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คานา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทาให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
สูงอายุ (Aging society) ในปัจจุบัน และเป็นที่คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุสมบู รณ์
(Aged society) ในปี 2564 และกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super aged society) ในอีกไม่ถึง 20
ปีข้างหน้า ซึ่งหมายถึงสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด รัฐบาล
ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว และได้มีการกาหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ
มารองรับ การสู งอายุ ของประชากร แต่จ ากการศึ กษาวิจัยต่างๆพบว่านโยบายและมาตรการเหล่ านี้ ยั งไม่
เพียงพอและครอบคลุมประชากรผู้สูงอายุที่มีจานวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในมิติของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ได้ เล็ งเห็ น ความส าคั ญ ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ มิ ติ ด้ านสิ ทธิ
มนุษยชนของผู้ สูงอายุไทย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการรองรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
ผู้สูงอายุของสหประชาชาติในอนาคต จึงได้พิจารณาคัดเลือกให้ คณะผู้วิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒ 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 นและข้อมูลในการสัมภาษณ์ เชิงลึ ก และผู้ เข้าร่ว มประชุมร่างรายงานฉบับสมบูร ณ์
ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้สภาพการณ์ของการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติของ
ประเทศไทยได้ชัดเจนขึ้น
ท้ายสุดนี้ คณะผู้วิจัยขอแสดงความซาบซึ้งต่อข้อคิดเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างที่ปรึกษา ในการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระของงานวิจัยระหว่างการดาเนินงานโครงการศึกษาวิจัย อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่ อการดาเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุไทยจากการเลือกปฏิบัติต่ออายุของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป
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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
กิจวัตรประจาวัน ดังนี้ (1) ผู้ สูงอายุวัยต้น (The young-old) คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 - 69 ปี เป็ น
ช่วงที่ยังมีพลังช่วยเหลือตนเองได้ (2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (The old-old) คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 70 -79 ปี
เป็นวัยที่เริ่มขึ้นสู่วันเสื่อม กล่าวคือ เริ่มมีอาการเจ็บป่ วย ร่างกายเริ่มอ่อนแอ มีโรคประจาตัวหรือโรคเรื้อรัง
และ (3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (The oldest-old) คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่เข้าสู่วัยเสื่อม
เจ็บป่วยบ่อยขึ้น อวัยวะเสื่อมสภาพ อาจมีภาวะทุพพลภาพ นอกจากนั้น ยังได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) สาหรับประเทศที่มีประชากรอายุ
60 ปี ขึ้น ไปมากกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด (2) ระดับ สังคมผู้ สู งอายุ โดยสมบู รณ์ (Aged
society) สาหรับประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของจานวนประชากรทั้งหมด และ
(3) ระดับ สั งคมสู งอายุ อ ย่ างเต็ ม ที่ (Super-aged society) ส าหรับ ประเทศที่ มี ป ระชากรอายุ 65 ปี ขึ้น ไป
มากกว่าร้อยละ 20 ของจานวนประชากรทั้งหมด1
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 า นคน และหญิ ง 34.6 ล้ า นคน มี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไป 11.3 ล้ า นคน
คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด เป็นชาย 5.08 ล้านคน (ร้อยละ 15.4) และหญิ ง 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 จากผู้สู งอายุของประเทศไทยทั้งหมดมี
ประมาณ 10.23 ล้ านคน มี ผู้ สู งอายุ วัย ต้น ประมาณ 5.83 ล้ านคน (ร้อ ยละ 57.02 ของผู้ สู งอายุ ทั้ งหมด)
1

จ า ก สั ง ค ม ผู้ สู ง อ า ยุ : นั ย ต่ อ ก า ร พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ , โด ย รั ช นี โต อ า จ , 2 5 5 7 , สื บ ค้ น จ า ก
www.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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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 การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาด้วยข้อมูลเชิง ประจักษ์จากฐานข้อมูล ในมิติต่าง ๆ
ทางประชากร เศรษฐศาสตร์ สั งคมศาสตร์ ตลอดจนสุ ขภาพ ที่ได้จากวิธีการสารวจโดยการใช้ตัวอย่างซ้า
(Panel Survey) และเป็นการสารวจตามรอบระยะเวลา (Longitudinal Survey) เช่น โครงการ Health and
Retirement Study (HRS) ในสหรัฐอเมริกาดาเนิ นการโดย 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 ศู นย์วิจัยสังคมสูงอายุ 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 และระบบเกื้อกูล การมีงานทาของผู้ สู งอายุ ความมั่นคงทางการเงินของ
ผู้สูงอายุ ความเสื่อมถอยทางด้านความจาของการสูงอายุ เป็นต้น 3 รวมทั้งได้เข้าร่วมในเครือข่ายของโครงการ
HRS, Institute for Social Research, University of Michigan
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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

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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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 มีความซับซ้อนและต้องพึ่ งพาสมาชิกใน
ครอบครัวหรือบุคคลอื่นมากขึ้น รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและบุคคลในสังคมรอบตัวของผู้สูงอายุก็ต้องมีการ
ปรับตัวในการให้การดูแล ภายใต้แนวโน้มที่จะมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่รีบด่วนและอิสระมากขึ้น ในบางกรณีบุตร
หลานอาจจะต้องออกจากงาน ขาดรายได้เพื่อมาดูแลบุพการี ทาให้ เกิดความเครียดและอาจเกิดการเลือก
ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งไม่ เ ป็ 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 ไม่สามารถทางานต่อได้ การเลือกปฏิบัติต่ออายุจึงได้กลายเป็นประเด็นสาคัญประเด็นหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุในสังคมไทย ข้อมูลจากรายงานการวิจัยเรื่ อง การเลือก
ปฏิบัติต่อคนพิการ เด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ 5 ระบุว่า การรับรู้เรื่องการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุยังเป็นอยู่อย่าง
จากัด เป็นที่เข้าใจในวงวิชาการหรือนักกฎหมายเท่านั้น ในขณะที่ประชาชนโดยทั่วไปยังคงมองการเลือกปฏิบัติ
ต่อผู้สูงอายุในชีวิตประจาวันว่า เป็นเรื่องปกติและผู้สูงอายุเหล่านั้นไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิใด ๆ แม้ปรากฏการณ์
การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยเฉพาะการเลือกปฏิบัติในชีวิตประจาวันในระดับปัจเจกบุคคลยังไม่
ชัดเจน แต่ในระดับนโยบายจะเห็นได้ชัดเจนกว่าในการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในลักษณะของการใช้มาตรการ
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 ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์
แห่งภราดรภาพ” นอกจากนี้ยังวางหลักการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า “บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดา
ที่กาหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใด ๆ …” สาหรับกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR)
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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ก็ได้วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติไว้ว่า “บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย
และมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองเท่ าเที ย มกั น ตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลื อ กปฏิ บั ติ ใด ๆ …”
นอกจากนี้ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESCR) วางหลักเกี่ยวกับความเสมอภาคและการห้าม
เลือกปฏิบัติไว้ว่า “รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับที่จะประกันว่าสิทธิทั้งหลายที่ระบุไว้ในกติกานี้ปราศจากการเลือก
ปฏิบัติใด ๆ …” จะเห็นได้ว่าหลักการความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน และการห้ ามเลือกปฏิบัติเป็น
หลักสาคัญปรากฏจากตราสารระหว่างประเทศอื่นในกรอบของสหประชาชาติ รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาคและถ่ายทอดไปยังกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ สาหรับประเทศไทยนั้น มีพันธกรณีตาม
ความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับที่มีหลักการดังกล่าว ในระดับกฎหมายภายในของไทยนั้น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมาหลายฉบับได้รับรองหลักความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ6
ความเสมอภาคในทางกฎหมายเป็ นหลักการที่เป็นพื้นฐานของความยุติธรรม เนื่ องจากเป็นหลักที่
เรียกร้องให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ในที่นี้อาจสรุปหลักเกณฑ์กว้าง ๆ
ของหลักความเสมอภาคได้ว่า จะต้อ งปฏิบั ติต่อสิ่งที่มีสาระสาคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้อง
ปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสาคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น ๆ ส่วนประเด็นที่ว่า อะไรเป็น
สิ่งที่มีสาระสาคัญเหมือนกัน อะไรเป็นสิ่งที่มีสาระสาคัญแตกต่างกัน ในเรื่อ งนี้จะต้องอาศัยการพิจารณาเป็น
เรื่อง ๆ ไปและจะต้องมีเหตุผลอันสมควรรับฟังได้ เช่น การเปรียบเทียบในลักษณะของอาชีพ ระหว่างตารวจกับ
ครู โดยลักษณะอาชีพของทั้งสองอาชีพนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ตารวจมีหน้าที่จับผู้ร้าย ดังนั้นการ
ให้สิทธิแก่ตารวจในการมีอาวุธและพกพาอาวุธจึงไม่เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างอาชีพตารวจกับ
ครู เพราะสาระสาคัญของอาชีพทั้งสองต่อการมีอาวุธปืนนั้นมีความแตกต่างกัน การเปรียบเทียบเพื่อนาไปสู่ข้อ
สรุป ว่ามีการปฏิบั ติอย่างเท่าเทียมกัน หรือไม่ จึงจาเป็ นต้องเปรียบเทียบก่อนว่าทั้งสองสิ่ งนั้ นมีส าระสาคัญ
เหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไร7
ส่วนการเลือกปฏิบัตินั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นคาที่ตรงกันข้ามกับความเสมอภาค กล่าวอย่างสั้นที่สุด
การเลือกปฏิบัติก็คือการปฏิบัติโดยไม่เสมอภาคนั่นเอง “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination) จึงหมายถึง การ
กระทาที่ทาให้เกิดความแตกต่างอย่างไร้ความยุ ติธรรมของปัจเจกชนหรือกลุ่มชน รวมถึงพฤติกรรมที่มีอคติ
(Prejudicial Behavior) ที่ต่อต้านผลประโยชน์ของ (กลุ่ม) คนที่ไร้ซึ่งอานาจ ภายใต้โครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ
อาทิ กลุ่ มผู้ ห ญิ ง กลุ่ มชาติพัน ธุ์ กลุ่ มผู้สู งอายุ กลุ่มคนพิการและรวมถึงกลุ่ มผู้ใช้แรงงาน (Working Class)
โดยทั่วไปในสังคม
Black’s Law Dictionary ได้ให้ความหมายของการเลือกปฏิบัติในแง่ ความหมายทั่วไปทางกฎหมาย
ไว้ว่า “การปฏิบัติใด ๆ ต่อบุคคลหรือกลุ่มคนโดยไม่เท่าเทียมกันและไร้เหตุผล หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
6

จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ (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

หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ อายุ สัญชาติ หรือศาสนา หรือการปฏิบัติที่แตกต่างเนื่องจกความชอบ
หรือไม่ชอบที่ปราศจากเหตุผลที่สามารถรับฟังได้”8
หากพิจารณาจากนิยามของผู้สูงอายุตามที่องค์การสหประชาชาติได้กาหนดไว้ จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุใน
แต่ละกลุ่มอายุมีประเด็นที่มีความจาเป็นต้องคุ้มครองมิให้ถูกเลือกปฏิบัติแตกต่างกันออกไป เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ
วัยต้น เป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในการทางานได้ รัฐจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องการคุ้มครองมิให้ผู้สูงอายุถูก
เลือกปฏิบัติในเรื่องการทางานหรือการศึกษา หรือกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง ซึ่งเริ่มมีปั ญหาด้านสุขภาพมากขึ้น
รัฐต้องให้ความสาคัญกับเรื่องการคุ้มครองมิให้ผู้สูงอายุถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องสุขภาพ หรื อการอานวยความ
สะดวกในบริการสาธารณะต่าง ๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในระดับระหว่างประเทศพบว่า มีการให้ความสาคัญกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุเพศ
หญิงมากกว่าประเด็นอื่น ปรากฏในแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาดริด (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
การเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง เช่น การไม่มีสิทธิได้รับมรดกจากสามี การไม่ได้รับ
โอกาสในการทางานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุเพศหญิงประสบปัญหาทางการเงิน10
ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างปี 2544-2560 มีเรื่องร้องเรียนกรณีผู้สูงอายุมายังคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) จานวน 13 คาร้อง ออกเป็นรายงาน 8 รายงาน คณะกรรมการสิทธิฯ จึงได้ทาการศึกษาข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ และลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลและข้อคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ สูงอายุของ 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 และถูกแสวงหาประโยชน์ (7) การได้รับความคุ้มครองในสภาวะ
ภัยพิบัติ (8) ปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้สูงอายุ และการดู แลผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม และ
(9) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานด้านผู้สูงอายุ12
8

From Black’s law Dictionary (p. 420), by Henry Campbell Back, 1979, Boston: West Publishing, in
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 3).
9
ให้รัฐภาคีควรให้ความสาคัญกับความต้องการของผู้สูงอายุสตรี ทั้งทางด้านร่า งกาย 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.
12
เอกสารสรุ ป ข้ อ มู ล สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู้ สู ง อายุ เพื่ อ ประกอบการประชุ ม คณะท างานจั ด ท า
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ สูงอายุและคนพิการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2561.
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา
247 (1) - (3) และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2560 มาตรา 26 (1) - (3) ได้กาหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่แ ละอานาจ
ในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้ องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ งการ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดทา
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และ
เผยแพร่ต่อประชาชน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 (1) บัญญัติให้สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีห น้าที่และอานาจในการส่ งเสริม สนั บ สนุน และร่ว มมื อแก่บุ คคล หน่ ว ยงานของรั ฐ และภาคเอกชนใน
การศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้
ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึง เห็นควรให้มี “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทา
ข้อ เสนอแนะนโยบายหรือ มาตรการเพื่ อ คุ้ ม ครองและส่ งเสริม สิ ท ธิ ของผู้ สู งอายุ : กรณี การเลื อ กปฏิ บั ติ ใน
ผู้สูงอายุ” เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายในการแก้ไขปั ญหาและ/หรือมาตรการเชิงประจักษ์ (Evidencebased) ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิ 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 ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้ นฐาน (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
1.2. วัตถุประสงค์
โครงการศึกษาวิจัย มีวัตถุประสงค์หลัก 5 เรื่อง ได้แก่
1) การศึ ก ษาและสั งเคราะห์ ข้อ เท็ จ จริง สถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่ เกี่ ย วกั บ
ผู้สูงอายุของไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติว่า มี ความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่
ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างไร
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2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากนโยบาย กฎหมาย มาตรการที่ใช้ อยู่
ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับพันธกรณีระหว่ างประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานด้านสิท ธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ช่องว่างในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุในกรณีการเลือกปฏิบัติ
3) การจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายในการแก้ไขปัญหาและ/หรือมาตรการเชิงประจักษ์ (Evidencebase) ให้สอดคล้องกับพันธกรณี ระหว่างประเทศที่ไทยเป็ นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
สาหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุจาก
การถูกเลือกปฏิบัติ
4) การใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการทางานตามกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุ
5) การใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Base-line) ในการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของ
ผู้สูงอายุ (Convention on the Rights of Older Persons) ของประเทศไทยในอนาคต เมื่อมีการประกาศ
รับรองอนุสัญญาฉบับนี้โดยองค์การสหประชาชาติ
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจยั
การศึกษาวิจัยมีขอบเขตในการศึกษาดังนี้
1) ศึ กษาถึ งสิ ท ธิข องผู้ สู งอายุ จ ากตราสารหลั กด้ านสิ ท ธิม นุ ษ ยชนต่ าง ๆ ของสหประชาชาติแ ละ
กฎหมายในลาดับต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายและมาตรการของประเทศไทย ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุและ
การเลือกปฏิบัติต่ออายุทั้งทางตรง (Direct discrimination) และทางอ้อม (Indirect discrimination)
2) การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ และอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งเอกสารขององค์การระหว่างประเทศ เช่น สนธิสัญญา หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “สิทธิ
ของผู้สูงอายุ” และ “การเลือกปฏิบัติต่ออายุ”
3) การศึกษาจากข้อมูลที่รวบรวมจากการสารวจความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุ โดยการใช้
แบบสอบถาม จานวนไม่น้อยกว่า 200 ราย จาก 4 จังหวัดที่มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุมากที่สุด 4 อันดับ
ของประเทศในปี 2559 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช การสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารงานเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ จานวน 20 คน และการระดม
ความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญในการจัดการงานด้านผู้สูงอายุ จานวน 20 คน
4) ระยะเวลาในการดาเนินการโครงการ 210 วัน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึง มกราคม 2562
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1.4 ระเบียบวิธวี จิ ยั
1.4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
โครงการนี้ ได้ศึ กษาจากกรอบแนวคิดในการศึ กษาตามขอบเขตของงานจ้างที่ ป รึ กษา (Terms of
Reference: TOR) ดังรายละเอียดแสดงในรูปที่ 1
รูปที่ 1 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 ูงอายุในไต่อเนื่อง (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)
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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 จังหวัด และจานวนที่สุ่มนั้น ในการกาหนดกลุ่มตัวอย่ างได้อาศัย
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 ของประชากรทั้ งจังหวัด) 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 จึงใช้กลุ่มตัวอย่างอย่ างน้อย 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 โดยทาการเลือกสุ่มเก็บ ข้อมูลทั้งเขตในเมืองและเขตนอกเมืองในทุก
จังหวัดที่เลือกศึกษา รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 210 ราย โดยแบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน โดยกาหนดเขตที่เก็บ
ข้อมูลในแต่ละจังหวัด ดังนี้
- กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตพระนคร และเขตคลองสาน
- จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อาเภอเมืองนครราชสีมา และอาเภอคิ้ว
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ และอาเภอสันกาแพง
- จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอาเภอสิชล
13

จาก ข้ อ มู ล สถิ ติ จ านวนผู้ สู ง อายุ ป ระเทศไทย ปี 2559, โดย 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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(3) เนื่ อ งจากจ านวนผู้ สู ง อายุ ในจั ง หวั ด ที่ ต กเป็ น ตั ว อย่ า งมี ค วามแตกต่ า งกั น พอสมควร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกรุงเทพมหานครมีค่ามากกว่าผู้สูงอายุจังหวัดอื่น ๆ อยู่มาก ถ้าหากใช้วิธีจัดสรรขนาด
ตัวอย่างไปตามจังหวัดต่าง ๆ แบบสัดส่วนกับขนาด (Allocation with proportional to size) จะทาให้บาง
จังหวัดมีตัวอย่างแตกต่างกันมากและทาให้ขนาดตัวอย่างในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีมากเกินไป ดังนั้นจึง
กาหนดขนาดตัวอย่างในจังหวัดที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดให้เป็น 80 รายต่อจังหวัด และจังหวัดที่มีจานวนผู้สูงอายุ
รองลงมาให้เป็น 50 ราย และ 40 ราย ตามลาดับ
การสารวจได้มีการดาเนิ นการในระหว่างเดือน กั นยายน – ตุลาคม 2561 คณะวิจัยได้ผลการสารวจ
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 213 ราย แยกตามพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มอายุที่กาหนด ดังนี้
ตารางแสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสารวจแยกตามพืน้ ทีแ่ ละกลุ่มอายุ
ช่วงอายุ
พืน้ ทีท่ สี่ ารวจ*

60-69 ปี
ชาย
หญิง

70-79 ปี
ชาย
หญิง

80 ปีขนึ้ ไป
ชาย
หญิง

กรุงเทพมหานคร

15

24

11

14

6

11

81

นครราชสีมา

12

16

5

10

3

6

52

เชียงใหม่

8

11

5

8

3

5

40

นครศรีธรรมราช

7

12

5

8

3

5

40

รวม

42

63

26

40

15

27

213

รวม

หมายเหตุ * : ทุกจังหวัดได้ทาการเลือกสุ่มเก็บข้อมูลทั้งเขตในเมืองและเขตนอกเมือง โดยแบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน
โดยกาหนดเขตที่เก็บข้อมูลในแต่ละจังหวัด ดังนี้
- กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ เขตพระนคร และเขตคลองสาน
- จังหวัดนครราชสีมา อาเภอเมืองนครราชสีมา และอาเภอคิ้ว
- จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ และอาเภอสันกาแพง
- จังหวัดนครศรีธรรมราช อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอาเภอสิชล
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ ยวข้อง โดยการนัดหมายการเข้า
สัมภาษณ์หรือเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รวมจานวนทั้งสิ้น 23 คน
3. การทา Focus group เป็นการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และนักวิชาการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมจานวนทั้งสิ้น 29 คน

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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4. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อร่างรายงาน เป็นการระดมความคิดเห็นจากกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นมาแล้ว รวมทั้ ง
ผู้ที่สนใจการศึกษางานวิจัยนี้ เพื่อนาข้อคิดเห็นไปปรับปรุงและแก้ไขร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษาให้มี
ความสมบูรณ์ จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมจานวนทั้งสิ้น 36 คน
1.4.3 ศึกษาและสังเคราะห์
โครงการศึกษาวิจัย ได้ศึกษาและสังเคราะห์ ข้อเท็จจริง สถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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-term 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
ตรากฎหมายมาใช้ในการคุ้มครองสิทธิ ภายใต้บริบทของสภาพสังคมการเมืองของแต่ละประเทศ นอกจากนั้น
กรอบข้อท้าท้ายสามารถจาแนกออก เป็น 3 ประเภท คือ การคุ้มครองสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
และการยุติธ รรม ดังนั้ น ในการศึกษานี้ เพื่อให้ การศึกษาวิเคราะห์ บ ทบาทของรัฐ บาลไทยในคุ้ม ครองสิ ท ธิ
ผู้สูงอายุไทยภายใต้กรอบท้าทายขององค์การสหประชาชาติ 8 ประการ จึงได้จัดกลุ่มประเด็นการศึกษาเป็น
3 กลุ่มประเด็น ได้แก่
1) การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมความท้าทาย ข้อ 2, 3 และ 4
2) การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ครอบคลุมข้อ 7 และ 8
3) การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านกระบวนการยุติธรรม ครอบคลุมข้อ 1, 5 และ 6
16

สิทธิเชิงบวก หมายถึง สิทธิที่ประชาชนเรียกร้องให้รัฐเข้ามาดาเนินการโดยมีความจาเป็นเพื่อแก้ไขหรือสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน สรุปจาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ .
เล่มเดิม. (น. 268).
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เพื่อสังเคราะห์ว่าภายใต้การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุใน 3 ด้านนี้ รัฐบาลไทยมีมาตรการและกลไก
อะไร อย่างไรในการป้องกัน การเลือกปฏิบัติต่อผู้ สูงอายุ และสอดคล้องหรือรองรับกับมาตรฐานสากลหรือ
สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือไม่ ขณะเดียวกัน ก็ศึกษาสังเคราะห์จากกรณีศึกษาจาก
ต่างประเทศ คือ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาที่ได้เข้าสู่
สังคมสูงอายุ (Aging Society) หรือ สังคมสูงอายุสมบูรณ์ (Aged Society) แล้ว รวมทั้งมีประสบการณ์ในการ
กาหนดนโยบาย มาตรการ และการตรากฎหมายในการรองรับสังคมสูงอายุที่เป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐานสากล
เพื่อสังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) จากแต่ละประเทศมานาเสนอในการปรับปรุงแก้ไขมาตรการ
ของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมภาคี ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ 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 นฐานข้อ มูล สนั บ สนุ นการดาเนิน งานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2) ข้อมูลพื้น ฐานในการพิจารณาการเข้าเป็นภาคีอนุ สัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ (Convention on
the Rights of Older Persons) ของประเทศไทยในอนาคต เมื่อมีการประกาศรับรองอนุสัญญาฉบับ
นี้โดยองค์การสหประชาชาติ
3) ข้อเสนอแนะนโยบายและ/หรือมาตรการเชิงประจักษ์ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทย
เป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สาหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการถูกเลือกปฏิบัติ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 13

