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บทคัดย่ อ
โครงการ “การทบทวนเอกสาร ด้านการให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้ออํานวยต่อการใช้
ชีวิตประจําวันของผูส้ ูงอายุ” มีวตั ถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์กฎหมาย และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการที่
ผูส้ ูงอายุในการได้รับบริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวติ ทั้งในที่สาธารณะและที่อยูอ่ าศัย
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการได้รับบริ การ และบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการให้บริ การแก่ผุ ้
สูงอายุน้ นั
ผลการศึกษา พบว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการให้บริ การและการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่ผสู้ ูงอายุ
นั้นได้กาํ หนดมาตรการไว้ชดั เจนในกฎกระทรวงเพื่ออํานวยความสะดวกในที่สาธารณะ แต่ยงั ไม่ได้กาํ หนดใน
การจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกในอาคารที่อยูอ่ าศัยของผูส้ ูงอายุ และมีปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริ งจัง รวมทั้งการขาดความรู้ในสิ ทธิของผูส้ ูงอายุ
ส่วนการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบางแห่งประสบความสําเร็ จและมีความร่ วมมือกับ
เครื อข่ายชุมชนผูส้ ูงอายุ จนเป็ นแบบอย่างได้ แต่ในบางแห่งยังมีปัญหาอุปสรรคและขาดการสนับสนุนทาง
งบประมาณ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การปรับปรุ งกฎหมาย จึงควรมีการกําหนดมาตรฐานการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ูงอายุใน
อาคาร และจัดทําคู่มือในการปฏิบตั ิ รวมถึงการรณรงค์ในเรื่ องสิ ทธิ ของผูส้ ูงอายุให้มากขึ้น
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Abstract
The Research Project reviewing document on “The services and facilities that contribute to the daily
lives of the elderly "is intended to analyze the laws and ministerial regulations related to the elderly in
obtaining services and facilities in existence. both in public and residential. As well as problems in receiving
services. In addition, the role of local governments in providing services to the elderly decay.
The study found that the law relating to the service and arrange facilities for the elderly such
measures as defined in the ministerial regulations to facilitate the public But not defined in the arranged
facilities in the building housing the elderly. And problems in enforcing the law seriously. Including lack of
knowledge of the rights of the elderly. The management of local government had been successful in some
areas and had been working with the elderly community network. But there are some problems of
management,lack of budget support and coordination with relevant agencies. As Legal reforms, there should
be providing standards to organize facilities for the elderly in his or her home. It should be issued a manual of
protection and providing elderly rights for the official and others to enforce elderly rights in practice. As well
as to increase campaigning on the rights of the elderly.
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งานศึกษาวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการรวมรวมเอกสารและสรุ ปผลการสัมมนากลุ่มย่อยของเครื อข่ายชุมชน
ผูส้ ูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนํามาประมวลและสังเคราะห์ในการให้บริ การและการจัดสิ่ งอํานวย
ความสะดวกแก่ผสู ้ ูงอายุในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการนําเสนอต่อที่ประชุมระดับชาติเพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุ งกฎหมาย กฎกระทรวงหรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาบทบาทขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในการให้บริ การแก่ผสู้ ูงอายุอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การศึกษาวิจยั นี้ไม่อาจสําเร็ จลงได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแผนงานสร้างเสริ ม
คุณภาพ (สสส.) และการประสานงานของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย ในการให้
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ฉบับนี้
ผูศ้ ึกษาหวังว่าผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายผูส้ ูงอายุและการ
พัฒนาแนวทางการให้บริ การและการจัดสิ่ งอํานวยความสะสดวกแก่ผสู ้ ูงอายุของไทยเพื่อให้มีการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ผลดีจากงานศึกษานี้
ขอมอบให้แด่ผทู้ ี่มีส่วนผลักดันและก่อให้เกิดผลงานนี้ท้งั หมด ส่วนข้อบกพร่ องของข้อมูลและการวิเคราะห์ใน
รายงานฉบับนี้ ผูศ้ ึกษาขอยอมรับว่าเป็ นความผิดพลาดของผูศ้ ึกษาแต่เพียงผูเ้ ดียว และขออภัยมา ณ ที่น้ ี
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บทที่ 1
บทนํา
ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยอัตราการเติบโตของจํานวนประชากรกลุ่มผูส้ ูงอายุมีอตั ราสูงขึ้นเนื่องจากการ
พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และการสาธารณสุข โดยเฉพาะวิธีป้องกันและรักษาโรค ทําให้มีอตั ราการตายลดลง
และมนุษย์มีอายุยนื ยาวขึ้น

ข้อมูลจากการฉายภาพประชากรโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ประมาณการจํานวนประชากรผูส้ ูงอายุ พบว่า ในปี 2547 มีจาํ นวน 6.5 ล้านคนคิดเป็ นร้อยละ
10.1 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2548 มีจาํ นวน 6.7 ล้านคนคิดเป็ นร้อยละ 10.4ของประชากรทั้งหมด และ
คาดว่าอัตราส่ วนผูส้ ูงอายุจะสูงขึ้นถึง ร้อยละ 11.3 ในปี 2552(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 2546)

และมีการคาดการณ์วา่ จํานวนผูส้ ูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีกเป็ น10.7 ล้านคนหรื อร้อยละ 15.28

ในปี พ.ศ.2563 และจะเป็ นสังคมสูงอายุเต็มรู ปแบบ
การที่ผสู ้ ูงอายุจะมีจาํ นวนเพิม่ มากขึ้นในอนาคต

