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Abstract

Nowadays, Thailand is becoming an elderly society similarly to numerous countries 

around the world, which is a result of advances in science and medical science. As a 

state law, any rights for Thai citizens are to be legally guaranteed and protected by the 

law. At present, the elderly rights have been legislated according to the state policies 

in the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2560. Secondary law which has also 

been legislated includes under which conditions elderly are eligible to the rights, what 

rights they are endowed and what measures to endorse their human dignity, safety in life 

and mind as well as not to be burdens to their families, communities and the country.
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บทคัดยอ

ปจจุบันประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุเชนเดียวกับหลายๆ ประเทศในโลก จากความเจริญ

กาวหนาทางวิทยาศาสตรและทางการแพทย ประกอบกับประเทศเปนนิติรัฐ สิทธิตางๆ ที่กฎหมาย

รับรองคุมครองใหก็ตองมีการบัญญัติเปนกฎหมาย ขณะน้ีแนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ไดบัญญัติรับรองคุมครองถึงสิทธิของผูสูงอายุและมีกฎหมาย

ลาํดับรองบญัญตัไิว ตัง้แตความหมายของผูสงูอายมุเีง่ือนไขอยางไร จึงจะไดสทิธิ มสีทิธิในเร่ืองใดบาง 

และมมีาตรการใดบางทีเ่ปนการสงเสรมิใหผูสงูอายสุามารถดาํรงชวีติไดอยางมศีกัดิศ์รคีวามเปนมนุษย

และมีความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และจิตใจ ไมเปนภาระแกครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

คําสําคัญ: สิทธิประโยชน ผูสูงอายุ
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1. ความเปนมาและความสําคญัของผูสูง

 อายุ

 ววิฒันาการทางดานกฎหมายในการคุมครอง

สิทธิ ผู สู งอายุตามแนวนโยบายแห งรัฐตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 ไดมีการกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อใหผูสูง

อายุที่มีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต มีสิทธิ

ได รับความชวยเหลือจากรัฐ ในรูปแบบเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนชรา ในป 2548 ผูสูงอายุ

ที่ยากจน พิการและดอยโอกาสมีสิทธิไดรับการ

ชวยเหลือสงเคราะหจากรัฐ โดยผานองคกร

ปกครองทองสวนทองถิน่ คนละ 300 บาทตอเดือน 

ในสวนภูมิภาคที่ผู มีคุณสมบัติต องไดรับความ

ชวยเหลอืจํานวน 527,083 คน ในกรงุเทพมหานคร

จะไดรับคนละ 500 บาทตอเดือน ซึ่งมีจํานวน

ผูเขาขายไดรับความชวยเหลือจํานวน 1,447 คน 

จํานวนเงินรวมที่ไดจายใหความชวยเหลือไปทั้งสิ้น 

1,900 ลานบาท
1

 ในป พ.ศ. 2546 มีการประกาศใชพระราช

บัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใชในวัน

ที ่1 มกราคม 2547 เปนตนมาจนถึงปจจุบนั (มกีาร

ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2560) ในการคุมครองผูสงูอายุ

ตามพระราชบัญญติัน้ี สาํนักสงเสรมิและพทิกัษผูสงู

อายกุระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย ไดมีการติดตามการดําเนินของหนวยงาน

ตางๆ ซึง่สวนใหญก็ไดมกีารดําเนินการออกประกาศ

กระทรวง และระเบียบ เพือ่รบัรองสทิธิในดานตางๆ 

ของผูสูงอายุที่กฎหมายรับรองคุมครองให

 การคุมครองผูสูงอายุในปจจุบัน สิทธิและ

เสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติ

คุ มครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว 

การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือ

ในกฎหมายอื่น บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพ

ที่จะทําการน้ันไดและไดรับความคุ มครองตาม

รัฐธรรมนูญ ตราบเทาที่ควรใชสิทธิหรือเสรีภาพ

เชนวาน้ันไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอ

ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือ

ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน และไมละเมดิสทิธิหรือ

เสรีภาพของบุคคลอื่น
2

 แมตามนโยบายแหงรัฐ บุคคลสัญชาติไทย

ยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและ

ไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทยีมกัน หาม

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนไทย แมจะมี

ความแตกตางกันในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 

เพศ อายุ ความพิการ สถานภาพทางกายหรือ

สขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ

ความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญ แตมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อ

ขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสัญชาติไทย

สามารถใชสิทธิหรือเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคล

อื่น หรือเพื่อคุมครองหรืออํานวยความสะดวกให

แกผูสูงอายุ ยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดย

ไมเปนธรรม
3
 ดังน้ันการที่รัฐมีแนวนโยบายแหง

รัฐสภาใหสิทธิแกบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยซึ่ง

มีอายุเกินหกสิบไปและไมมีรายไดเพียงพอแกการ

1 
กระทรวงมหาดไทย, 2548.

