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 บทคัดยอ
 ในบทความน้ี ผูเขยีนไดนาํเสนอกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัผูสงูอาย ุรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  
กฎหมายสขุภาพแหงชาติ กฎหมายอาญา   กฎหมายผูสงูอาย ุและกฎหมายวาดวยการสาธารณสขุ  โดยกฎหมาย
วาดวยผูสูงอายไุดมีการบังคับใชมาแลวรวม ๓ ฉบับ เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะในบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิของผูสูงอาย ุซ่ึงฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอมาไดมีการแกไขเพ่ิมเติมเปนพระราชบัญญัติผูสูงอาย ุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับท่ี ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังน้ี เพราะสภาพสังคมของประเทศไทยในปจจุบันไดเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ รัฐบาลจึงมีนโยบาย
และมาตรการในการดูแลผูสูงอายท่ีุมีรายไดนอย ตลอดจนปรับปรุงการเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุนผูสูงอายุ
จากผูมหีนาทีเ่สียภาษ ีรวมทัง้การยกเวน ลดหยอน คนืเงนิบาํรงุ และกรณทีีต่องเสยีเงนิเพิม่ดวย

Abstract
 In this article, a number of laws related to the elderly are presented: 
Constitution of the Kingdom of Thailand, National Health Law, Criminal Law, Elderly 
Law, and Public Health Law. The Elderly Act, B.E. 2546, has been amended for three 
versions, to comply with the updated versions of the Constitution of the Kingdom of 
Thailand, related to the rights of the elderly. The first version of The Elderly Act, B.E. 2546,
was later amended to the Elderly Act (No. 2) B.E. 2553, and The Elderly Act (No. 3) 
B.E. 2560. As Thailand enters the ageing society, the government has implemented 
policies and measures to take care of low-income elderly, as well as improving 
the collection of funds from the taxpayers, and exemptions, reduction, or refund, 
including those having to pay an increased amount for contribution to the fund.

ั 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.©ÑμÃÊØÁ¹ ¾Ä²ÔÀÔÞâÞñ

“กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ”   
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๑. ความเปนมาของกฎหมายวาดวยผูสูงอายุ
   ผูเขียนจะนําเสนอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ โดยมีประเด็นการศึกษา ไดแก กฎหมาย
ทีเ่กีย่วของกบัผูสงูอาย ุแนวปฏิบติัในการคุมครองผูสงูอาย ุและทศิทางอนาคตของการคุมครองผูสงูอายุ 
โดยกฎหมายเฉพาะฉบับแรก คอื “พระราชบัญญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖” ไดมกีารบงัคบัใชมาแลว ๓ ฉบบั
 เพือ่ใหสอดคลองกับบทบัญญติัเกีย่วกับสทิธิของผูสงูอายุตามท่ีรบัรองไวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
 โดยฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมเปนพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในขณะน้ันกําหนดให
บุคคลซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวย
ความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศกัดิศ์ร ีและความชวยเหลอืทีเ่หมาะสมจากรัฐ สทิธเิรือ่งเบีย้ยงัชีพ
ของผูสงูอายุ และหนาทีแ่ละอํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสงูอายุเพือ่ใหผูสงูอายุมสีทิธไิดรบั
เบี้ยยังชีพเปนรายเดือนอยางทั่วถึงและเปนธรรมจากรัฐ
   ดวยสภาพสังคมไทยไดเปล่ียนแปลงไปมากและเขาสูสงัคมผูสงูอายุ รฐับาลจึงมนีโยบายและ
มาตรการในการดูแลผูสูงอายุท่ีมรีายไดนอย โดยการใหเงนิชวยเหลือเพ่ือการยังชพีแกผูสงูอายุทีม่รีายไดนอย
เพื่อใหไดรับสวัสดิการที่จําเปน โดยกําหนดใหเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุนผูสูงอายุจากผูมีหนาท่ีเสียภาษี
สรรพสามิตในสวนที่เก่ียวกับสินคาสุราและยาสูบในอัตรารอยละ ๒ ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ
ตามกฎหมายวาดวยภาษสีรรพสามติ และใหผูมหีนาทีเ่สยีภาษดีงักลาวเปนผูมหีนาทีส่งเงนิบาํรงุกองทนุ 
และใหกรมสรรพสามติและกรมศลุกากรเปนผูดาํเนนิการเรยีกเกบ็เงนิบํารงุกองทนุเพือ่นาํสงเขากองทนุ 
และในปงบประมาณทีม่เีงนิบาํรงุกองทนุสงเขากองทนุเกนิ ๔,๐๐๐ ลานบาท ใหกรมกจิการผูสงูอายนุาํเงนิ
บํารุงกองทุนสวนท่ีเกินนั้นสงคลังเปนรายไดแผนดิน รวมทั้งกําหนดใหคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
จัดสรรเงินบํารุงกองทุนและเงินที่มีผูบริจาคเขากองทุนซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจายเปนเงินสงเคราะห
เพือ่การยงัชีพแกผูสงูอายทุีม่รีายไดนอย ตลอดจนกําหนดกรณีการไดรบัการยกเวน การลดหยอน การคืน
เงนิบาํรงุกองทนุ และกรณทีีต่องเสียเงนิเพิม่ รวมทัง้เพิม่บทกาํหนดโทษ และการเปรียบเทยีบคด ีนอกจากน้ี 
ยงัแกไขเพ่ิมเติมใหรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรกัษาการตามกฎหมายดวย เพือ่ใหสอดคลอง
กับการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวของ 
   อยางไรกต็าม ในปจจบุนัทัง้ภาครฐัและภาคสงัคมไดเหน็ถงึความสาํคญัเกีย่วกบัการจายเงนิ
สวสัดิการแกผูสงูอายทุีมี่รายไดนอย รวมท้ังขอจํากดัของกฎหมายเก่ียวกบับาํนาญ จงึมขีอเสนอแนะท่ีจะ
ปรบัเปล่ียนวิธีการจายและอัตราการจายเงิน  ตลอดจนเปล่ียนช่ือของพระราชบัญญตัผิูสงูอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖
ซึ่งจะเสนอเปน “รางพระราชบัญญัติผูสูงอายุและบํานาญพื้นฐานแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” เขาสู
การพิจารณาของรัฐสภาตอไป

๒. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ
 ตามบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑ บททัว่ไป

มาตรา ๔ ไดกาํหนดให “ศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุย สทิธเิสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรบั
ความคุมครอง และปวงชนชาวไทยยอมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน” และในหมวด ๓
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สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มีบทบัญญัติเก่ียวกับผูสูงอายุกําหนดไวในมาตรา ๒๗ วรรคสาม
และวรรคส่ีวา “การเลือกปฏิบติัโดยไมเปนธรรมตอบคุคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเร่ืองถ่ินกําเนิด 
เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิ
หรอืสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืงอันไมขดัตอบทบญัญตัแิหง
รฐัธรรมนญู หรอืเหตอุืน่ใด จะกระทํามไิด รวมทัง้มาตรการท่ีรฐักาํหนดขึน้เพือ่ขจดัอปุสรรคหรือสงเสรมิ
ใหบคุคลสามารถใชสทิธหิรอืเสรภีาพไดเชนเดียวกับบคุคลอ่ืน หรอืเพือ่คุมครองหรอือํานวยความสะดวก
ใหแกเดก็ สตร ีผูสงูอาย ุคนพกิาร หรอืผูดอยโอกาส ยอมไมถอืวาเปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม…” 
จะเห็นไดวาในการคุมครองผูสูงอายุยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติไมเปนธรรม ซึ่งหมายความวา 
หนวยงานท้ังหลายพึงปฏิบัติแตกตางเพ่ือคุมครองหรืออํานวยความสะดวกแกบุคคลโดยเฉพาะแก
“ผูสูงอายุ”

 นอกจากน้ี ในหมวด ๖ แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา ๗๑ ยังกําหนดให “รัฐพึงเสริมสราง
ความเขมแขง็ของครอบครัวอนัเปนองคประกอบพ้ืนฐานทีส่าํคญัของสงัคม จดัใหประชาชนมีทีอ่ยูอาศัย
อยางเหมาะสม สงเสรมิและพฒันาการสรางเสรมิสขุภาพเพือ่ใหประชาชนมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงและมจีติใจ
เขมแขง็ รวมตลอดทัง้สงเสรมิและพฒันาการกฬีาใหไปสูความเปนเลศิและเกดิประโยชนสงูสดุแกประชาชน
รวมทั้งรัฐพึงสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนพลเมืองที่ด ีมีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น 
รฐัพึงใหความชวยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสงูอายุ คนพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงชีวติ
ไดอยางมีคณุภาพ และคุมครองปองกันมใิหบคุคลดงักลาวถกูใชความรนุแรงหรอืปฏบิตัอิยางไมเปนธรรม 
รวมตลอดทั้งใหการบําบัด ฟนฟู และเยียวยาผูถูกกระทําการดังกลาว และในการจัดสรรงบประมาณ 
รัฐพึงคํานึงถึงความจําเปนและความตองการที่แตกตางกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ 
เพื่อความเปนธรรม”

สาํหรบัดานการสาธารณสขุกม็บีทบญัญตักิาํหนดไวในหมวด ๕ หนาท่ีของรฐั มาตรา ๕๕ ซึง่
กาํหนดวา “รฐัตองดําเนินการใหประชาชนไดรบับริการสาธารณสุขท่ีมปีระสิทธิภาพอยางท่ัวถึง เสริมสราง
ใหประชาชนมคีวามรูพืน้ฐานเกีย่วกบัการสงเสรมิสขุภาพและการปองกนัโรค และสงเสรมิและสนบัสนนุ
ใหมีการพฒันาภมูปิญญาดานแพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสงูสดุ โดยบรกิารสาธารณสขุตองครอบคลมุ
การสงเสรมิสุขภาพ การควบคมุ และปองกันโรค การรกัษาพยาบาล และการฟนฟสูขุภาพดวย ซึง่รฐัตอง
พฒันาการบรกิารสาธารณสขุใหมคีณุภาพและมมีาตรฐานสงูขึน้อยางตอเนือ่ง” จะเหน็ไดวาการพฒันา
บรกิารสาธารณสขุเปนสิง่จาํเปนสาํหรบัทกุคนรวมทัง้ผูสงูอายดุวย ประกอบกับมาตรา ๕๖ ยงักาํหนดให
“รัฐตองจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน
อยางทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน...”
   ทัง้นี ้ เพือ่ปองกนัการทอดทิง้และความรุนแรงอนัเกดิแกผูสงูอาย ุ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๐๗๒ ไดบัญญัติให “ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลผูซึ่งพึ่งตนเองไมได 

      ๒แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐.
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เพราะอายุ ความปวยเจบ็ กายพกิารหรือจติพกิาร ทอดทิง้ผูซึง่ตองพึง่ตนเองไมไดเสยี โดยประการท่ีนาจะ
เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ” และมาตรา ๓๙๘๓  ไดบัญญัติให “ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการทารุณ
ตอเดก็อายไุมเกนิ ๑๕ ป คนปวยหรอืคนชรา ซ่ึงตองพึง่ผูนัน้ในการดํารงชพีหรอืการอืน่ใด ตองระวางโทษ
จาํคกุไมเกิน ๑ เดอืน หรอืปรบัไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั” สวนในกรณทีีผู่สงูอายถุกูทาํราย
จะมีบทบัญญัติที่เก่ียวของกับความผิดตอรางกายในฐานตาง ๆ  ไดแก มาตรา ๒๙๕ ความผิดฐานทําราย
รางกาย มาตรา ๒๙๗ ความผดิฐานทาํรายรางกายเปนเหตใุหไดรบัอนัตรายสาหสั มาตรา  ๓๙๐ ความผดิ
ฐานประมาทเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ มาตรา ๓๙๑ ความผิดฐานทํารายแตไมถึงกับ
เปนเหตุใหเกดิอันตรายแกกายหรอืจติใจ และความผิดตอชวีติ ไดแก มาตรา  ๒๘๘ ความผดิฐานเจตนาฆา 
มาตรา ๒๙๐ ความผิดฐานทํารายเปนเหตุใหถึงแกความตาย และมาตรา ๒๙๑ ความผิดฐานประมาท
เปนเหตุใหถึงแกความตาย
   อีกทั้งในการคุมครองผูสูงอายุจะมีบทบัญญัตใินกฎหมายฉบับตาง ๆ กําหนดไว ที่สําคัญคือ 
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแตละฉบับมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
   พระราชบัญญตัสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑ สทิธแิละหนาท่ีดานสขุภาพ มาตรา ๖
วรรคสอง กําหนดวา “สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอยโอกาสในสังคมและกลุมคนตาง ๆ 
ทีมี่ความจาํเพาะในเรือ่งสขุภาพตองไดรบัการสรางเสรมิและคุมครองอยางสอดคลองและเหมาะสมดวย”

พระราชบัญญัตผิูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึง่เปนกฎหมายเฉพาะท่ีคุมครองดแูลและรับรองสทิธิ
ของผูสงูอายุ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนท่ี ๑๓๐ ก หนา ๑ วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖
โดยมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เปนตนไป ผูรักษาการ คือ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๒๔ มาตรา ตอมาในป 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดมกีารแกไขเพิม่เตมิโดย “พระราชบัญญตัผิูสงูอายุ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงเหตผุล
ในการแกไขเพราะรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓ กาํหนดใหบคุคล
ซึง่มีอายเุกนิ ๖๐ ปบรบิรูณและไมมรีายไดเพยีงพอแกการยงัชพี มสีทิธไิดรบัสวัสดกิาร  สิง่อํานวยความสะดวก
อนัเปนสาธารณะอยางสมศักดิศ์ร ีและความชวยเหลอืท่ีเหมาะสมจากรฐั บทบญัญติัเกีย่วกับอาํนาจหนาที่
ของคณะกรรมการผูสงูอายแุหงชาต ิสทิธเิรือ่งเบีย้ยงัชพีของผูสงูอาย ุและอาํนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
บรหิารกองทนุผูสูงอาย ุเพือ่ใหผูสงูอายมุสีทิธไิดรบัเบีย้ยงัชพีเปนรายเดอืนอยางท่ัวถงึและเปนธรรมจากรฐั 
ตอมาในป  พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมกีารแกไขเพ่ิมเตมิอกีครัง้โดย “พระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ดวยเหตผุลทีว่า ปจจบุนัประเทศไทยไดเขาสูสงัคมผูสงูอาย ุ รฐับาลจงึมนีโยบายและมาตรการในการดแูล
ผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอยโดยการใหเงินชวยเหลือเพ่ือการยังชีพแกผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอย เพ่ือใหไดรับ

      ๓แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘.
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บทความทางวิชาการ

๔๑๔๑๔๑

สวัสดิการท่ีจําเปน แตเน่ืองจากกองทุนผูสูงอายุท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนใชจายเก่ียวกับการคุมครอง 
การสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายท่ีุมีรายไดไมเพียงพอตอการดําเนินการในเร่ืองดังกลาว จึงไดเพ่ิม
บทบัญญัติเร่ืองการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพแกผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอย และบทบัญญัติเก่ียวกับ
ทีม่าของเงินกองทุนเพ่ือใหรวมถึงเงินบาํรงุกองทุนทีไ่ดรบัจากผูมหีนาทีเ่สยีภาษีสรรพสามิตในสวนท่ีเกีย่วกับ
สนิคาสรุาและยาสูบตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต โดยใหเรยีกเก็บเงนิบาํรงุกองทุนจากผูมหีนาที่
เสยีภาษสีรรพสามติในสวนทีเ่กีย่วกบัสนิคาสรุาและยาสบู กาํหนดใหคณะกรรมการผูสงูอายแุหงชาตจิดัสรร
เงินบาํรงุกองทุน และเงินทีม่ผีูบรจิาคเขากองทุนซ่ึงมวัีตถปุระสงคเพือ่จายเปนเงนิสงเคราะหเพือ่การยังชพี
แกผูสงูอายทุีม่รีายไดนอยสาํหรบัจายเปนเงนิสงเคราะหดงักลาว กาํหนดกรณกีารไดรบัการยกเวน ลดหยอน
หรอืคนืเงนิบาํรงุกองทนุ และกรณท่ีีตองเสยีเงนิเพิม่ รวมทัง้เพิม่บทกําหนดโทษ และการเปรยีบเทยีบคดี
และแกไขเพ่ิมเติมใหรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูรกัษาการตามกฎหมายดวย เพ่ือใหสอดคลองกับ
การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวของ ซึ่งสาระของกฎหมายดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
   ๑) กาํหนดบทนยิามคาํวา “ผูสงูอาย”ุ “กองทนุ” “คณะกรรมการ” และ “รฐัมนตรผีูรบัผดิชอบ”
   ๒) กาํหนดใหม ี“คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กผส.” ประกอบดวย
    (๑)  นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
    (๒)  รฐัมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย เปนรองประธาน 
กรรมการ คนที่หนึ่ง
    (๓) ประธานสมาคมสภาผูสงูอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถมัภสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เปนรองประธานกรรมการ คนที่สอง
    (๔) ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงการตางประเทศ ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลดักระทรวงสาธารณสุข  ปลดักรงุเทพมหานคร   ผูอาํนวยการสํานกังบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิประธานสภาสงัคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ
และเลขาธิการสภากาชาดไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง
    (๕)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนองคกรเอกชนท่ีเกี่ยวของ
กบังานในดานการคุมครอง การสงเสรมิ และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสงูอายุ
จํานวนไมเกิน ๕ คน
    (๖)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกิน ๕ คน 
    ใหผูอาํนวยการสาํนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพกิาร
และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการและเลขานุการ และ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพกิารและผูสูงอาย ุกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย และผูอาํนวยการ
สถาบันเวชศาสตรผูสูงอาย ุกรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข เปนผูชวยเลขานุการ 
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กฎหมายท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ

๔๒๔๒๔๒

   ๔) กําหนดใหคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปน้ี
    (๑)  กําหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน 
สถานภาพ บทบาท และกจิกรรมของผูสงูอาย ุ โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีทัง้นี ้ตองสงเสรมิ
และสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวไดมีสวนรวมในการชวยดูแลผูสูงอายุ
    (๒)  กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลัก ตลอดจนประสานงาน ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกลาว
    (๓)  พจิารณาใหการสนบัสนนุและชวยเหลอืกจิกรรมของหนวยงานของรฐัและภาคเอกชน
เกี่ยวกับการสงเคราะหและการพัฒนาผูสูงอายุ
    (๔)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการ
กองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
    (๕)  กาํหนดระเบียบเกีย่วกบัการพจิารณาอนมุตักิารจายเงนิเพือ่การคุมครอง การสงเสรมิ
การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ
    (๖)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
    (๗)  กําหนดระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
    (๘)  กําหนดระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
    (๙)  เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การคุมครองการสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ
    (๑๐) เสนอรายงานสถานการณเกีย่วกบัผูสงูอายขุองประเทศตอคณะรฐัมนตรอียางนอย
ปละ ๑ ครั้ง
    (๑๑) พจิารณาเร่ืองอืน่ใดเก่ียวกับผูสงูอายตุามทีพ่ระราชบัญญตัน้ีิหรอืกฎหมายอ่ืนบญัญตัิ
ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   ๕) กาํหนดใหสาํนกัสงเสรมิและพทิกัษผูสงูอาย ุสาํนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเดก็ 
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
มีหนาทีแ่ละอํานาจดาํเนนิการตาง ๆ เก่ียวกบัการคุมครอง การสงเสรมิ และการสนบัสนนุทีเ่กีย่วของกบั
ผูสงูอาย ุและรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และใหมีหนาที่และอํานาจ
ตามท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนด 
   ๖) กาํหนดใหผูสูงอายมุสีทิธไิดรบัการคุมครอง การสงเสรมิ และการสนบัสนุนในดานตาง ๆ  ดงัน้ี
    (๑)  การบรกิารทางการแพทยและการสาธารณสขุทีจ่ดัไวโดยใหความสะดวกและรวดเรว็
แกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ
    (๒)  การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
    (๓)  การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม
    (๔)  การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะ
เครือขายหรือชุมชน
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    (๕)  การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น
    (๖)  การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
    (๗)  การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ
    (๘)  การชวยเหลือผูสงูอายุซ่ึงไดรบัอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถกูแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
    (๙)  การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดีหรอืในทางการแกไข
ปญหาครอบครัว
    (๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง
    (๑๑) การจายเงินเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนอยางทั่วถึงและเปนธรรม
    (๑๒) การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุที่มีรายไดนอย
    (๑๓) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี
    (๑๔) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
   ๗)  กาํหนดใหการเรียกรองสทิธหิรอืการไดมาซึง่สทิธหิรอืประโยชนของผูสงูอายตุามพระราช
บัญญัตินี้ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ผูสูงอายุจะไดรับตามที่บัญญัติไวในกฎหมายอื่น 
   ๘) กําหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ” เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับ
การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้
   ๙) กําหนดใหกองทุนผูสูงอายุ ประกอบดวย เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให เงินบํารุง
กองทุนที่ไดรับจากผูมีหนาที่เสียภาษีสรรพสามิต เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป เงินหรือ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ เงินหรือ
ทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น และดอกผลที่เกิด
จากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
   ๑๐) กําหนดใหเงินและดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนไมตองนําสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน
   ๑๑) กาํหนดใหเรยีกเกบ็เงนิบาํรงุกองทนุจากผูมหีนาทีเ่สยีภาษสีรรพสามติในสวนทีเ่ก่ียวกับ
สินคาสุราและยาสูบในอัตรารอยละ ๒ ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายวาดวยภาษี
สรรพสามติ และใหผูมหีนาทีเ่สียภาษีดงักลาวเปนผูมหีนาทีส่งเงนิบาํรงุกองทุนพรอมกบัชาํระภาษีสรรพสามติ
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด ทั้งนี้ ใหกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร
เปนผูดําเนินการเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุนดังกลาวเพื่อนําสงเขากองทุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกาํหนดโดยไมตองนาํสงคลงัเปนรายไดแผนดนิ และเพือ่ประโยชนในการเรียกเกบ็เงนิ
บาํรงุกองทนุใหถอืวาเงนิบาํรงุกองทนุเปนภาษแีตไมใหนาํไปรวมคาํนวณเปนมลูคาของภาษ ีอยางไรกด็ี 
ในกรณทีีป่งบประมาณใดมเีงนิบาํรุงกองทนุสงเขากองทนุเกิน  ๔,๐๐๐ ลานบาท ใหกรมกิจการผูสงูอายุ
นําเงินบํารุงกองทุนสวนที่เกินนั้นสงคลังเปนรายไดแผนดินภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่กองทุนไดรับ
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   ๑๒) กาํหนดใหคณะกรรมการผูสงูอายแุหงชาตจิดัสรรเงนิบาํรงุกองทนุทีไ่ดรบัจากผูมหีนาท่ี
เสยีภาษีสรรพสามิต และเงินทีม่ผีูบรจิาคเขากองทุน ซ่ึงมวีตัถปุระสงคเพือ่จายเปนเงินสงเคราะหเพือ่การยังชีพ
แกผูสูงอายทุีม่รีายไดนอย สาํหรบัจายเปนเงนิสงเคราะหเพือ่การยงัชพีแกผูสงูอายทุีม่รีายไดนอย  โดยคณุสมบตัิ
ของผูสูงอายุที่มีรายไดนอยและการจัดสรรเงินดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติกําหนด
   ๑๓) กําหนดใหกรณีที่ผูมีหนาท่ีเสียภาษีสรรพสามิตในสวนท่ีเก่ียวกับสินคาสุราและยาสูบ
ตามกฎหมายวาดวยภาษสีรรพสามิตไดรบัการยกเวน ลดหยอน หรอืคนืภาษ ีใหไดรบัการยกเวน ลดหยอน
หรอืคนืเงนิบาํรงุกองทนุดวยตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงักําหนด และในกรณีทีผู่มหีนาที่
สงเงนิบํารงุกองทุนไมสงเงนิบาํรงุกองทนุหรอืสงภายหลงัระยะเวลาท่ีกาํหนด หรอืสงเงนิบาํรงุกองทนุไมครบ
ตามจาํนวนทีต่องสง ใหเสยีเงนิเพิม่ในอตัรารอยละ ๒ ตอเดอืนของจาํนวนเงนิทีไ่มสงหรอืสงภายหลงัระยะ
เวลาท่ีกําหนดหรือจํานวนเงินทีส่งขาดไป แลวแตกรณ ีนบัแตวนัครบกําหนดสงจนถึงวนัท่ีสงเงนิบํารุงกองทนุ 
แตเงินเพิ่มที่คํานวณไดมิใหเกินจํานวนเงินบํารุงกองทุนและใหถือวาเงินเพิ่มนี้เปนเงินบํารุงกองทุนดวย
   ๑๔) กาํหนดใหผูมีหนาทีส่งเงนิบาํรงุกองทนุทีม่เีจตนาหลกีเลีย่งหรอืพยายามหลกีเลีย่งไมสง
เงินบํารุงกองทุน หรือสงเงินบํารุงกองทุนไมครบตามจํานวนท่ีตองสง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป 
หรอืปรบัตัง้แต ๕ - ๒๐ เทาของเงินบาํรงุกองทนุทีจ่ะตองนาํสง หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั ในกรณทีีผู่กระทาํความผิด
เปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการหรือการกระทําของกรรมการ 
หรอืผูจดัการ หรอืบคุคลใดซ่ึงรบัผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิคุคลน้ัน หรอืในกรณีทีบ่คุคลดังกลาว
มีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการ และละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลน้ัน
กระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย อยางไรก็ดี ถาอธิบดี
กรมสรรพสามิตหรือผูไดรบัมอบหมายเห็นวาผูตองหาไมควรไดรบัโทษถึงจาํคกุ ใหมอีาํนาจเปรียบเทยีบได
   ๑๕) กําหนดใหผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุนมีสิทธินําไปลดหยอนในการคํานวณ
ภาษเีงนิได หรือไดรบัการยกเวนภาษีสาํหรบัทรพัยสนิทีบ่รจิาค แลวแตกรณ ีทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร
และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 
   ๑๖) กําหนดใหผูอุปการะเล้ียงดูบุพการีซึ่งเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ
มสีทิธไิดรับการลดหยอนภาษี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร 