บทที่ 2
แนวคิดทัว่ ไปว่าด้วยสิทธิและมาตรฐานสากลในการคุม้ ครองสิทธิผสู้ งู อายุ
เพื่อความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
สาระสาคัญของบทนี้จึงเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ ยวกับสิ 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
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เริ่มมีการเรียกร้องให้รับรองและคุ้มครองมาตั้งแต่สมัยอดีต และมีการ
พัฒนาแนวความคิดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทย บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญได้มี
การรับรอง คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ ด้วยเหตุนี้ในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ
การใช้บังคับกฎหมายของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองจะต้องคานึงว่ากฎหมายดังกล่ าวนั้นไปกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรอง คุ้มครองไว้หรือไม่ และจะต้องคานึงเป็นประการสาคัญ
เสมอเพราะสิทธิและเสรีภาพเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) ซึ่งเป็นหลักการ
พื้นฐานของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องเคารพ หากละเลยหรือไม่คุ้มครองย่อมส่งผลต่อ
เกียรติภูมิของประเทศ
สิทธิและเสรีภาพมาจากประชาชน ดังนั้น การจากัดสิทธิและเสรีภาพย่อมมาจากประชาชน การใช้
อ านาจรั ฐ ของประชาชนผ่ า นระบบตั ว แทนในรู ป แบบขององค์ ก รผู้ ใ ช้ อ านาจ เช่ น องค์ ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ
(Legislative) หรือรัฐสภา (Parliament) ใช้อานาจในการตรากฎหมายขึ้นใช้บริหารและปกครองระบบราชการ
ตามวิ ธี ก ารที่ รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย ให้ อ านาจไว้ องค์ ก รตุ ล าการ (Judicial Organization) หรือ ศาล
(Judge) ใช้อานาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาทหรือปัญหาตามบทบัญ ญัติแห่ งรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย ดังนั้น การจากัดสิทธิและเสรีภ าพของประชาชน จึงต้องเป็นไปโดยผลของกฎหมายที่ตราขึ้นโดย
องค์กรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนด้วยเช่นกัน คือ รัฐสภา (Parliament) นั่นเอง17
มีการแบ่งประเภทของสิทธิและตามลักษณะของสิทธิและเสรีภาพและโดยพิจารณาจากผู้ทรงสิทธิ
(1) การแบ่งประเภทสิทธิและเสรีภาพตามลักษณะของสิทธิและเสรีภาพ18
17

จาก กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น. 44 – 45), โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2548, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จาก หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภ าพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 52-53), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ , 2552,
กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
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14 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (ฉบับย่อ)
(1.1) status negativus หรื อ negative right หมายถึ ง กลุ่ ม ของสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ ก ารใช้ สิ ท ธิ
เสรีภาพต้องปราศจากการเข้ามาแทรกแซง ของรัฐ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สิทธิในการป้องกัน” เช่น เสรีภาพใน
การถือศาสนา เสรีภาพในเคหะสถาน เสรีภาพในการสื่อสาร สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในทางวิชาการ เสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ สิทธิใน
ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นอยู่ส่วนตั ว สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล เสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพ
(1.2) status positivus หรือ positive right หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่การใช้สิทธิและเสรีภ าพของ
ปัจเจกบุคคลมิอาจจะบรรลุความมุ่งหมายได้หากปราศจากการเข้ามาดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจากฝ่ายรัฐ
โดยมีลักษณะเป็น “สิทธิเรียกร้อง” ให้รัฐกระทาการ เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิในการ
ได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐอย่างเสมอภาค สิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ
ของเด็กและเยาวชน สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของผู้สูงอายุ สิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐของผู้พิการ สิทธิที่จะใช้สิทธิทางศาล สิทธิได้รับหลั กประกันความ
ปลอดภัย สวัสดิภาพและหลักประกันในการดารงชีพของคนทางาน
(1.3) status activus หรือ active right หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่ปัจเจกบุคคลใช้สิทธิของตนในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจานงทางการเมือง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรของรัฐ โดยหลักแล้วสิทธิ
ประเภทนี้มักจะเป็น “สิทธิพลเมือง” เช่น สิทธิของผู้เลือกตั้ง สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง สิทธิในการสมัคร
เข้ารับราชการ สิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมือง สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออก
จากตาแหน่ง สิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง ดังนั้น สิทธิประเภทนี้จึงมักจากัดเฉพาะพลเมืองของ
ชาติเท่านั้น
(2) การแบ่งโดยพิจารณาจากผู้ทรงสิทธิ 19
(2.1) สิทธิมนุษยชน (Human rights) หมายถึง สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุ้มครองแก่ทุก ๆ คนโดย
มิได้แบ่งแยกว่าบุคคลนั้นเป็นคนชาติใด ได้แก่
- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เช่น สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพ
ในการเดินทางและเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ภายในราชอาณาจักร เสรีภาพในการติดต่อ สื่อสารถึงกันโดย
ทางที่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นอยู่ส่วนตัว เป็นต้น
- เสรีภาพในทางความคิดและการแสดงความคิดเห็น เช่น เสรีภาพในการถือศาสนา นิกายของศาสนา
หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และเสรีภาพในการปฏิบัติตามมาสนบัญญัติหรือปฏิบัติ พิธีกรรมตามความเชื่อถือ
ของตน เสรีภาพในการศึกษาอบรม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ฯลฯ
19

เล่มเดิม.

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 15

(2.2) สิทธิพลเมือง (Citizens rights) หมายถึง สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่
เป็นพลเมืองของรัฐเท่านั้น เช่น เสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองเพื่อสร้า งเจตนารมณ์ทาง
การเมืองของประชาชนและเพื่อดาเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตามวิถีทางของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและ
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกวุฒิสภา เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ สิทธิในการสมัครเข้ารับราชการ เป็นต้น
ลักษณะสาคัญของหลักสิทธิมนุษยชน คือการตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม (Accountability and
The Rule of Law)20 หมายถึง รัฐและองค์กรที่มีหน้าที่ในการก่อให้เกิดสิทธิมนุษยชนต้องมีห น้าที่ตอบคาถาม
ให้ได้ว่า สิทธิมนุษยชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลจริง สิทธิใดยังไม่ได้มีการดาเนินการให้เป็นไปตามหลักสากล
ต้องอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่า จะมีขั้นตอนดาเนินการต่อไปอย่างไร รัฐต้องมีมาตรการปกครองประเทศโดยใช้
หลักนิติธรรม หรือปกครองโดยอาศัยกฎหมายอย่างเที่ยงธรรม ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย
มีกระบวนการไม่ซับซ้อนและเป็นไปตามหลักกฎหมายมีความเท่าเทียมกันเมื่ออยู่ต่อหน้ากฎหมายโดยไม่มีผู้ใด
อยู่เหนือกฎหมายได้ โดยสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน21 มีลักษณะเฉพาะได้แก่
ก. เป็นสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย์ ข. เป็นสิทธิที่เป็นสากล ค. เป็นสิทธิที่ไม่อาจถ่ายโอนให้แก่กันได้ ง. เป็นสิทธิที่
ไม่อาจถูกแยกออกจากกัน
ดังนั้น ผู้สูงอายุ จึงมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีอายุสูงขึ้นภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน
หลักความเสมอภาคเป็นหลั กที่มีความสาคัญยิ่ง เพราะถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ซึ่งหมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อบุคคลสามารถนาสิทธิต่าง ๆ ที่
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองคุ้มครองแก่บุคคลนั้นไปอ้างได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น การเลื อกปฏิบัติโดยอาศัย
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นกาเนิด ฯลฯ นอกจากเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคแล้ว ยังถือเป็นการขัดต่อ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อีกด้วย นอกจากนี้หลักความเสมอภาคยังมีความสาคัญในฐานะเป็นหลักการที่นามาใช้
เพื่อตรวจสอบการกระทาของรัฐทั้งหลายอีกด้วย
ในแง่ความหมายทั่วไปทางกฎหมาย Black’s Law Dictionary ได้ให้ความหมายของการเลือกปฏิบัติ
ไว้ว่า “การปฏิบัติใด ๆ ต่อบุคคลหรือกลุ่มคนโดยไม่เท่าเทียมกันและไร้เหตุผล หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ อายุ สัญชาติ หรือศาสนา หรือการปฏิบัติที่แตกต่างเนื่องจกความชอบ
หรือไม่ชอบที่ปราศจากเหตุผลที่สามารถรับฟังได้”22
20

จาก สิทธิมนุษยชนในหลายมิติ เอกสารการอบรมหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
โดย พีระศักดิ์ พอจิต, 2559, กรุงเทพฯ. ม.ป.พ.
21
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
22
From Black’s law Dictionary (p. 420), by Henry Campbell Back, 1979, Boston: West Publishing, in
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 3).
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การห้ามเลือกปฏิบัติมีส่วนสัมพันธ์กับการส่งเสริมหลักความเท่าเที ยมกัน โดยการเลือกปฏิบัติยังอาจ
จาแนกเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงและการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม สาหรับการเลือกปฏิบัติโดยตรงนั้นเป็นการ
พิจารณาถึงการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลในสภาวะหรือเงื่อนไขที่เหมือนกัน ซึ่งมักพบในกรณีของการ
ไม่ให้สิทธิบางประการกับบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มด้วยเหตุที่บุคคลนั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่ง
การเลือกปฏิบัติ ในกรณีภาครัฐ เช่น การตรากฎหมายจากัดสิทธิบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
กรณีการกระทาของภาคเอกชน เช่น การที่นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างแตกต่างกันด้วยเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
หรือการกระทาของภาคเอกชนที่ปฏิเสธการให้บริการหรือจาหน่ายสินค้ากับบุคคลบางกลุ่มด้วยเหตุแห่งการ
เลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติโดยตรงนี้จะเห็นได้จากการปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์เห็นได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอัน
สะท้อนจากลักษณะหรือรูปแบบของการปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมี
กรณีการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม ซึ่งเป็นกรณีที่แม้การปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์นั้นมีลักษณะเป็นกลาง (Neutral) แต่
ส่งผลกระทบ (Impact) ในทางลบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศได้กาหนดนิยามและขอบเขตของการเลือกปฏิบัติโดยตรงและโดย
อ้อมแตกต่างกันไป
1) เหตุ แ ห่ ง การเลื อ กปฏิ บั ติ (Grounds of Discrimination, Protected Ground) การปฏิ บั ติ ที่
แตกต่างกันจะจัดเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อการปฏิบัติ นั้นเกี่ยวข้องกับ
“เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ ” เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายระหว่างประเทศพบว่า เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติมีการ
ระบุ ไว้ เช่น เชื้อชาติ เชื้อสาย ชาติกาเนิ ดเผ่าพันธุ์กาเนิ ด ชาติห รือสังคมดั้งเดิม สีผิว เพศ รสนิย มทางเพศ
ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ความพิการ ทรัพย์สิน กาเนิด หรือสถานะอื่น
เป็นต้น
2) มิติของการเลือกปฏิบัติ (Area of Discrimination, Area Covered) การปฏิบัติที่แตกต่างกันอัน
เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ หรือเรียกได้ว่าเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ ของ
บุ คคลในการดาเนิ น ชีวิต เช่น การทางาน การศึกษา การจ้างงาน บริการภาครัฐ การประกอบธุรกิจ การ
ประกอบวิ ช าชี พ การเป็ น สมาชิ ก องค์ ก ร สิ น ค้ าและบริ ก ารในภาคเอกชน การประชุ ม สั ม มนา กิ จ กรรม
สาธารณะ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามิติของการเลือกปฎิบัติอาจมีความเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จากแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ และมิติของการเลือกปฏิบัติ จะ
เห็ นได้ว่า เมื่อมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Distinction/Differentiation) เกิดขึ้น และนา
ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาวิเคราะห์ภายใต้กรอบของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
ทั้งสองดังกล่าวนั้น จะทาให้ สามารถจาแนกว่ากรณีใดเป็นกรณีของการเลือกปฏิบัติโดยตรง หรือการเลือก
ปฏิบัติโดยอ้อม หรืออาจไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
ยังได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่าการปฏิบัตินั้นเป็นเพียงการปฏิบัติแตกต่างกันอันสามารถ
ทาได้ หรือเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งขัดต่อกฎหมาย โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีตัวอย่างเช่น หลักขอบแห่งดุลพินิจ
(Margin of Appreciation) การชั่งน้ าหนั กกับ ผลประโยชน์อื่น มาตรการยืนยัน สิ ทธิเชิงบวก (Affirmative
Action) เป็นต้น

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดที่ขยายความออกมานี้ ทาให้สามารถจาแนกสภาพข้อเท็จจริงหรือการ
ปฏิบัติที่มีปัญหาว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้น ได้สองกรณีคือ
(1) การปฏิบัตินั้นเป็น การปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่ยังไม่เข้าองค์ประกอบของการเลือกปฏิบัติ ตาม
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
(2) การปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน และเข้าองค์ประกอบของการเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน ซึ่งโดยหลักแล้ว การปฏิบัติที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) นี้ จัดเป็นการปฏิบัติที่
ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน
ในความหมายทั่วไป มักมีการพิจารณาว่า การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม คือการเลือกปฏิบัติโดยมีเหตุผล
ที่ชอบธรรมหรือเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย สาหรับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็ นธรรมนั้น มีลักษณะตรงกันข้าม
กล่าวคือไม่มีเหตุผลที่ชอบธรรมรองรับ แนวคิดและความหมายดังนี้จะส่งผลเป็นการจาแนกความแตกต่าง
ระหว่าง “การเลือกปฏิบัติ (ที่เป็นธรรม)” ที่ไม่ต้องห้ามและสามารถปฏิบัติแตกต่างกันได้ กับ “การเลือกปฏิบัติ
(ทีไ่ ม่เป็นธรรม)” อันต้องห้ามตามกฎหมาย23
สิทธิมนุษยชนนั้นมีลักษณะเฉพาะที่สาคัญคือ เป็นสิทธิที่ติดตัวมากับมนุษย์ ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่
กันได้ คือไม่อาจมีใครแย่งชิงเอาสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลใดได้ นอกจากนั้นสิทธิดังกล่าวยังเป็นสิทธิที่มีความ
เป็นสากล และไม่อาจถูกแยกออกจากกัน กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิต่าง ๆ เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
มีเสรี ภ าพ มั่น คงและมี มาตรฐานการดารงชีวิตที่เหมาะสม โดยไม่ขึ้นอยู่ กับว่าบุคคลนั้น จะมี เชื้อชาติ เพศ
ศาสนาหรือมีพื้นฐานทางสังคมแบบใด
สิทธิและเสรีภาพถูกบรรจุไว้ในตราสารด้านสิทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุ ษยชน ซึ่งถือเป็ น สนธิสั ญ ญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิมนุษ ยชนฉบับแรก และเป็ นต้นแบบของ
กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก สิทธิที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้จาแนกอย่า งกว้างได้ 2 ประเภท
ได้แก่ สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความเสมอภาคในทางกฎหมาย
เสรีภาพในการชุมนุม และ สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น การได้รับค่าตอบแทนเท่ากันสาหรับ
งานที่เท่ากัน สิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม สิทธิในการศึกษา เป็นต้น

