrument and identification of areas and issues where further
protection and action are needed.

7.

Other matters.

8.

Provisional agenda for the tenth working session of the Openended Working Group on Ageing.

9.

Adoption of the report.

7.
At the same meeting, the Working
Group approved the proposed
organization of work for its ninth working session, as set out in an informal paper,
issued in English only.

E.

Participation of national human rights institutions in the work of
the Open-ended Working Group on Ageing
8.
At its 1st meeting, on 23 July, the Working Group was informed of the
participation of 18 national human rights institutions in the ninth session, in
accordance with decision 7/1 on the modalities of participation of national human
rights institutions in its work (see A/AC.278/2016/2, para. 10).

F.

Participation of non-governmental organizations in the work of
the Open-ended Working Group on Ageing
9.
At its 1st meeting, the Working Group approved the participation of the
following NGOs in its work:
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2Young2Retire — Europe/Cercle des Seniors
Actifs 50+ Hellas
Alzheimer’s Association Lebanon
APRe! Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados
Asociación Red Colombiana de Envejecimiento Activo y Digno
Asociación Costarricense de Alzheimer y otras Demencias
Asociadas Association Nos Années de Vie
Caxton Legal Centre Inc.
Elders Clubs International
Foundation Empower and Care
Organization Fundació Aroa
Globale Seniorer
HelpAge Cambodia
HelpAge
Deutschland
HelpAge Democratic Republic of the
Congo HelpAge International España
Humane Prison Hospice Project
Institute for Development, Research, Advocacy and Applied Care
Kenya Hospices and Palliative Care Association
Les petits frères des Pauvres
Living Well Heritage
Foundation
Long Term Care Community Coalition
Mauritius Family Planning and Welfare
Association Mission Armenia
National Association of Pensioners
National Nursing Home Social Work
Network Nobo Jatra Foundation
Nsindagiza
Organization Old’Up
Older Women’s Network, Europe
Organization for the Promotion of Elderly Support in Nigeria
Palliative Care Australia
Pallium India Trust
Resource Center for the Elderly
Regional Public Organization of the Assistance of the Defence of the Rights of
the Suffered from the Terror Act “Volga-Don”
Royal Society for Senior Citizens
SAWAKA
SOLIMAI
Confederación Española de Organizaciones de Mayores
Universal Peace and Violence Amelioration Centre
10. At the same meeting, the Working Group proceeded to consider, in
accordance with the decision on modalities of participation of NGOs in its work
(see A/AC.278/2011/2, para. 8 (c) (ii)), the applications of the International
Renaissance Foundation and the National LGBTI Health Alliance, for both of
which an objection letter from a Member State was received.
11. Statements were made by the representatives of the European Union, Canada,
Ukraine and the Russian Federation.
12. The Working Group then approved the participation of the International
Renaissance Foundation in its work, by a recorded vote of 53 to 14, w ith
30 abstentions. The voting was as follows:
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In favour:
Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina,
Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia,
Denmark, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georg ia, Germany, Greece,
Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liberia, Liechtenstein,
Lithuania, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway,
Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San
Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former
Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland, United States of America, Uruguay
Against:
Angola, Belarus, Burundi, China, Democratic People ’s Republic of Korea,
India, Iran (Islamic Republic of), Nicaragua, Qatar, Russian Federation,
Sudan, United Arab Emirates, Venezuela (Bolivarian Republic of), Zimbabwe
Abstain:
Algeria, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Dominican
Republic, Ecuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Jordan, Kuwait,
Libya, Malaysia, Mauritius, Morocco, Namibia, Nepal, Pakistan, Peru,
Philippines, Saudi Arabia, Sierra Leone, Singapore, South Africa, Thailand,
Uganda, Viet Nam, Yemen
13. Before the vote, a statement in explanation of vote was made by the
representative of the United States.
14. The Working Group then approved the participation of the National LGBTI
Health Alliance in its work, by a recorded vote of 56 to 24, with 20 abstentions. The
voting was as follows:
In favour:
Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina,
Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia,
Denmark, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece,
Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liberia, Liechtenstein,
Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway,
Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San
Marino, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, the
former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Venezuela
(Bolivarian Republic of)
Against:
Algeria, Angola, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Brunei Darus salam, Burundi,
Democratic People’s Republic of Korea, Egypt, Indonesia, Iran (Islamic
Republic of), Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Qatar, Russian
Federation, Saudi Arabia, Sudan, United Arab Emirates, Yemen, Zimbabwe
Abstain:
Bhutan, China, Dominican Republic, Ecuador, Ghana, Guatemala, Honduras, India,
Jordan, Mauritius, Morocco, Namibia, Nepal, Peru, Philippines, Sierra Leone, Singapore,
Thailand, Uganda, Viet Nam

15.