 ๑๗) กําหนดใหมี “คณะกรรมการบริหารกองทุน” คณะหน่ึงประกอบดวย ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  เปนประธานกรรมการ  ผูอํานวยการสํานกังานสงเสริมสวัสดภิาพ
และพทิกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส  คนพกิาร  และผูสงูอาย ุ เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้ง
จาํนวน ๕ คน โดยในจํานวนน้ีตองเปนผูแทนองคกรของผูสงูอายุจาํนวน ๑ คน ผูแทนองคกรเอกชนท่ีเก่ียวของ
กบังานในดานการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสงูอายุ
จาํนวน ๑ คน และผูมคีวามรูความเชีย่วชาญในการระดมทนุจาํนวน ๑ คน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ เปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
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     (๑) บริหารกองทุน รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนและการจัดการ
กองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติกําหนด
     (๒) พจิารณาอนมุตักิารจายเงนิ เพือ่การคุมครอง การสงเสรมิ การสนบัสนนุ และการจดั
สวัสดิการแกผูสูงอายุ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติกําหนด
     (๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติกําหนด 
   ๑๘) กําหนดใหการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติกําหนด 
   ๑๙) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ตรวจสอบภายใน ๑๒๐ วนั นบัแตวนัสิน้ปบญัชทีกุป และใหสาํนกังานการตรวจเงินแผนดนิเปนผูสอบบญัชี
ของกองทนุทกุรอบปแลวทาํรายงานผลการสอบบญัชขีองกองทนุเสนอตอคณะกรรมการผูสงูอายแุหงชาติ
   ๒๐) กาํหนดใหนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลัง และรฐัมนตรวีาการกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้ และใหมอีาํนาจออกประกาศ
หรอืระเบยีบเพือ่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี ้ ทัง้นี ้ ในสวนทีเ่กีย่วกบัราชการของกระทรวงนัน้  และประกาศ
หรือระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 ๓. แนวปฏิบัติในการคุมครองผูสูงอายุ
   โดยทีก่ฎหมายเกีย่วกบัผูสงูอายไุดกอใหเกดิหนาทีแ่กเจาหนาทีท่ีจ่ะตองปฏบิตั ิซึง่ประเดน็ที่
สาํคญั ๆ ประกอบดวย เรือ่งสทิธิของผูสงูอายทุีไ่ดรบัการคุมครอง กองทนุผูสงูอาย ุและการดแูลผูสงูอายุ
โดยแตละประเด็นจะมีแนวปฏิบัติตามกฎหมายที่ตองดําเนินการ ดังนี้
   ๓.๑ สิทธิของผูสูงอายุที่ไดรับการคุมครอง ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน
ในดานตาง ๆ ดังนี้
    ๑) ดานการบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและ
รวดเรว็แกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ ในกรณีน้ีจะมี “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการ
ทางการแพทยและการสาธารณสขุทีจ่ดัไวโดยใหความสะดวกและรวดเรว็แกผูสงูอายเุปนกรณพีเิศษ 
พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที ่๒๗ เมษายน ๒๕๔๘ และ “ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การบริการทาง
การแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๔” ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ กําหนดใหหนวยบริการในระดับโรงพยาบาลของรัฐ และ
หนวยบริการในระดับโรงพยาบาลของกระทรวงกลาโหม แลวแตกรณี ตองใหบริการทางการแพทย
และการสาธารณสุขแกผูสูงอายุ โดยจัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับผูสูงอายุแยกจากผูรับบริการทั่วไป
ในแผนกผูปวยนอก รวมทัง้กาํหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบรกิารแกผูสงูอาย ุโดยปดประกาศไว
ใหชัดเจนและใหมีการประชาสัมพันธในระหวางใหบริการดวย
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กฎหมายท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ

๔๖๔๖๔๖

     ๒) ดานการศกึษา การศาสนา และขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอการดาํเนนิชวีติ จะมี
“ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขการคุมครอง การสงเสริม
การสนับสนุนผูสูงอายุในการศึกษา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต” ลงวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๕๔๗ กาํหนดใหจดัใหมกีารคุมครอง การสงเสริม การสนบัสนนุ ใหผูสงูอายไุดรบัการศกึษา
และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ดังนี้
      (๑) จัดบริการขอมูลขาวสารใหครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการทําฐานขอมูลทางการศึกษา การฝกอบรม สาํหรับผูสูงอายุ
      (๒) จัดบริการการศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหแกผูสูงอายุ
      (๓) สนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการสําหรับผูสูงอายุ
      (๔) สงเสริมใหหนวยงานสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือผูสูงอายุ
      (๕) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดศูนยการเรียนรูในชุมชนแกผูสูงอายุ
      (๖) คุมครองการผลิตสื่อความรูและสื่ออิเล็กทรอนิกสใหแกผูสูงอายุ
      (๗) จัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับผูสูงอายุในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถึงอุดมศึกษา
      (๘) สงเสริมและสนับสนนุใหมกีารผลิตงานวิจยัเพือ่เพ่ิมพนูองคความรูดานผูสงูอายุ
     ๓) ดานการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม จะมี “ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครองการสงเสริม และการสนับสนนุผูสูงอายุ
ในการประกอบอาชีพและฝกอาชีพที่เหมาะสม” ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ กําหนดใหการคุมครอง 
การสงเสรมิ และการสนบัสนนุ การประกอบอาชีพหรอืฝกอาชพีท่ีเหมาะสมสําหรบัผูสงูอาย ุใหดาํเนนิการ
ดังนี้
      (๑) ใหสํานักงานจัดหางานทุกแหงจัดใหมีเจาหนาที่ในการใหคําปรึกษา แนะนํา
เกี่ยวกับขอมูลขาวสาร ตลาดแรงงาน และบริการจัดหางานท่ีตรงตามความตองการของผูสูงอายุ
      (๒) จัดอบรมทักษะอาชีพหรือฝกอาชีพใหแกผูสูงอายุตามอัธยาศัย
      (๓) จดัใหมศีนูยกลางขอมลูทางการอาชพีและตาํแหนงงานสาํหรบัผูสงูอายเุปนการเฉพาะ
ณ สํานักงานจัดหางานทุกแหง
      (๔) จดัหาอาชีพทีเ่หมาะสมตามควรแกอตัภาพใหแกผูสงูอายุ ใหไดรบัสทิธปิระโยชน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
     ๔) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะ
เครือขายหรือชมุชน จะม ี“ประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย  เรือ่ง  กาํหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครองการสงเสริม และการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง
และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน” ลงวันท่ี 
๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๗ กาํหนดใหสาํนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเดก็  เยาวชน  ผูดอยโอกาส คนพิการ
และผูสูงอายุ กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาสังคมผูสูงอายุ
ในชุมชนใหสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง และใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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บทความทางวิชาการ