23

จาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ. เล่มเดิม. (น. 220).
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2.2 ประเทศไทยกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทาให้ประเทศไทยเกิด พันธผูกพันต้อง
ดาเนินการตามพันธกิจของสนธิสัญญา ดังนี้
2.2.1 การพั ฒ นากลไกภายในประเทศ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
บรรพ 5 เพื่อรับรองสิทธิของหญิงให้เท่าเทียมชาย, การประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พุทธศักราช2542, การแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ผู้ต้องหา จาเลย หรือนักโทษให้มีสภาวะดีขึ้น, การยกเลิกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ห้ามสตรีดารงตาแหน่ง
ข้าราชการบางตาแหน่ง, การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พุทธศักราช 2526
2.2.2 การร่วมมือระหว่างประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 1. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการกระทาอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรมหรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี 2. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ ต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ.1979
3.อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1985 4. กติการะหว่างประเทศว่ าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ค.ศ.1966 5. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966 6. อนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
2.3 องค์กรที่มบี ทบาทและอานาจหน้าทีห่ ลักในการคุ้มครองสิทธิในประเทศไทย
2.3.1 คณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติเป็ นองค์กรหลั กในการคุ้มครองสิ ทธิ ซึ่งมีส ถานะเป็ น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ รวม
ไปถึงการดาเนินการให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยมีหน้าที่ต้อง
ปฎิ บั ติ ตามอี กด้ ว ย โดยบทบาทในการแก้ไขปั ญ หาเกี่ย วกั บ การร้อ งเรี ย นการละเมิ ดสิ ท ธิม นุ ษ ยชน (สิ ท ธิ
ผู้ สู งอายุ ) เช่น กรณี ก ารร้อ งเรีย นการจ่ ายเงิน เบี้ ยยังชีพ ผู้ สู งอายุ และคนพิ การไม่เป็ น ธรรม ของกระทรวง
มหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ และกรณีการร้องเรียนโครงการ
ที่พักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุสวางคนิวาศ ที่ไม่จัดทางหนีไฟออกนอกอาคารสาหรับผู้พักอาศัย โดยอยู่ในความดูแล
ของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยและกรมโยธาธิการและผังเมือง
2.3.2 องค์กรอื่นของรัฐที่มีอานาจหน้าที่หลักในการคุ้มครองสิทธิ โดยประกอบด้วย 1. กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีภารกิจในการจัดวางระบบและส่งเสริม สนับสนุ นให้ประชาชนมี
ความรู้ รวมไปถึงการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นเกี่ยวกับพยาน ผู้เสียหายและจาเลยในคดีอาญา เพื่อให้
ได้รับการคุ้มครองและการดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึง 2. กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการรวมถึงการคุ้ม ครองพิทักษ์
สิทธิผู้สูงอายุทั้งนี้ยังได้มุ่งพัฒนารูปแบบงานด้านสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อสภาพการณ์
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สังคมของโลกเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง 3. สานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน สานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีอานาจหน้ าที่ในการดาเนินการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและผลประโยชย์ของประชาชน รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายแก่ประชาชน
2.4 หลักการสาหรับผูส้ ูงอายุขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Principles for Older Persons)
2.4.1 องค์การสหประชาชาติได้รองรับหลักการสาหรับผู้สูงอายุ 5 หลักการ คือ 1.การมีอิสระภาพใน
การพึ่งตนเอง 2.การมีส่วนร่วม 3.การอุปการะเลี้ยงดู 4.การบรรลุความต้องการ 5.ความมีศักดิ์ศรี
2.4.2 หลักการเลื อกปฏิบั ติต่อผู้ สูงอายุ มีข้อท้าทายว่า การเลือกปฏิบั ติด้วยเหตุแห่ งอายุมักจะถูก
รวมเข้ากับ รูปแบบของการเลือกปฏิบัติอื่น ๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความพิการสุขภาพหรือ
เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนผลกระทบด้านลบอื่น ๆ
2.4.3 ประเด็นความท้าทายในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ได้แก่ 1.ปัญหาความรุนแรง
และการถูกละเมิด 2.การคุ้มครองทางสังคม 3.อาหารและที่อยู่อาศัย 4.การจ้างงาน 5.ความสามารถในทาง
กฎหมาย 6.การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 7.การสนับสนุนด้านสุขภาพ และ 8.การดูแลผู้ สูงอายุระยะยาว
และระยะสุดท้าย
2.5 มาตรฐานสากลในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผูส้ ูงอายุ
2.5.1 แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ประเทศไทยมีการดาเนินงานที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อกรอบพันธกรณีดังกล่าว โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนาผู้สูงอายุ 3 ประเด็น
ประกอบด้วย 1.ผู้สูงอายุกับการพัฒนา กล่าวคือ สร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการ จัดบริการต่าง ๆ ต่อผู้สูงอายุ
อย่างเป็นรูปธรรม ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 2.สูงวัย
อย่างสุขภาพดีและมีสภาวะ ในเรื่องหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า โดยสามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้โดยไม่
เสี ย ค่ าใช้ จ่ า ย รวมไปถึ งการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ด้ ว ยกิ จ กรรมต่ าง ๆ และ 3.การสร้า งความมั่ น ใจว่ าจะมี
สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม แสดงให้เห็นจากการที่สังคมร่วมกันจัดให้ให้มีสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับผู้สูงอายุเพื่อให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุในการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้น
2.5.2 ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า นผู้ สู ง อายุ ในกรอบอาเซี ย น มี ด้ ว ยกั น 2 ฉบั บ ได้ แ ก่ ปฏิ ญ ญา
กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยผู้สูงอายุโดยมีสาระสาคัญในการปรับการดูแลสุขภาพและระบบสนับสนุนทางสังคมเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้ มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวซึ่งมีเนื้อหาสาคัญในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการให้การดูแลสนับสนุนผู้สูงอายุ
ในรูปแบบบที่เหมาะสมโดยเน้นบทบาทของครอบครัวและชุมชน
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2.6 ความพยายามในการร่างสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผูส้ งู อายุ
2.6.1 ข้ อคิ ด เห็ น จากคณะกรรมการประจ าสนธิ สั ญ ญาด้ านสิ ท ธิม นุ ษ ยชนระหว่างประเทศ ซึ่ งมี
สาระสาคัญ กล่าวว่าสิทธิของผู้สูงอายุนั้นมักแฝงอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยเป็น
การกาหนดแนวทางอย่างกว้างเท่านั้น นอกจากนี้คณะกรรมการประจากติระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองและคณะกรรมการประจากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒ นธรรม ได้ให้ข้อคิดเห็ นว่า ความแตกต่างทางอายุที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่มีเกณฑ์ที่วัดได้เป็นการเลือก
ปฏิบัติ รวมถึงเน้นย้าในความจาเป็นที่จะต้องระบุเรื่องการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุที่ไม่มีงานทาและผู้สูงอายุที่
ยากจนในการเข้าถึงบานาญ
2.6.2 การดาเนินงานของคณะทางานเปิดว่าด้วยผู้สูงอายุ มีหน้าที่พิจารณากรอบสิทธิมนุษยชนของ
ผู้ สู ง อายุ และดู แ ลความเป็ น ไปได้ ในการเกิ ด ช่ อ งว่ า งจากกรอบ รวมถึ ง การหาแนวทางแก้ ไ ขที่ ดี ที่ สุ ด
นอกจากนั้นยังพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดเครื่องมือและมาตรการในการแก้ไขปัญหาอีกด้วย โดยใน
การประชุมคณะทางานแต่ละครั้งจะมีการคัดเลือกพื้นที่ร่วม 3 ประเด็นจากทั้งหมด 14 ประเด็นเพื่อเป็นหัวข้อ
ในการถกเถียงหารือในชุมชนระหว่างประเทศของคณะทางาน โดยการประชุมครั้งที่ 8 ในปี 2018 ที่ผ่านมามี
การกาหนดพื้นที่ร่วมในการถกเถียงหารือคือ 1. ความเท่าเทียมกันและการเลือกไม่ปฏิบัติ และ 2. ความรุนแรง
การละเลย และการทารุณ
2.6.3 การผลั ก ดัน เพื่ อสิ ท ธิของผู้ สู งอายุ ในภู มิภ าคอาเซี ย น โดยมี ก ารระบุ สิ ท ธิของผู้ สู งอายุไว้ใน
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว การดูแลผู้สูงอายุ โดยเป็นเพียงแนวทางกว้าง ๆ ไม่มีผลบังคับผูกพันต่อประเทศสมาชิก และ
ไม่มีการกาหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามรวมถึงกลไกการติดตามประเมินผล
2.6.4 ข้อแนะน าขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 1. ข้อแนะนาว่าด้วยคนงาน
สูงอายุ ซึ่งมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของคนทางาน 2. ข้อแนะนาว่าด้วยฐานความคุ้มครองทางสังคม
แด้ว ยการสร้ างหลั กประกั น ที่ เป็ น ความมั่ น คงทางรายได้ และ 3. อนุ สั ญ ญาว่าด้ ว ยความมั่ น คงทางสั งคม
(มาตรฐานขั้ น ต่า) โดยระบุ ถึ งประโยชน์ ท ดแทนการชราภาพ เพื่ อให้ ผู้ สู งอายุ ทุ ก คนสามารถด ารงชีวิต ใน
มาตรฐานขั้นต่าที่สังคมยอมรับ
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บทที่ 3
มาตรการและกลไกในการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุในต่างประเทศ
ในบทนี้จะกล่าวโดยสรุปถึงมาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในต่างประเทศที่ผู้วิจัย
ได้นามาเป็นกรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ โดยได้ทาการศึกษา
มาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในประเทศสิงคโปร์ (3.1) ประเทศญี่ปุ่น (3.2) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (3.3) ประเทศอังกฤษ (3.4) ประเทศฝรั่งเศส (3.5) และประเทศเยอรมัน (3.6) ซึ่งประเทศที่
นามาศึกษาเป็นประเทศพัฒนาที่ได้เข้าสู่สังคมสูง (Aging Society) หรือ สังคมสูงอายุสมบูรณ์ (Aged Society)
แล้ว รวมทั้งมีประสบการณ์ในการกาหนดนโยบาย มาตรการและการตรากฎหมายในการรองรับสังคมสูงอายุที่
เป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐานสากล มีรายะละเอียดโดยสรุปดังนี้
3.1 ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงค์โปร์มีแนวโน้มประชากรสูงอายุมากกว่า 65 ปีเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 6 ของจานวนประชากร
ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2520 และจะเป็น 1 ใน 4 ในปี ค.ศ. 2530 จากสถานการณ์สังคมสูงอายุดังกล่าวรัฐบาลจึงได้
เริ่มใช้มาตรการและนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองผู้สูงอายุซึ่งมีรากฐานบนหลักการของ
ระบบประกันสังคมของสิงคโปร์ 3 ประการ ได้แก่ การพึ่งตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม การพึ่งพา
ครอบครัว และการอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ทั้งชุมชนและองค์กรต่าง ๆ โดยสร้างระบบที่เน้นให้
สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ในยามชรา และให้ความสาคัญกับองค์กรชุมชนท้องถิ่น
เพื่อเป็นกลไกในการดูแลประชาชน
สาหรับ มาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุกับทางเศรษฐกิจนั้น ได้มีการเตรียมความพร้อม
ในด้านกฎหมายได้มีการตราพระราชบัญญัติเกษียณอายุ และการจ้างงานใหม่ โดยได้กาหนดอายุขั้นต่าในการ
เกษียณอายุไว้ว่าต้องไม่ต่ากว่า 62 ปี และอาจขยายอายุเกินกว่า 67 ปี ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด นอกจากการ
วางระบบการเกษียณอายุใหม่แล้วยังได้กาหนดให้ มีการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในการทางาน และการให้
ความช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น เงินสวัสดิการตามโครงการ Workfare เงินทุนสนับสนุนการเพิ่มเงินกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ นอกจากนี้รัฐยังได้วางระบบเพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมให้นายจ้างเพื่อจ้างงานผู้สูงอายุโดยกาหนดให้
สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ เช่น เงิน อุดหนุ น พิ เศษเพื่อการจ้างงาน เงินสนั บสนุ นในการปรั บปรุ งสถานที่ทางาน
อีกด้วย
สาหรับการการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตนั้น นอกเหนือจากระบบประกันสุขภาพใน
ระบบปกติซึ่งถือเป็นการประกันสุขภาพแบบระบบคู่ขนาน (Dual System) กล่าวคือ กาหนดให้ภาระการชาระ
ค่าใช้จายในการรักษาพยาบาลส่วนหนึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในขณะที่ผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์เล็งเห็นว่า ประชากรสิงคโปร์ควรมีส่วนร่วมใน
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การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของตนและให้ถือเป็นหน้าที่ส่วนบุคคลในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
เพื่อจะได้ไม่ห วังพึ่งรัฐสวัสดิการและประกันสุขภาพเกินความจาเป็น รวมถึงไม่ก่อให้เกิดภาระแก่รัฐบาลใน
อนาคต นอกจากนี้รัฐยังจัดให้มีการให้ความช่วยเหลือในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย การดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน และการดูแลในระยะสั้น โดยมุ่งเน้นให้ครอบครัวเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการดูแลผู้สูงอายุโดยได้รับ
การช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐ จึงถือเป็นจุดเด่นของประเทศสิงค์โปร์ที่วางมาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สูงอายุโดยรัฐคู่ขนานไปกับการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งทาให้สถาบัน
ครอบครัวมีความมั่นคงและทาให้ลดการใช้งบประมาณของรัฐได้ส่วนหนึ่ง
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนั้น สถานการณ์ความรุนแรงและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้สูงอายุในสิงค์โปร์จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่เป็นเหยื่อในการถูกกระทาความรุนแรงหรือได้รับการปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรมส่วนหนึ่งไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ความ
อาย ความกังวลต่อการดาเนิ น การทางกฎหมายต่อ ผู้ กระท าซึ่งบ่ อยครั้งเกิดจากบุ ค คลในครอบครัว หรือ
แม้กระทั่งการไม่ทราบว่ากาลังถูกกระทาความรุน แรงหรือเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
ระบบยุติธรรมของประชาชน ประเทศสิงคโปร์ได้ดาเนินการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนผ่านการใช้
เทคโนโลยี โดยศาลยุติธรรมได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นตัวช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลที่เ ป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
การบริการของศาลต่อสาธารณะโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชน เพื่อ
น าเสนอข้ อ มู ล ด้ า นบริ ก ารความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย และการให้ บ ริ ก ารฟรี โ ดยศาลและอาสาสมั ค ร
นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวได้จัดให้มีศูนย์ความรุ นแรงในการรับเรื่องร้องทุกข์และให้
ความช่วยเหลือ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวของสิงค์โปร์อีกด้วย
3.2 ประเทศญีป่ นุ่
สถานการณ์สูงอายุของประชากรในประเทศญี่ปุ่นเป็นผลจากอัตราการเกิดลดลงเนื่องจากภาวะการ
เจริ ญ พั น ธุ์ ที่ ต่ าลง นอกจากนี้ อ ายุ ค าดเฉลี่ ย และอายุ ค าดหวั ง ทางสุ ข ภาพของประชากรมี แ นวโน้ ม การ
เปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางที่มีชีวิตยื น ยาวขึ้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ สู งอายุในวัย
เกษียณและความมั่นคงทางสังคมโดยเฉพาะทางด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
การคุ้มครองสิทธิด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลญี่ปุ่นกาหนดกฎหมายการจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใต้ระบบการ
จ้างงานตลอดชีวิต โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสาคัญ 2 ฉบับคือ กฎหมายมาตรการการจ้างงาน เพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองการจ้างงานให้ผู้สูงอายุสามารถทางานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องหลังจากการเกษียณตามภาค
บังคับ นอกจากนั้นยังมีกฎหมายว่าด้ วยความมั่นคงด้านการจ้างงานผู้สูงอายุ ปี 1986 ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการ
กากับดูแลการจ้างงานของกลุ่มลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยการกาหนดเป้าหมายการจ้างงานที่เป็น
สัดส่วนตามประเภทงานของสถานประกอบการ ในขณะเดียวกันได้มีการจัดตั้งสานักงานเพื่อความมั่นคงทาง
อาชีพ เพื่อมากากับดูแลการเลิกจ้างและความช่วยเหลือจากนายจ้างต่อลูกจ้างในการให้ข้อมูลหรือออกหนังสือ
รับรองสาหรับการหางานใหม่อีกด้วย
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การคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต มีรัฐธรรมนูญกาหนดหลักพื้นฐานของการพัฒนาระบบ
ประกันสังคม แหล่งเงินสนับสนุนและหน่วยงานรับผิ ดชอบ มีกฎหมายการบานาญ ซึ่งประกอบด้วยบานาญ 2
ส่วนคือ ระบบเงินบานาญแห่งชาติ และ ระบบบานาญสาหรับลูกจ้าง นอกจากนี้ยังมีกฎหมายพื้นฐานด้าน
มาตรการสาหรับสังคมสูงอายุ เป็นการปรับปรุงแก้ไขความสัมพันธ์ในการปฏิบัติมาตรการสาหรับสังคมสูงอายุ
ระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรการ โดยในการดาเนินงานให้บรรลุผลนั้น
รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น ใช้ ก ลไกที่ ส าคั ญ คื อ การปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ของสั ง คม จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายผู้สูงอายุ คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการมีส่วนร่วมระยะยาวสาหรับประชาชนทุกภาค
ส่วน มีการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการนานโยบายหรือมาตรการไปปฏิบัติได้จริง
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มีการใช้หลักการประนีประนอมยอมความเพื่อความสัมพันธ์
ของบุคคลเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนของแรงงานที่ถูกเลือกปฏิบัติสามารถร้อง
ขอความช่วยเหลือจากสานักงานแรงงานจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับแรงงานได้ อย่างไรก็ตาม
แม้ว่ารัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นได้ให้หลักประกันในเรื่องความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย โดยห้ามเลือกปฏิบัติแต่
ไม่ได้ครอบคลุมกรณีความแตกต่างทางอายุ ทาให้ผู้สูงอายุไม่สามารถนามากล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องความเท่า
เทียมได้
จากที่กล่าวมามาตรการการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในกรณีการเลือกปฏิบัติต่ออายุของญี่ปุ่นอาจ
นาไปสู่ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุของประเทศไทยได้ เช่น การออก
กฎหมายต่ อ ต้ า นการเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ อายุ แ ละกฎหมายว่า ด้ ว ยความมั่ น คงในการจ้า งงานผู้ สู งอายุ จั ด ตั้ ง
หน่ วยงานในระดับ ท้องถิ่น เพื่อรองรั บ ข้อร้องเรียนจากผู้สู งอายุ เมื่อมีปัญ หาเลิกจ้ างหรือต้องการหางานท า
นอกจากนั้นควรให้มีการพัฒนาระบบประกันสังคมที่ครอบคลุม มีระบบบานาญและระบบประกันสุขภาพที่
ประกอบไปด้วยบานาญพื้นฐานที่เป็น universal coverage ทั้งต่อผู้ประกัน ผู้อยู่ข้างหลังและผู้พิการ
3.3 สหรัฐอเมริกา
สังคมสูงอายุในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากสาเหตุสาคัญจากภาวะการเจริญพันธุ์
ของผู้หญิงลดลงและการอพยพเข้าประเทศเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่า ทาให้สัดส่วนของประชากรอายุ
ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรประชากรประวัติศาสตร์ กลุ่ ม Baby Boomers และแม้ว่า
ผู้กาหนดนโยบายของสหรัฐฯ ได้วางแผนรองรับกลุ่มประชากรดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าได้มีการเตรียมการที่
เพียงพอในการตอบสนอนความต้องการของประชากรสูงอายุหรือไม่
การคุ้มครองสิทธิด้านเศรษฐกิจ มีกฎหมายฉบับสาคัญคือ กฎหมายการเลือกปฏิบัติต่ออายุในการจ้าง
งาน (Age Discrimination in Employment Act: ADEA) เป็ น กฎหมายที่ คุ้ ม ครองและป้ อ งกั น สิ ท ธิ ข อง
ประชากรอเมริกันจากการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานเนื่องจากอายุ เพื่อสร้างความเท่ าเทียมกันในโอกาสการ
ทางาน ในแง่ข องการรับ เข้าทางาน การปลดออกจากงาน และเงื่อ นไขอื่น ๆ ในการจ้างงาน ทั้ งนี้น าไปสู่
นัยสาคัญต่อการเสนอแนะการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุไทยด้านการจ้างงาน กล่าวคือ การมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ
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ผู้สูงอายุผ่านกฎหมายสิทธิพลเมืองและกฎหมายการเลื อกปฏิบัติต่ออายุ ซึ่งคุ้มครองผู้สูงอายุโดยเฉพาะในการ
จ้างงาน มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณที่เป็นระบบ ทั้งนี้ยังมีข้อยกเว้นให้นายจ้างสามารถเลือกปฏิบัติ
ต่ออายุได้ในกรณีการกาหนดคุณสมบัติทางอาชีพด้วยความสุจริตใจ รวมไปถึงการให้มีกระบวนการฟ้องร้องที่
สามารถดาเนินการได้ในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐบาลกลางหรือสามารถดาเนิน การได้ด้วยตนเองในการไกล่เกลี่ย
หรือประนีประนอมข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
การคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณ ภาพชีวิต มีกฎหมายความมั่นคงทางสังคม เพื่อช่วยให้ คนวัย
ทางานสามารถวางแผนในการเกษียณได้ รวมทั้งเป็นการป้ องกันและการประกันความเสี่ยงแก่คนทางานที่
กลายเป็นคนพิการและไม่สามารถหารายได้ให้แก่ครอบครัว ในขณะเดียวกันได้มีโครงการความมั่นคงทางสังคม
ที่ประกอบไปด้วยโครงการย่อยคือ โครงการประกันสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ
จะมีส่วนร่วมในการจ่ายเงิน และโครงการสวัสดิการสังคม ที่เป็นโครงการของรัฐที่จะให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนหรืออุดหนุนทางการเงินให้ผู้ได้รับประโยชน์โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมในการจ่ายเงิน และยังมีกฏหมาย
คุ้มครองคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและโครงการสวัสดิการสังคม ที่มีสาระสาคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้ สูงอายุใน
ด้านคุณภาพชีวิต ช่วยให้ประชากรอเมริกันพ้นจากความยากจนในแต่ละด้าน เช่น อาหารหรือค่าเช่าบ้าน
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิในกระบวนการยุติ ธ รรม กฎหมาย ADEA ยังมุ่งคุ้ม ครองผู้ สู งอายุ ให้ ได้รับ ความ
ยุติธรรมอันเนื่องมาจากการจ้างงาน โดยให้สิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนในการเลือกปฏิบัติต่ออายุในการ
จ้างงาน ในการดาเนินการให้ผู้สูงอายุแจ้งต่อคณะกรรมการโอกาสในการจ้างงานอย่างเสมอภาค (The Equal
Employment Opportunity Commission: EEOC) ภายใน 180 วัน หลังเกิดเหตุการณ์ ถ้ามลรัฐมีกฎหมาย
การเลือกปฏิบัติต่ออายุของตนเอง ADEA กาหนดให้ผู้ร้องเรียนแจ้งต่อสานักงานการปฏิบัติการจ้างงานอย่าง
ยุติธรรมประจารัฐ (The State Fair Employment Practices: FEP) ภายใน 300 วันหลังเกิดเหตุการณ์ ซึ่ง
การพิจารณาความในศาลโจทย์จะต้องแสดงหลักฐานสาเหตุจูงใจที่นาไปสู่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากอายุ อาจ
เป็นคาพูด ข้อความ หรือหลักฐานการถูกปฏิบัติภายใต้ช่วงอายุที่ได้รับความคุ้มครองอย่างไม่เหมาะสม อย่างไร
ก็ดี ADEA ช่วยลดปัญหาการเลือกปฏิบัติต่ออายุจานวนหนึ่งเท่านั้น ยังมีหลายกรณีที่มีการเลือกปฏิบัติต่ออายุ
โดยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
จากการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในสหรัฐอเมริกาอาจนาไปสู่ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการใน
การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุของประเทศไทยได้โดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางสังคมและด้านสวัสดิการสังคม
กล่าวคือ สหรัฐฯ มีกฎหมายคุ้มครองผู้สูงอายุสาหรับการดาเนินชีวิตหลังเกษียณ และโครงการประกันการชรา
ภาพ มีการตั้งโครงการประกันสังคม ประกันสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งเป็นโครงการร่วมในการ
จ่ายเงินในรูปของภาษีจากสัดส่วนของรายได้ที่มาจากค่าจ้างเงินเดือนในขณะที่ยังทางาน รวมทั้งการกาหนด
กฎหมายคุ้มครองผู้สูงอายุโดยเฉพาะในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ พร้อมทั้งให้ผู้ สูงอายุมีความเป็นอิสระใน
การดาเนินชีวิต และส่งเสริมให้มีพัฒนาโครงการต่อต้านความยากจน มีการให้สวัสดิการความช่วยเหลือต่าง ๆ
แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีรายได้ต่า ตลอดจนการอานวยความสะดวกในการฟ้องร้องคดีทั้งจากสานักงาน
รับผิดชอบระดับท้องถิ่นหรือระดับรัฐบาลกลางภายในระยะเวลาที่กาหนด
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3.4 ประเทศอังกฤษ
โครงสร้างประชากรในประเทศกาลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่ม
สูงขึ้น ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยทางานกลับลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นในการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ ด้านการขยาย
อายุเกษียณมีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนบานาญในปี 2002 เพื่อทาการพิจารณาอายุเกษียณและเงิน
บานาญ แรงงานหญิงจะมีอายุเกษียณเพื่อรับบานาญที่ 65 ปี โดยจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน ปี 2016 ถึ งเดือนพฤศจิกายน ปี 2018 หลังจากนั้นในเดือนธันวาคม ปี 2018 ถึงเดือนตุลาคม ปี
2020อายุเกษี ย ณเพื่ อรับ บ านาญจะขยายเป็น 66 ปี ส าหรั บทั้ งแรงงานหญิ งและชาย นอกจากนี้ ยังมีการ
วางแผนให้ขยายอายุเกษียณเพื่อรับบานาญเป็น 67 ปี ในช่วงปี 2034-2036 และขยายเป็น 68 ปี ในช่วงปี
2044-2046 ด้านการจ้างงานผู้สูงอายุมีการออกข้อบังคับ The Employment Equality (Age) Regulations
of 2006 ห้ามปฏิบัติต่อลูกจ้างหรือผู้เข้าอบรมทางวิชาชีพโดยไม่ยุติธรรมเนื่องมาจากความแตกต่างเรื่องอายุ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรณีผู้สูงอายุถูกเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ ผู้สูง อายุจะต้องได้รับค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์จากองค์กรเป็นระยะต่อเนื่องไปอีก 5 ปี และนายจ้างจะต้องแจ้งประกาศวันครบเกษียณอายุของ
ลูกจ้างในรอบปีล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อที่ลูกจ้างจะได้มีเวลาเตรียมตัววางแผนชีวิตต่อไป
ส่วนการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต มีพระราชบัญญัติสุขภาพและสังคม ค.ศ. 2008
(Health and Social Care Act: HSCA) เป็นกฎหมายว่าด้วยการกากับดูแลการดูแลระยะยาว ทั้งการควบคุม
ประเภทกิจการที่ให้ บริการ ตลอดจนกิจกรรมที่ใช้ในการดูแล มีระบบการดูแลสุ ขภาพแห่งชาติ (National
Health Service: NHS) ซึ่งเป็นการให้บริการฟรี (ผู้สูงอายุจะได้รับการยกเว้นการชาระค่ายา การดูแลสุขภาพ
ตา ทันตกรรม) บริการของระบบสุขภาพ ได้แก่ การดูแลแบบแพทย์ประจาครอบครัว (family doctors) การ
ให้ บ ริการในระยะฉุกเฉิน (acute care) การดูแลระยะกลาง (intermediate care) เพื่อเตรีย มความพร้อม
ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลก่อนการกลับไปอยู่บ้าน บริการทางสาธารณสุขและการป้องกัน เช่น การ
บริการตรวจคัดกรอง และการดูแลระยะยาว บริการทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นความรับผิดชอบ
ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (local authorities) เช่น การจัดเตรียมบริการที่พักอาศัย (housing services)
ประกอบด้วย ‘sheltered’ housing คือ แฟลตขนาดเล็กในกลุ่มที่พัฒนาซึ่ งมีผู้คอยควบคุม บริการบ้านพัก
พิเศษสาหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้คอยควบคุม มีการดูแลที่ไม่เป็นทางการโดยบุคคลในครอบครัวโดยเน้นให้สังคมใน
อนาคตตระหนักว่าการดูแลระยะยาวเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบของสังคม ให้เกิดการทดแทนรูปแบบการ
ดูแลแบบทางการด้วยการดูแลที่ไม่เป็น ทางการ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมพร้อมผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการให้เพียงพอ
และเหมาะสมต่อไป
สาหรับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมีนโยบายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกกระทารุนแรง
โดยมีหน่วยงานที่เรียกว่า NCSC (Nation Care Standards Commission) ให้ความช่วยเหลือและเป็นศูนย์รับ
รายงานข้อร้อ งเรีย นปั ญ หาการกระท ารุ น แรงต่ อผู้ สู งอายุ มี การจัด การปั ญ หาความรุ น แรงต่อ ผู้ สู งอายุ 4
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสืบค้นปัญหา 2) การประเมินและการคัดกรอง โดยมีการประเมินรายบุคคล ประเมิน
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ระบบครอบครัว และการประเมิน/ตรวจสภาพร่างกาย 3) การรายงานปัญหา 4) การดูแล การช่วยเหลือจัดการ
และมี Action on Elder Abuse (AEA) เป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีห น้าที่ให้ ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
ผู้สูงอายุที่ถูกกระทารุนแรงและประสานงานกั บเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการร่วมดาเนิ นการศึกษาวิจัย
ปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในระดับโลก
3.5 ประเทศฝรัง่ เศส
ประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กาลังประสบปัญหาประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สาเหตุสาคัญมาจากประชากรวัยเจริญพันธุ์อยู่ในระดั บต่าและอายุเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้น โดยรัฐบาลได้
กาหนดให้มีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ โดยมีแผนพัฒนาเพื่อการมีงานทาของผู้สูงอายุ และได้
วางมาตรการและกลไกในการรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยขยายอายุเกษียณตามประเภทของงานซึ่งอยู่ระหว่าง
52-65 ปี และได้วางระบบบานาญในหลายลักษณะ ได้แก่ ระบบบานาญตามอาชีพแบบสมัครใจ ระบบบานาญ
แบบกองทุนส่วนตนหรือกองทุนแบบกลุ่ม ระบบบานาญส่วนบุคคลแบบสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประเภท ลักษณะของการจ้างงานรวมทั้งความเหมาะสมกับสภาพการทางานด้วย
สาหรับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตนั้น รัฐบาลได้วางรากฐานแนวคิดเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ โดยกาหนดให้การดาเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุไม่ว่าในลักษณะใดจะต้องเป็นไป
ตามและสอดคล้องกับหลักการที่สาคัญ 2 ประการ คือการดาเนินการเกี่ ยวกับผู้สูงอายุจะต้องคานึงถึงความ
ต้องการของผู้สูงอายุเป็นสาคัญและจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและครบถ้วนในทุกมิติ และอยู่บน
พื้นฐานของความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 1) การเข้าถึงสวัสดิการ
และบริการของผู้สูงอายุทั้งประเทศต้องไม่มีความแตกต่างกันตามเขตพื้นที่ซึ่งเป็นถิ่ นที่อยู่ 2) สวัสดิการและ
บริการของผู้สูงอายุต้องไม่เป็นการทาลายความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัว โดยถือว่าครอบครัวต้อง
รับ ผิดชอบร่วมกัน กับ สังคมในการดูแลผู้ สูงอายุโดยไม่ได้เป็นหน้าที่เฉพาะของรัฐโดยลาพัง 3) ผู้สูงอายุเอง
จะต้องมีส่วนร่วมกับสังคมโดยการสมทบค่ าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในการดาเนินการสาหรับการจัดสวัสดิการและการ
บริการผู้สูงอายุ 4) งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุจะต้องสมดุลและเหมาะสมโดย
ค านึ งถึ งคนรุ่ น ต่ อ ไปที่ อ าจจะได้ รับ ผลกระทบในอนาคตด้ ว ย ซึ่ ง ท าให้ ม าตรการต่ า ง ๆ มี ค วามยึ ด หยุ่ น
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ข องผู้ สู งอายุ แต่ ล ะคน นอกจากนี้ ยั งได้ ก าหนดให้ มี ม าตรการและกลไกในการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุต่าง ๆ อาทิ เงินเบี้ยเลี้ยงในการดูแลผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือเพื่อการดารงชีพสาหรับผู้สูงอายุ
เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีเสื่อมสมรรถภาพ เงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย เป็นต้น
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมของผู้ สู งอายุ นั้ น จากการรายงานของคณะกรรมการ
จริยธรรมแห่งชาติเดือนมิถุนายน 2018 ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดต่อผู้สูงอายุว่าการละเมิดยังมีแนวโน้มที่
จะเกิดขึ้นเมื่อมาตรฐานการดู แลบริการสวัสดิการสังคมและสิ่งอานวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุมีไม่
เพียงพอหรือในกรณีผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่ได้รับการฝึกอบรม หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างใน
การดูแลหรือในกรณีที่ผู้ดูแลและทางานหนักเกินไป โดยกลไกการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้ สูงอายุ
นั้นไม่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ แต่ได้ใช้กลไกเดียวกับการคุ้มครองสิทธิ ในกระบวนการยุติธรรมปกติ
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ซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายผ่านระบบศาลยุติธรรม กล่าวคือผู้ที่ต้องการ
ขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายต้องไปยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือที่ศาล เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
แล้ว จะส่งเรื่องให้ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลื อทางกฎหมายจะดาเนินการแต่งตั้งนักกฎหมายให้เข้าไป
ช่วยเหลือดูแล ซึ่งหากเป็นกรณีข้อพิพาทในกฎหมายเฉพาะด้านก็จะเป็นผู้ว่าจ้างนักกฎหมายให้ต่อไป
3.6 ประเทศเยอรมัน
จากข้อมูลพบว่าเยอรมนีมีประชากรอายุ 20-40 ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในทางกลับกันประชากรอายุ
41-80ปี มีจานวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีการคาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเยอรมนีจะก้าวเข้าสู่ “สังคม
สูงอายุอย่างเต็มขั้น” คือ “สังคมสูงอายุโดยสมบรณ์ (Aged society)” หรือ “สังคมสูงอายุขั้นสุดยอด (Superaged Society)” ทาให้โครงสร้างประชากรเยอรมันเปลี่ยนแปลงไปและอาจจะเผชิญกับสภาวะที่ขาดแคลน
แรงงานในอนาคต อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุในเยอรมนีก็เป็นกลุ่มที่น่าจับตามองเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคง
ทางรายได้มากที่สุด เพราะมีรายได้จากการจ่ายสวัสดิการบานาญยามแก่ชรา
ในการคุ้มครองสิ ทธิทางเศรษฐกิจ เยอรมัน มี การออกรั ฐบั ญ ญั ติว่าด้ วยการปฏิ บัติอย่ างเสมอภาค
(General Equal Treatment Act of 2006) ให้ ความคุ้มครองลูกจ้างและผู้สมัครงาน ผู้ประกอบการอิสระ
ฝึกงาน ลูกจ้างทดลองงาน รวมถึงการทางานที่บ้าน โดยมีสาระสาคัญ เช่น ในส่วนคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ ถ้า
นายจ้างฝ่าฝืนข้อตกลงการห้ามเลือกปฏิบัติทางอายุในการจ้างงานถือว่าการกระทาดั งกล่าวของนายจ้างเป็น
โมฆะ ส่งเสริมการจ้างงานสาหรับลูกจ้างสูงอายุ ส่งเสริมแผนการฝึกอบรมสาหรับลูกจ้างสูงอายุซึ่งทางานอยู่ ให้
สิทธิประโยชน์ แก่นายจ้ าง ลดการกีดกัน การเข้าถึงการจ้างงานส าหรับ แรงงานสู งอายุ เช่น การโฆษณาว่า
ต้องการลูกจ้างหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยพลังและ ความคิดสร้างสรรค์
ส่วนการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต มีรัฐบัญญัติประกันการดูแลระยะยาวภาคบังคับ
(statutory long term care insurance of 1994) เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว แยกออกจากระบบ
ประกัน สุขภาพ เพื่อให้ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยมีรัฐบาลกลางทาหน้ าที่ในการบริห ารจัดการ
ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นทาหน้าที่ในการจั ดสรรบริการในพื้นที่ มี 2 ลักษณะ คือ ระบบประกันการดูแลระยะยาว
ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งครอบคลุม ประชากรประมาณร้อยละ 90 และ 10 ตามลาดับ ที่ระบบการจ่าย
สมทบการบริหารจัดการงบประมาณการดูแลระยะยาว เป็นนโยบายระดับชาติในการร่วมจ่ายสมทบ โดยหัก
จากรายได้ของประชากรชาวเยอรมันในอัตรา 1.95 % (หักจากรายได้ของลูกจ้าง 0.975 % และนายจ้างจ่าย
สมทบ 0.975 %) โดยคานวณที่เพดานเงินเดือน จานวน 3,600 ยู โรต่อเดือน มีการอกรัฐบัญญัติระยะเวลาใน
การดูแลรักษาพยาบาล (the Nursing Care Time Act) เป็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลผู้ดูแลอย่างไม่
เป็นทางการในครอบครัว เช่น ผู้ดูแลอย่างไม่เป็นทางการในครอบครัวได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม ผู้ดูแลอย่ างไม่เป็ น ทางการ ที่ทางานต่ากว่า 30 ชั่ว โมงต่อสั ปดาห์ และให้ การดูแลอย่างน้อย 14
ชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ จ ะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนโดยโครงการการประกั น การดู แ ลระยะยาว (LTC Insurance
programme) อีกทั้งยังได้รับการประกันอุบัติเหตุด้วย การรับสิทธิประโยชน์นั้น ผู้ประกันตนจะต้องผ่านการ
ประเมินทั้งทางด้านคลินิกและความสามารถในการใช้ชีวิตประจาวัน โดยทีมแพทย์และพยาบาล สิทธิประโยชน์
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ที่ ป ระชาชนจะได้ รับ จากกองทุ น แบ่ งระดั บ ความต้ องการการดู แ ลออกเป็ น 3 ระดั บ คื อ 1. ต้ อ งการการ
ช่วยเหลือค่อนข้างน้ อย ประมาณ 90 นาทีต่อสั ปดาห์ 2. ต้องการการช่วยเหลื อระดับปานกลาง ประมาณ
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. ต้องการการช่วยเหลือเป็นอย่างมาก จาเป็นต้องมีผู้ดูแลตลอดวัน และต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างน้อยประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สาหรับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเยอรมันไม่มีกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุที่พิเศษ
แตกต่ า งไปจากผู้ เสี ย หายทั่ ว ๆ ไปคื อ มี ก ลไกการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายแก่ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
ประกอบด้วย 2 ลั กษณะ คือ 1) การช่วยเหลื อโดยการให้ คาแนะนาทางกฎหมาย การช่วยเหลื อเกี่ย วกั บ
ค่าธรรมเนียมศาล และ 2) การจัดทาประกันค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย (Legal Expense Insurance) เป็นการ
ดาเนินการที่มีความมุ่งหมายที่จะจัดหาการคุ้มครองทางกฎหมายในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี หรือการ
ต่อสู้คดีที่จาเป็นต่อการแก้ไขข้อพิพาท
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บทที่ 4
มาตรการและกลไกการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุในประเทศไทย
การศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องพบว่า ประเทศไทยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
สิทธิของผู้สูงอายุภายใต้กรอบในการปกป้อ งและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
(United Nations General Assembly) ทั้ ง 8 ด้ า น ได้ แ ก่ (1) การจ้ า งงาน (2) การคุ้ ม ครองทางสั ง คม
(3) อาหารและที่อยู่อาศัย (4) การสนั บ สนุน ด้านสุขภาพ (5) การดูแลผู้สู งอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย
(6) ความรุนแรงและการถูกละเมิด (7) ความสามารถในทางกฎหมาย และ (8) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) แผนยุทธศาสตร์ กฎหมายลาดับ
พระราชบัญ ญั ติ กฎหมายลาดับ รอง นโยบายและหลั กเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนกลไกลในการขับเคลื่ อนเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยแบ่งการ
พิจารณาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองสิทธิของผู้สูง อายุด้าน
สุขภาพและคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในกระบวนการยุติธรรม โดยสรุปได้ดังนี้
4.1 การคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุทางเศรษฐกิจ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การจ้างงาน, การคุ้มครอง
ทางสังคม และ อาหารและที่อยู่อาศัย
4.1.1 การจ้างงาน
การสร้างโอกาสในการมีงานทาแก่ผู้ สูงอายุเป็ นการส่งเสริมศักยภาพและตอบสนองเป้ าหมายการ
ปฏิรูปสังคมเพื่อรองรับการขยายตัวของ “สังคมสูงอายุ” (Aging Society) ซึ่งปัจจุบันวัยแรงงานลดน้อยลง
การจ้างงานผู้สูงอายุจะช่วยรักษาขนาดกาลังแรงงานโดยรวมไม่ให้ลดลงจนเกิดความขาดแคลน ดังนั้น เพื่อ
สร้ างระบบการจ้ างงานผู้ สู งอายุ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ประเทศไทยจึ งมี ก ารบั ญ ญั ติ ก ฎหมายเพื่ อ ก าหนด
หลักเกณฑ์ มาตรการ ตลอดจนการคุ้มครองและเยียวยาแรงงานสูงอายุ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มี
เป้าหมายรองรับสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยมีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อ
สนั บ สนุ น การปรั บ ตั ว ของประชากรให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ยนอาชีพ ให้ เหมาะสมตามแต่ล ะช่ว งอายุ เพื่ อยื ด
ช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทางานในยามสูงอายุและสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่ตนเองได้นานขึ้น
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่ งรัฐ มาตรา 74
บัญญัติว่า “รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัย และให้
มีงานทา และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทางาน ได้รับรายได้