Before the vote, a statement in explanation of vote was made by the representatives of
Canada and Australia.

16.

The Working Group also invited Gray Panthers to make a statement, time permitting,
in accordance with paragraph 38 (b) of resolution 1996/31 of the Economic and Social
Council.
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G.

Documentation
17. The list of documents before the Working Group at its ninth working session
is available at http://social.un.org/ageing-working-group/ninthsession.shtml.

II.

Measures to enhance the promotion and protection of the
human rights of older persons
18. The Working Group considered item 5 of the agenda at its 1st and 2nd
meetings, on 23 July 2018, and held a general discussion of the item.
19. At its 1st meeting, the Working Group began its general discussion of the
agenda item and heard statements by the representatives of El Salvador (also on
behalf of Argentina, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Chile, Colombia, Costa
Rica, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Indonesia, Kenya, Malaysia, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Slovenia,
South Africa, Trinidad and Tobago and Uruguay — members of the Group of
Friends of Older Persons), Uruguay (also on behalf of Albania, Argentina,
Australia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, El Salvador, France,
Germany, Israel, Italy, Japan, Montenegro, Mexico, the Netherlands, New Zealand,
Norway, Spain, the United Kingdom, the United States, Uruguay, the European
Union, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,
and the NGOs Human Rights Watch and Outr ight Action International — members
of the United Nations LGBTI Core Group), Egypt (also on behalf of the Group of
77 and China), the European Union, the Philippines, Argentina, Peru, Turkey,
Uruguay, Japan, Hungary, Israel, Costa Rica, Slovenia, Canada, Czechia, the
Russian Federation, Germany, Paraguay, Viet Nam, Ecuador and Bangladesh.
20. At its 2nd meeting, the Working Group heard statements by the
representatives of the Dominican Republic, Chile, Viet Nam, Sudan, the United
Kingdom, Brazil, Mexico, Iraq, Azerbaijan, Qatar, China, El Salvador, Indonesia,
Nigeria, Kenya, Malaysia, Guatemala, France, India and Colombia.
21. At the same meeting, a statement was also made by the representative of the
National Human Rights Commission of the Republic of Kor ea.
22. Also at the same meeting, a statement was made by the representative of the
World Health Organization (WHO).
23. Also at the 2nd meeting, statements were made by representatives of the
following NGOs: Age International; International Longevity Cent er Canada;
Royal Society for Senior Citizens (Bhutan); National Association of Community
Legal Centres; HelpAge International; Caxton Legal Center Inc.; Fondation pour
un centre pour le développement socio-économique; Care Rights; Centre for
Gerontological Studies; Japan Center for Activity and Research for Older People;
International Network for the Prevention of Elder Abuse; AGE Platform Europe;
and Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry.
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III.

Follow-up to resolution 72/144: measures to enhance the
promotion and protection of the human rights and dignity
of older persons: best practices, lessons learned, possible
content for a multilateral legal instrument and
identification of areas and issues where further protection
and action are needed
24. The Working Group considered item 6 of the agenda at its 3rd to 6th meetings
on 24 and 25 July.