๔๗๔๗๔๗

จังหวัด สงเสริม สนับสนุนดานความรู ความเขาใจ การใหคําปรึกษา ตลอดจนทรัพยากรดานบุคลากร
และวสัดุอปุกรณ เพือ่ใหการดาํเนนิงานดานการพฒันาตนเองและการพฒันาสงัคมผูสงูอายใุนชมุชนเขมแข็ง
และสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง  รวมท้ังใหสาํนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจงัหวัด
และหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประสานงาน สงเสริม 
และสนับสนุนการเช่ือมโยงเครือขายงานดานการพัฒนาตนเองและการพัฒนาสังคมผูสูงอายุในชุมชน
ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ตลอดจนใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสรรหาและจัดทําทะเบียนผูสูงอายุซ่ึงเปนผู ที่มีความรู  
ความสามารถเปนภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการถายทอดภูมิปญญาแกสังคมตอไป
ทั้งนี้ ใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ 
จัดทําทะเบียนองคกรผูสูงอายุและองคกรท่ีทํางานดานผูสูงอายุ เพ่ือประโยชนในการประสานงาน
และสรางเครือขายในทุกระดับดวย
     ๕) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานท่ี 
ยานพาหนะหรอืการบรกิารสาธารณะอืน่  จะม ี“กฎกระทรวงกําหนดส่ิงอาํนวยความสะดวกในอาคาร
สาํหรบัผูพกิารหรอืทพุลภาพ และคนชรา” ลงวนัที ่๘ มถินุายน  ๒๕๔๘ ซึง่ออกโดยอาศัยอาํนาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหอาคารประเภทและลักษณะตามที่กําหนด อาทิ  
โรงพยาบาล ศนูยบรกิารสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารท่ีทาํการของราชการ สถานศึกษา หอสมุด
และพพิธิภณัฑสถานของรัฐ สถานขีนสงมวลชน เชน ทาอากาศยาน สถานรีถไฟ สถานรีถ ทาเทยีบเรอื 
สาํนกังาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกฬีา ศนูยการคา และหางสรรพสนิคาประเภทตาง ๆ  ตองจดั
ใหมีปาย ทางลาดและลฟิต บนัได ทางเขาอาคาร ทางเดนิระหวางอาคาร และทางเชือ่มระหวางอาคาร 
ประตหูองสวม และพืน้ผิวตางสัมผัส ทีส่ามารถอาํนวยความสะดวก ความปลอดภัย และเหมาะสมแกผูสงูอายุ
     ๖) การชวยเหลือคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม ในกรณีน้ีจะเห็นไดจาก
การกําหนดใหเก็บคาโดยสารครึ่งราคา หรือโดยสารรถไฟฟา (BTS) หรือรถไฟใตดิน (MRT) ฟรี ในวัน
ผูสูงอายุแหงชาติ เปนตน
     ๗) การยกเวนคาเขาชมสถานทีข่องรฐั  เชน  กาํหนดใหยกเวนคาเขาชมพพิธิภณัฑสถาน
แหงชาติ อุทยานแหงชาติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริแกผูสูงอายุ
     ๘) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง จะมี “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริมและ
การสนับสนุน การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการใหคําแนะนําปรึกษา ดําเนินการอื่น
ที่เกี่ยวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว” ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ กําหนดใหผูสูงอายุหรือ
ผูพบเห็นสามารถยื่นคํารองไดที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ 
และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด 
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กฎหมายท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ

๔๘๔๘๔๘

     ๙) การใหคาํแนะนาํ ปรกึษา ดาํเนนิการอืน่ทีเ่ก่ียวของในทางคดหีรอืในทางการแกปญหา
ครอบครัว จะม ี“ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรือ่ง การใหคาํแนะนาํ ปรกึษา และดาํเนนิการในสวน
ที่เกี่ยวของในทางคดีสําหรับผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๖” ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กําหนดให
กรมคุมครองสทิธิและเสรภีาพเปนหนวยงานหลกัในการดาํเนนิการใหบรกิารผูสงูอายดุวยความสะดวก
รวดเร็วเปนกรณีพิเศษเก่ียวกับการเผยแพรและใหความรูเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพตามท่ีกฎหมาย
กําหนดแกผูสูงอายุ รวมท้ังใหคําแนะนํา ปรึกษาทางกฎหมายและอรรถคดี ตลอดจนรับเรื่องรองทกุข
และดําเนินการใหความชวยเหลือทางกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
     ๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง จะมี 
“ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหม 
ใหผูสูงอายุตามความจําเปนอยางท่ัวถึง” ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘ กําหนดใหผูสูงอายุตามพระราช
บัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประสบปญหาความเดือดรอนและมีความจําเปนในเรื่องที่พักอาศัย
อาหาร หรือเครื่องนุงหม ไดรับความชวยเหลือตามวิธีการที่กําหนด โดยปญหาเรื่องที่พักอาศัย 
ใหเขามารับบริการในศูนยบริการผูสูงอายุ หรือเขาอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหคนชรา 
หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม สวนปญหาเรื่องอาหารและหรือเครื่องนุงหม ใหพิจารณาชวยเหลือเปนเงิน 
หรอือาหารและเคร่ืองนุงหม  แลวแตกรณ ีตามความจําเปนและเหมาะสม ไมเกนิวงเงนิครัง้ละ ๒,๐๐๐ บาท
และจะชวยไดไมเกนิ ๓ ครัง้ตอคนตอป โดยถอืตามปงบประมาณ ซึง่สามารถยืน่คาํรองไดทีก่รมพฒันา
สงัคมและสวัสดิการ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
     ๑๑) การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุที่มีรายไดนอย ปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ไดดาํเนนิการจายเงนิสงเคราะหเพือ่การยงัชพีแกผูสงูอายทุีม่คีณุสมบตัติามทีก่าํหนด 
เปนรายเดือนแบบขั้นบันได โดยผูสูงอายุ ๖๐ - ๖๙ ป จะไดรับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ - ๗๙ ป จะไดรับ 
๗๐๐ บาท อายุ ๘๐ - ๘๙ ป จะไดรบั ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปขึ้นไป จะไดรับ ๑,๐๐๐ บาท
     ๑๒)  การสงเคราะหในการจัดการตามประเพณี จะมี “ประกาศกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความม่ันคงของมนษุย เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขการคุมครอง การสงเสรมิ
และการสนับสนุน การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี” ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ 
กําหนดใหมีการชวยเหลือเปนเงินในการจัดการศพผู สูงอายุตามประเพณีรายละ ๒,๐๐๐ บาท 
ซึ่งสามารถย่ืนคํารองไดที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัด 
     ๑๓) การอื่นตามที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติประกาศกําหนด ในกรณีนี้จะมี 
“ประกาศกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง
การสงเสริม และการสนับสนุน ผูสูงอายุในการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกสถานที่ทองเที่ยว
และการจดักจิกรรมกฬีาและนนัทนาการ” ลงวนัที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๔๗ กําหนดใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ
ทั้งภาครัฐและเอกชนสงเสริมการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและใหสิทธิสําหรับผูสูงอายุทุกคน
ในสถานที่ทองเท่ียว หรือสนามกีฬา หรือสถานออกกําลังกายอื่น ๆ โดยดําเนินการกําหนดมาตรฐาน
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บทความทางวิชาการ