30 | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (ฉบับย่อ)
สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดารงชี พ และพึงจัดให้มี หรือส่งเสริมการ
ออมเพื่อการดารงชีพเมื่อพ้นวัยทางาน”
พระราชบัญญั ติป ระกันสังคม พุทธศักราช2533 ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่มีผลบังคับใช้เพื่อเป็น
หลักประกันและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกจ้างสูงอายุที่ทางาน โดยกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการสร้าง
ความมั่ นคงและหลั กประกัน ให้ กับ ประชาชนที่ท างานและมีร ายได้ป ระจ า โดยให้ ค วามคุ้ม ครองลู กจ้างใน
7 กรณี ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับลูกจ้างสูงอายุได้ให้ความคุ้มครองในกรณีประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ได้แก่
เงินเลี้ยงชีพรายเดือนหรือที่เรียกว่า “เงินบานาญชราภาพ” และเงินบาเหน็จที่จ่ายให้ครั้งเดียวหรือที่เรียกว่า
“เงินบาเหน็จชราภาพ”
นอกจากนี้ มี ห น่ ว ยงานที่ก ากับ ดูแลด้านการจ้างงานผู้ สู งอายุ โดยเฉพาะส านั กงานปลั ดกระทรวง
แรงงานมีบทบาทในการประสานหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบดาเนินการ เช่น กรมการจัดหางาน มีหน้าที่ให้
คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับข้อมู ลข่าวสาร จัดอบรมเพิ่มทักษะหรือฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ , กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน มีหน้าที่ในการส่งแสริมนายจ้าง ลูกจ้าง ให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน เพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงทางการเงินของลูกจ้าง เช่น การดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักการออมผ่านสหกรณ์
ออมทรัพย์ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
4.1.2 การคุ้มครองทางสังคม
การคุ้มครองทางสังคมเป็นการดาเนิ นงานเพื่อให้ความคุ้มครองหรือให้หลักประกันทางสังคมในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และบริการสังคม โดยให้ความสาคัญแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการปฏิบัติและการดูแลเป็นพิเศษในฐานะกลุ่มที่มีความเปราะบางทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี ประเทศไทยจึงมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อ
กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ ตลอดจนการคุ้มครองและเยียวยาผู้สู งอายุ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองทางสังคมมีดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 48 วรรคสอง บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้
ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”
พระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู งอายุ พ.ศ. 2546 เป็ น กฎหมายส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ สู งอายุ โ ดยตรง โดยมี
เจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ โดยได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 11 ซึ่งครอบคลุม
ทัง้ ด้านการจ้างงาน ที่อยู่อาศัย สุขภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนการช่วยเหลือทางกฎหมาย
นอกจากนี้มีหน่วยงานที่กากับดูแลด้านการคุ้มครองทางสังคมในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกระทรวงการ
พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักที่กากับดูแลบริบทสังคมโดยรวมด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมตลอดจนการพัฒ นาศักยภาพของมนุษย์ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม,
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ รายงาน หรือ
รับข้อร้องเรียน การกระทาหรืองดเว้นการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาจากการเปิดรับเรื่องร้ องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในผู้สูงอายุ เช่น
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กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ไม่เป็นธรรม หรือ กรณีผู้สูงอายุที่รับโทษอยู่ในเรือนจาไม่ได้
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น
4.1.3 อาหารและทีอ่ ยู่อาศัย
อาหารและที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ จึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี
และได้รับการสงเคราะห์ตามความเหมาะสม ในกรณีผู้สูงอายุจะต้องมีลักษณะที่พึงประสงค์ในการมีสุขภาวะที่ดี
ทั้งในส่วนอาหารและที่อยู่อาศัยจะมีความแตกต่างจากคนในช่วงวัยอื่น ดังนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิ ตที่ดี
และใช้ชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี ประเทศไทยจึงมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ ตลอดจน
การคุ้มครองและเยียวยาผู้สูงอายุ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารและที่อยู่อาศัยมีดังนี้
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 238) พุทธศักราช 2544 เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ เป็น
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาหารที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ โดยกาหนดวิธีการควบคุมทั้งขั้นตอนการผลิต เครื่องมือ
ในการผลิต การเก็บรักษาอาหาร ซึ่งอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษนี้แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ อาหารที่ใช้
สาหรับ ผู้ป่วยเฉพาะโรค และอาหารที่ใช้สาหรับบุ คคลผู้มีวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารเป็นพิเศษ เช่น
อาหารสาหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้าหนักตัว อาหารสาหรับผู้สูงอายุ อาหารสาหรับสตรีมีครรภ์
นอกจากนี้ มี ห น่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลด้ า นอาหารและที่ อ ยู่ อ าศั ย ของผู้ สู ง อายุ เช่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ,
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีหน้าที่จัดบริการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ , คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิม นุษยชนในผู้สูงอายุ เช่น กรณีโครงการที่พักอาศัยเพื่อ
ผู้สูงอายุสวางคนิเวศ โครงการที่ 2 ไม่จัดทางหนีไฟนอกอาคารสาหรับผู้พักอาศัยที่ต้องใช้รถเข็น เป็นต้น
4.2 การคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวติ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ได้แก่ การสนับสนุน
ด้านสุขภาพ และ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย
4.2.1 การสนับสนุนด้านสุขภาพ
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี โดยการสร้างความ
รับรู้ต่อประชาชน รับรู้ถึงสิทธิการรับบริ การด้านสุขภาพทั้งสิทธิในการได้รับและการพิทักษ์สิ ทธิของตนเอง
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การเข้าถึงข้อมูล การใช้สิทธิประโยชน์ ต้องได้รับความเท่า
เทียมเหมือนช่วงวัยอื่น ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ ตลอดจน
การคุ้มครองและเยียวยาผู้สูงอายุ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านสุขภาพมีดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 55 วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า “รัฐต้องดาเนินการให้ป ระชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้
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ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด”
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 เป็นกฎหมายว่าด้วยการรับรองสิทธิ
ของบุ คคลให้ มีสิทธิเสมอกันในการรับ บริการสาธารณสุ ขที่ได้มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมาย
บัญญัติ การสนับสนุนกองทุนสุขภาพ ตลอดจนให้รัฐจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่
ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พุทธศักราช 2545 - 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้
ของผู้สูงอายุและบุคคลในช่วงวัยอื่นให้เห็นความสาคัญในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
นอกจากนี้มีหน่วยงานที่กากับดูแลการสนับสนุนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
หน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพอนามัย รักษาโรคภัย และการฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และมีบทบาทใน
การกากับดูแลหน่วยงานในสังกัด เช่น กรมอนามัย มีหน้าที่พัฒนาส่งเสริมสุข ภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการศึกษา
วิจัยเพื่อหารูปแบบการดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ เหมาะสม, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) มีหน้าที่ให้ ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน กรณี ผู้สูงอายุจะมีทีมแพทย์และทีมช่วยเหลือที่
เชี่ยวชาญการดูแลผู้บาดเจ็บสูงอายุ เป็นต้น
4.2.2 การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวและระยะสุดท้าย
การดูแลและเฝ้าระวังผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้สูงอายุดาเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย แม้ว่าจะมี
อาการป่ ว ยแต่ ก็ส ามารถใช้ ชีวิต ได้อ ย่ างเป็ น สุ ข ดั งนั้ น ประเทศไทยจึ งมี การบั ญ ญั ติ ก ฎหมายเพื่ อก าหนด
หลักเกณฑ์ มาตรการ ตลอดจนการคุ้มครองและเยียวยาผู้สูงอายุ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวและระยะสุดท้ายมีดังนี้
ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พุทธศักราช 2559 เป็นกฎหมายว่าด้วยการกาหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ด้วย
เหตุผลด้านความปลอดภัย บุคคลที่จะทาหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุควรมีมาตรฐานวิชาชีพ เพราะการดูแลผู้สูงอายุนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีความอ่อนโยน เข้าใจในสภาพหรืออารมณ์ของผู้สูงอายุเป็นอย่างดี อีกทั้งเพื่อป้องกันปัญหา
ความรุนแรงและการถูกละเมิด จึงต้องมีการกาหนดรายละเอียดเฉพาะสาหรับบุคคลที่จะดูแลผู้สูงอายุ เช่น
ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ พิการย่อมได้รับสิทธิในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ
เรื่องการฟื้นฟู เพราะนอกจากเป็นผู้สูงอายุที่ต้องดู แลเป็นพิเศษแล้ว หากเป็นผู้พิการย่อมได้รับการดูแลเป็น
พิเศษมากขึ้น
Personal Health Record: PHR เป็นระบบที่จะช่วยบูรณาการข้อมูลผู้ป่วยเพื่อสนับสนุบการรักษา
และการจ่ายยาของแพทย์ เพื่อป้องกันผู้ป่วยได้รับยาซ้าซ้อนโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องรับประทาน
ยาประจาตัวจานวนมาก
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นอกจากนี้มีหน่วยงานที่กากับดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย เช่น สานักอนามัยผู้สูงอายุ มี
หน้าที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ การจัดระบบดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง การฝึกอบรม
ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) และฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ในชุมชน, คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ (พชอ.) มีหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างการให้บริการสาธารณสุขให้ทุก
ภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมจากเดิมที่ใช้โรงพยาบาลเป็นฐานและโรคเป็นศูนย์กลาง สู่ระบบที่มีพื้นที่เป็ น
ฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น
4.3 การคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุในกระบวนการยุตธิ รรม
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ความรุนแรงและ
การถูกละเมิด ความสามารถในทางกฎหมาย และ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
4.3.1 ความรุนแรงและการถูกละเมิด
ความรุนแรงและการถูกละเมิด เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมเนื่องจากผู้สูงอายุมีความ
เปราะบางทางร่างกายและจิ ตใจ ด้วยเหตุแห่ งอายุทาให้ ถูกใช้ความรุนแรงและถูกละเมิด เช่น การกระทา
รุนแรงทางร่างกาย คาพูด ถูกหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์ มาตรการ ตลอดจนการคุ้มครองและเยียวยาผู้สูงอายุ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและ
การถูกละเมิดมีดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 71 วรรค
สาม บัญญัติว่า “รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบาบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทาการดังกล่าว”
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 307 บัญญัติว่า “ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญา ต้องดูแลผู้
ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้ เพราะอายุ ความเจ็บป่วย กายพิการหรือจิตพิการ หากทอดทิ้งผู้ที่ดูแลตนเองไม่ได้ซึ่งอาจ
ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิต จะจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ”
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การให้คาแนะนา ปรึกษาและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในทางคดี
สาหรับผู้สูงอายุ เป็นการกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการให้คาปรึกษา ให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ มีห น่ วยงานที่กากับ ดู แลด้านความรุนแรงและการถูกละเมิดในผู้ สู งอายุ เช่น กระทรวง
ยุ ติธ รรม มีห น้ าที่ ดูแลงานด้านคุ้ มครองสิ ทธิและเสรีภ าพ แจ้ งข่าวสารเกี่ย วกั บสิ ทธิและการคุ้มครองตาม
กฎหมายแก่ประชาชนและผู้สูงอายุ รวมถึงการถูกเอาเปรียบ การถูกกระทารุนแรงในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้น
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4.3.2 ความสามารถในทางกฎหมาย
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนสามารถแสดงออกได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
ผู้ สู งอายุ ย่ อมมี สิ ท ธิเที ย บเท่ ากับ บุ ค คลอื่ น ในสั งคมที่ จ ะกระท าหรืองดเว้นการกระท าภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ ที่
กฎหมายกาหนด ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ ตลอดจนการ
คุ้มครองและเยียวยาผู้สูงอายุ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในทางกฎหมายมีดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา 34 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
และการสื่ อ ความหมายโดยวิธีอื่ น การจ ากั ดเสรีภ าพดั งกล่ าวจะกระท ามิได้ เว้น แต่ โดยอาศั ย อานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะ...”
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531 บัญญัติ ว่า “อันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุ
ผู้รับประพฤติเนรคุณนั้น ท่านว่าอาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ (1) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อ
ผู้ให้เป็นความผิดฐานอาชญากรรมอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายลักษณะอาชญากรรม หรือ (2) ถ้าผู้รับได้
ทาให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง หรือ (3) ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจาเป็น
เลี้ ย งชีวิตแก่ผู้ ให้ ในเวลาที่ ผู้ ให้ ย ากไร้ และผู้ รับยั งสามารถจะให้ ได้ ” มาตราดังกล่ าวเป็ นกลไกหนึ่ งในการ
คุ้มครองให้ผู้สูงอายุสามารถเรียกคืนหรือถอนคืนทรัพย์ที่ให้ได้ เมื่อผู้รับประพฤติเนรคุณ
นอกจากนี้มีหน่วยงานที่กากับดูแลด้านความสามารถในทางกฎหมายของผุ้สูงอายุ เช่น กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ มีหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แผนงาน มาตรการและกลไกเพื่อจัดสวัสดิการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุในภาพรวม, กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการควบคุมและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุที่ในการทาหนังสือ
แสดงเจตนาการรักษา (living will)
4.3.3 การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ความเปราะบางทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุจึงต้องได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษในกรณีที่ผู้สูงอายุ
ตกเป็ นผู้ เสีย หายหรือจาเลยก็ไม่ส มควรที่ จะได้รับ การปฏิบัติเหมือนคนทั่วไป ดังนั้ น ประเทศไทยจึงมีก าร
บัญญัติกฎหมายเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ ตลอดจนการคุ้มครองและเยียวยาผู้สูงอายุ โดยกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมีดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่ง รัฐ มาตรา 68 วรรค
หนึ่ง บัญญัติว่า”รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง
เกินสมควร”
พระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พุ ทธศักราช2546 ในคดีอาญากรณี ที่ผู้ เสี ยหายที่ เป็ น
ผู้สูงอายุอ้างตนเองเป็นพยานในชั้นสืบพยาน กฎหมายไทยไม่มีมาตรการคุ้มครองผู้สูงอายุที่เป็นพยานไว้เป็น
กรณีพิเศษ เพียงแต่คุ้มครองผู้สูงอายุเช่นเดียวกับพยานในกรณีทั่วไป
ระเบี ย บคณะกรรมการกองทุ น ยุ ติ ธ รรม ว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ารและเงื่อ นไขในการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนในการดาเนินคดี พุทธศักราช 2559 อาศัยอานาจแห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พุทธศักราช
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2558 เป็นกาหนดวิธีการยื่นขอรับความช่วยเหลือซึ่งผู้สูงอายุสามารถยื่นคาขอรับการช่วยเหลือได้ด้วยตัวเอง
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ รวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้มีหน่วยงานที่กากับดูแลด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในผู้สูงอายุ เช่น กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพและดาเนินการให้ผู้เสียหาย
ในคดีอาญาได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น
บทบัญญัติทั้งหลายนี้แสดงให้เห็นมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุของประเทศไทย แม้ว่าการบัญญัติ
กฎหมายในหลายฉบับจะไม่ได้ระบุให้ใช้บังคับเฉพาะผู้สูงอายุโดยตรง แต่กฎหมายนั้นบังคับใช้เป็นการทั่วไป
การตี ต วามจึ งสามารถครอบคลุ ม บุ ค คลทุ ก เพศทุ ก วั ย บนพื้ น ฐานเดี ย วกั น อั น ปราศจากการเลื อ กปฏิ บั ติ
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บทที่ 5
ผลสารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุ
ในบทนี้เป็นการแสดงผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิชองผู้สูงอายุ เกี่ยวกับกรณี
การเลือกปฏิบัติ โดยวิธีการสารวจจากผู้เกี่ยวข้อง 3 วิธีการ ดังนี้
1. การสารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้สู งอายุ เป็นการสารวจโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
ตัวต่อตัว (Face-to-face interview) ด้วยแบบสอบถาม สาหรับกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ คือ ผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปจานวน 213 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มจากจังหวัดที่มีจานวนประชากรสูงอายุมากที่สุดของแต่
ละภาคหลัก 4 ภาค24 ได้แก่ กรุงเทพมหานครในภาคกลาง จังหวัดนครราชสีมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือและจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาคใต้ โดยวิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic
Random Sampling) และได้แบ่ งประชากรตามช่วงของอายุ ทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ อายุ 60 - 69 ปี , อายุ
70 - 79 ปี และ อายุ 80 ปีขึ้นไป เป็นเพศชายและหญิง โดยทาการเลือกสุ่มเก็บข้อมูลทั้งเขตในเมืองและเขต
นอกเมืองในทุกจังหวัดที่เลือกศึกษา ดาเนินการสารวจในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561
2. การทา Focus group เป็นการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ และนักวิชาการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมของสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยการนัดหมายการเข้า
สัมภาษณ์ ณ ที่ทางาน หรือเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
5.1 ประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบตั ิ
ผลการสารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้ สูงอายุของโครงการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ ในการ
ถูกเลือกปฏิบัติ พบว่า
(1) ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้ ตอบ) ไม่เคยมีประสบการณ์ในการถูกเลือก
ปฏิบัติโดยบุคคลตั้งแต่ในครอบครัว สถานที่ทางาน ในชุมชน (ได้แก่ เพื่อนบ้าน และบุคคลในชุมชนที่อยู่อาศั ย)
และในสังคม (หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีการติดต่อ) สาหรับผู้สูงอายุที่เคยมีประสบการณ์
ในการถูกเลือกปฏิบัติ ส่วนใหญ่มาจากบุคคลในสังคม (ร้อยละ 23.56) รองลงมา คือ จากบุคคลในครอบครัว
(ร้อยละ 7.73) จากบุคคลในชุมชน (ร้อยละ 5.37) และจากบุคคลในสถานที่ทางาน (ร้อยละ 3.40) แสดงให้
เห็ น ว่า การเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ สู ง อายุ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ างนี้ เกิ ด จากบุ ค คลภายนอกครอบครั ว เป็ น ส่ ว นใหญ่
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จาก “ระบบสถิติทางการลงทะเบียน” กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ้นวาคม 2559 อ้างใน “ข้อมูลสถิติ
จานวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559”, 2559, สืบค้นจาก http://www.dop.go.th
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ซึ่งอาจจะไม่รู้จักกันหรือไม่มีความเข้าใจในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ และจากบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัวที่
ผู้สูงอายุอาจจะต้องพึ่งพาอาศัย
(2) ลักษณะของการเลือกปฏิบั ติที่ผู้สูงอายุได้รับจากบุ คคลต่าง ๆ นั้ น หากเป็นบุคคลในครอบครัว
คู่สมรสจะเลือกปฏิบัติโดยการทาร้ายร่างกาย การทอดทิ้งละเลย และการทาร้ายโดยวาจา ในกรณีที่เป็นบุตร
หลาน จะเลือกปฏิบัติโดยการทอดทิ้งละเลย การทาร้ายโดยวาจา และการขโมยเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุไปใช้
จ่าย ส่วนผู้ที่เป็นเขย/สะใภ้ และญาติ นั้น จะเลือกปฏิบัติโดยการทาร้ายโดยวาจา และการละเลย
ในกรณีที่เกิดการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทางานนั้น หากเกิดจากนายจ้าง จะเป็นการทาร้ายโดยวาจา
และการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตาแหน่ ง สาหรับ จากเพื่ อนร่วมงานและลูกน้องที่ผู้สูงอายุได้รับการเลือกปฏิบัติ
จะเป็นการทาร้ายโดยวาจา
ในกรณีของบุคคลในชุมชนนั้น เพื่อนบ้านจะเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ โดยการแสดงความดูถูก รังเกียจ
นินทา และการแย่งที่จอดรถ
สาหรับบุคคลในสังคมนั้น ผู้สูงอายุในจานวนมากระบุว่า การเลื อกปฏิบัติเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ส่วน
ใหญ่เป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์ที่ผู้สูงอายุไปติดต่อ เป็นการทาร้ายโดยวาจา การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการ
ให้บริการ การปฏิบัติการที่ล่าช้า สาหรับบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะเป็นพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจา
รถโดยสารสาธารณะ ที่ผู้สูงอายุต้องใช้บริการในการเดินทาง จะเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ โดยการทาร้ายด้วย
วาจา การปฏิเสธให้บริการจอดรถรับผู้สูงอายุ การโกงเงินของผู้สูงอายุและการไม่ให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุ
5.2 การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุภายใต้สิทธิประโยชน์ที่กาหนดใน พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546
(1) ในสิทธิประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการเข้าใช้
บริการจากภาครัฐทางด้านบริการทางการเงิน รองลงมาคือ บริการด้านการเดินทางขนส่ง การเข้าร่วมกิจกรรม
ชมรม และการบริการด้านการศึกษา ตามลาดับ ที่น่ าสนใจคือ การเข้าใช้บริการจัดหางานของภาครัฐโดย
ผู้สู งอายุ มีสัดส่ วนที่ ต่ากว่าการให้ บ ริการของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม การเข้าใช้บริการจากภาคเอกชน
มีน้อยมาก และจากองค์กรไม่แสวงหากาไร กล่าวได้ว่าไม่เคยเข้าใช้บริการเลย ภาครัฐจึงเป็นผู้ให้บริการทาง
เศรษฐกิจและสังคมทีส่ าคัญ
(2) ในส่ ว นของสิ ท ธิป ระโยชน์ ด้ านสุ ภ าพและคุ ณ ภาพชี วิต ซึ่ งได้ แ ก่ การบริ ก ารด้ านสาธารณสุ ข
(การป้ อ งกั น การรั ก ษา การฟื้ น ฟู บ าบั ด ) และการบริ ก ารด้ านการประชาสงเคราะห์ นั้ น ภาครั ฐ ยั งเป็ น ผู้
ให้บริการที่สาคัญที่สุดที่ผู้สูงอายุส่วนมากเกือบทั้งหมดได้เข้าใช้บริการ รองลงมา คือ ภาคเอกชน แต่สัดส่วน
ผู้ใช้บริการของภาคเอกชนนั้น ต่ากว่าของภาครัฐมาก ๆ องค์กรไม่แสวงหากาไร นั้นไม่มีบทบาทแต่อย่างใด
ในการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ในส่วนนี้แต่อย่างใด
(3) ในส่วนของสิทธิประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรม นั้น สัดส่วนผู้สูงอายุต่ากว่าครึ่ งหนึ่งของผู้ตอบ
เคยเข้าใช้บริการด้านกฎหมายจากภาครัฐ โดยที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุไม่เคยใช้บริการจากภาครัฐ และ
เกือบทั้ งหมดของผู้ สู งอายุ ไม่เคยเข้าใช้บ ริก ารของภาคเอกชน ส าหรับ บริก ารด้านกฎหมายขององค์กรไม่
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แสวงหากาไร ผู้สูงอายุไม่เคยเข้าใช้บริการเลย ดังนั้ น การเข้าใช้สิทธิประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรมนั้น
ภาครัฐก็เป็นผู้ให้บริการที่สาคัญเช่นเดียวกับ แต่เป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุในสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 60 ไม่
เคยเข้าใช้ประโยชน์เลย
(4) ในการเข้าใช้บริการด้านต่าง ๆ ภายใต้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุนั้น ส่ว นใหญ่ผู้สูงอายุในการเข้า
ใช้บ ริการภาครัฐและภาคเอกชนนั้น สามารถไปใช้บริการด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใด รองลงมา คือ
อาศัยบุตรหลาน และตามมาด้วย คู่สมรส
(5) สาหรับอุปสรรคสาคัญ 3 อันดับแรกในการเข้าใช้บริการด้านต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน นั้น
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 ดังนั้น ในการปรับปรุงการเข้าถึงการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ภาครัฐ ควรจะต้องเน้นไปที่การทากระบวนการหรือขั้นตอนให้ง่ายไม่ซับซ้อน รวมทั้งการ
ปรับปรุงระบบการเดินทางสาหรับ ผู้สูงอายุ และเมื่อทาให้ กระบวนการหรือขั้นตอนและการเดินทางเข้าใช้
บริ ก ารสะดวก เป็ น มิ ต รกั บ ผู้ สู งอายุ ก็ ส ามารถลดอคติ (ความกลั ว ในการเข้ าใช้ บ ริ ก าร) ของผู้ สู งอายุ ให้
ลดลงไปได้
5.3 การรับรูเ้ กีย่ วกับสิทธิของผูส้ งู อายุตามสิทธิของผูส้ งู อายุ
สาหรับประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ ตามสิทธิของผู้สูงอายุ จานวน 12 ข้อ ที่ได้
ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พบว่า
(1) ในการรับรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิด้ านเศรษฐกิจและสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เ กินครึ่งของผู้ตอบ
ทั้งหมด รับรู้สิทธิในการได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคมและการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะอื่น ๆ การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ การยกเว้นค่าเข้า
ชมสถานที่ของรัฐ อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นและวัยกลาง (ร้อยละ 50 ขึ้นไป) รับรู้หรือทราบว่ามีสิทธิ
คือ การประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่เหมาะสม การศึกษา ศาสนา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินชีวิต และการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย
สาหรับการไม่รับรู้หรือไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิด้านความคุ้มครองทางเศรษฐกิจของทุกกลุ่มวัยอายุที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ตามความจาเป็น นอกจากนั้น กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายไม่รั บรู้ห รือไม่
ทราบเกี่ยวกับสิทธิด้านการประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่เหมาะสม การศึกษา ศาสนา ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
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(2) สาหรับการรับรู้สิทธิเกี่ยวกับการได้รับความคุ้มครองด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เกินครึ่งของผู้ตอบทั้ งหมด รับรู้สิทธิในการได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สะดวกและ
รวดเร็ว และการสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
(3) ในส่วนของการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิด้านกระบวนการยุติธรรมนั้น สัดส่วนของผู้สู งอายุในทุกกลุ่มวัยมี
เพียงร้อยละ 33 ถึง ร้อยละ 43 เท่านั้นที่รับรู้หรือทราบว่าได้รับการคุ้มครองสิทธิ แต่ในกรณีของการไม่รับรู้
หรือไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุที่ได้รับความคุ้มครอง ผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัยอายุ มีสัดส่วนเกินร้อยละ 60 ที่
ไม่ทราบถึงสิทธิด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวกับ การช่ว ยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมหรือถู กแสวงหา
ประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง และการให้คาปรึกษา แนะนา ดาเนินการในทางคดี หรือแก้ไขปัญหาครอบครัว
โดยสรุป ผู้สูงอายุส่วนใหญ่และทุกกลุ่มวัยอายุมีการรับรู้ถึงสิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพ
และคุณ ภาพชีวิตมากที่สุด (ได้ แก่ 1. สิ ทธิในการได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุ ขที่ส ะดวกและ
รวดเร็ว และ 2. การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ) รองลงมา คือ การคุ้มครองด้านสิทธิในทางเศรษฐกิจและสังคม
(1. สิทธิในการได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน 2. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคมและการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย 3. การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ และบริการสาธารณะอื่น ๆ 4. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ 5. การยกเว้นค่าเข้าชม
สถานที่ของรัฐ 6. การประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่เหมาะสม 7. การศึกษา ศาสนา ข้อมูล ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และ 8. การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ตามความจาเป็น) ในขณะที่สิทธิที่
ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ทุ ก กลุ่ ม วั ย อายุ ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ ว่ า ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองนั้ น ได้ แ ก่ สิ ท ธิ ในการคุ้ ม ครองด้ า น
กระบวนการยุติธรรม (1. การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง และ
2. การให้คาปรึกษา แนะนา ดาเนินการในทางคดี หรือแก้ไขปัญหาครอบครัว)