Panel discussion on autonomy and independence
25. At its 3rd meeting, on 24 July, the Working Group held a panel discussion on
autonomy and independence. Presentations were made by the following panellists:
Matthias von Schwanenflügel, Head of the Directorate General for Demographic
Change, Senior Citizens and Social Welfare, Federal Ministr y of Family Affairs,
Senior Citizens, Women and Youth of Germany; Florence Simbiri -Jaoko, Special
Envoy of the Global Alliance for National Human Rights Institutions; and Rosita
Kornfeld-Matte, Independent Expert on the enjoyment of all human rights by old
er persons.
26. The Working Group then held an interactive discussion, during which the
panellists responded to the comments and questions posed by the representatives of
the European Union, the Netherlands, the United Kingdom, Canada, the United
States, Slovenia, the Dominican Republic and Costa Rica. Statements were also
made by the representatives of the United Nations Development Programme and
the Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Statements were
also made by the representatives of the following national human rights
institutions: Office of the Ombudsman of Croatia and German Human Rights
Association. Statements were also made by the representatives of the following
NGOs: American Bar Association; National Old Folks of Liberia; International
Network for the Prevention of Elder Abuse; Janaseva Foundation; and Older
Women ’s Network Europe.
27. At its 4th meeting, on 24 July, the Working Group held a panel discussion on
autonomy and independence. Presentations were made by the followin g panellists:
Craig Mokhiber, Director of the Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights (OHCHR) in New York and Deputy to the Assistant Secretary General for Human Rights; Güher Can Vural, Assistant Expert at the General
Directorate o f Services for Persons with Disabilities and Elderly People, Ministry
of Family and Social Affairs of Turkey; and Urantsooj Gombosuren, Chair of the
Centre for Human Rights and Development of Mongolia.
28. The Working Group then held an interactive discussion, during which the
panellists responded to the comments and questions posed by the representatives of
Argentina, Uruguay, El Salvador, Malaysia and Costa Rica. Statements were also
made by the representative of the Office of the Ombudsman of the Nation al
Human Rights Institute of Portugal and by representatives of the following NGOs:
Nsindagiza Organization; Centre for Gerontological Studies;
International
Association of Homes and Services for the Ageing; American Association of
Retired Persons; HelpAge Cambodia; HelpAge International; National Association
of Community Legal Centres; AGE Platform Europe; Human Rights Watch;
Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry; International
Longevity Center; German National Association of Senior Citizens Organizations;
Gray Panthers; International Federation of Associations of the Elderly; Inclusion
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International; Women Enabled; Seniors Rights Service; and International Network for
the Prevention of Elder Abuse.
Panel discussion on long-term and palliative care
29. At its 5th meeting, on 25 July, the Working Group held a panel discussion on
long-term and palliative care. Presentations were made by the following panellists:
Rosa Kornfeld-Matte, Independent Expert on the enjoyment of all hum an rights by
older persons; Fred Lafeber, Project Leader of the Department of Long -Term Care
in the Ministry of Health, Welfare and Sport of the Netherlands; and Karen Gomez
- Dumpit, Commissioner of the Commission on Human Rights of the Philippines.
30. The Working Group then held an interactive discussion, during which the
panellists responded to the comments and questions posed by the representatives of
South Africa, the United Kingdom, Slovenia, Germany, the United States, Costa
Rica, and Argentina, as well as by the observer for the European Union. Statements
were also made by the representatives of the World Health Organization and
Economic Commission of Latin America and the Caribbean. Statements were also
made by the representatives of the following national human rights institutions:
Office of the Commissioner for Human Rights of Poland; Office of the Public
Defender of Ecuador; Office of the Public Defender of Georgia; and Office of the
Ombudsman of Croatia. A statement was also made by the represe ntative of
Human Rights Watch, an NGO.
31. At its 6th meeting, on 25 July, the Working Group held a panel discussion on
autonomy and independence. Presentations were made by the following panellists:
Rio Hada, Team Leader (Economic, Social and Cultural Rig hts), Human Rights
and Economic and Social Issues Section, Development and Economic and Social
Issues Branch (OHCHR); María Soledad Cisternas Reyes, Special Envoy of the
Secretary - General on Disability and Accessibility; and Israel Doron, Israel
Institute Visiting Professor at the School of Social Service Administration,
University of Chicago.
32. The Working Group then held an interactive discussion, during which the
panellists responded to the comments and questions posed by the representatives of
Czechia, El Salvador, Canada and the Dominican Republic. Statements were also
made by representatives of the following NGOs: International Network for the
Prevention of Elder Abuse; International Federation on Ageing; American Bar
Association; Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry;
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos
dos Idosos e Pessoas com Deficiência; International Association for Hospice and
Palliative Care; Janaseva Foundation; Inclusion Int ernational; International
Longevity Center; American Association of Retired Persons; HelpAge Cambodia;
Nsindagiza Organization; HelpAge International.
Conclusion on the focus areas
33. At its 7th meeting on 26 July, following a statement by the Chair, statements
were made by the representatives of the United Kingdom, Germany, Slovenia,
Canada, Argentina, the United States, Norway, Costa Rica, El Salvador and
Uruguay.
34. At the same meeting, statements were made by the representatives of the
following national human rights institutions: National Human Rights Commission
of Nigeria; Office of the Commissioner for Human Rights of Poland; and German
Institute for Human Rights. Statements were also made by the representatives of
the following NGOs: Caxton Legal Center Inc. (also on behalf of National
Association of Community Legal Centres and Senior Rights Service); Center for
the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry; Human Rights Watch;
AGE Platform Europe; International Association of Gerontolo gy and Geriatrics
(also on behalf of
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International Network for the Prevention of Elder Abuse); HelpAge International;
American Bar Association; National Women’s Council of Catalonia; and Federación
Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores.