ภาคส่วนต่างๆ

จะต้องมีการระบบการ

จัดบริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกให้มีความเหมาะสมกับผูส้ ูงอายุท้งั ด้านการดูแลทางสุ ขภาพร่ างกาย จิตใจ
ทางสังคมและสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้กบั ผูส้ ูงอายุ เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงสิ ทธิประโยชน์และเอื้ออํานวยต่อการ
ดํารงชีวิตประจําวันของผูส้ ูงอายุ แต่ในขณะเดียวกันการจัดบริ การเพือ่ ดูแลผูส้ ูงอายุในปัจจุบนั ยังไม่ครอบคลุม
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และทัว่ ถึง เนื่องจากการบริ การด้านต่างๆ ที่มีอยูย่ งั ไม่เป็ นระบบ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานยังไม่เอื้อ
ในการบริ หารจัดการอย่างเต็มรู ปแบบ จึงทําให้ผสู ้ ูงอายุจาํ นวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริ การได้
ในปี ที่ผา่ นมามูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย( มส.ผส.)ได้รับความสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ ซึ่งจะต้องมีการสร้าง
ความรู ้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับนโยบายด้วย การปฎิรูปกฎหมายที่จะเอื้อต่อสังคมสูงอายุพร้อมๆกับ
การทําให้สงั คมมีความตื่นตัวและเตรี ยมความพร้อมในทุกด้านในการเข้าสู่สงั คมสูงอายุน้ นั
ต้องการนโยบาย
มหภาคและการขับเคลื่อนสังคมมีบทบาทสําคัญควบคูก่ นั
ดังนั้น มส.ผส.จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบตั ิการเพื่อระดมความคิดในการปฏิรูปกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ เฉพาะประเด็นทางด้านการ
ให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้ออํานวยต่อการใช้ชีวิตประจําวันของผูส้ ูงอายุ
เพื่อเป็ นปั จจัยนําเข้า
สําหรับการประชุมนั้น
วัตถุประสงค์
เพื่อทบทวน เรี ยบเรี ยง องค์ความรู ้ต่างๆ ในด้านการให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้ออํานวย
ต่อการใช้ชีวิตประจําวันของผูส้ ูงอายุที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ขอบเขตขจงการศึกษา
1. รวบรวม ทบทวน เอกสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และวิเคราะห์องค์ความรู ้เกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ
โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
y นิยามศัพท์ทางกฎหมายเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ
y กฎหมายที่เกี่ยวกับสถานที่สาธารณะที่สอดคล้องกับผูส้ ูงอายุในพื้นที่
y กฎหมายผังเมือง และภูมิสถาปั ตย์ที่คุม้ ครองความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกของผูส้ ูงอายุ
y ข้อบังคับ/กฎหมายหมู่บา้ นจัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ูงอายุ
y การออกแบบและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
y บทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น.
ในการบริ หารจัดการเพื่อจัดบริ การสําหรับผูส้ ูงอายุในสังคมเมืองและชนบท
2
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2. จัดทําวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ สรุ ปการประชุมระดมความเห็นเรื่ อง การใช้บริ การและสิ่ งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้ออํานวยต่อการใช้ชีวิตประจําวันของผูส้ ูงอายุ ร่ วมกับ มส.ผส. เพื่อเป็ นการระดมความเห็นและ
รวบรวมปัญหาจากตัวแทนผูส้ ูงอายุ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ดาํ เนินงานการให้บริ การที่
เอื้อประโยชน์กบั ผูส้ ูงอายุ ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ กรุ งเทพฯ
3. เรี ยบเรี ยงข้อมูลใหม่เพิ่มเติมที่ได้จากการประชุมร่ วมกับการทบทวนเอกสาร
4. ส่ งเอกสารที่เรี ยบเรี ยงนี้ต่อ มส.ผส. เพื่อจัดทํา Fact sheets และสิ่ งพิมพ์อื่นๆ เพื่อการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการที่จะจัดในเดือนพฤษภาคม 2554
ระยะเวลาในการดําเนินงาน เมษายน-พฤษภาคม 2554
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บทที่ 2
ผลการศึกษา
[
1. นิยามศัพท์ ทางกฎหมายเกีย่ วกับผู้สูงอายุ
นิยามของคําว่า “ผูส้ ูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผสู้ ูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ให้นิยามไว้ชดั เจนแล้ว ว่า
ั ชาติไทย แต่นิยามที่เกี่ยวกับการให้บริ การแก่ผสู้ ูงอายุ
หมายถึงบุคคลที่มีอายุเกินหกสิ บปี บริ บรู ณ์ข้ ึนไปและมีสญ
นั้นยังเป็ นปัญหาอยูเ่ นื่องจากในกฎหมายผูส้ ูงอายุไม่ได้ให้คาํ นิยามในเรื่ องนี้อย่างชัดเจนจึงเป็ นปัญหาของการ
ตีความและนําไปสู่การกําหนดขอบเขตของสิ ทธิ ผสู ้ ูงอายุและภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริ การและให้ความสะดวกแก่ผสู ้ ูงอายุ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้สิทธิ ของผูส้ ูงอายุไว้ แต่ยงั ไม่ได้กาํ หนด
นิยามของหลักที่ให้ไว้ จึงมีผทู้ ี่ศึกษาและวิเคราะห์นิยามของบทบัญญัติอนั เป็ นหลักประกันของสิ ทธิผสู ้ ูงอายุโดย
ศึกษาความหมายในบริ บทของชุมชน1 ไว้มีดงั นี้
1)
“ความยากไร้” หมายถึง ผูส้ ูงอายุที่ขาดแคลนและไร้สิ่งที่ช่วยการดํารงชีวติ ในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม เช่นการขาดปั จจัยสี่ การไร้ครอบครัว การขาดสิ ทธิ ตามกฎหมาย การขาดโอกาสทางสังคม ขาด
สิ่ งแวดล้อมที่ดี และขาดศักยภาพในการดําเนินชีวิตด้วยตนเอง2
2)
“ทอดทิ้ง” หมายถึง ละเลย ทิ้งขว้าง ไม่เอาเป็ นธุระ ไม่เอาใจใส่ ไม่นาํ พา การทอดทิ้งเป็ นเรื่ องที่
ไม่ถูกต้องทางศีลธรรม และหลักมนุษยธรรม3
3)
“ความเท่าเทียม” หมายถึง การที่ได้รับการปฏิบตั ิจากครอบครัว ชุมชน และรัฐเหมือนกันทั้ง
ด้านกฎหมาย จารี ตประเพณี และการยอมรับในศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์4
4)
“ความเป็ นธรรม” หมายถึง การที่ผสู ้ ูงอายุได้รับการปฏิบตั ิจากสมาชิกในครอบครัวอย่าง
เหมาะสมกับฐานะความเป็ นอยูแ่ ละสภาวะทางร่ างกาย การได้รับการปฏิบตั ิที่ไม่เหลื่อมลํ้า ไม่ถูกเลือกปฏิบตั ิ

ศศิพฒั น์ ยอดเพชรและคณะ,คํานิยามของชุมชน ที่เกีย่ วกับสิทธิของผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญฯ, โครงการวิจยั เรื่ อง การขับเคลื่อนระบบบริ การ
อย่างบูรนาการเพือ่ สิ ทธิและสุ ขภาวะของผูส้ ูงอายุในชุมชน สนับสนุนโดย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพและมูลนิธิสาธารณสุ ข
แห่งชาติ (กรุ งเทพมหานคร: เจพริ้ นท์, 2553) , หน้า 18-120
2
เพิ่งอ้าง, หน้า 35
3
เพิ่งอ้าง,หน้า 66
4
เพิ่งอ้าง,หน้า 77
1
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หรื อการเอารัดเอาเปรี ยบ และการได้รับสวัสดิการและบริ การสังคมอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ควรมีการนําหลักทาง
ศาสนาเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย5
5)
“สมศักดิ์ศรี ” หมายถึง การที่ผสู ้ ูงอายุได้รับการปฏิบตั ิจากครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมี
เกียรติ ให้ความเคารพนับถือ ได้รับสิ ทธิ ตามกฎหมายและผูส้ ูงอายุเองเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตนอย่างมีเกียรติและวางตัว
เหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคม6
การกําหนดนิยามความหมายในบริ บทของชุมชนข้างต้นถือได้วา่ เป็ นการศึกษาวิเคราะห์และพยายามที่
จะนําความหมายในทางนามธรรมมาวิเคราะห์ศึกษาถึงความรู ้สึกในทางสังคมและบริ บทของชุมชนใน
สังคมไทยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนําไปปฏิบตั ิอย่างแท้จริ งแก่ผสู ้ ูงอายุต่างๆ ในแต่ละชุมชน และเป็ นการ
พยายามให้คาํ นิยามที่พิจารณาถึงปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ค่านิยม ศาสนา วัฒนธรรมประกอบด้วย
ข้อเสนอแนะของคณะผูว้ ิจยั ข้างต้นได้เสนอทางออกของการที่ยงั ไม่มีกฎหมายกําหนดนิยามของถ้อยคํา
สําคัญดังกล่าวให้ตอ้ งนิยามไว้ในกฎหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการตีความที่อาจเข้าใจไปคนละความหมาย
เนื่องจากถ้อยคําดังกล่าวได้กาํ หนดไว้โดยขาดนิยามทางกฎหมาย จึงถือว่าเป็ นประเด็นที่สาํ คัญของการที่จะต้อง
ปรับปรุ งกฎหมายเพื่อกําหนดนิยามในถ้อยคําทั้งห้าคําข้างต้น
อย่างไรก็ดี การกําหนดนิยามศัพท์ ซึ่ งต้องใช้บงั คับโดยเสมอภาคและมีความยืดหยุน่ ในแต่ละพื้นที่ทวั่
ราชอาณาจักรไทยนั้น
มีความยากที่จะกําหนดคํานิยามที่ครอบคลุมความหมายที่กาํ หนดไว้
นอกจากนี้
ความหมายของถ้อยคําซึ่ งได้กาํ หนดไว้เป็ นนามธรรมนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย ดังนั้น ในหลายๆ
ประเทศก็ไม่ได้กาํ หนดนิยามของถ้อยคําดังกล่าวไว้ในกฎหมายแต่เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้กฎหมายไม่วา่ ในระดับ
เจ้าหน้าที่ หรื อศาลที่จะใช้การตีความเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละสังคม และสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสภาพสังคมและกาลเวลา
ถ้อยคําทั้งห้าคํานี้ หากเป็ นความหมายที่นกั นิติศาสตร์นาํ มาใช้เพื่อให้สิทธิ แก่ผสู ้ ูงอายุหรื อแก่บคุ คลอื่นๆ
ที่ได้รับสิ ทธิ ตามกฎหมาย มีความหมายดังนี้
1)
“ความยากไร้”
ความหมายในทางกฎหมายจะมุ่งเน้นที่สภาพความยากไร้ทางเศรษฐกิจเป็ น
หลัก ทั้งนี้เพราะผูท้ ี่ยากไร้ จะได้รับสิ ทธิ ตามกฎหมายหลายประการ เช่น ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐในด้านการช่วยเหลือทางกฎหมาย การได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
หรื อการได้รับเบี้ยยังชีพ เป็ นต้น