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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บทที่ 6
บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผูส้ งู อายุในประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีอายุสูงขึ้นภายใต้ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและปฏิญญาผู้สูงอายุไทย และการรับรองสิทธิของผู้สูงอายุใน
รัฐธรรมนูญแห่งชาติไทยโดยมี พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ในการรับรองสิทธิของผู้สูงอายุไ ทย และ
รัฐบาลไทยก็ได้ให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุในลักษณะของสิทธิเชิงบวก (Positive rights) คือ การให้หน่วยงานของรัฐ
ภายใต้กรอบกฎหมายที่ให้อานาจหน้าที่แก่หน่วยงานนั้น ๆ จัดหาสวัสดิการและการประกันสังคมที่เกี่ยวข้องแก่
ผู้สูงอายุตามสิทธิที่มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ภายใต้การได้รับการคุ้มครองสิทธิภายใต้ปฏิญญาสากลและกฎหมายไทย ในการศึกษาสารวจข้อมูล
เกี่ยวกับประสบการณ์ ในการถูกเลือกปฏิบั ติ และการรับรู้สิทธิของผู้สู งอายุตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญั ติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบัติ
จากบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว บุคคลในชุมชนที่เป็นเพื่อนบ้านหรือบุคคลอื่นในพื้นที่อยู่อาศัย
สถานที่ทางานที่เป็นนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้อง และจากบุคคลในสังคมที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและบุ คคล
ทั่วไป ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนน้อย ถ้าเกิดจากบุคคลใกล้ชิด จะเป็นการทา
ร้ายโดยวาจา การทอดทิ้งละเลย การทาร้ายร่างกาย จะเกิดจากคู่สมรส และการขโมยเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ
จะเกิดจากลูกหลาน การเลือกปฏิบัติจากบุคคลภายนอกครอบครัวนั้ น 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 นั้ น ส่วนใหญ่ทุกกลุ่มอายุรับ รู้สิ ทธิ ในการได้รับการสงเคราะห์ เบี้ ยยังชีพเป็นรายเดือนมากที่สุ ด
ลาดับรองลงมา คือ สิทธิในการได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็ว การช่วยเหลือ
ด้านค่าโดยสารยานพาหนะ การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยใน
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะอื่น ๆ การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม
และการรวมกลุ่มในลั กษณะเครือข่าย การสงเคราะห์ ค่าจัดการศพ การประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่
เหมาะสม การศึกษา ศาสนา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการพัฒนาตนเองและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย
ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม
หรือถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง และการให้คาปรึกษา แนะนา ดาเนินการในทางคดี หรือแก้ไขปัญหา
ครอบครัวนั้น สัดส่วนของผู้สูงอายุในทุกกลุ่มวัยที่ตอบว่ารับรู้มีต่ามาก แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 60
ไม่รับรู้ถึงสิทธิด้านกระบวนการยุติธรรม และสิทธิในการจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ตามความจาเป็น
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ในขณะเดียวกัน จากการทบทวนเอกสาร จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่ม Focus group
ก็พบว่า มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานผู้สูงอายุโดยการกาหนดอายุเกษียณไว้ที่ 60 ปี หรือ 55 ปีในการจ้าง
งานภาคเอกชน และในการจัดระบบประกันสังคม ระบบบาเหน็จบานาญ และระบบประกันสุขภาพ ก็จากัดอยู่
ในกลุ่ ม อายุ ในวั ย ท างานที่ อ ยู่ ในระบบการจ้ างงานที่ มี น ายจ้ า งทั้ งที่ เป็ น ภาครั ฐ และภาคเอกชน แต่ ไม่ ได้
ครอบคลุมผู้สูงอายุที่ทางานประกอบการเองหรือทางานในภาคเกษตร หรือประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งอยู่นอก
ระบบการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุจากภาครั ฐ ส่วนใหญ่จะเป็นการให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการจ้างงานในภาครัฐและภาคเอกชน เช่น โครงการเบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุทุกคนที่ ไม่ได้อยู่ใน
ระบบการจ้างงานในภาครัฐและภาคเอกชน 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
ให้ประโยชน์แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่มที่ทางานอยู่ในระบบการจ้างงาน แต่ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มที่
ทางานอยู่น อกระบบการจ้างงาน หรือกลุ่มที่ภ าครัฐกาหนดให้ เป็น “คนยากจน”หรือ “มีรายได้ต่า” แต่ไม่
ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้สูงอายุทั่ว ไป ซึ่งอาจพิจารณาถึงโครงการเหล่านี้ว่า เป็นการดาเนินการที่มีการปฏิบัติ ที่ไม่
เสมอภาค หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้สูงอายุไทยได้
ดังนั้นในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการคุ้มครองสิทธิข องผู้สูงอายุจากการถูกเลือก
ปฏิ บั ติ เพื่ อ เสนอแนะนโยบายและมาตรการในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ สู งอายุ จ ากการเลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นในการวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอแนะเป็น 4
ประเด็น ได้แก่ การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสังคม (6.1) การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้าน
สุขภาพและคุณภาพชีวิต (6.2) การเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุ ติธรรม (6.3)
นาไปสู่ ข้อเสนอแนะเพื่ อรองรับ การเข้าเป็ นภาคีอนุสั ญ ญาว่าด้วยสิท ธิของผู้ สูงอายุ (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 ด้านหลัก ได้แก่ การจ้างงาน (Employment) และความมั่นคงทางสังคม (Social Security) ซึ่งประกอบไป
ด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบย่ อ ย คื อ การประกั น สั ง คม (Social insurance) การประกั น สุ ข ภาพ (Health
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Insurance) และสวัส ดิการสั งคม โดยภายใต้การประกัน สั งคม จะเป็ นระบบประกัน ชราภาพ ที่มี กองทุ น
ประกันสั งคม ที่ ป ระกอบไปด้ว ย กองทุน ชราภาพและผู้ อยู่ ข้างหลัง และกองทุน ประกันการพิการ/การไร้
ความสามารถ ซึ่งเป็นแหล่งทุนที่ผู้ป ระกันตนได้มีส่วนร่วมในการจ่ายจากรายได้ในขณะที่ ทางานทั้งที่อยู่ใน
ระบบการจ้างงานและนอกระบบการจ้างงาน ที่เป็นค่าจ้างเงินเดือน หรือ รายได้จากการประกอบการเอง
กองทุนจะมีการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนเมื่อเกษียณและ/หรือ เมื่อเสียชีวิต คู่สมรสหรือบุตรที่อยู่ข้างหลังก็มี
สิทธิได้รับผลประโยชน์ รวมทั้งเมื่อผู้ประกัน ตนพิการหรือไร้ความสามารถ เช่นเดียวกันกับการประกันสุขภาพ
จะมีระบบประกันสุขภาพที่ผู้ประกันจะได้รับผลประโยชน์เมื่อเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก
หรือคนไข้ในโรงพยาบาล สาหรับ สวัสดิการสังคมนั้น ผู้สูงอายุไม่ต้องจ่ายหรืออาจจะจ่ายในบางส่วนโดยการ
สนับสนุนอุดหนุนจากการใช้บริการที่จัดให้โดยรัฐ ผ่านหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษากฎหมาย นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครอง
สิทธิของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
6.1.1.1 การขาดกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผูส้ ูงอายุวา่ ด้วยการเลือกปฏิบัตใิ นการจ้างงาน
ในระบบการจ้างงานที่มีนายจ้างไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน พบว่า มีการกาหนดอายุเกษียณ
ไว้อย่างเป็นภาคบังคับที่อายุ 60 ปี และที่ไม่เป็นภาคบังคับ จะอยู่ที่ 55 ปี ในขณะที่ในประเทศอื่นที่ได้ศึกษา
ได้ มี ก ารขยายอายุ เกษี ย ณเป็ น 65 ถึ ง 67 ปี หรือ มี ก ารยกเลิ ก ระบบเกษี ย ณอายุ ภ าคบั งคั บ เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ
แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการทางานจะได้มีโอกาสได้งานทา สาหรับประเทศไทยยัง การขาดกฎหมายคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ สู งอายุ ว่ าด้ ว ยการเลื อ กปฏิ บั ติ ในการจ้ างงานโดยเฉพาะ ดั งเช่ น กฎหมายมาตรการการจ้ า งงาน (The
Employment Measure Act - EMA) และกฎหมายว่ าด้ วยความมั่ น คงด้ านการจ้ างงานผู้ สู งอายุ (The Act
Concerning Stabilization of Employment of Older Persons) ของญี่ปุ่น หรือ กฎหมายสิทธิพลเมือง (Civil
Rights Act) และกฎหมายการเลือกปฏิบั ติต่ออายุในการจ้างงาน (Age Discrimination in Employment Act)
ของสหรัฐอเมริกา หรือ พ.ร.บ.เกษียณอายุและการจ้างงานใหม่ (Retiement and Reemployment Act) ของ
สิงคโปร์ เป็นต้น
ประเทศไทยมีการรับ รองสิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคลไว้อย่างกว้าง มิ ได้ระบุเป็นการ
เฉพาะถึงสิทธิของผู้สูงอายุแต่อย่างใดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เช่น มาตรา 74
วรรคหนึ่ง ที่ระบุเพียงคาว่า “ประชาชน” และ “แรงงาน” สาหรับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เป็น
กฎหมายที่ได้ตราขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุใน
ด้านการประกอบอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพ และอยู่ในการบังคับใช้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปบัญญัติเพิ่มเติมในกฎกระทรวงหรือระเบียบ
ให้สอดคล้อง ซึ่งจะดาเนิ นการหรือไม่ เมื่อใด ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกระทรวงหรือหน่วยงานนั้น ดังเช่น
กระทรวงแรงงาน มีพระราชบัญญัติแรงงาน ในการคุ้มครองแรงงาน แต่เ ป็นการคุ้มครองแรงงานที่อยู่ในระบบ
การจ้างงานที่มีนายจ้างในภาคเอกชน จึ งไม่ครอบคลุมการคุ้มครองแรงงานในภาคนอกระบบการจ้างงานและ
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แรงงานสูงอายุ นโยบายการจ้างงานหรือการสร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
แรงงานที่มีอยู่
ในขณะที่ กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์ซึ่ งรับ ผิ ด ชอบโดยตรงในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุนั้น จะเป็นการคุ้มครองในลักษณะของการประชาสงเคราะห์ ที่แตกต่างจากการจ้าง
งานที่มีเงื่อนไขการจ้างงานที่กาหนดโดยนายจ้างภายใต้กฎหมายแรงงานของกระทรวงแรงงาน ในกรณีนี้ อาจ
เรียกได้ว่าเป็นปัญหาการแยกส่วนความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Compartmentalization)
ของระบบราชการไทย เพราะผู้ สู งอายุ ที่ มี งานท าในระบบการจ้ างงานและผู้ สู งอายุ ที่ ป ระสบปั ญ หาทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ก็จะได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐ แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่อยู่นอกระบบการจ้างงานหรือ
ประกอบการเอง ก็จะไม่มีหน่วยงานรัฐใดมาดูแลหรือคุ้มครองสิทธิ
6.1.1.2 การขาดระบบความมัน่ คงทางสังคมของผูส้ ูงอายุที่ครอบคลุม
ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุโดยการสร้างความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุในต่างประเทศที่
เป็นกรณีศึกษา จะเป็นระบบการคุ้มครองในลักษณะของการประกันสังคม และประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุม
ผู้สูงอายุที่มีงานทาทั้งที่มีนายจ้างหรือมีการประกอบการเอง รวมทั้งผู้ที่อยู่ข้างหลัง และเมื่อผู้สูงอายุพิการหรือ
ไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นการประกันความเสี่ยงที่จะไม่มีรายได้เพียงพอในการดารงชีวิตเมื่อต้องการหยุ ดทางาน
หรือเกษียณ หรือการรักษาพยาบาลระยะยาวหรือระยะสุดท้ายของชีวิต หรือพิการหรือไร้ความสามารถในการ
ดาเนินชีวิต ความมั่นคงทางสังคมเป็นระบบที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมโดยภาคบังคับและโดยสมัครใจในการจ่ายเบี้ย
ประกันจากรายได้ที่ได้รับในขณะที่มีงานทา นอกจากนั้น ยังมีการคุ้มครองในลักษณะของสวัสดิการสังคมที่
รัฐ เป็น ผู้ จัดให้ บริการต่าง ๆ ในการช่วยเหลื อผู้ สูงอายุยากจนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ให้ สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งการช่วยเหลือทางด้านการรักษาพยาบาล โภชนาการด้านอาหาร ที่อยู่อาศัยเป็นต้น
สาหรับประเทศไทย การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจะเน้นด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุบนฐานของ
แนวคิดว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบาง เนื่องจากมีฐานะยากจน ไม่มีทีอยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล หรือถูก
ทารุณกรรม หน่วยงานรัฐที่มีบทบาทหลักในการคุ้มครองผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนี้ คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของการประกันสั งคม เป็นการคุ้มครองแรงงาน
ภายใต้กฎหมายแรงงานโดยกระทรวงแรงงาน และจัดตั้งกองทุนประกันสังคมเพื่อคุ้มครองแรงงานในกรณีที่
แรงงานเจ็บ ป่ วยและเกษีย ณ ซึ่งเป็ น การประกันสุ ขภาพและการประกันชราภาพ โดยนายจ้างและลู กจ้ าง
ร่วมกันจ่ายเบี้ยประกันสังคม อย่างไรก็ตาม ระบบประกันสังคมของประเทศยังไม่เป็นสากล เนื่องจากเป็น
ระบบประกั น สั ง คมของแรงงานในระบบการจ้ า งงาน หากอยู่ ในภาครั ฐ ก็ จ ะมี ก องทุ น บ าเหน็ จ บ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) หรือในภาคเอกชนก็จะมีกองทุนประกันสังคมที่ จ่ายผลประโยชน์ในกรณีชราภาพ ที่เรียกว่า
เงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญ แต่สาหรับในกรณี ของแรงงานนอกระบบการจ้างงาน หรือ ผู้ประกอบการของ
ตนเอง ยังไม่มีระบบบานาญ ถึงแม้รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกาลังพิจารณาจัดตั้ง
กองทุ น บ านาญแห่ งชาติ ก็ ไม่ ทั น คุ้ ม ครองผู้ ที่ สู งอายุ ที่ เกษี ย ณแล้ ว ในปั จ จุ บั น อาจจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
กลุ่มประชากรในวัยทางานที่จะเกษียณในอนาคต
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ดังนั้นในการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางสังคม ยังเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุที่
มีระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เ คยทางานอยู่ในระบบการจ้างงานจากภาครัฐ
และภาคเอกชน แต่ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ทางานอยู่นอกระบบการจ้างงานหรือประกอบกิจการของ
ตนเอง
6.1.1.3 การขาดหลักเกณฑ์ด้านรายได้เพื่อรับสวัสดิการสังคมเพื่อลดการใช้ดลุ ยพินจิ
การรับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่เป็นที่รับรู้ของผู้สูงอายุทุกคน คือ เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ซึ่ง
เป็นสวัสดิการครอบคลุมผู้ สูงอายุทุกคน (Universal coverage) ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ที่
ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาบล อย่างไรก็ตามในการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุที่ “ยากจน” หรือ “รายได้ต่า” ยังขาดหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนในการคัดเลือกผู้สูงอายุ สาหรับการคัดเลือกผู้เข้ารับสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ โดยใช้เกณฑ์ “อายุ” นั้น
ชัดเจน เพราะมีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ว่า ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ
“60 ปีขึ้นไป” แต่ในส่วนเกณฑ์ “ยากจน” หรือ “รายได้ต่า” จะใช้เกณฑ์อะไรและอย่างไร ในปัจจุบันมีการ
กาหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ล งทะเบี ย นคนจน เพื่ อ รั บ สวัส ดิ การแห่ งรั ฐ แต่ ในขณะเดี ย วกั น สภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการจัดทา “เส้นความยากจน (Poverty line)” คือ รายได้ต่อคนต่อเดือน เพื่อ
รายงานสถานะความยากจนจากรายได้ต่อหั ว ทุกปี ในขณะที่ ในประเทศต่าง ๆ ที่ศึกษาจะมีเกณฑ์ในการ
กาหนดความยากจนหรือรายได้ต่าไว้ชัดเจน ที่เรียกว่า “Poverty Threshold” หรือ “Minimum Income
Threshold” เป็นการลดการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารจัดการคัดเลือกคุ ณสมบัติของผู้รับสวัสดิการของรัฐได้
อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลการลงทะเบียนคนจน จะเป็นการเริ่มต้นของการทาสถิติข้อมูลคนจนเชิงประจักษ์
หากมีการดาเนินงานต่อไปเพื่อจัดทาระบบสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานสากล
6.1.1.4 การไม่มีหน่วยปฏิบตั ิงานในระดับท้องถิ่น
การไม่มีหน่วยปฏิ บัติงานในระดับท้องถิ่นของกระทรวงที่รับผิดชอบงานด้านคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม
การเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงานอยู่ในระดับจังหวัด ยกเว้น กระทรวงสาธารณสุขที่มีหน่วยงานปฏิบัติในระดั บ
อาเภอ ทาให้การปฏิบัติงานความคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุต้องเป็นการขอความร่วมมือจากองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน่วยปฏิบัติงานถึงในระดับหมู่บ้านและชุมชน แต่ไม่ มีบทบาท
หน้ าที่ โดยตรงในการคุ้มครองสิ ท ธิของผู้ สู งอายุด้านเศรษฐกิจและสั งคมในการจ้างงาน การประกัน สังคม
ยิ่งกว่านั้น วิธีการงบประมาณ ก็เป็นการกระจายงบประมาณไปตามโครงการของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกิดปัญหา “การรินไหลของงบประมาณ”ที่ไปหยุดอยู่ที่ระดับจังหวัด/อาเภอ แต่ไม่สามารถลงไปถึงในระดับ
ท้องถิ่นได้ทัน เวลาตามความต้องการในท้องถิ่น รวมทั้งการใช้งบประมาณเพื่อโครงการสาหรับผู้ สูงอายุใน
ท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถใช้ ง บประมาณผิ ด ประเภทและข้ า มโครงการระหว่ า ง
หน่วยงานกลางได้
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6.1.1.5 การขาดระบบการดูแลระยะยาวและระยะสุดท้าย
การขาดระบบการดูแลระยะยาวและระยะสุดท้ายสาหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นระบบสาหรับผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยเฉพาะการบริหารจัดการกิจการในส่วนผู้ให้บริการ การพัฒนาบุคลากรใน
การเป็นผู้ดูแล (Care givers) ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ การควบคุมค่ าใช้จ่าย การช่วยเหลือหรือสนับสนุน
สมาชิกในครอบครัวที่ต้องออกจากงานมาทาหน้าที่ดูแล เป็นต้น กล่าวคือ ระบบประกันสังคมและระบบการ
ประกันสุขภาพในปัจจุบันของประเทศไทย ยังไม่ได้ครอบคลุมการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
6.1.1.6 การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
การขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ทั้งในภาคประชาสังคม
ซึ่งได้แก่ องค์กรไม่แสวงหากาไร และภาคเอกชน ซึ่งจากผลการสารวจการใช้บริการต่าง ๆ ที่จัดให้โดยภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากาไร ผู้สูงอายุทั้งหมดตอบว่าไม่เคยเข้าใช้บริการขององค์กรไม่แสวงหากาไร
เลย25 สาหรับภาคเอกชนมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการด้านต่าง ๆ สูงสุด ประมาณร้อยละ 30 เท่านั้น
และเหตุผลที่สาคัญอันดับแรกของการไม่เข้าใช้บริการของภาคเอกชน คือ ค่าใช้จ่ายสูง ประเทศไทยยังขาด
ภาคเอกชนที่ จ ะด าเนิ น การในลั ก ษณะของวิ ส าหกิ จ หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ แ สวงหาก าไร (Social enterprises)
ในการจัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เช่น โครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โครงการโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ (เช่น
Meal-on-the-wheel) เป็นต้น
สาหรับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ คู่สมรส หรื อบุตร
หลานที่มีงานทา แต่ต้องลาออกจากงาน เพื่อมาดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ บุคคลเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการ
คุ้มครองหรือช่วยเหลือจากนโยบายหรือมาตรการใด ๆ ในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วม มีมาตรการจูงใจทางภาษี
คือ การลดหย่อนภาษีในกรณีเลี้ยงดูบุพการี ในกรณีที่บุ พการีไม่มีรายได้ ซึ่งอาจไม่ใช่มาตรการจูงใจพอที่จะ
ช่วยให้บุคคลเหล่านี้ไม่เกิดปัญหาขาดรายได้และเกิดความเครียดที่อาจนาไปสู่การทาร้าย การละเลย หรือการ
ทอดทิ้งผู้สูงอายุ
สาหรับในกรณีของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ก็ยังมีปัญหาในด้านมาตรฐานการทางานและการ
ไม่มีแรงจูงใจทางการเงิน เนื่องจากการทางานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในกรณีที่
ได้รับก็เป็นค่าตอบแทนที่ต่ามาก ปัจจุบัน กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ทดลองเริ่มใช้ระบบธนาคารเวลาในพื้นที่
นาร่อง โดยประกาศหาผู้ ลงทะเบี ยนทางานดูแลผู้สูงอายุ โดยนาเวลาที่อาสาสมั ครดูแลผู้สู งอายุ ฝากไว้ใน
ธนาคารเวลา และสามารถถอนเวลาที่ฝากไว้คืนในเวลาที่สูงอายุและต้องอาศัยการดูแลเป็นโครงการที่เพิ่งได้
เริ่มต้นในกลางปี 2561 และอยู่ในขั้นการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครเท่านั้น