2
 มาตรา 25, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.

3
 มาตรา 27, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธสักราช 2560.
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ยังชีพที่จะไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว
4

2. ความหมายของผูสูงอายุ

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 

มาตรา 3 หมายความวา บุคคลซึง่มอีายเุกินหกสบิป

บริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย

 ตาม Act of the Prevention of Elder 

Abuse ของญีปุ่น มาตรา 2 หมายถึง บคุคลทีม่อีายุ 

65 ป บริบูรณขึ้นไป หรือคนชรา

 ตาม Act on Social Welfare for the 

Elderly ของญี่ปุน ไมไดกําหนดอายุไว แตใหเปน

หลักพื้นฐานไววา Article 2 “Elderly persons, 

as persons who have contributed to the 

development of society for many years 

and who have abundant Knowledge and 

experience, shall be respected as such, and 

healthy and comfortable lives that make 

living worthwhile shall be secured therefor.” 

 ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 ไดใหความหมาย ชรา คือแกดวยอายุ 

ชราภาพ คอืความแกดวยอาย ุแก คอือายมุาก หรือ 

คนแกเกษียณอายุ คือครบกําหนดอายุรับราชการ 

หรือสิ้นระยะเวลารับราชการหรือการทํางาน

 ตามคํานิยามขององคการสภาประชาชาติ 

(United Nations : UN) ไดใหคํานิยามผูสูงอายุ 

(Older Person) หมายความถึง ประชากรทั้งเพศ

ชายและเพศหญิงที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป

3. สิทธิของผูสูงอายุที่จะไดรับจากรัฐ

 ต ามพร ะ ร าชบัญญั ติ ผู  สู ง อ ายุ 

 พ.ศ. 2546

 ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสง

เสริมและการสนับสนุนในดานตางๆ ดังตอไปนี้
5

 3.1 มีสิทธิไดรับการใหบริการทางการแพทย 

และการสาธารณสขุทีจั่ดไวโดยใหความสะดวกและ

รวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ

 กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการบริการ

ทางการแพทยและสาธารณสุขไดจัดการในเรื่องน้ี 

เพื่อใหบริการแกผูสูงอายุใหไดรับความสะดวก 

รวดเร็วในการใชบริการ เชนจัดใหมีชองทาง

พิเศษในโรงพยาบาลของรัฐ มีคลินิกผูสูงอายุใน

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล

ชุมชนบางแหง และยังมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใน

การสงเสริมสุขภาพ ทําเว็บไซตขอมูลสุขภาพผูสูง

อายุ เปนตน

 3.2 มีสิทธิในการศึกษา การศาสนา และ

ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย รบัผิดชอบในเรือ่งการพฒันาตนเองและ

การมีสวนรวมของผูสูงอายุในกิจกรรมทางสังคม 

การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน
6
 การ

อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรง

4
 มาตรา 48, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.

5
 มาตรา 11, พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546.

6
 มาตรา 11(4), พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546.
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แกผูสูงอายุในการบริการสาธารณะอื่นๆ
7
 การ

ชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูก

ทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

ดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และการใหคําปรึกษา

ดําเนินการในการแกไขปญหาครอบครัว
8
 การ

สนับสนุนจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหม
9 

และการสงเคราะหการจัดการศพตามประเพณี
10

 3.3 มีสิทธิในการประกอบอาชีพ หรือฝก

อาชีพที่เหมาะสม

 ในกรณีน้ีรัฐบาลปจจุบันก็มองเห็นปญหาที่

เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว 

ก็ไดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยทําหนาที่ในการดูแลใหคนจนที่ไดรับ