IV.

Other matters

Discussion on the way forward
35. The Working Group considered item 7 at its 8th meeting, on 26 July, and held
a discussion on the way forward. Following a statement by the Chair, statements
were made by the representatives of Mauritius, the European Union, Austria,
Mexico, Argentina, Slovenia, Germany, Canada, El Salvador and Uruguay.
Statements were also made by the representative of the Office of the Ombudsman
of the National Human Rights Institute of Portugal and by the repre sentatives of
the following NGOs: Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas
Adultas Mayores; International Longevity Center Global Alliance, International
Network for the Prevention of Elder Abuse; Japan Support Center for Activity and
Research for Older People.
36. At the same meeting, a statement was made by the Independent Expert on the
enjoyment of all human rights by older persons.
37. At the same meeting, on the proposal of the Chair, the Working Group agreed
on the two focus areas for the next session as follows: “Education, training, lifelong learning and capacity-building” and “Social protection and social security
(including social protection floors)”.

V.

Chair’s summary of the key points of the discussions
38. At its 1st meeting, on 23 July, the Working Group agreed to include the Chair
’s summary of the key points of the discussions in the report of the session. The
Chair ’s summary reads as follows:

Chair’s summary of the key points of the discussions at the ninth session of the Openended Working Group on Ageing
The ninth session of the Open-ended Working Group on Ageing began with
the election of officers. The Working Group elected by acclamation Martín García
Moritán as Chair; Alanoud Qassim M. A. Al-Temimi (Qatar), Lidija Dravec
(Slovenia) and Katharina Konzett-Stoffl (Austria) as Vice-Chairs; and Lahya
Itedhimbwa Shikongo (Namibia) as Rapporteur.
Regarding the composition of the Bureau, allow me to express once again my
great satisfaction that 80 per cent of its members are women representatives, which
represents a significant and positive sign in the context of the efforts by Member
States and regional groups to achieve gender parity at the United Nations.
The Working Group then adopted the agenda and programme of work for the
session. It should be emphasized that the Working Group organized its work
according to the oral decision taken during the discussion on the way forward held
during the eighth session in July 2017. During the intersessional period, the Bureau
proposed an organization of work based on: a general debate on the topic
“Measures to enhance the promotion and protection of the human rights and
dignity of older persons”; two interactive discussions on “Autonomy and
independence” and “Long- term and palliative care”; an interactive discussion on
normative elements to follow up on the examination of the focus areas of the
eighth session (“Equality and
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non-discrimination” and “Violence neglect and abuse”);1 and a discussion on the way
forward.
During the intersessional period, the Chair requested members of the Working
Group (Member States and observer States) and other relevant stakeholders (national
human rights institutions, intergovernmental organizations, entities of the United
Nations system and NGOs) to submit substantive input on the two focus areas selected
for the ninth session, based on two questionnaires prepared by the Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the Department of
Economic and Social Affairs. The Working Group received input from 27 Member
States and observer States, 26 national human rights institutions, 6 United Nations
entities and 25 accredited NGOs.
On the basis of the many contributions received, the Bureau, through OHCHR
and the Department of Economic and Social Affairs, prepared an analytical discussion
paper for each interactive discussion on the focus areas, making a summary of the
contributions and highlighting areas of common ground and trends identified in the
responses to the questionnaires. I wish to thank, in particular, OHCHR and the
Department for preparing those papers, which helped to guide the interactive
discussions. The documents enclosing the substantive input received and the
discussion papers are available at the website of the Working Group.
Furthermore, as agreed by the Bureau during the intersessional period, the
Working Group proceeded during its ninth session to hold an interactive
discussion on normative elements to address the issues relating to the two focus
areas of the eighth session, “Equality and non-discrimination” and “Violence,
neglect and abuse”.
In that regard, during the intersessional period, the Chair requested members
of the Working Group and other relevant stakeholders to submit normative input
based on two questionnaires prepared by OHCHR and the Department of
Economic and Social Affairs. The Working Group received input from 11 Member
States and observer States, 2 national human rights institutions and 9 accredited
NGOs.
On the basis of those contributions, the Bureau, through OHCHR and the
Department, prepared two compilation papers to guide the interactive discussion on
normative elements.
Having adopted the agenda and programme of work, the Working Group
considered the participation of A status nationa l human rights institutions. 2 In
accordance with decision 7/1 of the Working Group on the modalities of participation
of national human rights institutions in its work (see A/AC.278/2016/2, para. 10),
requests from 18 such institutions with A status were circulated to all Member States
by the Secretariat four weeks prior to the ninth session.
The Working Group decided to apply the arrangement outlined by its former
Chair (see A/AC.278/2016/2, para. 29), whereby accredited national human rights
institutions are able to take separate seating after Member States and observer
States, to take the floor, without the right to vote, under any agen da item and to
submit written contributions to the Working Group under any agenda item.
1