25

มีเพียง 1 รายที่ตอบว่าใช้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมและอีก 1 รายได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรม.
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6.1.1.7 นโยบาย กฎหมายที่เป็นมิตรต่อผูส้ ูงอายุ
การขาดนโยบายและมาตรการ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อ
ผู้สูงอายุ กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารสาหรับผู้สูงอายุ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน
อาคาร ไม่ มี ด้ านนอกอาคารสถานที่ ที่ เรี ย กว่ า “Universal Design” กรมโยธาธิ การและผั งเมื อง กระทรวง
มหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
ระดับท้องถิ่น ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและการเดินทางติดต่อสาหรับการดารงชีวิตประจาวันได้อย่าง
ปลอดภัย
6.1.1.8 ทัศนคติต่อผูส้ งู อายุ
ทัศนคติ หรือ มายาคติ ที่มีต่อผู้สู งอายุ ทั้งตัวของผู้สูงอายุ และบุคคลรอบข้าง รวมทั้งภาครัฐ ที่
มองผู้สูงอายุไทย เป็น “ภาระ” (Burden) มากกว่า เป็น “ทรัพย์” (Assets) ซึ่งการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ในกรณีของการเลือกปฏิบัติโดยรัฐ จะเป็นในลักษณะของการเข้าไปให้ความช่วยเหลือการให้สวัสดิการเป็นส่วน
ใหญ่ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้อ่อนแอ เปราะบาง เพราะยากจน ถูกทอดทิ้ง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการสารวจความคิดเห็นของผู้สูงว่าข้อดีของการสูงอายุอันดับแรก คือ การได้รับสวัสดิการจากรัฐ (ตามมา
ด้วย การมีเวลาให้กับครอบครัวและตนเอง ได้รับการยอมรับ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม) ในขณะที่
ข้อเสียของการสูงอายุ คือ สุขภาพเสื่อม ฐานะทางเศรษฐกิจแย่ลง สังคมดูถูกเหยียดหยาม และการขาดการ
ดูแลหรือการพึ่งพาลูกหลาน
6.1.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูส้ งู อายุด้านเศรษฐกิจและสังคม
จากประเด็นวิเคราะห์ ปัญ หาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
ดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดทาข้อเสนอแนะแบ่งเป็น ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดาเนินการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
6.1.2.1 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
1. ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรอง
การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุในการจ้างงาน และการสร้างความมั่นคงทางสังคมที่แบ่งเป็นระบบประกันสังคม
ระบบประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุที่ทางานในระบบการจ้างงานและนอกระบบการจ้างงาน รวมทั้ง
การประกอบการของตนเอง นอกเหนือจากการให้สวัสดิการจากภาครัฐ โดยกระทรวงแรงงานสามารถเป็น
หน่ ว ยงานหลั กในการปรั บ ปรุงเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ย วข้ อง โดยต้องเปลี่ ย นคาจากัดความของแรงงานให้
ครอบคลุ มแรงงานผู้ สู งอายุ และกระทรวงการคลั ง เป็ นหน่ ว ยงานหลั กอีกหน่ ว ยงานหนึ่ งในการปรับปรุ ง
กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติและกฎหมายบานาญแห่งชาติ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
สาหรับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็ นหน่ วยงานร่วมในด้าน
ประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม ทั้ง 4 หน่วยงานนี้จะร่วมกันพิจารณาว่า จะประสานผลประโยชน์ให้แก่
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แรงงานทั้งที่อยู่ในระบบการจ้างงานและนอกระบบการจ้างงานอย่ างไร จึงจะครอบคลุมผู้สูงอายุ ผู้อยู่ข้างหลัง
และเมื่อพิการ/ไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานประกันสังคม และประกันสุขภาพเข้าด้วยกันของทั้งสี่
กระทรวงในการปรับปรุงกฎหมายในลักษณะของการสร้างความมั่นคงทางสังคม เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
2. ควรออกกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ในลักษณะของกฎหมายการจ้างงาน
ของผู้ สูงอายุญี่ ปุ่ น และกฎหมายการต่อต้านการเลื อกปฏิบัติในการจ้ างงานของสหรัฐอเมริกา หน่ วยงานที่
รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงแรงงาน โดยมีการประสานงานร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
3. ควรออกกฎหมายเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงทางสั ง คม (Social Security Act) ที่ ค รอบคลุ ม
การประกันสังคม การประกันสุขภาพ โดยกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานงานบูรณาการ
ร่ ว มกับ กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงมหาดไทย
4. ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบี ยบการวางผังเมืองเฉพาะที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในระดับเมือง
หรือท้องถิ่น หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงคมนาคม
5. ควรปรับ ปรุงกฎหมายหรือระเบียบการบู รณาการโครงการการจ้างงานผู้สูงอายุและระบบ
ประกันสังคม ระบบประกัน สุขภาพ 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 เพราะไม่ มีการใช้มาตรการอื่นประกอบ
ดังเช่นในกรณีของการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศต่าง ๆ ที่ได้ทบทวนมา เช่น ประเทศญี่ปุ่นจะมี
การกาหนดนโยบายที่ชัดเจนมีมาตรการต่าง ๆ ทั้งฝ่ายนายจ้างที่ต้องมีหน้าที่ในการปรับปรุงระบบการจ้างงาน
ในสถานประกอบการเพื่อให้เหมาะกับการทางานของผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ที่กาลังทางานโดยเฉพาะผู้หญิง เพื่อให้
สามารถมีความก้าวหน้าในการทางาน มีเวลาในการดูแลบุตรและผู้สูงอายุที่ชราภาพในครอบครัวได้
2. ควรมีนโยบายการประกันความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้สวัสดิการใน
ระยะสั้น โดยการจัดให้ มีระบบประกันสังคมที่เป็นระบบบานาญแห่งชาติที่ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งที่ทางานใน
ระบบการจ้างงานและนอกระบบการจ้ างงานหรือประกอบการเอง (Self-employed) และระบบประกั น
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สุขภาพ ครอบคลุมผู้ป ระกัน และผู้อยู่ข้างหลัง และผู้ พิการ/ไร้ความสามารถ กระทรวงการคลัง กระทรวง
แรงงาน กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย
สามารถกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
3. ควรมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุทั้งภายในที่อยู่อาศัยและภายนอกที่อยู่
อาศัยที่ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดาเนินการ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่ งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งในระดับหน่วยงาน
4. ควรมีนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทางสังคม และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุไปในระดับท้องถิ่ น โดยหน่วยงานในส่วนกลางเป็นฝ่ายกากับดูแล
และสนับสนุนงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการคลัง ควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งในระดับหน่วยงาน
5. ควรมีนโยบายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจง่ายและเป็นภาษาท้องถิ่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักนายรัฐมนตรี รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย์ 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 ควรปรับการให้บริการหรือกิจกรรมที่เป็นเชิงรุกมากขึ้น เช่น การ
จัดบริการการดูแลที่บ้านให้ผู้สูงอายุ การบริการขนส่งสาหรับผู้สูงอายุ การบริการอาหารสุขภาพแก่ครอบครัว
ผู้สูงอายุ เป็นต้น นายจ้างในภาคเอกชน ควรจะมีการปรับระบบการจ้างงานที่ เอื้อต่อการทางานของลูกจ้าง
ผู้หญิงในลักษณะของเวลาทางานที่ยืดหยุ่น หรือมีสถานดูแลเด็ก หรือผู้สูงอายุใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทางานที่ให้
ลูกจ้างผู้หญิงสามารถสร้างสมดุลในชีวิตการทางานและชีวิตในครอบครัว กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ควรจะ
กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
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8. ควรมีน โยบายการกาหนด เส้นขีดรายได้ขั้นต่า (Minimum Income Threshold) เพื่อเป็ น
เกณฑ์กาหนดอัตราเบี้ยประกันสังคมและการให้สวัสดิการสังคมแก่ ผู้สูงอายุและครอบครัว กระทรวงการคลัง
และสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรกาหนดเป็นนโยบายหลักประการ
หนึ่งของหน่วยงาน
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 อาจจะทาเป็นข้อตกลงร่วมกั นระหว่างกระทรวงแรงงาน 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 แต่ไม่ได้คานึงถึงความต้องการ ความสะดวก ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เช่น การขึ้นค่าบริการในโครงการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสาร หน่วยงานรัฐควร
จะต้องคานึงถึงการปรับปรุงการบริการสาหรับให้บริการที่เป็น ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วย มากกว่าขึ้นค่าบริการ
ไปตามสัญญาข้อตกลงในตอนก่อสร้างว่าจะมีการพิจารณาให้ขึ้นค่าบริการได้ในระยะเวลาที่กาหนด โครงการ
ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้จากการกระจายอานาจจากส่วนกลางให้แก่ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนที่ประชาชนใน
พื้นที่ต้องการ โดยส่วนกลางเป็นหน่วยสนับสนุนทางวิชาการ กฎหมาย และงบประมาณ กล่าวคือ หน่วยงาน
ส่วนกลางทาหน้าที่เป็นผู้กากับดูแล (Regulator) โดยหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหน่วยงานปฏิบัติ (Operator)
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6.2 การเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผูส้ ูงอายุดา้ นสุขภาพและคุณภาพชีวติ
6.2.1 วิเคราะห์ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ ่อผู้สงู อายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวติ
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ผู้ สู งอายุ ในประเทศไทยที่ มี ตั ว เลขเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก ผลที่ ต ามมาคื อ ภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะเพิ่มมากขึ้นจากภาวการณ์เสียชีวิต น้อยลง ผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง และมีภ าวะทุพ พลภาพเพิ่มขึ้ น ตามอายุที่มากขึ้น ส่ งผลให้ มีโรคที่ เกี่ย วเนื่ องกับความเสื่อมถอย
ของอวัยวะเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น โรคเรื้อรังที่ต้องการระบบบริการฟื้นฟูสภาพและการดูแลในระยะยาว
ดังนั้น รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนี้จาแนกออกเป็น
2 ประการ คือ ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่สู งขึ้นตามอายุ และ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก่อนการเสียชีวิต ในทาง
กลั บ กันหากผู้ สู งอายุ ส ามารถเข้าถึงการคัดกรองโรคก็จะสามารถลดความรุ นแรงของโรคหรือป้ องกัน โรค
แทรกซ้อนอื่นที่จะเกิดตามอายุ ก็จะทาให้ จานวนผู้สูงอายุที่จะมีอาการของโรคตามอายุนั้นลดลงและทาให้
ต้นทุนในการรักษาลดลงตามไปด้วย กล่าวอีกนัยคือการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
จากโรคที่อาจเกิดขึ้นตามอายุและสามารถเฝ้าระวังเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหลักการสากลเกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เปรียบเทียบกับ
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิ ทธิของผู้สูงอายุในด้านสุขภาพของไทย ประกอบกับการสัมภาษณ์
เชิงลึกและประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บ ริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุแล้ว ผู้วิจัย ได้รวบรวมสภาพปัญหาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
อัน จะน าไปสู่ ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ในผู้ สู งอายุ โดยแบ่ งการวิเคราะห์ ปั ญ หาเป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ การสนั บ สนุ น
ด้านสุขภาพ (6.2.1.1) และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย (6.2.1.2) ดังนี้
6.2.1.1 การสนับสนุนด้านสุขภาพ (health support)

(1) ปัญหาความชัดเจนของบทบัญญัตกิ ฎหมายเกีย่ วกับสิทธิของผูส้ ูงอายุในการได้รบั
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 ที่มีความจาเพาะในเรื่องสุขภาพต้องได้รับการสร้างเสริมและ
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 การจัดอุปกรณ์ช่วยในการดารงชีวิตประจาวันของผู้ สูงอายุ อันเกี่ยวกับ
สุขภาพ จ าพวกไม้เท้า แว่นตา รถเข็น ฟันเทียม ซึ่งขาดหลั กเกณฑ์ในการควบคุมราคาหรือการสนับสนุ 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 ลอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น
เวลานาน จึงควรมีการออกกฎกระทรวงกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุให้ชัดเจน เพื่อให้หลักการ
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ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ เช่น การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีให้แก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง แม้รัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 จะให้การรับรองสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข แต่กฎหมายที่มีอยู่ก็ยังคงไม่สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติทั้งหมด
รวมทั้งไม่มีการส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่
ผู้สูงอายุ

(2) ปัญหาความทัว่ ถึงและครอบคลุมของการเข้าถึงสิทธิดา้ นบริการสุขภาพแก่ผสู้ งู อายุ
แม้ว่าการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพของผู้สูงอายุมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าในอดีต แต่ยังพบปัญหาความ
ครอบคลุมของบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับ รู้สิทธิ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รับรู้สิทธิ เช่น การเยี่ยมบ้าน
การรักษาฟรีในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าป่ วย แต่ไม่ทราบว่าตนสามารถรับบริการอย่างอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้
เช่น ฟอกเลือด ล้างไต เคมีบาบัด หรือการผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น และไม่ทราบว่าตนจะต้องไปลงทะเบียนรับสิ ทธิ
ที่ใด หากไม่ไปโรงพยาบาลก็จะไม่ทราบ จึงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญในการสร้างความรับรู้เรื่องสิทธิที่
พึงได้รับ และขอบเขตที่สามารถใช้ได้
นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ไม่ได้รับข้อมูลหรือหน่วยงานรัฐยังเข้าไปให้บริการไม่ทั่วถึง
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงอายุในเขตเมืองกั บในชนบท ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการประชุม
รับ ฟั งความคิ ด เห็ น พบว่า แม้ ในเขตเมื องจะมี ห น่ วยบริ การขนาดใหญ่ ที่ มีแ พทย์และอุป กรณ์ การแพทย์ ที่
ครบถ้วนกว่าในเขตชนบท แต่ในด้านของผู้สูงอายุแล้ว ในเขตชนบทมีการดูแลผู้สูงอายุที่ดีกว่า เนื่องจากความ
เป็นสังคมชนบท มีโครงสร้างครอบครัวแบบขยาย มีลูกหลานหรือเพื่อบ้านที่มีความใกล้ชิด แม้ว่าผู้สูงอายุ
อยู่บ้านตามลาพังแต่ยังมีเพื่อนบ้านที่สามารถช่วยเหลือได้
ในขณะที่ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวเป็นกลุ่มที่บริการสุขภาพจากรัฐเข้าถึง
น้อยที่สุด และเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเช่น ในหมู่บ้านจัดสรรหรือในชุมชนต่าง ๆ เนื่องจากเวลากลางวัน
ที่ลูกหลานออกไปทางาน ผู้สูงอายุเหล่านี้จะถูกทิ้งไว้อยู่ในบ้านโดยลาพัง ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังขาดคนดูแล
เพื่อนบ้านออกไปทางาน หากเป็นครอบครัวชนชั้นกลางที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอาศัยอยู่ในหมู่บ้า นจัดสรร
อาจจะไม่น่าห่ วงกังวลเท่าครอบครัวที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่สู้ดี หรือพื้นที่อาศัยเป็ นชุมชนแออัดการได้รับ
การดูแล ตลอดจนการเข้าถึงบริการทางสุขภาพแทบเป็นไปไม่ได้ ต่างจากในชนบทซึ่งมีลักษณะครอบครัวขยาย
และมีเพื่อนบ้านในชุมชนที่คอยดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้และการลงพื้นที่ของหน่ วยบริการสาธารณสุ ขก็ทาได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากมีญาติของผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านด้วย
ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็ นโดยแบบสอบถามพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพเนื่องจากกระบวนการขั้นตอนมี ความยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูง ได้รับการปฏิบัติอย่างมี
อคติจากผู้ให้บริการ และมีปัญหาในการเดินทางเพื่อไปรับการรักษายังสถานพยาบาล ซึ่งปัญหาประการนี้ย่อม
เป็นข้อบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่า ภาครัฐจาเป็นต้องปรับเพิ่มระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ประสบปัญหาใน
การเดินทางไปรับการรักษายังสถานพยาบาล