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ หากมีความประสงคที่จะ

เพิ่มทักษะในแกตนเองเพื่อใชประโยชน ในปจจุบัน

หรืออนาคตใหไปสมัครวาอยากจะมีทักษะดานใด

เพื่อจะไดเขาไปฝกอบรม เชน งานแมบานรูปแบบ

ตางๆ หรอืงานชางหลากหลายชนิดทีท่างการจดัไว 

เพือ่จะไดมทีกัษะทาํใหมงีานทาํในปจจุบนั และทาํให

เปนทักษะติดตัวไปตลอดชีวิต กระทรวงแรงงาน

ใหการสนับสนุนผูสงูอายใุนการประกอบอาชพี หรือ

ฝกอาชีพที่เหมาะสม

 3.4 มีสิทธิในการพัฒนาตนเองและการมี

สวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมใน

ลักษณะเครือขายหรือชุมชน

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษยก็มีหนาที่รับผิดชอบจัดใหบริการแก

ผูสูงอายุ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาสงเสริม

และสนับสนุนผู สูงอายุในการจัดบริการ เพื่อ

อาํนวยความสะดวกในสถานทีท่องเทีย่วและการจดั

กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ

 3.5 มีสิทธิไดรับการอํานวยความสะดวก

และความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร 

สถานที่ ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น

 ในเร่ืองน้ีกระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟฟา

แหงประเทศไทยไดมีคําสั่งใหลดคาโดยสารยาน

พาหนะตามชวงเวลาที่ กําหนด (มิถุนายน – 

กันยายน) การบินไทยลดหยอนคาโดยสารแก

ผูสูงอายุ 15 เปอรเซ็นต และรถไฟฟาลดหยอนคา

โดยสารใหครึ่งราคา เปนตน

 3.6 มสีทิธิไดรบัการชวยเหลอืดานคาโดยสาร

ยานพาหนะตามความเหมาะสม

 ดังที่ ได กล าวมาแลวขางตน กระทรวง

คมนาคมก็ไดทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือ

ผูสูงอายุเก่ียวกับคาโดยสารยานพาหนะ คนจนได

บัตรสวัสดิการแหงรัฐเพื่อใชจายเปนคารถโดยสาร

ประจําทาง โดยรวมมือกับกระทรวงการคลัง

 3.7 มีสิทธิไดรับการยกเวนคาเขาชมสถานที่

ของรัฐ

 กระทรวงวฒันธรรมก็ไดทาํหนาทีใ่นเรือ่งการ

จัดบรกิารใหแกผูสงูอายใุนการอาํนวยความสะดวก

ดานพิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุฯ 

และการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

7
 มาตรา 11(5).

8
 มาตรา 11(8) (9), พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546.

9
 มาตรา 11(10).

10
 มาตรา 11(12), พ.ร.บ. ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546.



สิทธิประโยชนตามกฎหมายของการเปนผูสูงอายุ

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2561

22

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มีการกําหนดใหหนวยงานของรัฐ ยกเวนคาเขาชม

สถานทีข่องรฐัโดยกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปาและ

พันธุพืชยกเวนคาเขาชมอุทยานแหงชาติทุกแหง

 3.8 มีสิทธิไดรับการชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งได

รับอันตรายจากการทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษยมีหนาที่สําคัญในการทําหนาที่นี้

 3.9 มสีทิธิไดรบัคาํแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการ

ที่เก่ียวของในทางคดี หรือในทางการแกไขปญหา

ครอบครัว

 ขณะน้ีมีหลายหนวยงานเขามามีบทบาท

ทําหนาที่นี้ เชน กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทในการ

ใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของ

ในทางคดีสําหรับผูสูงอายุ

 3.10 มีสิทธิในที่พักอาศัย อาหารและเครื่อง

นุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง

 กระทรวงหลักที่ทําหนาที่น้ีคือ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 3.11 มีสทิธิไดรบัเงินเบีย้ยงัชพีเปนรายเดอืน

อยางทั่วถึงและเปนธรรม

 กระทรวงมหาดไทยไดมีการออกระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจายเงินสงเคราะห

เพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุยากจน และดอยโอกาส

ทั่วประเทศผานองคการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมี

เน้ือหาโดยตรงเก่ียวของกับเรื่องการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพตามความจําเป นอย างทั่ว ถึงและ

เปนธรรมและมีการออกกฎกระทรวงกําหนดสิ่ง

อํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ และคนชราที่มีเนื้อหาเรื่องการอํานวย

ความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูง

อายุในอาคาร สถานที่

 3.12 มสีทิธิไดรับการสงเคราะหในการจัดการ

ศพตามประเพณี

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยก็เปนหนวยงานหลักในการสงเคราะห

การจัดการศพตามประเพณีเมือ่ผูสงูอายถึุงแกกรรม

 3.13 ผูสูงอายุอาจจะไดรับสิทธิอื่นๆ นอก

เหนือจากที่ไดกลาวมาแลว ตามที่คณะกรรมการ

ผูสูงอายุแหงชาติประกาศกําหนด

4. การจางแรงงานผูสูงอายุ

 ปจจุบันทั่วโลกแนวโนมที่เกิดและกําลังจะ

เกิดขึ้นในบางประเทศที่คนกลับเขามาทํางานหลัง

เกษียณอายุงานออกไปแลวมีมากขึ้นถามีโอกาส 

รวมทั้งคนที่ยังทํางานอยูเมื่อเลยวัยเกษียณไปแลว

ก็มีมากขึ้น เพราะปจจุบันดวยความเจริญกาวหนา

ทางวทิยาศาสตร ทางการแพทยรวมทัง้ศาสตรอืน่ๆ 

ทําใหคนมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นและสมองก็ยัง

สามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพอยู รวมทั้งผูสูง

อายุบางสวนมีประสบการณในการทํางานประเภท

ที่ตองใชทักษะ ระยะเวลาในการเรียนรู งานจน

เชี่ยวชาญ องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนาของประเทศยุโรป หรือ OECD : 

Organization for Economic Co-operation and 

Development รายงานระบุการจางแรงงานผูสูง

อายวุาสงูขึน้เร่ือยๆ อตัราสวนการจางงานผูสงูอายุ

ระหวาง 55 ถึง 64 ป ในชวงป 2543–2559 เพิม่ขึน้

มากกวารอยละ 14 มาอยูที่ระดับรอยละ 58.4 ใน
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ป 2559 ขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของแรงงานอายุ

ระหวาง 24 – 54 ป ปรับเพิ่มเพียงเล็กนอยจาก

รอยละ 76.8 ในป 2543 เปนรอยละ 58.4 ในป 

2559 อัตราสวนของประเทศทั่วโลกที่มีอัตราการ

จางแรงงานผูสงูอาย ุหรือคนทาํงานทีมี่อายรุะหวาง 

65 – 69 ป เพิ่มขึ้น โดยประเทศอินโดนีเซียครอง

ลําดับหน่ึงของประเทศที่มีผู สูงอายุอยู ในตลาด

แรงงานมากทีส่ดุถึงรอยละ 50.6 ประเทศเกาหลใีต 

45.0 ประเทศญี่ปุน 42.8 ประเทศนิวซีแลนด 42.8 

ประเทศอิสราเอล 39.3 ประเทศจีน 36.0 ประเทศ

อินเดีย 35.8 ประเทศสหรัฐอเมริกา 31.0 ประเทศ

บราซิล 28.1 ประเทศออสเตรเลีย 25.9
11

5. การจางแรงงานผูสูงอายใุนประเทศไทย

 แนวโนมการเกิดใหมของเด็กไทยลดลงไป

เรื่อยๆ ปจจุบันมีเด็กเกิดใหมนอยกวา 6.7 แสนคน

ตอป เมื่อเทียบกับ 35 ปกอน มีเด็กเกิดมากกวา 

1 ลานคนตอป 2542 – 2543 มีเด็กเกิดประมาณ 

8.5 แสนคน ขนาดของครอบครัวไทยโดยเฉลี่ย

ลดลง หญิงไทยเคยมีบุตรเฉลี่ย 6.1 คนในป 2507 

ป 2558 ลดลงเหลือ 1.5 คน 2523 = 5.2 คน 

2533 = 4.4 คน 2543 = 3.1 คน ตามขอมูลของ

สํานักงานทะเบียนราษฎรลาสุดในป 2557 ขนาด

ของครอบครัวไทยเฉลี่ยอยูที่ 2.7 ซึ่งเฉลี่ยยังนอย

กวาครอบครัวสิงคโปรที่มีสมาชิก 3.5 คน
12

 จากรายงานการคาดการณประชากรของ

ประเทศไทย โดยสํานักคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิรายงานวาประเทศไทย

เขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. 2553 และคาด

วาในป พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูง

อายโุดยสมบรูณซึง่จะมผีลกระทบตอเศรษฐกิจของ

ประเทศและสวัสดิการของผูสูงอายุอยางแนนอน 

ตามสภาวะตาง ๆ ในปจจุบันผูสูงอายุจะหวังพึ่งพา

จากครอบครัวและหรือเพียงจากสวัสดิการภาครัฐ

คงจะเปนเรื่องไมเพียงพอในการดํารงชีพในขณะน้ี 

ผูสูงอายุในยุคปจจุบันจึงควรตองอยูในระบบการ

ทํางานใหยาวนานขึ้น เพื่อทําใหสามารถหารายได

มาเลี้ยงดูตนเองหรือภาระผูกพัน ซึ่งตนยังมีหนา

ที่อยู ประจวบกับปจจุบันในหลายประเทศในโลก 

รวมทั้งในประเทศไทยมีจํานวนคนเกิดลดลงอยาง

มากตามวิถีแหงการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม คานิยม ทัศนคติเกี่ยวกับการ

แตงงานและการมีบุตรถือวาเปนผลกระทบทาง

เศรษฐกิจอยางมาก เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด

ภาวะขาดแคลนแรงงานขึ้นในสังคมโลกมนุษยใน

ปจจุบันหลายประเทศ

 กระทรวงแรงงานไดทําแผนกลยุทธดานการ

ทํางานของผูสูงอายุระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2563) 

เปนหน่ึงในแผนยุทธศาสตรของแผนผูสูงอายุ

แหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ที่จัดทําขึ้นภายใต

แนวคิดที่วาผูสูงอายุไมใชผูดอยโอกาสหรือเปน

ภาระตอสังคม แตสามารถมีสวนรวมเปนพลัง

พัฒนาสังคม จึงสมควรไดรับการสงเสริมและ

เก้ือกูลจากครอบครัว ชมุชนและรัฐใหดาํรงชวีติอยู

อยางมคีณุคา มศีกัดิศ์ร ีซึง่ตางจากแนวคดิของแผน

ผูสูงอายุฉบับแรกที่วา ผูสูงอายุเปนบุคคลที่ไดทํา

ประโยชนตอสังคมและสมควรไดรับการตอบแทน

11
 แนวโนม, มติชน (สุดสัปดาห) ฉบับประจําวัน 23 ก.พ. – มี.ค. 2561, ปที่ 38, ฉบับ 1958, หนา 108

12
 https://prachatai.com/journal/2018/01/74918 (สืบคนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561)
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 โดยองคประกอบของแผนกลยุทธดานการ

ทํางานของผูสูงอายุระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2563) 