๔๙๔๙๔๙

การบริการและอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุในสถานที่ทองเที่ยว หรือสนามกีฬา หรือสถาน
ออกกําลังกายอ่ืน ๆ รวมท้ังดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน 
สนบัสนนุการใหบรกิารเพือ่อาํนวยความสะดวก ความปลอดภยั และลดอตัราคาเขาชม หรอืการเขารวม
กิจกรรม สําหรับผูสูงอายุในสถานที่ทองเที่ยว สนามกีฬา หรือสถานออกกําลังกาย
   ๓.๒ กองทุนผูสูงอาย ุตามบทบัญญัติมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กําหนดใหมีการจัดตั้ง “กองทุนผูสูงอายุ” ขึ้นในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส และผูสงูอาย ุเพือ่เปนทนุใชจายเกีย่วกบัการคุมครอง การสงเสรมิ และการสนบัสนนุผูสงูอายุ 
เชน ใหบรกิารกูยมืเงนิ ทนุประกอบอาชีพสาํหรบัผูสงูอาย ุประเภทรายบุคคล คนละไมเกนิ ๓๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายกลุม กลุมละไมเกนิ ๕ คน กลุมละไมเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และใหการสนบัสนนุเงนิอดุหนุน
องคกรทีดํ่าเนินงานเก่ียวกับผูสงูอาย ุโดยโครงการขนาดเล็ก วงเงนิไมเกนิ  ๕๐,๐๐๐ บาท  โครงการขนาดกลาง
วงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการขนาดใหญ วงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
นอกจากนี้ กฎหมายยังกําหนดใหผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุนผูสูงอายุมีสิทธินําไปลดหยอน
ในการคํานวณภาษีเงนิได หรอืไดรบัการยกเวนภาษีสาํหรับทรัพยสนิทีบ่รจิาค รวมท้ังผูทีอ่ปุการะเล้ียงดู
บดิามารดาซึง่เปนผูสงูอายทุีไ่มมรีายไดเพยีงพอแกการยงัชพี มสีทิธไิดรบัการลดหยอนภาษ ี๓๐,๐๐๐  บาท
  ๓.๓ การดแูลผูสงูอาย ุ เนือ่งจากประเทศไทยไดเขาสูสงัคมผูสงูอายุและอนาคตจะมีผูสงูอายุ
เพิม่ขึน้อกีเปนจาํนวนมาก ซึง่จาํเปนตองไดรบัการชวยเหลอื ดแูล สงเสรมิ และฟนฟสูขุภาพ และปจจุบัน 
มสีถานประกอบกิจการการดูแลผูสงูอายหุรอืผูมภีาวะพึง่พงิเพิม่ขึน้เปนจาํนวนมาก เพือ่ใหความชวยเหลอื
ดูแล สงเสริม และฟนฟูสุขภาพใหแกผูสูงอายุ หรือผูที่มีภาวะพึ่งพิงซ่ึงไมสามารถชวยเหลือตนเองได
ดงันัน้ การใหบริการชวยเหลือ ดูแล สงเสริมและฟนฟูสุขภาพแกผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึง่พงิทีไ่มเปนไป
ตามมาตรฐานและหลกัวิชาการอาจสงผลใหเกดิอนัตรายตอผูสงูอายหุรอืผูมภีาวะพึง่พงิทีม่ารบับรกิารได
ดวยเหตุนี้  เพื่อใหการประกอบกิจการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิงดําเนินการโดยมีมาตรฐาน 
มีการใหบริการโดยผูที่มีความรูความชํานาญ และผานการอบรมเพื่อดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิง
โดยเฉพาะ และมีการชวยเหลือ ดูแล สงเสริม และฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิงไดอยาง
ปลอดภัย รวมทั้งสามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพตามศักยภาพของแตละบุคคลได จึงกําหนดให 
“กิจการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิง” เปนกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ทั้งนี้ เพื่อใหอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
โดย “กฎกระทรวงกําหนดใหกิจการการดูแลผู สูงอายุหรือผู มีภาวะพึ่งพิงเปนกิจการอื่น
ในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓” ไดกําหนดความหมายของคําวา “กิจการการดูแล
ผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง” วาหมายถึงกิจการท่ีใหบริการเก่ียวกับการดูแล สงเสริม ฟนฟูสุขภาพ 
หรือการประคับประคองผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิงที่มีปญหาดานสุขภาพ โดยวิธีการจัดกิจกรรม
ในระหวางวัน หรอืการชวยเหลือในการดํารงชีวติ หรอืการจัดสถานท่ีเพือ่พาํนกัอาศัย หรอืสถานท่ีบรบิาล
ดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิง เวนแตเปนการดําเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล และไดแบงลกัษณะการใหบริการออกเปน ๓ กรณี ดังนี้
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กฎหมายท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ

๕๐๕๐๕๐

     (๑) การใหบริการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิงระหวางวัน ที่มีการจัดกิจกรรม
การดูแลสงเสริม และฟนฟูสุขภาพแกผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง โดยไมมีการพักคางคืน
     (๒) การใหบรกิารดแูลผูสงูอาย ุทีม่กีารจดักจิกรรมสงเสรมิและฟนฟสูขุภาพแกผูสงูอายุ
โดยจัดใหมีที่พํานักอาศัย
     (๓) การใหบริการดูแลและประดับประคองผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง ที่มีการจัด
กิจกรรม การดูแล สงเสริม และฟนฟูสุขภาพแกผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง โดยมีการพักคางคืน
     โดยผูซึง่ประกอบกิจการการดูแลผูสงูอายุหรอืผูมภีาวะพ่ึงพงิ  รวมท้ังผูปฏบิตังิานในกิจการ
ดังกลาว อยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ซึ่งประสงคจะประกอบกิจการการดูแลผูสูงอายุหรือ
ผูมภีาวะพ่ึงพงิ ตองยืน่คาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการ คาํขอรบัใบอนญุาตเปนผูดาํเนนิการ หรอืคาํขอ
ข้ึนทะเบยีนเปนผูใหบรกิารตอผูอนญุาตภายใน ๑๘๐ วนั นบัแตวนัทีก่ฎกระทรวงน้ีใชบงัคบั และเมือ่ยืน่
คาํขอรบัใบอนญุาตหรอืคาํขอขึน้ทะเบียนแลว ใหประกอบกิจการ ดาํเนนิการ หรอืใหบรกิารตอไปไดจนกวา
จะไดรับแจงคําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมรับขึ้นทะเบียนจากผูอนุญาต แลวแตกรณี
     จะเห็นไดวาในปจจุบันมีกิจการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิง เชน เนอรสซ่ิงโฮม 
ศูนยดูแลผูสูงอายุ หรือโรงพยาบาลผูสูงอายุ ประมาณ ๓,๐๐๐ แหง ซ่ึงทุกแหงตองไดมาตรฐาน ทั้งดาน
สถานที่ การบริการ และความปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขจึงไดออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดให
กิจการการดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิงเปนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งผูประกอบกิจการ
ตองขออนุญาตกอน สวนผูดาํเนินการตองผานการอบรม  ผานการสอบ และมีใบอนุญาตจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (สบส.) รวมท้ังผูใหบริการหรือพนักงานที่ทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุตองผานการอบรมจาก
หลกัสตูรท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับรองและไดขึน้ทะเบียนเปนผูใหบรกิารกอนจึงจะปฏิบตังิานได
ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ไดมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผานมา ทั้งนี้ หากประกอบ
กจิการโดยไมมีใบอนุญาต ผูประกอบการจะมีความผิดฐานเปดสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพโดยไมไดรบั
อนุญาต ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ และ
ผูดําเนินการหากทํางานโดยไมมีใบอนุญาตจะมีโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท การกําหนดใหกิจการ
ดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพึ่งพิงเปนกิจการท่ีตองไดรับการดูแลมาตรฐานภายใตพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น จําเปนอยางยิ่ง เพราะจะสงเสริมใหสถานประกอบการ
มีคุณภาพ มาตรฐาน และสนับสนุนใหผูสูงอายุใชชีวิตไดอยางมั่นคงและมีศักดิ์ศรี รวมทั้งเปนการ
ขับเคล่ือนระบบการคุมครองผูบรโิภคของไทยใหเปนทีย่อมรบั มศีกัยภาพ  และสามารถแขงขนัในระดับ
อาเซียนและระดับโลกไดตอไป ดังน้ัน ผูประกอบกิจการและพนักงานผูใหบริการดูแลผู สูงอายุ
หรือผูมีภาวะพ่ึงพิง ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งขอใบอนุญาตเปนผูดําเนินการ และขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการ ที่ศูนยบริการ
แบบเบ็ดเสร็จของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

