พระราชบัญญัตผิ ้สู ู งอายุ
ผมมีความยินดีที่ได้มาบรรยายเรื่ อง “ผูส้ ู งอายุ” ทางรายการวิทยุรัฐสภา
ในวันนี้ พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ พ.ศ.๒๖๔๖ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้
บังคับตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เป็ นเวลาเกือบ ๒ ปี แล้ว แต่ปรากฏว่ายังมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุ ประชาชน ตลอดจนสื่ อมวลชน ทราบ
รายละเอียดที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุน้ ีนอ้ ยมาก กฎกระทรวงที่ออกมารองรับ
และระเบียบปฏิบตั ิของ ๑๕ กระทรวงที่ตอ้ งออกตามความในพระราชบัญญัติน้ ียงั ไม่
ครบถ้วน ทั้งไม่เคยมีประกาศเผยแพร่ ให้ผสู้ ู งอายุและประชาชนได้รับทราบโดยทัว่ ถึง
กัน คณะอนุกรรมการด้านสุ ขภาพอนามัย และผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ คณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่ งชาติ
จึงได้จดั สัมมนาเรื่ อง
“ความคืบหน้าของกฎหมายรองรับ
พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ผูส้ ู งอายุ” ตามพระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ หมายความว่า
บุคคลซึ่ งมีอายุเกินกว่าหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป และมีสัญชาติไทย ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้
บุคคลที่อพยพ ลี้ภยั หรื อเดินทางเข้ามาทางานพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทย
ไม่มีสิทธิ ในสวัสดิการและความช่ วยเหลือจากรัฐทั้งปวง แม้วา่ จะเป็ นผูเ้ สี ยภาษีอากร
ให้รัฐโดยครบถ้วนก็ตาม ทั้งนี้เป็ นการขัดต่อหลักสิ ทธิมนุษยชน เพราะรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ ได้บญั ญัติวา่ “.....บุคคลย่อมเสมอภาคกันใน
กฎหมายและได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ น
ธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
....... จะกระทามิได้” จึงขอฝากข้อคิดเห็นให้รัฐสภาได้พิจารณาโดยรอบคอบ
พระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดไว้โดยสรุ ปดังนี้ :
๑. ให้มีคณะกรรมการผูส้ ู งอายุแห่งชาติ เรี ยกโดยย่อว่า “กผส” โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ
และมีผอู ้ านวยการสานักส่ งเสริ มและพิทกั ษ์เด็ก
เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
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ของมนุษย์ เป็ นกรรมการและเลขานุการ ซึ่ งจะรับผิดชอบและประสานงานเกี่ยวกับ
รายละเอียดและกฎหมายรองรับของพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุน้ ี โดยตรง
๒. มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า ผูส้ ู งอายุมีสิทธิได้รับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม
และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
(๑) การบริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขที่จดั ไว้โดยให้ความ
สะดวกและรวดเร็วแก่ผสู ้ ู งอายุเป็ นกรณี พิเศษ
(๒) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินชีวติ
(๓) การประกอบอาชีพหรื อฝึ กอาชีพที่เหมาะสม
(๔) การพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม การ
รวมกลุ่มในลักษณะเครื อข่ายหรื อชุมชน
(๕) การอานวยความสะดวก และความปลอดภัยโดยตรงแก่ผสู ้ ู งอายุ
ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรื อการบริ การสาธารณะอื่น
(๖) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
(๗) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
(๘) การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการทาทารุ ณกรรม
หรื อถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อถูกทอดทิ้ง
(๙) การให้คาแนะนาปรึ กษา ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี
หรื อในการแก้ไขปัญหาครอบครัว
(๑๐) การจัดที่พกั อาศัย อาหารและเครื่ องนุ่งห่มให้ตามความจาเป็ น
อย่างทัว่ ถึง
(๑๑) การสงเคราะห์ “เบีย้ ยังชีพ” ตามความจาเป็ นอย่างทัว่ ถึงและ
เป็ นธรรม
(๑๒) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
(๑๓) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
การดาเนินการทั้งหมดนี้ ต้องให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของกระทรวง
หรื อทบวงในราชการบริ หารส่ วนกลาง ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ราชการบริ หารส่ วน
ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการ ซึ่งขณะนี้มี
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กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวงต่าง ๆ ที่ตอ้ งออกประกาศรวม ๑๕ กระทรวง โดย
กระทรวงมหาดไทยประกาศเป็ นกระทรวงสุ ดท้ายเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ นี้
ส่ วนราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจยังรอดาเนินการอยู่ การ
ประชาสัมพันธ์ที่แพร่ หลายไปสู่ ผสู ้ ู งอายุ และประชาชน มีความจาเป็ นต้องเร่ งดาเนินการ
โดยรวดเร็ ว ซึ่งขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ อยูร่ ะหว่าง
การทดลองปฏิบตั ิโดยวิธีสุ่มตัวอย่างอยู่ในจังหวัดนครนายกและจังหวัดพัทลุง
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความห่วงใยในเรื่ องนี้เป็ นอย่างมาก ประสงค์
จะ เร่ งรัดการดาเนินการออกกฎกระทรวง และให้มีผลบังคับใช้ได้โดยรวดเร็ว