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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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 หรือมาตรการส่ง เสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ
และการตรวจสุขภาพประจาปีอย่างทั่วถึง เช่น การตรวจคัดกรองโรค การรับวัคซีน ซึ่งหากผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคหรือการรับวัคซีนได้มากกว่านี้ จะสามารถลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคฉับพลันได้
ทั้งนี้ ความสามารถในการเข้าถึงอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพเศรษฐกิจ พื้นที่ห่างไกล ผู้สูงอายุไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางในการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการ
ให้บริการเชิงรุกยังไม่เป็นรูปธรรม จึงดูเหมือนว่าสิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุนั้นเกิดจากตัวผู้สูงอายุ
เองที่ต้องเข้ามาใช้สิทธิรับการรักษา ทั้ง ๆ ที่หน่วยบริการควรมี รูปแบบการให้บริการแบบเชิงรุก แต่หน่วย
บริการส่วนหนึ่งยังมีลักษณะการทางานในพื้นที่ตั้งรับ รวมถึงนโยบายการจัดการสุขภาพก่อนการเกิดโรคเรื้อรัง
การป้ องกันการเกิดโรคฉับ พลั น ยังไม่ชัดเจน หรือการส่ งเสริมกิจกรรมที่ช่วยให้ ผู้สู งอายุ มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

(3) ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพ
เรื่องการเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ประเทศไทยได้กาหนดให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึง
สวัสดิการสุขภาพ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง การให้บริการทั้ง 3 ระบบทั้งในส่วนการรักษาตลอดจนการดูแล
ระยะยาวยังไม่มีความเท่าเทียม เช่น การดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มีสิทธิเข้าถึงการดูแลระยะยาวที่ครอบคลุมถึงการให้ บริการที่บ้านของคนไข้ ในขณะที่ระบบประกันสังคมและ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้รับบริการส่วนนี้ ลักษณะเช่นนี้ก็จัดเป็นการเลือกปฏิบัติเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการมีโรงพยาบาลให้เลือกใช้บริการอย่างจากัด และไม่ค่อยได้รับ
ความเชื่อถือด้านคุณภาพการบริการ ปัญหาเรื่องการส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการปรับ ปรุง
และควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่งให้ได้มาตรฐาน
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ต่างประเทศพบว่าในประเทศญี่ปุ่นมีก ารให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการอุดหนุนทางการเงินผ่านระบบ
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
จากเทศบาล (Municipality-based) และส่วนที่แยกเป็นการประกันสุขภาพสาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป
ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปจะสมัครเป็นผู้ประกันตนระบบที่เรียกว่า 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 ที่เรียกว่า การประกันสุขภาพที่
จัดการโดยสังคม (The Society-managed Health Insurance) สาหรับบริษัทขนาดใหญ่ แต่ละบริษัทจะมี
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หน้ าที่ จัดตั้ง ผู้ ให้ บ ริ การประกัน สุ ขภาพที่ไม่แสวงหากาไรประจ 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 ผู้ให้บริการการประกั นสุขภาพแห่งชาติ คือ เทศบาล รัฐบาล
ท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน ระบบนี้จะครอบคลุมผู้ที่ประกอบการเอง คนงานในภาคเกษตร ป่ าไม้ และ
ประมง คนงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก ผู้ที่ตกงาน และผู้รับบานาญ ระบบการประกันสุขภาพเหล่านี้
ได้ให้บริการแก่ประชากรในวัยทางานและวัยสู งอายุทุกคนถ้วนหน้า (universal coverage) และครอบคลุ ม
การรักษาพยาบาล

(4) ปัญหาความเชื่อมโยงของข้อมูลในการดูแลรักษาผูส้ งู อายุ
สาเหตุเกิดจากระบบข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยยังไม่สามารถเชื่อมโยงถึงกันในหน่วยบริการต่าง ๆ
ผู้สูงอายุในสังคมไทยนิยมรักษากับแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ข้อมูลจึงถูกบันทึก ไว้
ในแต่ละแห่ งโดยไม่เชื่อมถึงกัน ปั ญ หาที่ตามมาคือ ผู้ป่ วยที่ผู้ สูงอายุ มักได้รับยาซ้าซ้อน (polypharmacy)
ซึ่งยาเหล่านั้นอาจมีผลข้างเคียงต่ออาการของโรคอื่นที่เป็นอยู่ด้วย ควรมีการวางระบบ personal health
record ให้คนไข้ถือข้อมูลของตัวเอง เพื่อการรักษาหรือรับยาให้แพทย์ที่รักษาได้ทราบว่าก่อนหน้าได้รักษาหรือ
รับยาชนิดใดไปแล้วบ้าง ตลอดจนการผลักดันให้ใช้ระบบแพทย์ครอบครัวเป็นแพทย์เจ้าของไข้ที่รักษาอาการ
พื้นฐาน หากเป็นอาการป่วยเฉพาะด้าน การส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องทาโดยแพทย์เจ้าของไข้ จะทาให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาถึงกันได้

(5) ปัญหาการถูกเลือกปฏิบตั ขิ องผูส้ งู อายุที่เข้ารับบริการด้านสาธารณสุข
จากผลการสารวจความคิดเห็นพบว่า เหตุการณ์ที่ถูกเลือกปฏิบัติมีหลากหลาย เช่น เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลปฏิบัติไม่เหมาะสม พยาบาลใช้คาพูดไม่สุภาพกับผู้สูงอายุที่เข้าไปใช้บริการ เป็นต้น ประเด็นนี้เป็น
ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบเห็นได้แทบจะในทุกครอบครัวและทุกหน่วยบริการ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์
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 ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ยิ่งสะท้อนปัญ หา
ความไม่เหมาะสมของสภาพการให้บริการด้านสุขภาพของไทยได้อย่างชัดเจน

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | 55

6.2.1.2 การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวและระยะสุดท้าย (long-term and palliative care)

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

(2) ปัญหาการขาดเกณฑ์และกลไกการกากับดูแลมาตรฐานของสถานดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว
ในปัจจุบันยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานกลางของสถานรับดูแล ยังไม่มีกฎหมายกากับดู แลให้มี
คุณภาพ และยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนและกากับดูแลสถานรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พึ่งพิงที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยตรง ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค ปัญหาประการนี้ เป็นผลมา
จากนโยบายของภาครัฐที่ยังไม่ชัดเจนด้วย เนื่องจากภาครัฐยั งไม่กาหนดบทบาทของตนให้เหมาะสมกับการ
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
Care Act: HSCA 2008) และมีการจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบคือ สานักงานคณะกรรมการกากับดูแลคุณภาพ
(Care Quality Commission - CQC) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีบทบาทสาคัญในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ที่ใช้บ ริการด้านสุขภาพและการดูแลสังคม CQC มีอานาจในการรับขึ้น
ทะเบียนผู้ให้บริการ (register) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (monitoring) ที่รวมถึงการตรวจเยี่ยม
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(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 โดยหน่ ว ย
บริการต้องเป็นผู้ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันในเบื้องต้น ลดภาวะเจ็บป่วยระยะยาว
มีชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ้น ลดการพึ่งพาจากหน่วยแพทย์ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าหา แต่ปัจจุ บันยังไม่มี
กฎหมายหรือมาตรการส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง รวมถึงควรส่งเสริมให้ทุกวัยอยู่ด้วยกันอย่าง
มีความสุข จึงควรมีกฎหมายหรือมาตรการในการส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เอง ตลอดจน
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เข้ามามีส่วนร่ วม เพราะการดูแลในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุอยู่จะช่วยให้
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ทันเวลา อยู่ในสายตาของครอบครัวและคนรอบข้าง
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการและกลไกในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ต่างประเทศพบว่า ประเทญี่ปุ่นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการดูแลรักษาทางการแพทย์และในระยะ
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
ปรับปรุงกฎหมายด้านความมั่นคงในการดูแลรั กษาทางการแพทย์และในระยะยาวแบบครอบคลุมในชุมชน ให้
อานาจแต่ละจังหวัดในการจัดตั้งกองทุนขึ้นสาหรับการดูแลสุขภาพและการดูแลรัก ษาระยะยาวในชุมชน และ
สนับสนุนโครงการที่ดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน
6.2.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูส้ งู อายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวติ
จากประเด็นวิเคราะห์สภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตข้างต้น
ผู้วิจัยได้จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถนาไปเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ พิจาณาดาเนินการ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุเป็นไปโดยไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ
ทางด้านสุขภาพและคุณ ภาพชีวิต โดยแบ่งข้อเสนอแนะเป็น ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะด้าน
นโยบาย และข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
6.2.2.1 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
1. ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรอง
การเข้าถึงสิ ทธิของผู้ สู งอายุ ในการได้รั บ บริ การทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข โดยหน่ วยงานหลั กในการ
ดาเนินการ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยประสานกับกระทรวงการคลัง
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2. ควรออกกฎหมายเพื่อวางระบบรองรับการดูแลระยะยาว เช่น หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ให้ Care givers ที่ยั งไม่ มีระเบี ย บรองรับ การเบิ กจ่ายในส่ วนนี้ หน่ วยงานหลัก คือ สานักงานหลั 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 โดยอาจนาแบบอย่างจากประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งมีการให้อานาจแต่ละ
จังหวัดจัดตั้งกองทุนขึ้นสาหรับการดูแลสุขภาพและการดูแลรักษาระยะยาวในชุมชน และสนับสนุนโครงการ
ดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข
6.2.2.2 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ควรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อ
สร้างความชัดเจนเรื่องความเหลื่อมล้าของสวัสดิการสุขภาพ 3 ระบบ รวมถึงความเหลื่อมล้าในระดับโครงสร้าง
ทางสังคมระหว่างสังคมเมืองและต่างจังหวัด ขยายการให้บริ การทางการแพทย์ให้ทั่วถึงเพื่อลดความแตกต่าง
ระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กระทรวงมหาดไทย (อปท.) กาหนดนโยบายการประกันสุขภาพ เป็น
นโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
2. ควรวางระบบความเชื่อมโยงของข้อมูลการดูแลรักษาผู้สูงอายุรายบุคคล (Personal health
record) เพื่อลดปัญหาผู้สูงอายุได้รับยาซ้าซ้อน (Polypharmacy) ตลอดจนสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพ
ของผู้ สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุข กาหนดนโยบายการจัดทาฐานข้อ มูล
สุขภาพรายบุคคล เป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
3. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดทาบริการในด้าน
การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว แล้วรัฐเป็นผู้วางเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการกากับดูแลมาตรฐาน (Regulator)
โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
4. ควรขับเคลื่อนระบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (Self-care) ให้ประชาชนสามารถดูแลตนเอง
ได้โดยมีพื้นที่หรือท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย (อปท.) กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
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6.2.2.3 ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ
1. หน่วยบริการสาธารณสุขควรมีรูปแบบการให้บริการแบบเชิงรุกมากขึ้นและทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งการ
ให้การดูแลก่อนภาวะเจ็บป่วย การฟื้นฟูหลังเจ็บป่วย และการให้ค วามรู้ถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุได้รับตาม
กฎหมายเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการเข้ า ถึ ง และการรั บ รู้ สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ โดยกระ ทรวงสาธารณ สุ ข
กระทรวงมหาดไทย (อปท.) โดยหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
2. ควรปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรด้านสุขภาพให้มีจิตใจรักงานบริการและความเห็นอกเห็น
ใจต่อผู้มารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่มีความสามารถในการรับรู้ สื่อสาร และตัดสินใจลดลง โดย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย (อปท.) ใน
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และ/หรือการฝึกอบรมบุคคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ
3. ควรส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง (Self-care) โดยหน่วยบริการต้องเป็ นผู้ให้
ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันในเบื้องต้น ลดภาวะเจ็บป่วยระยะยาว มีชีวิตที่ปลอดภัยมาก
ขึ้น ลดการพึ่ งพาจากหน่ ว ยแพทย์ ลดเวลาและค่ าใช้ จ่ ายในการเข้าหาแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (อปท.) ในการประชาสัม พันธ์เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแก่สมาชิกในครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ
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 โดยการทอดทิ้งและทารุณ กรรมผู้สู งอายุ ส่ วนใหญ่เป็ นการกระทารุน แรงและการละเมิดภายใน
ครอบครัว ดังนั้นการนาหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญามาลงโทษอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากหลักการ
รับ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามิได้มุ่งเยียวยาผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวอย่างผู้ สูงอายุอย่าง
แท้จริง โดยมีสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องในหลายประการ กล่าวคือ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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(1) การทราบถึงการสิทธิตามพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. 2546
แม้ ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2546 จะเป็ น กฎหมายหลั ก และเป็ น กฎหมายที่ มี
ความชัดเจนในการคุ้มครองและสนับสนุนสิทธิด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุก็ตาม แต่การกาหนดสิทธิของผู้สูงอายุ
ดังกล่าว มีการกาหนดไว้เพียงสั้น ๆ มิได้อธิบายรายละเอียด หรือหลักเกณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุจึงยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ
ได้อย่ างเต็มที่ ประกอบกับ พระราชบัญ ญั ติผู้สู งอายุ พ.ศ. 2546 ยังไม่มีการประชาสัมพั นธ์ห รือสื่อสารกับ
ผู้สูงอายุให้ ทั่วถึงเท่าที่ควร จึ ง ทาให้ ปั จจุบันการให้ การช่วยเหลือผู้สู งอายุจากความรุนแรงและการกระทา
ละเมิดทั้งในครอบครัวและภายนอกยังไม่ประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้ช่องว่างของมาตรการทางกฎหมายในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เนื่องจาก
นิยามคาว่า “ผู้สูงอายุ” ตามฉบับนี้หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิ นกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ทา
ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทางานหรือลี้ภัยในประเทศไทย ไม่ได้รับสิทธิที่จะ
ได้รับสวัสดิการและการช่วยเหลือจากรัฐทั้งปวง แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่เสียภาษีอากรให้รัฐ อันแสดงให้
เห็นถึงความเหลื่อมล้าและการเลือกปฏิบัติ

(2) การคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว จะเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์
ต่อการคุ้มครองและช่วยเหลื อผู้ สู งอายุ เป็ นอย่างมาก แต่พบว่า มีช่องว่างทางกฎหมายในเรื่องของการให้
น้าหนักกับการไกล่เกลี่ยและวิธีการยุติความขัดแย้ง รวมไปถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองรักษา
สถาบันครอบครัวเป็นหลัก มิได้คานึงถึงผลกระทบทางสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ ที่อาจเป็นสาเหตุให้ ผู้สูงอายุ
ถูกกระทาและเผชิญกับความรุนแรงซ้า
นอกจากนี้ กฎหมายที่ เกี่ย วข้องกับ การคุ้มครองผู้ ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวมีการบัญ ญั ติ
คุ้มครองสิทธิบุคคลจากการกระทาที่รุนแรงและการละเมิดเป็นการทั่วไป มิได้เจาะจงถึงการคุ้มครองผู้สูงอายุไว้
เป็นการเฉพาะ ทาให้ในการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาจละเลยให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุ แต่กลายเป็นว่า
ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ไม่ได้คานึงว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลพิเศษและมีความเปราะบาง
ในมาตรการทางกฎหมายการคุ้ ม ครองผู้ เสี ย หายที่ เป็ น ผู้ สู งอายุ ที่ ถู ก กระท าความรุ น แรงใน
ครอบครัว ในกรณีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้สูงอายุไม่กล้าหรือกลัวที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือมีผู้ข่มขู่ไม่ให้แจ้ง หากมี
บุคคลภายนอกเห็ นเหตุการณ์ และปั จจัยส าคัญที่ทาให้ผู้ สูงอายุไม่ดาเนินคดีห รือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากมีความกังวลว่าผู้กระทาความรุนแรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นญาติสนิทหรือลูกหลานจะถูกดาเนินคดี
ตามกฎหมาย ดังนั้ น ในบริบ ทสังคมไทยผู้สู งอายุจึงมักจะไม่เข้าสู่กลไกในทางกฎหมายกรณี เป็นเหยื่ อหรื อ
ผู้เสียหาย
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(3) การปฏิบัตขิ องหน่วยงานในการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุ
จากการศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติของหน่วยงานราชการในเรื่องสิทธิผู้สู งอายุที่จะได้รับการป้องกัน
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 ผสานความร่ว มมื อ กั น แต่ อ ย่ างไรก็ดี จ าก
การสั ม ภาษณ์ แ ละการส ารวจ ได้ รั บ ทราบถึ งสภาพปั ญ หาของการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ เช่ น
เจ้าหน้าที่ทางปกครอง ตารวจ อัยการหรือศาล มักมีมุมมองว่า การที่ผู้สูงอายุถูกกระทาความรุนแรงหรือการ
ละเมิดในครอบครัวนั้นเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปั ญหาครอบครัว มุมมองดังกล่าว จึงกลายเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่อาจจาเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.1.2 ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในทางกฎหมาย (Legal Capacity) ของผูส้ งู อายุ
จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันกฎหมายไทยไม่ได้ กาหนดความสามารถตามกฎหมายของผู้สูงอายุ
ออกมาเป็นการเฉพาะ แยกต่างหากจากบุคคลธรรมดา ทาให้เวลาที่บังคับใช้กฎหมายในด้านความสามารถของ
ผู้สูงอายุเกิดความสับสนและไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้สูงอายุเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ ต้องมี ผู้อนุบ าลหรือผู้พิทักษ์คอยดูแลและให้ ความยินยอมในด้านทรัพย์สินนั้น
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ตรวจสอบหรือกากับดูแลผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ อันเป็นเหตุให้ในหลายกรณีผู้สูงอายุ
ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกหลอกลวงโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
นอกจากนี้ในกรณีที่เกี่ยวกับความสามารถในการทานิติกรรมต่าง ๆ พบว่าผู้สูงอายุขาดการรับรู้
และเข้าไม่ถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสามารถในทางกฎหมาย ทาให้ไม่ทราบว่าตนสามารถทาหรือ
จัดการใด ๆ ได้บ้าง เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถด้านการทาสัญญา การจัดการทรัพย์สินหรือการมอบ
อานาจ การใด ๆ ที่อาจจะส่งผลต่อสิทธิ หน้าที่ของผู้สูงอายุได้ นั้น กฎหมายควรจะมีการบัญญัติรายละเอียดไว้
เป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งระบุขั้นตอนการดาเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ประกอบการตัดสินใจในการทาสิ่งต่าง ๆ
โดยการกาหนดความสามารถตามกฎหมาย ปัจจุบันมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กาหนดเกี่ยวกับ
ความสามารถของผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งจะได้รับการจัดการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
โดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่ไม่ครอบคลุมถึงการให้การดูแลความเป็ นอยู่ ชีวิตประจาวันหรือเรื่องสุขภาพ
รวมถึงไม่มีกฎหมายตรวจสอบหน้าที่หรือการจัดการของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ศาลมีคาสั่งแต่งตั้งแต่อย่างใด
สาหรับความสามารถในการทาพินัยกรรม ในส่วนนี้ควรที่จะมีการสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
ว่า ในการทาพินัยกรรมนั้น ผู้สูงอายุสามารถเขียนข้อกาหนดในด้านของสิทธิอาศัยไว้ในพินัยกรรมเพื่อป้องกัน
การถูกทาร้ายร่างกายหรือทอดทิ้งจากบุ คคลในครอบครัว เช่นเดี ยวกับความสามารถทางกฎหมายในเรื่อง
ใหม่ ๆ เช่น สิทธิในการทาพินัยกรรมชีวิต (Living will) ในเรื่องนี้ควรมีการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็น
ความสามารถที่กฎหมายที่กาหนดไว้ว่าผู้สูงอายุสามารถทาได้ แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต ดังนั้นผู้สูงอายุจาเป็น
ที่จาต้องเข้าใจบริบทของการทานิติกรรมดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน
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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 อกที่จะเข้าสู่ กระบวนการยุ ติธรรม ก็พบว่ามีขั้นตอนที่ยุ่ งยากและมี
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 อีกทัง้ เป็นกระบวนการที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ส าหรั บ การให้ ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย การคุ้ม ครองและให้ ความช่ วยเหลื อ ผู้ สู งอายุใน
กระบวนการยุติธรรมนั้น มีหลายหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ในส่วนดังกล่าว แต่ยังขนาดการบูร ณาการ
เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุในระดับชุมชน ดังนั้นควรจะมีการสนับสนุน กระบวนการยุติธรรมชุมชนให้มีศักยภาพที่ดี
มากยิ่ งขึ้น อีกด้ว ย ในส่ วนนี้ มีตัวอย่ างที่ เป็ นแนวทางปฏิบั ติ ที่ดีของประเทศเยอรมันที่จัดให้ 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
จากประเด็นวิเคราะห์สภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดทาข้อเสนอแนะแบ่งเป็น ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบั ติ เพื่ อให้ คณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษยชนแห่ งชาติน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติได้พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
6.3.2.1 ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
1. ควรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว 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 หน่ วยงานหลัก คือ กระทรวงยุ ติธรรม สานักงานตารวจ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ควรกาหนดขั้นตอนในกระบวนพิจารณาคดีในชั้นต่าง ๆ ให้คานึงถึงความเปราะบางของสภาพ
จิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทาละเมิด โดยอาจใช้วิธีเดียวกับการสอบสวน และการดาเนินคดีกับเด็กและเยาวชน
หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงยุติธรรม และสานักงานตารวจแห่งชาติ ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
3. ควรตรากฎหมายเพื่ อ กากั บ ดู แลและตรวจสอบผู้ ดูแ ลและให้ ค วามยิน ยอมในการจั ดการ
ทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่บกพร่องด้านความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียหรือเสื่อมสิทธิ เช่น การให้
การจาหน่ายทรัพย์ เพื่อเป็นการตรวจสอบและตรวจทานความเข้าใจว่าผู้สูงอายุมีเจตนาในการทานิติกรรมใน
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 มาช่วยในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างดี โดยกระทรวงมหาดไทย (อปท.)
กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
2. ควรวางระบบการทางานของหน่วยงานราชการให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกัน เพื่อให้
การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถดาเนินการโดยจัดให้มีการติดต่อแบบเบ็ดเสร็จ
หรือ One Stop Service ในการให้บริการผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
โดยกระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงมหาดไทย กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
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3. ควรพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
โดยกระทรวงยุติธรรม กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
6.3.2.3 ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ
1. ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารให้ผู้สูงอายุเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับสิทธิของ
ตนอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการให้คาปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อกฎหมาย โดย
หน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ควรปรับปรุง ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการและบุคลากรของรัฐมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี
เหมาะสม ในการให้บริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่ อาจมีความสามารถในการรับรู้
เข้าใจและตัดสินใจลดลง โดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ และกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อมั่น ขจัดอคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
โดยหน่วยงานของรัฐควรเพิ่มบทบาทและสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่พึ่งของผู้สูงอายุด้วย โดยหน่วยงานภายใต้
กระทรวงยุ ติธรรม กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
สาธารณสุข
6.4 ข้อเสนอแนะเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผูส้ งู อายุ (Convention on the Rights
of Older Persons) ของประเทศไทยในอนาคต
ในปัจจุบั น การบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ (Convention on the Rights of Older
Persons) ยังอยู่ในขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
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 และควรจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องมือในการคุ้มครอง
สิทธิของผู้สูงอายุหรือไม่อย่างไร
คณะทางานเปิดฯได้จัดประชุมมาทั้งหมด 9 ครั้ง และเตรียมการจัดประชุ มครั้งที่ 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 และในการประชุมต่อไปในแต่ละครั้งให้ คณะกรรมการจัด
งานประชุม (Bureau) เลือกประเด็นมา 2 ประเด็นเพื่อเป็น Focal areas ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 8 พื้นที่ร่วม
(Focal areas) คื อ (1) ความเท่ า เที ย มกั น และการไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ (Equality and non-discrimination)
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(2) การละเลย ความรุนแรง และการทารุณกรรม (Neglect, violence and abuse) สาหรับการประชุมของ
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) คณะทางานเปิดฯ คงต้องจัดประชุมโดยใช้ประเด็นพื้นที่ร่วม (Focal areas) อีก 4 ครั้ง
คือ จนถึ งการประชุม 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 สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู้ สู ง อายุ อ าจจะเสร็ จ ภายในปี 2024 และประกาศเป็ น อนุ สั ญ ญาฯ
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 จะพบว่าไม่ ได้ออกนอกกรอบของหลั ก การส าหรับ ผู้ สู งอายุ ขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations Principles for Older Persons) จึงประมาณความเป็นไปได้ว่า ข้อตกลงใด ๆ ที่จะนาไปสู่
การบั ญ ญั ติ เป็ น อนุ สั ญ ญา จะต้ อ งอยู่ บ นฐานของหลั ก การส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารสหประชาชาติ
ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หลักการที่กาหนดสิทธิของผู้สูงอายุ 18 ข้อ โดยสรุปได้แก่
(1) การมีอิส รภาพในการพึ่ งตนเอง: สิ ทธิในการทางาน สร้างรายได้ อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่
ปลอดภัย และอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
(2) การมีส่วนร่วม: สิทธิของการคงอยู่ในสังคมและมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่มีผลต่อความ
เป็นอยู่ทีดีของผู้สูงอายุ มีเครือข่ายทางสังคม และมีโอกาสในการทางานอาสาสมัครที่เหมาะสมกับความสนใจ
และความสามารถ
(3) การอุปการะเลี้ยงดู : สิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว ชุมชน และสถาบันทั้ งภาครัฐและ
เอกชน การเข้าถึงบริการด้านสุ ขภาพ การบริการทางด้านสังคมและกฎหมาย ได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรี
ความเชื่อ ความต้องการ และความเป็นส่วนตัว ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง
(4) การบรรลุความต้องการ: สิทธิที่จะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
มีสิทธิเข้าถึงแหล่งการศึกษา วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา และนันทนาการในสังคม
(5) ความมีศักดิ์ศรี: สิทธิที่จะดารงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงปลอดภัยปราศจากการถูก
แสวงหาผลประโยชน์ ตลอดจนการปฏิบัติอย่างทารุณทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้รับการปฏิ บัติอย่างเป็นธรรม
โดยไม่คานึงถึงความแตกต่างทางวัย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิหลัง ศาสนา ความพิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือ
สถานภาพอื่นใด
หากพิจารณาจากหลักการของการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุข้างต้น ประเทศไทยได้มีการเตรียมการ
รองรับมาตั้งแต่ก่อนปี 2546 โดยมีการบั ญญั ติการคุ้มครองสิทธิผู้ สูงอายุในรัฐธรรมนู ญ ฉบั บปี พ.ศ. 2540
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การประกาศปฏิญญาผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2542 และการตราพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ และการจัดหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบัน คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สูงอายุภายใต้กฎหมาย นโยบายและมาตรการดังกล่าวจะเป็นการคุ้มครองสิทธิด้วยการให้สวัสดิ การจากรัฐ
และผู้สูงอายุเป็นผู้รับฝ่ายเดียว เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบาง/อ่อนแอ ซึ่งอาจจะขัดต่อหลักการของ
องค์การสหประชาชาติ กล่าวคือ หลักการ (1) การมีอิสรภาพในการพึ่งตนเอง (2) การมีส่วนร่วม (4) การบรรลุ
ความต้องการ (Self-fulfillment) และ (5) ความมีศักดิ์ศรี
คณะวิจัยจึงมีข้อเสนอในการเตรียมการรองรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สู งอายุ ต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ดังนี้
1. การแก้ไขกฎหมายตั้งแต่ระดับรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้เพิ่มสิทธิใน
การพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม การอุปการะเลี้ยงดู การบรรลุความต้องการ และความมีศักดิ์ศรี
2. ขยายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและกองทุนผู้สูงอายุให้ครอบคลุมสิทธิของ
ผู้สูงอายุตามหลักการผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ นอกเหนือจากการให้เป็นสวัสดิการรัฐอย่างเดียว
3. การจัดระบบความมั่นคงทางสังคม (Social security system) ของประเทศ ในรูปแบบสากล คือ
ระบบที่ป ระกอบไปด้วย ระบบประกันสังคม ที่เป็ นระบบบานาญ (Social insurance – Pension
system) และระบบประกันสุขภาพ (Health insurance) และสวัสดิการสังคม (Social welfare) ที่เป็นการ
คุ้มครองสิ ทธิของผู้สูงอายุเมื่อเกษียณและเมื่อพิการหรือไร้ค วามสามารถที่มีความมั่นคงและไม่มีการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
4. การจัดระบบสวัสดิการสังคม ให้หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในแต่ละด้านกาหนดโครงการทั้งในรูป
ของบริการที่ไม่เสียเงิน และผู้ได้รับสวัส ดิการร่วมเสียค่าใช้จ่าย และมีการกาหนดเกณฑ์ในการรับสวัสดิการ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
5. การจัดระบบการดูแลระยะยาวและระยะสุดท้าย สาหรับการรองรับสิทธิของผู้สูงอายุในหลักการที่ 5
6. การจัดองค์กรหรือหน่วยงานปฏิบัติการในท้องถิ่น และ/หรือจัดช่องการในการเข้าถึงให้หลากหลาย
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบประกันและระบบสวัสดิการได้สะดวก 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. การประชาสัมพัน ธ์ การให้ ความรู้เกี่ย วกับ สั งคมสู งอายุ การชราภาพ แก่ประชาชนทุกวัย เพื่ อ
ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
จากข้อเสนอแนะในมิติต่าง ๆ ในบทนี้ สามารถสรุปผลประเด็นสาคัญซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติสามารถนาไปขับเคลื่อน เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไปในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติ (ตารางที่ 1)