37-52-MAC6.indd   5037-52-MAC6.indd   50 18/6/2564 BE   13:3118/6/2564 BE   13:31



บทความทางวิชาการ

๕๑๕๑๕๑

 ๔. ทิศทางอนาคตของการคุมครองผูสูงอายุ
   เนื่องจากปจจุบันยังมีปญหาเกี่ยวกับ “เบี้ยยังชีพ” ของผูสูงอายุ ซึ่งพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๑๑) กาํหนดใหผูสงูอายหุรอืบคุคลผูมสีญัชาตไิทยทีม่อีายเุกนิ ๖๐ ปบรบิรูณขึน้ไป
มสีทิธไิดรบัการจายเงนิเบีย้ยงัชพีเปนรายเดอืนอยางทัว่ถงึและเปนธรรม และในมาตรา ๑๒ กาํหนดให
การเรียกรองสิทธิหรือการไดมาซ่ึงสิทธิของผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติน้ี ไมเปนการตัดสิทธิหรือ
ประโยชนทีผู่สงูอายุจะไดรบัตามกฎหมายอ่ืน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบตักิารจายเงินใหกับผูสงูอายุจะมี
“ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑ การจายเงนิเบีย้ยงัชพีผูสงูอายขุององคกรปกครองทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๒” กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพประการหนึ่งวาจะตองไมเปนผูไดรับ
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากรัฐ เชน ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใด
ในลกัษณะเดยีวกนั  ซึง่กอใหเกดิปญหาแกผูสงูอายเุปนจาํนวนมากทีต่องถกูเรยีกเงนิคนื  และเปนระเบยีบ
ทีอ่อกมาขดัหรอืแยงกบับทบญัญตัใินมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญตัผิูสงูอายดุงักลาว ดงันัน้ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของจึงพิจารณาเห็นควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนพบขอมูลวา
จะดําเนินการเปลี่ยนชื่อกฎหมาย จากพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เปน “รางพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุและบํานาญพ้ืนฐานแหงชาติ พ.ศ. ....” รวมทั้งปรับปรุงวิธีการจายและอัตราการจายเงิน
เพือ่เปนหลกัประกนัรายไดใหแกผูสงูอายมุากยิง่ขึน้  โดยคาดวาจะใชอตัราทีไ่มตํา่กวาเสนแบงความยากจน
หรือตามระดับรายไดซึ่งถือวาเพียงพอแกการดํารงชีพตามจํานวนที่กําหนดไวมาจายใหแกผูสูงอายุ
   ทั้งนี้ การรับสวัสดิการจากรัฐของผูสูงอายุตามกฎหมายอ่ืนที่มีการจายในทํานองเดียวกัน
กบัเงินบาํนาญพ้ืนฐานน้ัน  โดยท่ัวไปจะเลือกรับสทิธิไดเพยีงทางเดียว  เวนแตสทิธิการรับเบ้ียความพิการ 
สิทธกิารรบับาํนาญชราภาพจากกองทนุประกนัสงัคม และสทิธกิารรบับาํนาญจากกองทนุการออมแหงชาติ
ทีจ่ะสามารถรบัสทิธไิปพรอมกบัเงนิบาํนาญพืน้ฐานได  อยางไรก็ดี  มกีารศกึษาวจิยัทีเ่สนอใหมกีารปรบัปรงุ
อัตราการจายเงินบํานาญพื้นฐานทุก ๓ ป เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
สวนแหลงงบประมาณที่จะนํามาจายจะมีที่มาจากหลายแหลง เชน งบประมาณเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดิม
ที่ถูกตั้งงบประมาณไวในทุกปงบประมาณ และเงินจากกองทุนผูสูงอายุซึ่งมีการเปดชองทางรับเงิน
เขากองทุนผูสงูอายุในหลายชองทางเพ่ิมมากข้ึน  เชน  เงนิบาํรงุกองทุนจากผูมหีนาทีเ่สยีภาษีสรรพสามิต 
สวนทีเ่กีย่วกบัสนิคาสรุาและยาสบู รายไดจากการออกสลากตามกฎหมายวาดวยสาํนักงานสลากกนิแบง
รัฐบาล เงินบํารุงที่ไดจากคาสวนแบงสัมปทาน หรือการอนุญาตในกิจการสื่อสาร วิทยุ โทรทัศนและ
โทรคมนาคม คาภาคหลวงแรตามกฎหมายวาดวยแร เงินคาบํารุงจากภาษีตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
เงินบํารุงที่ไดรับตามกฎหมายวาดวยการพนัน เงินบํารุงที่ไดจากภาษีเงินไดที่วาดวยสงเสริมการลงทุน 
และเงินบํารุงทีไ่ดจากสวนแบงรายไดจากคาสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลยีม เปนตน จากขอมลู 
ดงัไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ประเทศไทยมีกฎหมาย รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีใหการรับรอง
คุมครอง สงเสรมิ และสนบัสนนุผูสงูอายไุวอยางชดัเจนและมอียูเปนจาํนวนมาก ดงันัน้ หากทกุภาคสวน
ไดตระหนักถึงความสําคัญและมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังแลว “ผูสูงอาย”ุ โดยเฉพาะผูที่
มีรายไดนอยยอมจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น รวมท้ังไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
สมตามเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดไวอยางแนนอน.
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