5
6
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อย่างไรก็ดี การที่จะพิจารณาว่าเป็ นผูย้ ากไร้หรื อไม่น้ นั เป็ นปั ญหาว่าจะนําหลักเกณฑ์ใดมาพิจารณาเพื่อ
จะให้สิทธิ หรื อสวัสดิการต่าง ๆ เนื่องจาก การที่จะพิจารณารายได้ของผูน้ ้ นั โดยไม่พิจารณาถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ผู ้
นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวก็จะเป็ นปัญหา ในขณะเดียวกัน หากพิจารณารายได้ซ่ ึงเป็ นตัวเงิน อาจไม่
สามารถนํามาคํานวณกับผูม้ ีอาชีพที่ไม่มีเงินเดือนประจํา แต่มีรายได้จากผลผลิตทางเกษตรหรื อการผลิตสิ นค้าที่
เป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน รวมถึงภาระหนี้สินของผูน้ ้ นั ด้วย ด้วยเหตุน้ ี ในบางประเทศจึงได้กาํ หนดเกณฑ์ใน
การคํานวณรายได้และรายจ่ายไว้ในกฎหมายลําดับรอง และปรับเปลี่ยนตัวเลขของเกณฑ์ที่จะถือว่าเป็ นผูย้ ากไร้
ไว้ตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป เช่น กฎหมายเยอรมัน เป็ นต้น
2)
“ทอดทิ้ง” หมายความว่า เป็ นการละทิ้งหน้าที่ที่ผดู ้ ูแลผูส้ ูงอายุหรื อเด็กหรื อคนป่ วยเจ็บนั้นใน
การให้การดูแลผูท้ ี่ไม่อาจช่วยตนเองได้ ดังนั้น การทอดทิ้งจึงไม่ใช่การนําไปทิ้งขว้าง แต่อาจเป็ นการที่ปล่อยให้
ผูน้ ้ นั อยูอ่ ย่างไม่มีผดู้ ูแล ในลักษณะที่ไม่อาจช่วยตนเองได้ ดังนั้นในกฎหมายพิจารณาถึงสภาพที่คนที่ไม่อาจ
ช่วยตนเองได้ไม่วา่ จะเป็ นเพราะเป็ นเด็ก หรื อคนป่ วยเจ็บหรื อคนชรา ซึ่งต้องมีคนดูแล แต่คนที่มีหน้าที่ดูแลไม่
ทําหน้าที่ปล่อยให้บุคคลดังกล่าวไม่มีผดู ้ ูแล จึงถือเป็ นการทอดทิ้ง การนําเด็กไปฝากไว้กบั สถานสงเคราะห์หรื อ
ผูส้ ูงอายุไปอยูท่ ี่บา้ นเพื่อนหรื อสถานสงเคราะห์จึงไม่อยูใ่ นความหมายของการทอดทิ้ง แต่ถา้ นําไปปล่อยไว้ในที่
สาธารณะและผูส้ ูงอายุหรื อเด็กไม่มีความสามารถที่จะกลับบ้านได้เอง ดังนี้ถือว่าเป็ นการทอดทิ้งได้
3)
“ความเท่าเทียม” หมายความว่า ความเท่าเทียมกันในสิ ทธิ และหน้าที่และการได้รับบริ การ
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ อย่างไรก็ดี การเท่าเทียมกันนี้ มีแนวคิดอยูส่ องแนวทาง
แนวทางที่หนึ่ง เป็ นความเท่าเทียมในสิ ทธิ พ้นื ฐานของความเป็ นมนุษย์โดยไม่แยกว่าเป็ นความแตกต่างในเรื่ อง
อายุ เพศ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นหลักประกันสิ ทธิ พ้นื ฐานของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ
พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง ข้อ 267 แต่ในอีกแนวทางหนึ่ง เป็ นความเท่าเทียมเพราะบุคคลเหล่านี้มีความ
จําเป็ นพื้นฐานที่ตอ้ งได้รับการสงเคราะห์หรื อช่วยเหลือจากรัฐ หรื อได้รับบริ การจากรัฐ เช่น การที่บุคคลนั้นเป็ น
ผูย้ ากไร้ จึงได้รับบริ การของรัฐในเรื่ องเบี้ยยังชีพ หรื อการที่ผนู ้ ้ นั ไม่มีงานทํา จึงได้รับการช่วยเหลือหรื อ
สงเคราะห์จากรัฐที่เป็ นเงินชดเชยบางส่ วนก่อนที่จะหางานทําได้ การที่รัฐจะให้บริ การแก่ทกุ คนโดยไม่คาํ นึงถึง
ความจําเป็ นหรื อความขาดแคลนของผูน้ ้ นั แล้วจะทําให้รัฐไม่ได้ให้บริ การแก่บคุ คลที่เท่าเทียมกัน
หลักนี้ได้บญั ญัติเพิ่มเติมใน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบตั ิทางเชื้อชาติในทุกรู ปแบบ ข้อ 5 ไม่ว่าจะเป็ นสิ ทธิที่จะได้รับสวัสดิการ
ซึ่งเป็ นสิ ทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งได้แก่สิทธิในการมีงานทํา การจัดตั้งสหภาพแรงงาน การมีที่อยูอ่ าศัย การได้รับบริ การ
ทางด้านสาธารณสุ ข การบริ การสังคม การได้รับการศึกษาอบรม การเข้าร่ วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยงั ให้ประกันสิ ทธิที่จะเข้าถึง
สถานที่หรื อบริ การใดๆ ที่มีไว้เพื่อสาธารณะชน เช่นการเดินทางขนส่ ง โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงละคร และสวนสาธารณะ โปรดดู
ใน คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ, อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบตั ิทางเชื้อชาติให้ทุกรู ปแบบ, (กรุ งเทพฯ : มิราเคล ครี เอชัน่
อินเตอร์ พริ้ นท์, หน้า 32-34
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ดังนั้น
ในการจะนิยามของความเท่าเทียมจึงควรพิจารณาถึงปริ บทของการให้บริ การต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้วยมิใช่วา่ หากเป็ นบุคคลแล้วจะต้องได้รับบริ การหรื อการสงเคราะห์ที่เหมือนกันหรื อเท่ากันทั้งหมด
เพราะคนที่ยากไร้ หรื อไร้ที่พ่ งึ
หรื อมีขอ้ จํากัดในด้านกายภาพหรื อจิตใจย่อมจะได้รับการสงเคราะห์หรื อ
ช่วยเหลือมากกว่าคนปกติโดยทัว่ ไป หากรัฐจ่ายหรื อบริ การเท่ากันย่อมจะทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมในความ
เสมอภาคที่ให้บริ การนั้น
4)
“เป็ นธรรม” มีความใกล้เคียงกับความเท่าเทียมตามที่ได้ให้นิยามไปแล้ว แต่ความเป็ นธรรมที่
ถือว่าเป็ นนามธรรมเพราะ เป็ นการปฏิบตั ิต่อผูส้ ูงอายุที่จะได้รับการปฏิบตั ิในฐานะผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายจาก
การที่ถูกประทุษร้ายอย่างเป็ นธรรม และการได้รับบริ การหรื อการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมในชุมชน สังคม ดังนั้น
ในทางกฎหมายจึงมุ่งเน้นที่การได้รับการปฏิบตั ิหรื อการได้รับบริ การอย่างเป็ นธรรม เหมาะสม หรื อการได้รับ
การชดเชยความเสี ยหายหรื อสิ ทธิ ที่เสี ยไปอย่างเหมาะสม
5)
“สมศักดิ์ศรี ” หมายความว่า ผูส้ ูงอายุได้รับการปฏิบตั ิที่สมศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ที่จะ
ได้รับ ทางด้านสิ ทธิ มนุษยชน ถือว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมด และได้รับการเคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์ การปฏิบตั ิต่อเพื่อนมนุษย์ที่ไม่เท่าเทียมกันหรื อการปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทาํ ให้ผนู ้ ้ นั ถูกบังคับ หรื อดู
ถูก หรื อการทําร้ายหรื อบังคับใช้แรงงานเป็ นกรณี ที่ลดศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ของผูน้ ้ นั
อย่างไรก็ดี การปฏิบตั ิต่อผูส้ ูงอายุน้ นั มีแนวคิดที่เพิ่มขึ้นจากการที่จะปฏิบตั ิต่อบุคคลทัว่ ไปที่วา่ ผูส้ ูงอายุ
ควรได้รับการเคารพในฐานะที่เป็ นผูท้ ี่ได้ทาํ ประโยชน์ให้กบั สังคมหรื อครอบครัวหรื อชุมชนมาก่อน อันเป็ น
วัฒนธรรมของตะวันออก ดังนั้น ผูส้ ูงอายุจึงควรได้รับการดูแลและให้การเคารพมากว่าคนที่มีอายุนอ้ ยกว่า ซึ่ ง
ลักษณะของวัฒนธรรมนี้ มีความเด่นชัดในสังคมจีน ญี่ปุ่น ไทย อินเดีย เป็ นต้น
ในความเห็นของผูเ้ ขียนนั้น เห็นว่า การพิจารณาสิ ทธิ และการให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุซ่ ึงมีบทบัญญัติใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญและในกฎหมายผูส้ ูงอายุหรื อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีความจําเป็ นต้องกําหนดแนว
ทางการบังคับใช้กฎหมายไว้แต่อาจจะยากต่อการกําหนดนิยามไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
จึงควร
กําหนดแนวทางในการใช้กฎหมายไว้ในกฎหมายลําดับรองของแต่ละฉบับ
ทั้งนี้เพราะสิ ทธิ ต่างๆมีบริ บทที่
แตกต่างกันหากนํามานิยามและนําไปใช้กบั กฎหมายอื่นๆ อาจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับ
ได้
ข้ อพิจารณาต่ อไป
เนื่องจากกฎหมายได้ให้สิทธิของผูส้ ูงอายุไว้อีกหลายประการ เช่น สิ ทธิ ในกระบวนการยุติธรรม ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรื อผู้พิการหรื อทุพพล
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ภาพ ย่ อมมีสิทธิ ได้ รับความคุ้มครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่ างเหมาะสม และย่ อมมีสิทธิ ได้ รับการ
ปฏิ บัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุ นแรงทางเพศ” ซึ่ งความหมายของคําว่า “เหมาะสม” ในอนุมาตรานี้ มี
กรณี ที่ได้รับการคุม้ ครองที่เหมาะสม และการได้รับการปฏิบตั ิที่เหมาะสม ซึ่ งจะต้องพิจารณาความหมายว่าเป็ น
ความเหมาะสมในฐานะผูส้ ูงอายุหรื อการได้รับการคุม้ ครองเพราะเหตุที่เป็ นผูส้ ูงอายุ