องค์การสหประชาชาติได้กาหนดหลักการเกี่ยวกับสิ ทธิของผูส้ ู งอายุ ไว้เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามรับรองแล้ว ในการประชุมระหว่างประเทศที่
ประเทศออสเตรี ย และในการประชุมที่กรุ งแมดริ ด ประเทศสเปน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งเป็ นการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผูส้ ู งอายุที่ประเทศไทยรับที่จะจัดทาแผนผูส้ ู งอายุ
แห่งชาติฉบับที่ ๒ (๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) โดยมีขอ้ สังเกตในที่ประชุมที่เป็ นประเด็นสาคัญ
มีผลกระทบต่อระบบสวัสดิการของผูส้ ู งอายุเป็ นอย่างมากทั้งในประเทศเยอรมัน สหราช
อาณาจักร และเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป และแนวโน้มของ
ผูส้ ู งอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มนุษย์อายุยนื มากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่งจะนาไปสู่ ภาวะประชากร
ผูส้ ู งอายุ ส่ วนคนในวัยทางานจะลดน้อยลง อันจะเป็ นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่ วนรวมได้
สหประชาชาติมุ่งเน้นให้ครอบคลุมการพัฒนาผูส้ ู งอายุอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีคุณภาพชีวติ
- มีคุณค่าของตนเอง
- มีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
- ส่ งเสริ มประชากร มุ่งสร้างชีวติ ในแต่ละวัยบนพื้นฐานของการรักษา
สุ ขภาพอนามัยที่ดี เพื่อลดอัตราเจ็บป่ วยและพิการในผูส้ ู งอายุ
- สร้างสังคมให้คนทุกวัยอยูร่ ่ วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความเอื้ออาทร
ห่วงใยกัน
- การมีอิสระในการพึ่งพาตนเอง
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- การมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งอายุ โดยเฉพาะสิ ทธิดา้ นสังคมและสิ ทธิดา้ น
บริ การ
- สิ ทธิในด้านการอุปการะเลี้ยงดู โดยเฉพาะสิ ทธิในด้านสุ ขภาพ
อนามัย ความพิการ การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางด้านร่ างกาย จิตใจ
และอารมณ์
- สิ ทธิในการบรรลุความต้องการ โดยเฉพาะด้านข่าวสาร การศึกษา
และอาชีพ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติวา่
มาตรา ๔ : ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ย่อมได้รับความคุม้ ครอง
มาตรา ๒๕ : บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิ บปี บริ บูรณ์ และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๘๐ : ….รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการ หรื อ
ทุพพลภาพ และผูด้ อ้ ยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี และพึ่งตนเองได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จานวนผูส้ ู งอายุในประเทศไทย สารวจโดยสานักงาน
สถิติแห่งชาติมีรวม ๖.๓ ล้านคน ในจานวนประชากรทัว่ ราชอาณาจักร ๖๓.๖ ล้านคน
นับเป็ นร้อยละ ๙.๒
ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประมาณการผูส้ ู งอายุจะขึ้นสู งถึง ๗ ล้านคน
เป็ นหญิง ๓.๙ ล้านคน ชาย ๓.๑ ล้านคน
คนไทยเพศหญิงอายุยนื ๗๔.๘ ปี โดยเฉลี่ย และเพศชายอายุยนื ๖๗.๑ ปี
ในอนาคตข้างหน้า การแพทย์การสาธารณสุ ขจะพัฒนายิง่ ขึ้น คนในโลกนี้
จะอายุยนื โดยเฉลี่ยมากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งเป็ นผลกระทบต่องบประมาณของการประกันสังคม
ด้านกองทุนเงินทดแทนผูส้ ู งอายุ ดังที่ปรากฏชัดเจนทัว่ โลกในปัจจุบนั นี้
พ.ร.บ.ผูส้ ู งอายุ กาหนดให้จดั ตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงาน
ส่ งเสริ มสวัสดิภาพ และพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงองมนุษย์ เรี ยกว่า “กองทุนผูส้ ู งอายุ” เพื่อเป็ น
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ทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุม้ ครองการส่ งเสริ ม และการสนับสนุนผูส้ ู งอายุ โดยมีเงินทุน
ประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี เงินบริ จาค เงินอุดหนุน
และดอกผล
- ผูบ้ ริ จาคเงิน และทรัพย์สินให้แก่กองทุนได้รับการยกเว้นภาษี
สาหรับทรัพย์สินที่บริ จาค
- ผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูบุพการี ซึ่งเป็ นผูส้ ู งอายุ ทั้งบุพการี ของตนเองและ
บุพการี ของคู่สมรส ที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ จะได้รับการ
ลดหย่อนภาษี
ภารกิจของกระทรวงต่างๆ ๑๕ กระทรวงตาม พ.ร.บ. ผูส้ ู งอายุ เป็ นภารกิจ
ที่ยงุ่ ยากซับซ้อน และจะต้องผูกพันสอดคล้องกันทั้งสิ้ น กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ จึงต้องทาหน้าที่เป็ นตัวจักรกลอันสาคัญที่จะประสานงานกันให้
ภารกิจนี้เป็ นคุณค่าแก่ผสู ้ ูงอายุโดยแท้จริ ง
สวัสดิการและการช่วยเหลือจากรัฐ
ซึ่งรวมถึงสิ ทธิ มนุษยชนด้วยนี้
จาเป็ นต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กนั อย่างกว้างขวาง
โครงสร้างของครอบครัวไทย ที่ผสู ้ ู งอายุไม่ได้รับการเกื้อหนุนจากทายาท
ทาให้ผสู ้ ู งอายุถูกทอดทิ้งและเกิดปัญหาทางสังคม จะพบได้บ่อยๆตามสื่ อมวลชน และ
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คณะกรรมการ
สิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอวิงวอนมายังบุตรหลานของผูส้ ู งอายุ ได้โปรดแสงน้ าใจ
เมตตา ประกอบด้วยความกตัญญูรู้คุณของบุพการี ทั้งบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย แล้ว
ชีวติ ของท่านจะประสบแต่ความเป็ นสิ ริมงคล