During the discussion on the way forward held at the seventh session, the Working Group
decided to focus its future sessions on concrete issues that affect the enjoyment by older
persons of their human rights. A list of the focus issues proposed by the members of the
Working Group was included in the report on the seventh session ( A/AC.278/2016/2, para.
29).

2

National human rights institutions accorded A status by the Subcommittee on Accreditation of
the Global Alliance of National Human Rights Institutions are considered to be in fu ll
compliance with the principles relating to the status of national institutions for the promotion
and protection of human rights (Paris Principles), as endorsed by the General Assembly in its
resolution 48/134.
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I would like to highlight the fact that the number of institutions with A status
accredited to the ninth session of the Working Group (18, from all five regional
groups) doubled that of the eighth session, which was the first in which such
institutions had been permitted to participate in their own capacity. I welcome their
active participation and the meaningful contributions that they made to the
discussions and work of the Working Group. Indeed, the Working Group continued
to enhance their participation in its work, pursuant to the mandate provided by the
General Assembly in its resolution 72/181.
The Working Group then proceeded to approve the participation of NGOs
without consultative status with the Economic and Social Commission that had
requested accreditation. It received a record 42 such requests, of which 40 were
approved without a vote and 2 by registered votes, in accordance with the
modalities of participation of non-governmental organizations in the work of the
Open-ended Working Group on Ageing (see A/AC.278/2011/2, para. 8).
In total, 321 representatives from 166 NGOs were accredited to participate in
the session, of which 112 representatives from 53 NGOs attended.
Subsequently, the Working Group held its general debate on the topic
“Measures to enhance the promotion and protection of the human rights of older
persons”. I appreciate and wish to acknowledge the active participation by the
representatives of many Member States and observer States in the debate, and by
those of groups of States, national human rights institutions, intergovernmental
organiz ations and NGOs.
During the general debate, delegations referred to the major demographic
changes that our societies are experiencing and, in particular, to the fact that the
portion of the population aged 60 years and older is growing faster. The need to
address those changes and prepare for their impact on the full and effective enjoyment
by older persons of their human rights was underlined.
Many delegations stressed the commitment of their countries to implement
the 2030 Agenda for Sustainable Develop ment and the cross-cutting principle of
leaving no one behind in their national policies and to guarantee the full inclusion
of older persons, who were identified as a vulnerable population. They referred, in
particular, to the imperative need to provide them with health care, access to
employment, housing and access to justice, among other essential human rights, in
order to protect their dignity.
Furthermore, delegations highlighted the importance of changing perceptions of
ageing and older persons and striving to encourage their participation as active agents
in society. They stressed the need to provide them with an enabling environment,
without discrimination, in order to achieve their social integration.
Moreover, delegations referred to regional instruments such as the InterAmerican Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons and the
Protocol to the African Charter on Human and Peoples ’ Rights on the Rights of Older
Persons in Africa as important tools for effectively protecting the r ights of older
persons and improving national policies. Some stated that the protection of older
persons could best be strengthened by improving the implementation of existing
international human rights instruments, while others stressed the importance of
developing a legally binding multilateral instrument to set universal standards and
obligations.
Lastly, many delegations stated that the Working Group should remain inclusive
and open, recognizing the valuable contribution of national human rights instit utions
and civil society.
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Following the general debate, the Working Group held two interactive
discussions on the focus areas of the ninth session, “Autonomy and independence”
and “Long-term and palliative care”. I would like to express my appreciation to the
panellists for their excellent and substantive interventions, which provoked a deep
and fruitful debate among the members, thereby contributing to the fulfilment of the
Working Group’s mandate to strengthen the protection of the human rights of older
persons. The panellists included the Independent Expert on the enjoyment of all
human rights by older persons and the Special Envoy of the Secretary -General on
Disability and Accessibility, and representatives from OHCHR, national human
rights institutions and national governments.
Each debate was preceded by a panel discussion featuring presentations by a
variety of stakeholders providing insights from different perspectives, such as the
human rights treaty body system, current international human rights law, national and
regional experiences, the specific human rights mandates and the national human
rights institutions.
Each panel was followed by an interactive discussion involving all
stakeholders, guided by the discussion papers prepared by OHCHR and t he
Department of Economic and Social Affairs, which summarized the main trends
