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สมัชชาผู้สูงอายุ (ร่าง) มติ 1 

....................................................................................................................................................... 2 

การป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน 3 

สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาต ิปี ๒๕๖๒ 4 

  ได้พิจารณารายงานเรื่อง การป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน 5 

  ตระหนัก ว่า ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  6 

และยังคงด าเนินต่อไปในอนาคตด้วยอัตราท่ีรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือในอีก ๒ ปีข้างหน้า 7 

ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  8 

มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรท้ังประเทศ และคาดการณ์ว่าอีก ๒๐ ปี ข้างหน้า ประเทศไทย   9 

จะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super aged society) ซึ่งหมายถึงมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ๖๐ ปี10 

ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ขึ้นไป  11 

ห่วงใย ว่าผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยท่ีมีความเสื่อมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 12 

สุขภาพท่ีเสื่อมถอย ช่วยเหลือตัวเองได้ลดลงต้องพึ่งพาผู้อื่นในเกือบทุกด้านในช่วงท้ายของชีวิต       13 

ขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น รวมท้ังการเปลี่ ยนแปลง 14 

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อขนาดโครงสร้างความสัมพันธ์และระบบการเกื้อหนุนกัน  15 

ในครัวเรือนและชุมชน โดยครอบครัวมีขนาดเล็กลง ครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น คุณธรรมและจริยธรรม16 

ของคนไทยลดลง ค่านิยมและพฤติกรรมเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน17 

น้อยลง จึงคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตน่าจะมีจ านวนผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง และพบปัญหาผู้สูงอายุ 18 

ถูกละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น  19 

 กังวล ว่าแม้ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนท่ีต้องการการคุ้มครองสิทธิและต้องการความช่วยเหลือ        20 

ในระดับท่ีต่างกันตามเศรษฐานะ แต่ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงและมีความเปราะบางในการเกิด21 

ความรุนแรงในครอบครัว แม้ว่าคนในครอบครัวจะเป็นบุคคลใกล้ชิดแต่กลับมีส่วนในการเป็นผู้กระท า22 

ความรุนแรงหรือละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ มีการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์เดิมระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ดูแล23 

เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากในการท่ีจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว          24 

และหากไม่มีมาตรการ หรือกลไกใดๆ ให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุ ในอนาคตผู้สูงอายุท่ีถูกละเมิดสิทธิอาจ 25 

มีจ านวนมากขึ้นเป็นทวีคูณ และส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 26 

เชื่อมั่น ว่าระบบการคุ้มครองสามารถช่วยปกป้องผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงจะถูกละเมิดสิทธิได้ 27 

ในทุกด้าน และการมีระบบท่ีดีจะช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง28 

และไม่มีญาติช่วยเหลือได้ และลดความเสี่ยงหรือให้ความช่วยเหลือก่อนท่ีจะเกิดปัญหาท่ีรุนแรงขึ้น        29 

ซึ่งรวมถึงเป็นการท่ีจะน าไปสู่การเตรียมความพร้อมในการจะเป็นสังคมสูงอายุท่ีแท้จริง โดยการ 30 



 ๒ 

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน ได้แก่ 1 

กระทรวงยุติดธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง2 

วัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรุงเทพมหานคร ส านักงานต ารวจ3 

แห่งชาติ ในการท าหน้าท่ีเป็นกลไกหลักท่ีส าคัญผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติท่ีเป็นจริง4 

ต่อไป 5 

 6 

จึงมีมติ ดังต่อไปนี้  7 

๑. ขอให ้กรมกิจการผู้สูงอายุ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 8 

๑.๑ ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้มีความครอบคลุมการป้องกัน9 

และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุท่ีพึ่งจะได้รับอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 10 

๑.๒ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าคู่มือผู้สูงอายุในการป้องกัน11 

และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายดุ้านทรัพย์สิน 12 

๑.๓ ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชน ในการจัดท าสถิติรายปีเกี่ยวกับ    13 

การละเมิดสิทธิผู้สูงอายดุ้านทรัพย์สินท่ีเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน 14 

  ๑.๔ สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.) เป็นพื้นท่ีทดลอง 15 

น าร่อง ๑๒ พื้นท่ี เพื่อด าเนินการบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการขับเคลื่อนและ 16 

การสร้างการรับรู้ในเร่ืองการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สินสู่ชุมชน 17 

  ๑.๕ สนับสนุให้ศูนย์รูปแบต่างๆ ท่ีภาครัฐหรือภาคเอกชนจัดตั้งขึ้น ให้มีขีดความสามารถ18 

ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน รวมท้ังส่งเสริมระบบ 19 

เพ่ือนบ้านช่วยเฝ้าระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในชุมชน และการเตรียมผู้สูงอายุส ารอง (ผู้ท่ีมีอายุ20 

ก่อน ๖๐ ปี) ให้เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน 21 

  ๑.๖ ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างความตะหนักให้คนทุกวัย       22 

เห็นว่าเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีต้องมีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อการป้องกันและคุ้มครองสิทธิ23 

ผู้สูงอายุในชุมชน รวมท้ังอบรมเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ การให้ค าปรึกษา24 

แนะน าผู้สูงอายุ ตลอดจนท าหน้าท่ีเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 25 

๒. ขอให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) เพ่ิมอ านาจหน้าท่ีคณะอนุกรรมการ ภายใต้ 26 

กผส. ดังนี้ 27 

 ๒.๑ ให้คณะอนุกรรมการจัดท าประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย จัดท า28 