ทั้งนี้ในความหมายที่

กฎหมายต้องการให้ความคุม้ ครองเป็ นการคุม้ ครองเพื่อให้ผสู ้ ูงอายุได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิที่จะได้รับการ
พิจารณาคดีที่เป็ นธรรม เพือ่ ให้เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุที่มีสุขภาพร่ างกายอ่อนแอ เมื่อถูกทําร้ายแล้วจึงควรได้รับ
การฟื้ นฟูร่างกายหรื อจิตใจ หรื อการได้รับความปลอดภัยจากการที่ไม่ถูกประทุษร้ายซํ้าในระหว่างการพิจารณา
นอกจากนี้

ข้อที่ยงั ไม่ได้พิจารณากันหรื อมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนก็คือการสื บพยานผูส้ ูงอายุควรได้รับการ

ดําเนินการที่แตกต่างจากการสื บพยานบุคคลทัว่ ไปหรื อไม่

หรื อควรมีสหวิชาชีพเข้ามาให้การดูแลหรื อ

สอบปากคําเช่นเดียวกับการสื บพยานเด็กหรื อไม่ เพียงใด
หรื อในกรณี ที่ผสู้ ูงอายุอยูใ่ นครอบครัวแม้จะได้รับการทารุ ณกรรมแต่ไม่อาจออกไปแจ้งความได้ การที่
จะมีเจ้าหน้าที่มารับแจ้งความจึงไม่อาจกระทําได้ เพราะส่วนใหญ่การขอรับบริ การจากรัฐจะต้องมาติดต่อด้วย
ตนเองหรื อมากับญาติ การที่รัฐไม่ได้จดั เจ้าหน้าที่เพื่อดูแลเกี่ยวกับเรื่ องนี้จึงมีผลกระทบต่อการได้รับการปฏิบตั ิที่
เหมาะสมในกรณี ผสู ้ ูงอายุที่ไม่อาจช่วยตัวเองได้
ส่วนนิยามศัพท์ของ”สิ่ งอํานวยความสะดวก”
กําหนดไว้ใน กฎกระทรวงกําหนดสิ่ งอํานวยความ
สะดวกในอาคารสําหรับผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ซึ่ งออกตามความในมาตรา 5 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 2 ดังนี้
“สิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า ส่วนของอาคารที่
สร้างขึ้นและอุปกรณ์อนั เป็ นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรื อตั้งอยูภ่ ายในและภายนอกอาคารเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใช้อาคารสําหรับผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
แต่ในประกาศหรื อกฎกระทรวงของหน่วยงานอื่นไม่ได้กาํ หนดนิยามของสิ่ งอํานวยความสะดวกไว้
เพียงแต่กาํ หนดว่าควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่ องใดบ้างและต้องจัดอย่างไรโปรดดูต่อไปในหัวข้อ 2
2. กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสถานทีส่ าธารณะทีส่ อดคล้ องกับผู้สูงอายุในพืน้ ที8่
พระราชบัญญัติผสู ้ ูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (6) กําหนดให้ผสู้ ุงอายุมีสิทธิ ได้รับการคุม้ ครอง การ
ส่ งเสริ ม และการสนับสนุนในด้านการอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยโดยตรงแก่ผสู้ ูงอายุในอาคาร
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รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การทบทวนเอกสาร ด้ านการให้ บริการและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ อํานวยต่ อการใช้ ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ” สั ญญาเลขที่ TGRI 54010
โดย รศ. ณรงค์ ใจหาญ สนับสนุนทุนโดย แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ:พัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบและปัจจัยสํ าคัญสํ านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมคุณภาพ
(สสส.)