1. กระทรวงแรงงาน

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

-

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิของผู้ สูงอายุในการจ้างงาน การสร้างความ
มั่นคงในระบบประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งในระบบการจ้าง
งานและนอกระบบการจ้างงานโดยมีการประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ควรแก้ไขคาจากัดความของแรงงานให้ครอบคลุมแรงงานผู้สูงอายุ
- ควรออกกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยมีการประสานงานร่วมกับกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ควรปรั บ ปรุ งกฎหมายหรื อระเบี ยบการบู ร ณาการโครงสร้า งการจ้ างงานผู้ สู งอายุ แ ละระบบ
ประกั น สั ง คม ระบบประกั น สุ ขภาพ โดยบู รณาการร่ว มกั บ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ควรกาหนดนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุที่ชัดเจน
- ควรกาหนดนโยบายในการติดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนินงานเป็นสมุดปกขาว
(White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ
- ควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจโดยไม่แสวงหากาไร
- ควรกาหนดนโยบายการประกันความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้สวัสดิการ
ในระยะสั้น โดยการจัดระบบประกันสังคมที่เป็นระบบบานาญแห่งชาติให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้ง
ในและนอกระบบการจ้างงาน รวมถึงผู้อยู่ข้างหลังและผู้พิการ/ไร้ความสามารถ
- ควรกาหนดนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงานความมั่นคงทางสังคม
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น

แนวทางในการขับเคลื่อน

ตารางที่ 1 ประเด็นสาคัญซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถนาไปขับเคลื่อน เพื่อเสนอต่ อหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไปในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติ
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-

-

2. กระทรวงการคลัง

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง

1. กระทรวงแรงงาน

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรปรับปรุงกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติและกฎหมายบานาญแห่งชาติ ให้ครอบคลุม
ผู้สูงอายุและผู้อยู่ข้างหลัง
- ควรออกกฎหมายเกี่ ยวกั บ ความมั่ น คงทางสั งคมที่ ค รอบคลุ มการประกั น สังคมและการ
ประกัน สุขภาพ โดยมีการบู รณาการร่วมกับกระทรวงพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของ
มนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย
- ควรกาหนดนโยบายในการติดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนินงานเป็นสมุดปก
ขาว (White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ
- ควรกาหนดนโยบายการกาหนด เส้ นขีดรายได้ขั้น ต่า (Minimum Income Threshold)
เพื่อเป็นเกณฑ์กาหนดอัตราเบี้ยประกันสังคมและการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและ
ครอบครัว
- ควรกาหนดนโยบายการประกันความมั่น คงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้
สวัส ดิ ก ารในระยะสั้ น โดยการจั ด ระบบประกั น สั งคมที่ เป็ น ระบบบ านาญแห่ งชาติ ให้
ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งในและนอกระบบการจ้างงาน รวมถึงผู้อยู่ข้างหลังและผู้พิการ/ไร้
ความสามารถ
- ควรกาหนดนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทาง
สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายประชาสัมพั นธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจง่าย
และเป็นภาษาท้องถิ่น
- ควรประสานความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น

แนวทางในการขับเคลื่อน
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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-

-

3. กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง

2. กระทรวงการคลัง

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหากาไร
- ควรกาหนดนโยบายประชาสั มพั นธ์ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ สิท ธิของผู้ สูงอายุและคุ้ มครองการ
เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่
เข้าใจง่ายและเป็นภาษาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึง
เพื่อลดความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายการประกันความมั่น คงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้
สวัส ดิ ก ารในระยะสั้ น โดยการจั ด ระบบประกั น สั งคมที่ เป็ น ระบบบ านาญแห่ งชาติ ให้
ครอบคลุ ม ผู้ สู งอายุ ทั้ งในและนอกระบบการจ้ างงาน รวมถึงผู้ อยู่ข้ างหลั งและผู้ พิ การ/
ไร้ความสามารถ
- ควรกาหนดนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทาง
สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุไปในระดับท้องถิ่น
- ควรกาหนดนโยบายในการติดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนินงานเป็นสมุดปก
ขาว (White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ
- ควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจโดยไม่แสวงหากาไร
- ควรกาหนดนโยบายประชาสั มพั นธ์ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ สิท ธิของผู้ สูงอายุและคุ้ มครองการ
เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เข้าใจง่ายและเป็นภาษาท้องถิ่น

แนวทางในการขับเคลื่อน
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3.

กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง
แนวทางในการขับเคลื่อน

ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เอง ตลอดจนชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยประสานกับกระทรวงสาธารณะสุข
- ควรวางระบบการท างานของหน่ ว ยงานราชการให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการกั น
เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อมั่น ขจัดอคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานของ
รัฐ
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรปรั บ ปรุ ง และแก้ ไขกฎหมายคุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าความรุ น แรงในครอบครั ว ให้ มี
เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุมากขึ้น และกาหนดให้มี
มาตรการในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการวางผังเมืองเฉพาะที่เป็นมิต รกับผู้สูงอายุในระดับ
กรมโยธาธิการ
เมื อ งหรื อ ท้ อ งถิ่ น โดยประสานงานกั บ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
และผังเมือง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงคมนาคม
- ควรกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
องค์กรปกครองส่วน
- ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการวางผังเมืองเฉพาะที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในระดับ
ท้องถิ่น / กรมส่งเสริมการ
เมืองหรือท้องถิ่น
ปกครองท้องถิ่น
- ควรกาหนดนโยบายในการติดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนินงานเป็นสมุดปก
ขาว (White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ
- ควรกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
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3. กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง
แนวทางในการขับเคลื่อน

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทาง
สังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้กากับดูแลและสนับสนุน
งบประมาณ
- ควรประสานความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ท้องถิน่
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรมีการจัดโครงการชุบชีวิตชุมชน หรือเมือง หรือนคร (Revitalization of Community
or Town or City) ที่เน้นการสร้างงานในชุมชนหรือในท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุ อานวยความ
องค์กรปกครองส่วน
สะดวกในการเดินทาง ในการอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ
ท้องถิ่น / กรมส่งเสริมการ
- ควรปฏิรูประบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึง
ปกครองท้องถิ่น
เพื่อลดความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
- ควรขับเคลื่อนระบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (Self-care) ให้ป ระชาชนสามารถดูแล
ตนเองได้
- ควรส่งเสริมรูปแบบการให้บริการแบบเชิงรุกมากขึ้นและทั่วถึงยิ่งขึ้น
- ควรส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง (Self-care) โดยหน่วยบริการต้องเป็นผู้ให้
ความรู้แก่ประชาชน
- ควรปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรด้านสุขภาพให้มีจิตใจรักงานบริการและความเห็นอก
เห็นใจต่อผู้มารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ด้านการคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม
- ควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดทาบริการให้ความช่วยเหลือและการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
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4. กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

-

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง

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

ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายการประกันความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้สวัสดิการ
ในระยะสั้น โดยการจัดระบบประกันสังคมที่เป็นระบบบานาญแห่งชาติให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้ง
ในและนอกระบบการจ้างงาน รวมถึงผู้อยู่ข้างหลังและผู้พิการ/ไร้ความสามารถ
- ควรกาหนดนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทางสังคม
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุไปในระดับท้องถิ่น
- ควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจโดยไม่แสวงหากาไร
- ควรประสานความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น
- ควรกาหนดนโยบายประชาสัมพั นธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจง่าย
และเป็นภาษาท้องถิ่น
- ควรกาหนดนโยบายในการติดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนินงานเป็นสมุดปกขาว
(White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ
- ควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะของการ
ดาเนินธุรกิจเพื่อการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้สูงอายุโดยไม่แสวงหากาไร

แนวทางในการขับเคลื่อน
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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4.

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง

-

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์

ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรออกระเบี ยบเพื่ อวางเกณฑ์ มาตรฐานและกลไกการกากับ ดูแลมาตรฐานในการดูแ ล
ผู้สูงอายุระยะยาว โดยประสานกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม
- ควรออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เอง ตลอดจนชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
- ควรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึง
เพื่อลดความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
- ควรขับเคลื่อนระบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (Self-care) ให้ป ระชาชนสามารถดูแล
ตนเองได้
- ควรปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรด้านสุขภาพให้มีจิตใจรักงานบริการและความเห็นอก
เห็นใจต่อผู้มารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
- ควรส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง (Self-care) โดยหน่วยบริการต้องเป็นผู้ให้
ความรู้แก่ประชาชน
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรปรั บ ปรุ ง และแก้ ไขกฎหมายคุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าความรุ น แรงในครอบครั ว ให้ มี
เจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุมากขึ้น และกาหนดให้มี
มาตรการในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม
- ควรตรากฎหมายเพื่อกากับดูแลและตรวจสอบผู้ดูแลและให้ความยินยอมในการจัดการ
ทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่บกพร่องด้านความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียหรือ เสื่อม
สิทธิ โดยประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน เช่น กรมที่ดิน สถาบัน
การเงิน

แนวทางในการขับเคลื่อน
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กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์

5. กระทรวงสาธารณสุข

4.

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

-

กรมกิจการผู้สูงอายุ
(คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ)

การเคหะแห่งชาติ

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรวางระบบการทางานของหน่วยงานราชการให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกัน เพื่อให้การ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารให้ผู้สูงอายุเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับสิทธิของตน
อย่างทั่วถึง ถูกต้องและเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการให้คาปรึกษา
- ควรปรับ ปรุ ง ส่ งเสริ ม ให้ หน่ วยงานราชการและบุ ค ลากรของรั ฐมี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ ดี
เหมาะสม ในการให้บริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อมั่น ขจัดอคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรองการ
เข้าถึงสิ ท ธิของผู้ สู งอายุ ในการได้ รับ บริการทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข โดยประสานกั บ
กระทรวงการคลัง
- ควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดทาบริการในด้านการดูแล
ผู้สูงอายุในระยะยาว โดยรัฐเป็นผู้วางเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการกากับดูแลมาตรฐาน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในลักษณะการดาเนิน
ธุรกิจโดยไม่แสวงหากาไร
- ควรกาหนดนโยบายการประกันความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้สวัสดิการ
ในระยะสั้น โดยการจัดระบบประกันสังคมที่เป็นระบบบานาญแห่งชาติให้ ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้ง
ในและนอกระบบการจ้างงาน รวมถึงผู้อยู่ข้างหลังและผู้พิการ/ไร้ความสามารถ
- ควรกาหนดนโยบายในการติดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนินงานเป็นสมุดปกขาว
(White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ

แนวทางในการขับเคลื่อน
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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5. กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

-

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายประชาสั มพั นธ์ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ สิท ธิของผู้ สูงอายุและคุ้ มครองการ
เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่
เข้าใจง่ายและเป็นภาษาท้องถิ่น
- ควรกาหนดนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้ างงาน ความมั่นคงทาง
สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุไปในระดับท้องถิ่น
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรอง
การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยประสาน
กับกระทรวงการคลัง
- ควรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึง
เพื่อลดความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
- ควรวางระบบความเชื่ อ มโยงของข้ อ มู ล การดู แ ลรั ก ษาผู้ สู ง อายุ ร ายบุ ค คล (Personal
health record) เพื่อลดปัญหาผู้สูงอายุได้รับยาซ้าซ้อน
- ควรขับเคลื่อนระบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (Self-care) ให้ป ระชาชนสามารถดูแล
ตนเองได้
- ควรมีรูปแบบการให้บริการแบบเชิงรุกมากขึ้นและทั่วถึงยิ่งขึ้น
- ควรปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรด้านสุ ขภาพให้มีจิตใจรักงานบริการและความเห็นอก
เห็นใจต่อผู้มารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
- ควรส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง (Self-care) โดยหน่วยบริการต้องเป็นผู้ให้
ความรู้แก่ประชาชน
- ควรส่ งเสริม ให้ ผู้ สู งอายุ เชื่ อมั่ น ขจัด อคติ ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ย วกั บ การให้ บ ริก ารของหน่ วยงาน
ของรัฐ

แนวทางในการขับเคลื่อน
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7.

6. สานักนายกรัฐมนตรี

5. กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

สานักงานตารวจแห่งชาติ
(หน่วยงานขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี)

สานักงาคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

-

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ควรออกกฎหมายเพื่อวางระบบรองรับการดูแลระยะยาวโดยประสานกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทย
- ควรออกระเบียบเพื่อวางเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการกากับดูแลมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว โดยประสานกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายประชาสัมพั นธ์ให้ข้อมูลเกี่ ยวกับ สิทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจง่าย
และเป็นภาษาท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรกาหนดนโยบายการกาหนด เส้นขีดรายได้ขั้นต่า (Minimum Income Threshold) เพื่อเป็น
เกณฑ์กาหนดอัตราเบี้ยประกันสังคมและการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้ ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้มีเจตนารมณ์
หรือความมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุมากขึ้น และกาหนดให้มีมาตรการในการ
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม
- ควรกาหนดขั้นตอนในกระบวนพิจารณาคดีในชั้นต่าง ๆ ให้คานึงถึงความเปราะบางของสภาพ
จิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทาละเมิด โดยอาจใช้วิธีเดียวกับการสอบสวน และการดาเนินคดีกับ
เด็กและเยาวชนโดยประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ควรตรากฎหมายเพื่อกากับดูแลและตรวจสอบผู้ดูแลและให้ความยินยอมในการจัดการทรัพย์สิน
ของผู้ สู งอายุ ที่ บ กพร่องด้ านความสามารถในเรื่องที่ เกี่ย วข้องกับ การเสี ย หรือเสื่ อมสิ ท ธิ โดย
ประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน เช่น กรมที่ดิน สถาบันการเงิน

แนวทางในการขับเคลื่อน
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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8. กระทรวงยุติธรรม

7.

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

-

สานักงานตารวจแห่งชาติ
(หน่วยงานขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี)

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรวางระบบการทางานของหน่วยงานราชการให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกัน เพื่อให้การ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารให้ผู้สูงอายุเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับ สิทธิของตน
อย่างทั่วถึง ถูกต้องและเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการให้คาปรึกษา
- ควรปรับ ปรุ ง ส่ งเสริ ม ให้ หน่ วยงานราชการและบุ ค ลากรของรั ฐมี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ ดี
เหมาะสม ในการให้บริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้มีเจตนารมณ์
หรือความมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุมากขึ้น และกาหนดให้มีมาตรการในการ
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม
- ควรกาหนดขั้นตอนในกระบวนพิจารณาคดี ในชั้นต่าง ๆ ให้คานึงถึงความเปราะบางของสภาพ
จิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทาละเมิด โดยอาจใช้วิธีเดียวกับการสอบสวน และการดาเนินคดีกับ
เด็กและเยาวชน โดยประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ควรตรากฎหมายเพื่อกากับดูแลและตรวจสอบผู้ดูแลและให้ความยินยอมในการจัดการทรัพย์สิน
ของผู้ สู งอายุ ที่ บ กพร่องด้ านความสามารถในเรื่องที่ เกี่ย วข้องกับ การเสี ย หรือเสื่ อมสิ ท ธิ โดย
ประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน เช่น กรมที่ดิน สถาบันการเงิน
- ควรวางระบบการทางานของหน่วยงานราชการให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกัน เพื่ อให้การ
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ควรกาหนดนโยบายพัฒ นาระบบกระบวนการยุติ ธรรมทางเลือกให้ เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่ ม
ผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
- ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารให้ผู้สูงอายุเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับสิทธิของตน
อย่างทั่วถึง ถูกต้องและเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการให้คาปรึกษา

แนวทางในการขับเคลื่อน
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9

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. กระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการระดับ
กระทรวง

-

-

ส่วนราชการสังกัด
กระทรวง
ด้านการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
- ควรปรับปรุง ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการและบุคลากรของรัฐมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี
เหมาะสม ในการให้บริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
- ควรส่ งเสริม ให้ ผู้ สู งอายุ เชื่ อมั่ น ขจัด อคติ ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ย วกั บ การให้ บ ริก ารของหน่ วยงาน
ของรัฐ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ควรก าหนดนโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เป็ น มิ ต รต่ อ ผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ภายในที่ อ ยู่ อ าศั ย และ
ภายนอกที่อยู่อาศัย

แนวทางในการขับเคลื่อน
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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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 อนแบบบูรณาการระหว่างหน่ ว ยงาน แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ซึ่งเป็ น
หน่วยงานที่มีบทบาทและอานาจหน้าที่ในการจัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศเสนอต่อรั ฐ สภาและคณะรั ฐ มนตรี และเผยแพร่ ต่อประชาชน รวมทั้งการส่ งเสริม และสนับ สนุ น 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 เจนมากยิ่งขึ้ 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. ควรจัดทาสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ อาจจะพิจารณาจากการคุ้มครอง
สิทธิภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หรือ หลักการสาหรับผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ โดย
วิธีการสารวจรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือรวบรวมจากสถิติข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ หรือ กระทรวงยุ ติธรรม องค์กร/มูล นิธิเอกชน 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

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :11
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