ประกอบดวย 5 กลยุทธ คือ 1) กลยุทธกระจาย

งานสูบานหรือชุมชน รัฐจะสงเสริมใหภาคเอกชน

กระจายงานใหกับผูสูงอายุ การนําภูมิปญญา

ผูสูงอายุไปใชในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนรวม

กับสมาชิกวัยอื่นๆ 2) กลยุทธขยายอายุเกษียณ

ราชการ เปนการกําหนดนโยบายและการดําเนิน

งานในการขยายอายุเกษียณภาครัฐในสายงานที่

ขาดแคลน 3) กลยุทธดานการสงเสริมการจางงาน

ตอเน่ืองของภาคเอกชน โดยการสรางแรงจูงใจเพือ่

ลดคาใชจายใหภาคเอกชนตออายุการทํางานหรือ

ขยายระยะเวลาการทํางานใหกับลูกจางที่เปนผูสูง

อายุดวยมาตรการประเภทตางๆ เชน ดานระบบ

สวัสดิการสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทําระบบ

ประกันสังคมใหดีขึ้น 4) กลยุทธสงเสริมการการ

จางงานใหกับผูสูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย 

ประสบการณทํางานและสมรรถภาพทางรางกาย 

5) กลยุทธการสรางฐานขอมูลตลาดแรงงานดาน

ผูสูงอายุทั้งในสวนกลาง และระดับจังหวัดเพื่อ

เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางนายจางที่

ตองการจางผูสูงอายุ

 ซึ่งกระทรวงแรงงานก็มีการกําหนดแนวทาง

การดําเนินงานในประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

สงเสริมใหมีการจางงานผูสูงอายุและจายคาจาง

แบบ Part Time จัดทาํคลงัสมองผูสงูอาย ุเพือ่เปน

ขอมูลสาํหรับภาคสวนตางๆจะไดนําไปใชประโยชน

ในการพัฒนาทักษะฝมือให กับวัยแรงงานรุ น

ตอๆ ไป มีการจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุที่มีงานทํา

มกีารปรบัปรงุ แกไขพฒันากฎหมายในความรบัผิด

ชอบใหเอื้อต อการทํางานของผู สูงอายุ เช น 

พระราชบัญญัติคุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

6. มาตรการสงเสริมใหเอกชนเขามามี

 สวนรวมในการชวยเหลือดูแลผูสูง

 อายุ

 กระทรวงการคลังไดออกประกาศกระทรวง

กําหนดใหกองทนุผูสงูอายเุปนองคการตามพระราช

กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรวาดวย

การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม

 มีประกาศใชพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2548 ซึ่งมีสาระสําคัญใน

การกําหนดใหผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเปนผูสูง

อายทุีไ่มมรีายไดเพยีงพอแกการยงัชพี มสีทิธิไดรบั

การหักลดหยอนภาษีคนละ 30,000 บาท สําหรับ

บิดามารดาที่มีอายุหกสิบปขึ้นไป

 ตนป 2560 รฐับาลไดออกกฎหมายสนับสนุน

ใหบริษัทที่จางผูสูงอายุทีมีอายุ 60 ปขึ้นไปเขา

ทํางาน
13
 และใหหนวยงานเอกชนสามารถใชสิทธิ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลถึง 100 เปอรเซ็นต

ของเงินที่จายใหแกลูกจางผูสูงอายุ

 มาตรการภาษีมาชวยใหคนทํางานที่อายุ

เลย 65 ป สามารถหักลดหยอนภาษไีดถึง 190,000 

บาทตอ
14
ป เพราะตระหนักดีวาประเทศไทยกําลัง

เขาสู สังคมผู สูงอายุ หากผู สูงอายุยังมีความ

สามารถและยินดีที่ทํางานใหมีรายได ไมเปนภาระ

13 
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-106357 (สืบคนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561)

14
 https://www.itax.in.th/pages (สืบคนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561)
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แกผูอื่นก็ยอมจะตองไดรับสิ่งดีๆ เปนการตอบแทน

 จากมาตรการตางๆ ที่รัฐมีเพื่อสนับสนุน

สงเสริมใหผูสูงอายุและหนวยงานตางๆ ในสังคม

เขามามสีวนรวมในการดแูลผูสงูอาย ุหลายองคกร

ก็เร่ิมออกมาประกาศรับสมัครผูเกษียณอายุเขา

ทํางาน เชน บริษัทอีเกีย สํานักงานในประเทศไทย 

โฮมโปร เปนตน

7. สรุป

แมจะมีกฎหมายคุมครองผูสงูอายใุนดานเงิน

สงเคราะห เบี้ยยังชีพ การบริการพิเศษทาง

สาธารณสุข สิทธิในการประกอบอาชีพ ฝกอาชีพ

ที่เหมาะสมและอื่นๆ แตตามกฎหมายชวยเหลือ

คุมครองผูสูงอายุที่มีสัญชาติไทยเทาน้ัน ในความ

เปนจริงคนตางดาวทีไ่ดรับสทิธิพาํนักในประเทศไทย

เปนการถาวรเมื่ออยูในวัยสูงอายุก็ไมมีสิทธิไดรับ

โอกาสเชนผู สูงอายุสัญชาติไทยจากรัฐ ซึ่งงบ

ประมาณในการใชไปโครงการตางๆ ก็ไดจากเงิน

ภาษีซึ่งผูสูงอายุที่ไดสิทธิพํานักในประเทศไทยก็

มหีนาทีต่องเสยีภาษีทัง้ทางตรงและทางออมมาเชน

เดียวกัน หากคาํนึงถึงสทิธิของมนุษยชนเปนสาํคญั 

ถาหากมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหครอบคลุม

ถึงบคุคลดังกลาวดวย ก็จะเปนธรรมตอตวัผูสงูอายุ

และครอบครัวของผูสูงอายุดังกลาวดวย
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