สถานที่ ยานพาหนะ และได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดให้กระทรวงคมนาคม เป็ นหน่วยงาน
รับผิดชอบร่ วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดําเนินการเรื่ องการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
โดยตรงแก่ผสู้ ูงอายุในยานพาหนะ9 และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เป็ นหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบร่ วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ เรื่ องการอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยโดยตรงแก่ผสู ้ ูงอายุในการบริ การสาธารณะอื่นๆ ตามมาตรา 11 (5) และการช่วยเหลือผูส้ ูงอายุซ่ ึงได้รับ
อันตรายจากการถูกทารุ ณกรรมหรื อถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรื อถูกทอดทิ้งตามมาตรา 11
(8)10 กระทรวงมหาดไทย ในการกําหนดสิ่ งอํานวยความสะดวกในการอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร
กระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่ อง ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุนแก่ผสู ้ ูงอายุในส่วน
ที่เกี่ยวกับการขนส่ งสาธารณะ11 ข้อ 2 ให้คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งสาธารณะในสังกัด
กระทรวงคมนาคม จัดให้มีการคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม การสนับสนุน แก่ผสู ้ ูงอายุ ดังนี้
“ (1) อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยโดยตรงแก่ผสู ้ ูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง
สาธารณะในความรับผิดชอบ เช่นในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรื อการบริ การสาธารณะอื่นๆ”
นอกจากนี้ในข้อ 3 กําหนดว่า การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนั้นจะต้องประกาศกําหนดให้ทราบ
โดยทัว่ กัน รวมถึงข้อ 4 ให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนเน้นถึงความสําคัญและตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือ
อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผสู ้ ูงอายุ ในการโดยสารยานพาหนะและขนส่ งมวลชน
ส่ วนการซื้อตัว๋ รถโดยสารสาธารณะนั้น มีคาํ สัง่ ฝ่ ายการเดินรถ ที่ พ 5 /ดล.1/1/2547 เรื่ องระเบียบการ
ลดค่าโดยสารครึ่ งราคาแก่ผโู ้ ดยสารสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ข้อ 7 ให้ นสน. หัวหน้าหน่วยบริ การขายตัว๋ ทุกแห่ง
อํานวยความสะดวกและให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุในการใช้บริ การรถไฟเป็ นกรณี พิเศษทั้งภายในและนอกช่วง
ระยะเวลาการลดค่าโดยสาร เช่นเมื่อติดต่อขอซื้อตัว๋ ไม่ตอ้ งเข้าแถวรอ จัดที่นงั่ ให้ระหว่างรอรับตัว๋ พรร. ขบวน

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผสู้ ูงอายุ พ.ศ. 2546 121 ร.จ. 87 ง ลงวันที่
4 สิ งหาคม 2547 ข้อ 5
10
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผสู้ ูงอายุ พ.ศ. 2546 121 ร.จ. 87 ง ลงวันที่
4 สิ งหาคม 2547 ข้อ 11
11
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 121 ร.จ. 99 ง. ลงวันที่ 8 กันยายน 2547
9

9

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การทบทวนเอกสาร ด้ านการให้ บริการและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ อํานวยต่ อการใช้ ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ” สั ญญาเลขที่ TGRI 54010
โดย รศ. ณรงค์ ใจหาญ สนับสนุนทุนโดย แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ:พัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบและปัจจัยสํ าคัญสํ านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมคุณภาพ
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รถโดยสารทุกขบวน ช่วยยกสัมภาระและจัดหาที่นงั่ ให้ ระมัดระวังดูแลให้ความปลอดภัยปฐมพยาบาลเมื่อเกิด
อาการป่ วยเจ็บเป็ นต้น12
สําหรับการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผสู ้ ูงอายุในการบริ การสาธารณะอื่น ๆ
ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
มี
ข้อกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุนการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่
ผูส้ ูงอายุในการบริ การสาธารณะอื่น13 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 6 ดังนี้
“ ข้อ 3 ให้สาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด ดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ให้บริ การสําหรับผูส้ ูงอายุ ไว้เป็ นสัดส่วนในสํานักงาน
(2) ให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุเป็ นลําดับต้นหรื อเป็ นกรณี พเิ ศษโดยเน้นบริ การเบ็ดเสร็ จ
(3) จัดสิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ูงอายุ เช่นรถเข็นนัง่ ไม้เท้า ราว อุปกรณ์ในห้องนํ้า
(4) จัดทําแผนผังช่องทางการให้บริ การที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ
(5) เป็ นศูนย์กลางในการประสานขอความร่ วมมือ รวมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดให้ตระหนักถึง
ความสําคัญเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการให้บริ การแก่ผสู้ ูงอายุ
(6) จัดทําโครงการหรื อกิจกรรมเชิงรุ กเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการให้บริ การ
แก่ผสู ้ ูงอายุที่อยูใ่ นพื้นที่ เช่นการออกหน่วยเคลื่อนที่
ข้อ 4 ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุ ไว้เป็ นสัดส่วนในสํานักงาน
(2) ให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุเป็ นลําดับต้นหรื อเป็ นกรณี พเิ ศษโดยเน้นบริ การเบ็ดเสร็ จ
(3) จัดสิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ูงอายุ เช่นรถเข็นนัง่ ไม้เท้า ราว อุปกรณ์ในห้องนํ้า
(4) จัดทําแผนผังช่องทางการให้บริ การที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ

กองนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ข้อปฏิบตั ิราชการว่าด้วยการให้บริ การประชาชน
และรวมกฎหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2548 , หน้า 223-224
13
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 122 ร.จ. 10 ง. ลงวันที่ 3 กพ. 2548 โปรดดู เพิ่งอ้าง หน้า 219-220
12
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(5) เป็ นศูนย์กลางในการประสานขอความร่ วมมือ รวมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดให้ตระหนักถึง
ความสําคัญเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการให้บริ การแก่ผสู้ ูงอายุ
(6) จัดทําโครงการหรื อกิจกรรมเชิงรุ กเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการให้บริ การ
แก่ผสู ้ ูงอายุที่อยูใ่ นพื้นที่ เช่นการออกหน่วยเคลื่อนที่
(7) จัดทํามาตรฐานในการจัดบริ การสําหรับผูส้ ูงอายุในสถานสงเคราะห์
(8) จัดหาสถานที่ของหน่วยงานจัดกิจกรรม หรื อประชุมหรื อเป็ นศูนย์กลางในการดําเนินการของ
ผูส้ ูงอายุ
ข้อ 6 ให้การเคหะแห่งชาติ จัดสถานที่และให้มีอุปกรณ์สาํ หรับบริ การผูส้ ูงอายุที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่ของ
ชุมชนการเคหะแห่งชาติ”
นอกจากนี้ ในประกาศดังกล่าวได้กาํ หนดถึงการบริ หารและการประสานงานความร่ วมมือไว้ในข้อ 5
ข้อ 7 และข้อ 8 ดังนี้
“ ข้อ 5 ให้สาํ นักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว สนับสนุนศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชน
(ศพค.) ซึ่ งเป็ นองค์กรประชาชนภายใต้การสนับสนุนและกํากับขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อ
เป็ นศูนย์เฝ้ าระวังปัญหาผูส้ ูงอายุและครอบครัว
ข้อ 7 ให้สาํ นักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพเด็กและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และ
ผูส้ ูงอายุ เป็ นศูนย์กลางในการประสานขอความร่ วมมือ รวมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุ
ข้อ 8 ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ อํานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ูงอายุใน
หมู่บา้ น โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุที่ยากจน และประสบปัญหาในการเดินทางมาขอรับบริ การ โดยทําหน้าที่รับ
เรื่ อง สอบข้อเท็จจริ งเบื้องต้น และประสานงานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัด และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประสานการจัดหาพาหนะเดินทางนําผูส้ ูงอายุไปรับบริ การหรื อร่ วม
กิจกรรมต่างๆ”
จากประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์น้ นั จะเห็นได้วา่ การอํานวย
ความสะดวกแก่ผสู ้ ูงอายุน้ นั มีมาตรการหลักคือการจัดสถานที่ และเครื่ องอํานวยความสะดวกและที่จาํ เป็ น
สําหรับผูส้ ูงอายุไว้ รวมถึงการให้บริ การเป็ นพิเศษโดยไม่ตอ้ งรอคิว แต่มาตรการที่ถือว่าเป็ นบริ การที่เหมาะสม
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คือการจัดอาสาสมัครในหมู่บา้ นที่จะคอยเฝ้ าระวังและเป็ นผูป้ ระสานงานในการอํานวยความสะดวกแก่ผสู ้ ูงอายุ
ที่จะขอรับบริ การ รวมถึงการให้บริ การเคลื่อนที่
ข้อสําคัญที่ถือเป็ นการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนและให้ความรู ้แก่ผสู ้ ูงอายุเองในการได้รับ
บริ การและความสะดวกคือ การประกาศให้ประชาชนทราบและมีความตระหนักในการให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุ
ซึ่ งมาตรการนี้จะทําให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการให้ความสะดวกและการ
ให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุในระยะยาว
การอํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ูงอายุในการขอรับบริ การทางแพทย์ เป็ นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข เรื่ องการรับบริ การทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จดั ไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็ วแก่
ผูส้ ูงอายุเป็ นกรณี พิเศษ พ.ศ. 254814 ข้อ 1 โดยให้หน่วยบริ การในระดับโรงพยาบาลของรัฐให้บริ การทางการ
แพทย์การสาธารณสุ ขแก่ผสู ้ ูงอายุ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีช่องทางเฉพาะสําหรับผูส้ ูงอายุแยกจากผูร้ ับบริ การโดยทัว่ ไปในแผนกผูป้ ่ วยนอก
(2) กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุโดยปิ ดประกาศไว้ให้ชดั เจนและให้มี
การประชาสัมพันธ์ในระหว่างการให้บริ การด้วย
สําหรับในสถานที่ท่องเที่ยว สนามกีฬา และนันทนาการ ได้มีประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เรื่ องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุม้ ครอง การส่งเสริ ม และการสนับสนุนผูส้ ูงอายุในการ
จัดบริ การเพื่ออํานวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ15
“ ข้อ 2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่ งเสริ มการจัดบริ การเพื่ออํานวยความ
สะดวกและให้สิทธิแก่ผสู ้ ูงอายุทุกคนในสถานที่ท่องเที่ยว หรื อสนามกีฬา หรื อสถานที่ออกกําลังกายอื่นๆ
(1) กําหนดมาตรฐานการบริ การอํานวยความสะดวกสําหรับผูส้ ูงอายุในสถานที่ท่องเที่ยวหรื อ
สนามกีฬา หรื อสถานออกกําลังกายอื่นๆ
(2) ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนการ
ให้บริ การเพื่ออํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และลดอัตราค่าเข้าชมหรื อการเข้าร่ วม
กิจกรรม สําหรับผูส้ ูงอายุในสถานท่องเที่ยว สนามกีฬา หรื อสถานออกกําลังกาย”
ในการให้บริ การเพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ได้มีประกาศกระทรวงวัฒนธรรม
เรื่ องการจัดบริ การเพื่ออํานวยความสะดวกด้านพิพธิ ภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ แลการจัด
กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม16 ข้อ 2 (1) (4) ดังนี้
14
15

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 122 ร.จ. 45 ง. ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2548
ประกาศราชกิจจานุเบกษา 121 ร.จ. ตอนพิเศษ 110 ง. ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2547
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“
(1)จัดให้มีมาตรฐานการให้บริ การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยสําหรับผูส้ ูงอายุใน
พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และสถานที่จดั กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
..............................
(4)
รณรงค์ให้ประชาชนเน้นถึงความสําคัญและตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลืออํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยแก่ผสู ้ ูงอายุในการเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอ
ศิลป์ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม”
ในด้านการอํานวยความสะดวกสําหรับผูส้ ูงอายุและคนพิการที่จะใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม
ได้มี
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่ องและอุปกรณ์
โทรคมนาคมสําหรับคนพิการและผูส้ ูงอายุ เรื่ องโทรศัพท์สาธารณะ17 ซึ่ งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 51(6)
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ซึ่ งประกาศรายละเอียดตามมาตรฐานเลขที่ กทช. มท. 7001-2553
มาตรฐานที่กาํ หนดนั้นมีลกั ษณะที่ทาํ ให้ผสู้ ูงอายุสามารถอ่านได้ง่าย และมีความง่ายต่อการเสี ยบบัตร
และสามารถรองรับการใช้งานของผูส้ ูงอายุที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมทั้งการกดซํ้าจากอาการกล้ามเนื้อแข็งแรง
โดยต้องรองรับแรงกดในช่วงระหว่าง 0.5-0.9 นิวตัน (ข้อ 4.1.3.6)
บัตรโทรศัพท์ตอ้ งมีลกั ษณะเอื้ออํานวยต่อการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อความในบัตร
ขนาด
ตัวอักษร ข้อความหรื อปุ่ มนูนสัมผัส ส่วนเครื่ องโทรศัพท์ตอ้ งมีวงจรไมโครโพนตัดเสี ยงรบกวนภายในเครื่ อง
โดยต้องตัดเสี ยงรบกวนภายนอกได้ไม่นอ้ ยกว่า 20 เดซิ เบล (ข้อ 4.1.10)
ตูโ้ ทรศัพท์ตอ้ งมีความกว้างของประตูไม่นอ้ ยกว่า 900 มิลลิเมตร เพื่อให้รถเข็นคนพิการเข้าไปได้
โดยสะดวกและต้องมีการกันเสี ยงรบกวนจากภายนอก
รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ ารและ
ผูส้ ูงอายุตามความเหมาะสมเช่นราวจับ เป็ นต้น พื้นตูต้ อ้ งเรี ยบและอยูใ่ นระดับเดียวกับที่ติดตั้ง ต้องมีความสว่าง
ของแสดงไม่นอ้ ยกว่า 200 ลักซ์ภายในตูโ้ ทรศัพท์ และมีสญ
ั ญลักษณ์ที่แสดงให้รู้วา่ เป็ นตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ
สําหรับทุกคนในตําแหน่งที่สมั ผัสได้ (ข้อ 4.2)