ฐานข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง29 

ยุติธรรม เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุท่ีเป็นระบบและได้มาตรฐาน รวมท้ังเกิดการปฏิรูประบบ30 

ฐานข้อมูลใหเ้ป็นไปทิศทางเดียวกัน 31 



 ๓ 

      ๒.๒ ให้คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ประสานความมือกับกรมประชาสัมพันธ์    1 

ในการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันและ2 

คุ้มครองสิทธผิู้สูงอายุด้านทรัพย์สินใหแ้ก่ผู้สูงอายุและบุคคลท่ัวไป  3 

 ๒.๓ ให้เพิ่มอ านาจหน้าท่ีคณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ4 

ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยระบุอ านาจหน้าท่ี ภารกิจ รวมท้ังมีมาตรการติดตามประเมินผลการให้ความ5 

ช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุอย่างชัดเจน และครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังและติดตามผู้สูงอายุท่ีถูก6 

เมดิสิทธิด้านทรัพย์สิน 7 

 ๓. ขอให้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการกิจการ8 

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา9 

ระบบการให้บริการสายด่วนหรือยกเว้นค่าบริการสายด่วน ตลอดจนจัดท าระบบการแจ้งเตือนภัย   10 

การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สินด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนภัยผ่านข้อความ (SMS) 11 

เป็นต้น  12 

 ๔. ขอให ้กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการดังต่อไปนี้  13 

๔.๑ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปรับปรุง แก้ไขระเบียบในพระราชบัญญัติก าหนด14 

แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ ให้เอื้อต่อ         15 

การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในพื้นท่ี16 

รับผิดชอบ 17 

  ๔.๒ ให้กรมพัฒนาท่ีดิน มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ในกระบวนการ18 

ด าเนินงาน ออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดิน  19 

และอสังหาริมทรัพย์ของผู้สูงอายุท่ีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องและได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 20 

ของผู้สูงอายุ เช่น มีการรับรองจากเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลในพื้นท่ี เป็นต้น 21 

 ๔.๓ พัฒนา บูรณาการกลไกลการเฝ้าระวังผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินท่ีมีอยู่แล้ว22 

ร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนในการเฝ้าระวังบุคคลท่ีเป็นกลุ่มเดียวกัน23 

ในการถูกละเมิดสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน 24 

 ๕. ขอให ้กระทรวงยุติธรรม ด าเนินการดังต่อไปนี้ 25 

             ๕.๑ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ออกแบบและจัดวางระบบฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ26 

อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัดและประเทศและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 27 

ท่ีเกี่ยวข้อง 28 

     ๕.๒ ใหก้รมบังคับคดี ส่งเสริมการความรู้เรื่องกฎหมายเนรคุณ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ29 

พาณิชย์ มาตรา ๕๓๑ และมาตรา ๕๓๕) กรณีท่ีผู้สูงอายุมีการโอนทรัพย์สินให้กับลูกหลานหรือ    30 

บุคคลอื่น แต่ลูกหลานหรือบุคคลนั้นไม่ดูแล ส่งเสีย เลี้ยงดูผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสามารถเรียกคืนทรัพยไ์ด ้31 



 ๔ 

 ๖. ขอให ้ส านักงานอัยการสูงสุด มีการสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ  1 

การละเมิดผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน และให้ความส าคัญกับการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย คดีความ        2 

การฟ้องร้อง กรณีการถูกละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินผู้สูงอายุ ตลอดจนมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ3 

ประชาชนในด้านคดีความหรือการด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุเมื่อเกิดเหตุการณ์การละเมิด4 

ด้านทรัพย์สิน 5 

 ๗. ขอให้ ศึกษาธิการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด  โรงเรียน สถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม    6 

และปลูกฝังจิตส านึกให้แก่คนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมเอื้ออาทร เห็นคุณค่า และแสดงความกตัญญูต่อบิดา7 

มารดาและผู้มีพระคุณ 8 

 ๘. ขอให ้กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักและเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ 9 

ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม  10 

 ๙. ขอให้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสริมสร้างการรับรู้เรื่อง   11 

การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบสิทธิและช่องทางการขอความช่วยเหลือหรือ12 

ร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สิน รวมท้ังสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ในการป้องกันและ13 

คุ้มครองสิทธิได้ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานใหแ้ก่เครือข่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 14 

 ๑๐. ขอให้ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุ                 15 

โดยหนุนเสริมกิจกรรมในด้านการส่งเสริมองค์ความรู้หรือการคุ้มครองผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน 16 

 ๑๑. ขอให ้ประชาสังคมและเครือข่าย  เช่น องค์กร สมาคม มูลนิธิท่ีเกี่ยวข้องมีการด าเนินงาน17 

ด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีถูกละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สิน เผยแพร่ข้อมูลการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้าน18 

ทรัพย์สินในกลุ่มเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 19 

 ๑๒. ขอให้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ หรือ พชอ. ภายใต้ส านัก20 

นายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญในการเฝ้าระวังและเตือนภัยการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ              21 

ด้านทรัพย์สิน 22 

          ๑๓. ขอให้ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 23 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัย 24 

ประเด็นเรื่องการถูกละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านอื่นๆ ในอนาคต เช่น  การกระท าทารุณด้านร่างกาย  25 

ด้านจิตใจ เป็นต้น เพื่อให้สังคมตระหนักว่าปัญหาผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธินั้น ไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคล26 

หรือเรื่องในครอบครัว หรือธรรมชาติของผู้สูงอายุ แต่เป็นปัญหาท่ีสังคมหรือคนรอบข้างควรตระหนัก27 

ให้ความช่วยเหลือตามสมควร 28 


