
สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๒                   
ระเบียบวาระท่ี ๑                                                                                             ๙ เมษายน ๒๕๖๒

  
 

๑ 

 

มต ิ

การป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน 1 

 2 

สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๖๒ 3 

  ได้พิจารณารายงานเร่ือง การป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน 4 

  ตระหนัก ว่าประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  5 

และยังคงด าเนินต่อไปในอนาคตด้วยอัตราท่ีรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือในอีก ๒ ปีข้างหน้า 6 

ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged society) เมื่อประชากรอายุ  7 

๖๐ ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรท้ังประเทศ และคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๔ 8 

ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged society) ซึ่งหมายถึงมีสัดส่วนประชากร9 

ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ขึ้นไป  10 

ห่วงใย ว่าผู้สูงอายุซึ่งเป็นวัยท่ีมีความเสื่อมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 11 

สุขภาพท่ีเสื่อมถอย ช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง ต้องพึ่งพาผู้อื่นในเกือบทุกด้านในช่วงท้ายของชีวิต 12 

ขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง  13 

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อขนาด โครงสร้าง ความสัมพันธ์ และระบบการเกื้อหนุนกัน 14 

ในครัวเรือนและชุมชน โดยครอบครัวมีขนาดเล็กลง ครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น คุณธรรมและจริยธรรม 15 

ของคนไทยลดลง ค่านิยมและพฤติกรรมเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน 16 

น้อยลง จึงคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตน่าจะมีจ านวนผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง  และพบปัญหาผู้สูงอายุ 17 

ถูกละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น  18 

 กังวล ว่าแม้ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนที่ต้องการการคุ้มครองสิทธิและต้องการความช่วยเหลือในระดับ19 

ท่ีต่างกันตามเศรษฐานะ แต่ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงและมีความเปราะบางในการเกิดความ20 

รุนแรงในครอบครัว แม้ว่าคนในครอบครัวจะเป็นบุคคลใกล้ชิดแต่กลับมีส่วนในการเป็นผู้กระท าความ21 

รุนแรงหรือละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ มีการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์เดิมระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ดูแลเป็นปัจจัย22 

ท่ีมีความส าคัญมากในการท่ีจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและหากไม่มี23 

มาตรการ หรือกลไกใดๆ ให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุ ในอนาคตผู้สูงอายุท่ีถูกละเมิดสิทธิอาจมีจ านวน 24 

มากขึ้นเป็นทวีคูณ และส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 25 

เชื่อมั่น ว่าระบบการคุ้มครองสามารถช่วยปกป้องผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงจะถูกละเมิดสิทธิได้  26 

ในทุกด้าน และการมีระบบท่ีดีจะช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 27 

และไม่มีญาติช่วยเหลือได้ และลดความเสี่ยงหรือให้ความช่วยเหลือก่อนท่ีจะเกิดปัญหาท่ีรุนแรงขึ้น  28 
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๒ 

 

มต ิ

ซึ่งรวมถึงเป็นการท่ีจะน าไปสู่การเตรียมความพร้อมในการจะเป็นสังคมสูงอายุท่ีแท้จริง โดยการมีส่วนร่วม1 

จากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน ได้แก่ กระทรวง2 

ยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม 3 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   4 

ในการท าหน้าท่ีเป็นกลไกหลักที่ส าคัญผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นจริงต่อไป 5 

 6 

จึงมีมติ ดังต่อไปนี้  7 

๑. ขอให ้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการคุ้มครอง 8 

สิทธิและเสรีภาพ ตามระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ  และก ากับ ติดตามประเมินผล 9 

การด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน 10 

          ๒.  ขอให ้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ 11 

ด าเนินการดังต่อไปนี้   12 

        ๒.๑ ด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงาน                  13 

ท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดท าสถิติรายปีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สินท่ีเป็นสถานการณ์14 

ปัจจุบัน 15 

  ๒.๒ ประสาน ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ16 

สังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) พิจารณาพื้นท่ี17 

ทดลองน าร่อง ๑๒ แห่ง เพื่อด าเนินการบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการขับเคลื่อน 18 

และการสร้างการรับรู้ในเรื่องการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สินสู่ชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม  19 

กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 20 

  ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการ                21 

เฝ้าระวังการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สินในชุมชน  22 

 ๓. ขอให ้กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการดังต่อไปนี้  23 

 ๓.๑ ขอให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุง แก้ไขระเบียบในพระราชบัญญัติ24 

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ให้เอื้อต่อ 25 

การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในพื้นท่ี26 

รับผิดชอบ รวมท้ังการสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินการ 27 

 ๓.๒ ขอให้ กรมที่ดิน และ/หรือหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการท่ีดิน มีการตรวจสอบ28 

ข้อมูลอย่างละเอียดในกระบวนการด าเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน บริการจดทะเบียนสิทธิ29 
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และนิติกรรมเกี่ยวกับท่ีดิน และอสังหาริมทรัพย์ของผู้สูงอายุท่ีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องและได้รับ1 

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้สูงอายุ เช่น มีการรับรองจากเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลในพื้นท่ี 2 

 ๓.๓ หน่วยงานระดับท้องถิ่น และระดับท้องท่ี เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการกลไก 3 

การเฝ้าระวังผู้สูงอายุท่ีถูกละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ร่วมกับหน่วยงาน 4 

ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 5 

 ๔. ขอให ้กระทรวงยุติธรรม ด าเนินการดังต่อไปนี้ 6 

              ๔.๑ จัดท าระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุท่ีถูกละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติ7 

ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไข8 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเป็นระบบในทุกระดับพื้นท่ี 9 

     ๔.๒  ให้ความรู้เรื่อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๑ และมาตรา ๕๓๕ 10 

(กฎหมาย “ประพฤติเนรคุณ”) กรณีท่ีผู้สูงอายุมีการโอนทรัพย์สินให้กับลูกหลานหรือบุคคลอื่น  11 

แต่ลูกหลานหรือบุคคลนั้นไม่ดูแล ส่งเสีย เลี้ยงดูผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสามารถเรียกคืนทรัพย์ สินได้  12 

โดยผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 13 

๕. ขอให้ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริม 14 

ให้คนรุ่นใหม่ตระหนักและเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและสร้างประโยชน์15 

ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม 16 

๖. ขอให ้กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการดังต่อไปนี้  17 

    ๖.๑ ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมเรื่องความรู้และการเตรียมความพร้อม 18 

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถจัดการ ดูแลตนเองและคนในชุมชน ในการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ19 

ด้านทรัพย์สิน 20 

    ๖ .๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  21 

และเครือข่ายในชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการประสานงานในกรณีท่ีมีผู้สูงอายุในชุมชนถูกละเมิดสิทธิ 22 

ด้านทรัพย์สิน 23 

 ๗. ขอให้ ส านักงานอัยการสูงสุด สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 24 

กับการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน และให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง ตลอดจน 25 

ใหค้วามช่วยเหลือด้านคดีความ กรณีผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สิน 26 

 ๘. ขอให้ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม27 

แห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุน ส่งเสริมความรู้เรื่อง การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน พัฒนาระบบ28 
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การให้บริการสายด่วน ตลอดจนจัดท าระบบการแจ้งเตือนภัย การละเมิดสิทธผิู้สูงอายุด้านทรัพย์สินด้วย1 

รูปแบบต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนภัยผ่านข้อความ (SMS) สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุกระจายเสียง  2 

และโทรทัศน์ 3 

 ๙. ขอให้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เสริมสร้างการรับรู้ 4 

เรื่อง การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น  5 

ในการป้องกันและคุ้มครองสิทธิได้  6 

๑๐. ขอให้ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 7 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 8 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัยประเด็นเรื่องการถูกละเมิดสิทธิผู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน  9 

 ๑๑. ขอให้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรศาสนา โรงเรียน 10 

สถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมคุณธรรมและปลูกฝังจิตส านึกให้แก่คนรุ่นใหม่ ให้ความรู้ มีค่านิยม 11 

เอื้ออาทร เห็นคุณค่า และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ 12 

 ๑๒. ขอให้ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และเครือข่าย ส่งเสริมการจัดกิจกรรม13 

เพ่ือสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ในเรื่องการป้องกันและคุ้มครองสิทธผิู้สูงอายุด้านทรัพย์สิน        14 