โปรดดูใน กองนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ข้อปฏิบตั ิราชการว่าด้วยการให้บริ การ
ประชาชน และรวมกฎหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2548 , หน้า 237
17
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 128 ร.จ. ตอนพิเศษ 11 ง. ลงวันที่ 26 มกราคม 2554 หน้า 15
16
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การติดตั้งตูโ้ ทรศัพท์บนบาทวิถี ผนังอาคารหรื อพื้นผิวอื่นๆ ต้องติดตั้งในลักษณะที่รถเข็นคนพิการ
สามารถเข้าไปได้ ในแนวทางที่สงั เกตเห็นง่าย ปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดได้ ต้องไม่สูงเกินกว่า 1200
มิลลิเมตร และต้องไม่ต่าํ กว่า 700 มิลลิเมตร และต้องให้คนพิการสามารถเข้าไปใช้บริ การได้ (ข้อ 4.3)
นอกจากนี้ ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์สาธารณะสําหรับคนพิการหรื อผูส้ ูงอายุ ต้องจัดให้มีบริ การสอบถาม
หรื อรับฟังข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับตําแหน่งที่ต้ งั โทรศัพท์สาธารณะสําหรับทุกคน และคําแนะนําในการใช้
งาน รวมทั้งจัดให้มีเวปไซด์แสดงข้อมูลในรู ปแบบข้อความและเสี ยง (ข้อ 4.5.2.4)
3. กฎหมายผังเมือง และภูมิสถาปัตย์ ทคี่ ุ้มครองความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
พระราชบัญญัติผงั เมือง พ.ศ. 2518 กําหนดให้เจ้าพนักงานจัดการวางผังเมือง และดําเนินการให้เป็ นไป
ตามผังเมืองที่วางไว้ เพื่อสร้างหรื อพัฒนาเมืองให้มีสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มเศรษฐกิจ
สังคม
สภาพแวดล้อม อนุรักษ์สถานที่หรื อวัตถุที่มีประโยชน์หรื อคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์
โบราณคดี และเพื่อบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรื อมีคุณค่าในทางธรรมชาติ
การกําหนดผังเมืองแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ขั้นแรก กําหนดผังเมืองรวม โดยประกาศเป็ นกฎกระทรวง
เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาเมืองในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม การสาธารณูปโภค การ
บริ การสาธารณะ และสภาพแวดล้อมของเมืองในด้านต่างๆ ต่อมาจึงประกาศผังเมืองเฉพาะ โดยตราเป็ น
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรื อดํารงรักษาบริ เวณเฉพาะแห่ง แต่
เนื่องจากการตราพระราชบัญญัติจะต้องผ่านสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ จึงมีพ้ืนที่ของจังหวัดในประเทศไทยน้อย
แห่งที่มีการกําหนดผังเมืองเฉพาะ
โดยทัว่ ไปแล้วการจัดทําผังเมืองรวมในปัจจุบนั มีอยูใ่ นทุกจังหวัด แต่การจัดทําผังเมืองเฉพาะซึ่งต้องตรา
เป็ นพระราชบัญญัติน้ นั ขณะนี้ยงั ไม่มีการจัดทํา อย่างไรก็ดี การจัดทําผังเมืองรวมนั้น แม้วา่ จะมีความประสงค์
ที่จะกําหนดลักษณะของพื้นที่ที่ใช้ในการดําเนินกิจการต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการวางระบบผังเมืองที่ดี การ
กําหนดพื้นที่ดงั กล่าว มิได้กาํ หนดขอบเขตการใช้ที่ดินของราษฎรแต่ละรายเป็ นหลัก เพียงแต่กาํ หนดว่าพื้นที่ใด
ควรดําเนินกิจกรรมอย่างไรเพื่อให้สมประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ดังนั้น การกําหนดพื้นที่อยูอ่ าศัยหรื อการ
กําหนดบริ เวณที่เหมาะสมกับสุ ขภาพอนามัยของผูส้ ูงอายุ โดยอาศัยการกําหนดผังเมืองรวมนี้ ก็จะต้องจัดให้มี
การบริ การสาธารณะ การสาธารณูปโภค การคมนาคมที่มีพ้ืนที่ใกล้กบั พื้นที่ที่ผสู ้ ูงอายุอาศัยอยู่ อีกทั้งต้องไม่
กําหนดให้พ้นื ที่เขตอุตสาหกรรม หรื อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพหรื อความ
เป็ นอยูข่ องผูส้ ูงอายุจะถูกกระทบได้เป็ นสําคัญ
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ทั้งนี้การแสดงความเห็นของประชาชนต่อการกําหนดผังเมืองรวม ควรมีขอ้ กําหนดที่จะต้องรับฟังความ
คิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิหรื อศึกษาผลกระทบต่อผูส้ ูงอายุในปัญหาสุ ขภาพหรื อความเป็ นอยูแ่ ละความปลอดภัย
ของการใช้พ้ืนที่ต่างๆ ประกอบด้วย
ส่ วนมาตรการทางกฎหมายควบคุมที่กาํ หนดสิ่ งอํานวยความสะดวกและการออกแบบอาคารให้มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกและปลอดภัยแก่คนพิการและคนชรา มีดงั นี้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้อาํ นาจรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงโดยคําแนะนําจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร
เพื่อบังคับให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติน้ ี และให้อาํ นาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในควบคุมการใช้อาคาร เพื่อประโยชน์ในการรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
1. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอาํ นาจออก
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่ คงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้ องกันอัคคีภยั การ
สาธารณสุ ข การรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่
การจราจร (มาตรา 8)18
เมื่อมีกฎกระทรวงตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนั้น (มาตรา 9)19
เว้นแต่ราชการส่ วนท้องถิ่นจะออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่ องนั้นเพิ่มเติมจากที่กาํ หนดไว้ใน
กฎกระทรวง โดยไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎกระทรวง (มาตรา 10(1)) หรื อออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นขัดหรื อแย้งกับ
กฎกระทรวงเนื่องจากมีความจําเป็ น หรื อมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น (มาตรา 10(2)) โดยข้อบัญญัติดงั กล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมตั ิจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
แล้ว (มาตรา 10 วรรคสอง)20
ถ้ารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นว่า
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นซึ่งออกตามมาตรา 10(1) และ (2) นั้น มีขอ้ กําหนดที่ก่อภาระหรื อความยุง่ ยากให้แก่ประชาชน
เกินความจําเป็ นหรื อก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุ ขภาพ ชีวิต ร่ างกาย หรื อ ทรัพย์สินของประชาชน ให้รัฐมนตรี มี
อํานาจแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นดําเนินการยกเลิกหรื อแก้ไขข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นเสี ยใหม่ภายใน 120 วัน แต่
ไม่เป็ นการกระทบถึงการกระทําที่ได้กระทําโดยชอบแล้วก่อนมีการยกเลิกหรื อแก้ไข (มาตรา 10 ทวิ)21
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มาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
19
มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
20
มาตรา 10 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
21
มาตรา 10 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
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ในกรณี ที่ยงั ไม่มีกฎกระทรวงออกมาตามมาตรา 8 ให้ราชการส่ วนท้องถิ่นมีอาํ นาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นกําหนดเรื่ องนั้น ๆ ได้ (มาตรา 9 วรรคสอง) ถ้าต่อมามีกฎกระทรวงออกมากําหนดเรื่ องนั้นภายหลัง ให้
ข้อกําหนดของข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นในส่ วนที่ขดั หรื อแย้งกับกฎกระทรวงเป็ นอันยกเลิก ส่ วนข้อกําหนดที่ไม่ขดั
หรื อแย้ง ให้มีผลใช้บงั คับอยูจ่ นกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นใหม่ตามมาตรา 10
2. กฎหมายให้อาํ นาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอแนะในเรื่ องการควบคุมการก่อสร้างและใช้อาคาร ตาม
มาตรา 13 ทวิ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่ งจะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ส่วน
ราชการแจ้งข้อห้าม ข้อจํากัด หรื อข้อมูลไปยังราชการส่วนท้องถิ่น และให้ราชการส่ วนท้องถิ่นจัดให้ทาํ เอกสาร
เผยแพร่ ไว้จาํ หน่ายหรื อให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแจ้งคําเตือนไว้ในใบอนุญาต
เพื่อให้ผรู ้ ับใบอนุญาตต้องขออนุญาตยังหน่วยงานอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ขออนุญาตนั้น หรื อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นอาจจัด
ให้มีแบบแปลนอาคารต่างๆ
ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องไว้จาํ หน่ายหรื อให้แก่
22
ประชาชน
ตามหลักกฎหมายข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอาํ นาจจัดทําเอกสารเผยแพร่ ขอ้ มูลแก่
ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและตอบข้อหารื อในส่ วนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายควบคุมอาคารโดยเฉพาะข้อแนะนําที่จะให้มีการก่อสร้างอาคารหรื อกําหนดแบบแปลนอาคารที่
เอื้ออํานวยกับการให้ความปลอดภัยแก่ผสู ้ ูงอายภายในอาคารนั้น
3. กฎหมายกําหนดให้นายกเทศมนตรี มีอาํ นาจควบคุมการก่อสร้าง หรื อใช้อาคารในเขตเทศบาล ดังนี้
1) ผูใ้ ดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรื อแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ (มาตรา 21) ซึ่ งผูแ้ จ้งจะต้องกระทํา
ตามแบบ และแจ้งข้อมูลเอกสาร ชําระค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 39(2) ผูฝ้ ่ าฝื นมาตรา 21 ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ และต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝื น (มาตรา 65)
ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจสัง่ ให้ผขู ้ อรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรื อรายการคํานวณที่ได้
ยืน่ ไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็ นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรื อข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามมาตรา 9
หรื อมาตรา 10 และให้นาํ มาตรา 25 วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่อผูข้ อรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริ เวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลน หรื อรายการคํานวณตามคําสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออก
22