and areas of common ground to emerge from the input received prior to the
session.
Autonomy and independence
Panellists, delegations and participants welcomed the substanti ve discussion
on the concepts of autonomy and independence, which are inextricably related to
the dignity of older persons. Participants noted the lack of an accurate definition of
either concept in domestic law and inconsistent references to them in the i
nternational human rights framework. It emerged from the discussion that they are
mainly intertwined with the rights of older persons in terms of everyday decision making and full participation in the community.
The right of older persons to autonomy was identified as their having, on an
equal basis with others, the possibility of choosing between different options. In
that regard, it was stressed that older persons tend to be more exposed to abuse by
family members. The problem lay with relatives, who wer e likely to make
decisions convenient for them and not based on the wishes of the older persons
concerned, who were thus deprived of the capacity to decide on their financial,
health and housing issues.
Participants mentioned measures that had been imple mented at the national
level to improve the quality of life of older persons in terms of autonomy and
independence, such as the monitoring of social and long -term care facilities, the
creation of national registers of caregivers and reforms to prevent abus e in the
exercise of legal capacity.
The work of the Inter-American Commission on Human Rights and the InterAmerican Court of Human Rights on organizing hearings and setting standards
relating to the right to autonomy and independence was cited. Provisi ons of the
Convention on the Rights of Persons with Disabilities also shed light that right, which
rested on the premise that social barriers must be overcome to guarantee autonomy.
The State, it was concluded, played a key role in promoting and protecting that right.
Participants referred to the situation of certain groups of older persons, such as
older women and older persons with disabilities, who faced greater challenges in
achieving autonomy and independence.
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Many participants also raised the subject of the lack of useful disaggregated
data available for analysis of the situation of older persons. Statistical data were
crucial for taking steps to protect their rights more effectively.
Long-term and palliative care
Panellists, delegations and participants welcomed the substantive discussion
long-term and palliative care, issues that relate mainly to the quality of life of older
persons.
Observing that there was no accepted universal definition of the concept of
“care” for ageing societies, participants identified it as ensuring an optimal level of
health and physical and emotional well-being and preventing illnesses or delaying
their appearance.
Participants noted a prevailing tendency to make a distinction between social
and health care in terms of service-users. That was mistaken, because “care”
should be viewed as the entire set of complementary measures for the benefit of
older persons.
The importance of respecting the will of older persons was underlined with
regard to long-term care and whether they wished to remain at home or live in a
community residence. Forced institutionalization was a violation of their human
rights. In that context, most delegations highlighted the importance of adapting
legislation and setting clear rules for obtaining the informed consent of older
persons.
Long-term and palliative care were clearly referred to in the Inter-American
Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons, making it an
obligation of States to uphold the right to such care throu gh strengthened policies
to, for instance, improve professional training given to caregivers. References to
palliative care were contained in several general comments of the human rights
treaty bodies and in WHO documents. Participants observed that the ri ght to such
care was also covered by the concept of social protection in the 2030 Agenda for
Sustainable Development, in particular Sustainable Development Goals 1 and 10.
It was stressed that there was a great need to include the right to long -term and
palliative care in a legally binding universal instrument, setting forth clearly the
obligation of States to respect and protect that right in their policies and to guarantee
the justiciability of the human rights of older persons.
Participants identified as challenges the affordability of care, the availability of
services and the need to take a more human rights -based approach to long-term and
palliative care. The importance of facilitating access to assistive technologies and
robotics to improve the life of older persons in everyday tasks was also mentioned.
Furthermore, participants made reference to national policies, legislation and
good practices to guarantee long-term and palliative care for older persons. They
referred, in particular, to home nursing services, the training of paramedics to support
patients at home, financial assessment and an individual case -management approach
in palliative care.
Normative input on the focus areas of the eighth session
For the first time since the Working Group began to focus its discussions on
specific areas in which the enjoyment of human rights by older persons might be
affected and require further protection, the Working Group held an interactive
discussion in order to follow up on the substantive debates i t held at its eighth session
on “Equality and non-discrimination” and “Violence, neglect and abuse”. The goal of
the interactive segment was to provide follow-up on the fruitful and substantive
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discussions held during the eighth session on those areas and to continue building
on them from a normative point of view, in order to exchange views, best practices
and concrete elements, from through a strictly normative and action oriented
approach, in order to enhance the promotion and protection of the human rig hts of
older persons to equality and non-discrimination and to live free from violence,
neglect and abuse.
The representatives of Member States, NGOs and national human rights
institutions actively discussed the normative input. Participants referred to t he
need to define concepts that might be included in the preambular part of a legally
binding international instrument, such as the principles of equality and non discrimination. It was mentioned that States should ensure equality under the law
without any discrimination based on age and other intersecting grounds (such as
sex, race, ethnic origin, sexual orientation, gender identity or disabilities). In any
reference to the prohibition of discrimination on the basis of age, careful attention
had to be paid to employment, social protection, health and social care and housing,
among other issues.
With regard to the right to a life without violence, some delegations referred
to the existing international human rights instruments that included such a provision
. Several participants stressed the utmost importance of reaching consensus on the
definition of the right of older persons to a life without violence; all forms of
violence and abuse must be included. Violence in all settings, from care institutions
to th e family context, must be taken into account.
Participants also set clear rules on access to justice for older persons and
remedies for victims. It was mentioned that States should take appropriate
measures to strengthen mechanisms to prevent any form of violence, neglect and
abuse. Participants identified as a normative input criminal justice responses and
sentencing practices, which should reflect the aggravated nature of offences
committed against older persons, who were vulnerable.
Participants noted that the Inter-American Convention on Protecting the Human
Rights of Older Persons contained specific provisions regarding equality and nondiscrimination based on age, as well as the right to a life free of violence of any kind.
The Convention also contained useful definitions for such terms as “older person” and
“age discrimination”.
Participants stressed that the normative approach to violence against older
persons must take into account the special situation of older women and older persons
with disabilities.
The way forward
During the discussion on the way forward, delegations expressed satisfaction
with the development of the previous two sessions and their format of substantive
discussions on two focus areas that directly affect the enjoyment of human rights by
older persons. In my capacity as Chair, I proposed to the members of the Working
Group that it continue to work under that format, fostering substantive discussions on
issues affecting the human rights of older persons.
Regarding the selection of focus areas for the tenth session, to be held in
2019, I reminded members of the Working Group that we had identified a series
of issues or areas that deserve its attention at the seventh session (see
A/AC.278/2016/2, para. 29) and I invited delegations to add more issues to that
list.
In that regard, and following informal consultations with Member States and
observer States conducted at the Bureau level during the intersessional period, the
Working Group made an oral decision to select “Education, training, life-long
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learning and capacity-building” and “Social protection and social security (including
social protection floors)” as the two focus areas for the tenth session.
As was done in preparation for the ninth session, during the intersessional
period the Bureau will call for the contribution of input on the two focus areas,
which will then be summarized by the Secretariat in order to guide our discussions
on the selected areas.
Delegations also expressed support for continuing the practice of holding an
interactive discussion on normative elements to address the focus areas of the
previous session. They highlighted the need to continue following up on the focus
areas of the eighth session as well.
In that context, I proposed that the Working Group replicate the practice of the
previous intersessional period and have the Bureau call for normative input to follow
up on the issues examined at the ninth session, “autonomy and independence” and
“long-term and palliative care”, based also on the contributions made during the
session, given that that method of work had proved to be an effective means of
fulfilling the mandate of the Working Group.
I proposed also that the Working Group continue with the methodology of
holding substantive discussions on two new focus areas per session, ba sed on
contributions received prior to the session. Substantive input on those areas will be
requested in the intersessional period and the Bureau will then circulate discussion
papers to guide the discussions during the session. The Working Group will als o
continue to follow up on the focus areas of the previous session from a normative
point of view, requesting input on those areas in the intersessional period prior to
the session and circulating discussion papers thereafter.
In addition, in my capacity as Chair, I suggested to the members of the Working
Group that they consider the possibility of concluding each session with concrete
outcomes in order to capitalize on our deliberations and reflect our agreements with
regard to each area affecting the enjoyment of human rights by older persons. Such
outcomes could take many forms, such as agreed conclusions or decisions of the
Working Group, which should be negotiated between governments and reflect any
common points identified in the focus areas examined from a normative perspective.
Such outcomes would not only allow us to present a conclusion in our
discussions but could also contribute to other processes relating to ageing and the
rights of older persons, such as those in the framework of the delibera tions of the
Third Committee of the General Assembly or the Human Rights Council. Some
delegations welcomed and expressed their support for the proposal by the Chair,
emphasizing that it would be a constructive way to move forward, rather than
perpetually discussing each focus area.
The proposal will be considered further by the Bureau during the intersessional
period.
Delegations stressed in their interventions the importance of obtaining more
guidance on which are the priority issues of each focus area in order to improve the
discussion papers prepared for the session. Those papers could be enhanced with
further analysis on the priority issues and suggestions on how to address them.
Participants underlined the importance of continuing the analytical work on the
focus areas of the eighth and ninth sessions.
Delegations recalled that the mandate of the Working Group was related to
human rights, as established by General Assembly resolution 65/182 (para. 28),
and indicated that, although the mandate required a holistic approach to the issue of
the human rights of older persons, including the social and developmental
dimensions,
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the analysis of the social dimensions of ageing as a phenomenon and of the situatio
n of different social groups, including older persons, was part of the mandate of the
Commission for Social Development. The scope and focus of the work of the
Working Group should thus be human rights-based to enable it to fulfil its
mandate.
The announcement by the delegation of Austria with regard to the
organization of an international conference on human rights of older persons, to be
held in November 2018 in Vienna, was welcomed.
Lastly, many delegations stressed the need to support the implementati on of
the mandate of the Working Group during negotiations on the drafting of a
resolution on follow-up to the Second World Assembly on Ageing at the seventythird session of the General Assembly in 2018, and the importance of securing
budgetary resources for the Working Group.
I sincerely hope that the efforts of those Member States during the
negotiation of the General Assembly resolution will have the support of the entire
membership and that the necessary conference resources will be allocated to full y
enable the Working Group to fulfil its mandate.
The Bureau will, during the intersessional period, prepare the provisional
programme of work for the tenth session, which will include a general debate, a
segment for discussing the normative input receive d with regard to the focus areas of
the ninth session, two interactive discussions on the selected focus areas and the
customary discussion on the way forward. The Bureau will also explore the possibility
of reaching a concrete negotiated outcome reflectin g the common points identified in
the discussion of the focus areas, as examined from a normative point of view.
I would like to express my appreciation to the Secretariat for its constant
support of the Working Group; the Focal Point on Ageing, Rosemary Lane; Alberto
Padova, Amal Rafeh and Lisa Ainbinder, from the Department of Economic and
Social Affairs; and Kellie Ognimba, Rio Hada and Marcos Acle from the Office of
the United Nations High Commissioner for Human Rights. My gratitude goes also
to the secretary of the Working Group, Henry Breed. Allow me also to express my
deepest and most sincere gratitude to the former secretary of the Working Group,
Svetlana Emelina-Sarte, for her excellent and outstanding work and for the
unconditional support given to the Working Group and the Bureau during the past
seven years.
I would also like to thank the Department of General Assembly and Conference
Management for providing interpretation services support and all the conference
officers and interpreters, who serviced the session of the Working Group so
professionally.
I would like once more to express my appreciation to the distinguished
panellists for their substantive contributions to the work of this session of the
Working Group and to the representatives of the national human rights institutions,
the United Nations system and civil society for their active participation and
constructive engagement. We hope to continue to count on your valuable presence
and contributions in future sessions to help the Working Group to fulfil its mandate,
and we look forward to your enhanced participation in that regard.
Lastly, I wish to express my sincere gratitude and profound appreciation to the
distinguished Vice-Chairs and Rapporteur of the Working Group, Alanoud Qassim
M. A. Al-Temimi of Qatar, Lidija Dravec of Slovenia, Katharina Konzett -Stoffl of
Austria and Lahya Itedhimbwa Shikongo of Namibia, without whose most valuable
support and hard work and professionalism in conducting the work of the Bureau, this
session would not have been possible.
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VI.

Provisional agenda for the tenth working session of the
Open-ended Working Group on Ageing
39. At its 8th meeting, on 26 July, a statement was made by the Chair regarding
the provisional agenda for the tenth working session of the Working Group.

VII. Adoption of the report
40. At its 8th meeting, the Working Group adopted the draft report on its ninth
working session (A/AC.278/2018/L.1).
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