มาตรา 13 ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
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รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การทบทวนเอกสาร ด้ านการให้ บริการและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ อํานวยต่ อการใช้ ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ” สั ญญาเลขที่ TGRI 54010
โดย รศ. ณรงค์ ใจหาญ สนับสนุนทุนโดย แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ:พัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบและปัจจัยสํ าคัญสํ านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมคุณภาพ
(สสส.)

ใบอนุญาตให้ภายในสามสิ บวัน แต่ถา้ ผูข้ อรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสัง่ ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณี น้ ีให้ถือว่าเป็ นการยืน่ คําขอใหม่ และให้ดาํ เนินการตามมาตรา 25 ต่อไป (มาตรา
27)23
ในกรณี ที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ได้ยนื่ มาพร้อมกับคํา
ขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่ วนที่ไม่เกี่ยวกับรายการคํานวณ (มาตรา 28)24
ในกรณี ที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมของ
อาคารซึ่งไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ที่ได้ยนื่ มาพร้อมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูท้ ี่ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมส่ วนภายในอาคาร เว้นแต่ทางหนีไฟ
และบันไดหนีไฟ (มาตรา 28 ทวิ)
เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตมีหนังสื อแจ้งชื่อผูค้ วบคุมงานกับวันเริ่ มต้นและ
วันสิ้ นสุ ดการดําเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบพร้อมทั้งแนบหนังสื อแสดงความ
ยินยอมของผูค้ วบคุมงานมาด้วยผูค้ วบคุมงานจะเป็ นบุคคลใดหรื อเป็ นเจ้าของอาคารก็ได้
เว้นแต่จะเป็ นการ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรื อกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรม (มาตรา 29)
จากหลักเกณฑ์ในกฎหมายควบคุมอาคารนี้ เห็นได้วา่ อํานาจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หรื อคณะกรรมการผังเมือง มีอาํ นาจออกข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารเพือ่ อํานวยความ
สะดวกและปลอดภัยให้แก่ผสู้ ูงอายุได้ ทั้งนี้โดยออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8 กําหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ แต่
หากยังไม่มีกฎกระทรวง แต่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดเห็นว่าควรส่ งเสริ มการก่อสร้าวอาคารหรื อปรับปรุ ง
อาคารที่ เอื้ออํานวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผสู ้ ูงอายุภายในอาคารนั้น ก็มีอาํ นาจในการเผยแพร่ หรื อ
กําหนดแนวทางตามมาตรา 13 ทวิเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดแบบมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารที่
อํานวยความปลอดภัยให้แก่ผสู ้ ูงอายุได้
กฎกระทรวงในปัจจุบนั ที่กาํ หนดสิ่ งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผูพ้ ิการหรื อทุพพล
ภาพ และคนชรา พ.ศ.254825 กําหนดให้อาคารตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 เป็ นอาคารที่ตอ้ งจัดสิ่ งอํานวยความสะดวก
ดังนี้
23

มาตรา 27 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
24
มาตรา 28 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การทบทวนเอกสาร ด้ านการให้ บริการและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ อํานวยต่ อการใช้ ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ” สั ญญาเลขที่ TGRI 54010
โดย รศ. ณรงค์ ใจหาญ สนับสนุนทุนโดย แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ:พัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบและปัจจัยสํ าคัญสํ านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมคุณภาพ
(สสส.)

1) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข สถานีอนามัย อาคารที่ทาํ การของราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและพิพธิ ภัณฑสถานของรัฐ สถานี
ขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบเรื อที่มีพ้ืนที่ส่วนใดของอาคารที่เปิ ดให้บริ การ
แก่บุคคลทัว่ ไปเกิน 300 ตารางเมตร
2) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสิ นค้าประเภทต่าง ๆ ที่
มีพ้ืนที่ส่วนใดของอาคารที่เปิ ดให้บริ การแก่บุคคลทัว่ ไปเกิน 2,000 ตารางเมตร
มาตรการที่กาํ หนดไว้ต้งั แต่หมวด 1-9 ในข้อ 4-28 มีดงั นี้

1) ป้ ายแสดงสิ่ งอํานวยความสะดวก ที่มีสญั ญลักษณ์หรื อตัวอักษรแสดงให้เห็นว่าเป็ นสถานที่ที่อาํ นวย
ความสะดวกให้แก่ผพู ้ กิ าร คนชรา รวมถึงแสดงทางที่นาํ ไปสู่สิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีสีขาว
และพื้นป้ ายสี น้ าํ เงิน ต้องมีความชัดเจน มองเห็นได้ง่าย ติดอยูใ่ นตําแหน่งที่ไม่ทาํ ให้สบั สน และ
ต้องมีแสงสว่างเป็ นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน (ข้อ 4-6)

2) ทางลาดและลิฟต์ มีลกั ษณะที่ป้องกันการลื่น และมีความกว้างเพียงพอสําหรับการใช้รถเข็น และมี
ราวจับ โดยกําหนดว่า หากมีพ้นื ภายในอาคารกับภายนอกต่างระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตร ต้องมีทาง
ลาดแต่ถา้ ไม่เกินให้ปาดมุมพื้นส่วนต่างระดับไม่เกิน 45 องศา
(1) พื้นผิวทางลาดต้องเป็ นวัสดุที่ไม่ลื่น
(2) พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรี ยบไม่สะดุด
(3) ความกว้างสุ ทธิไม่นอ้ ยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณี ที่ทางลาดมีความยาวของทุกช่วง
รวมกันตั้งแต่ 6,000 มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีความกว้างสุทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(4) มีพ้ืนที่หน้าทางลาดเป็ นที่วา่ งยาวไม่นอ้ ยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(5) ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000มิลลิเมตร ในกรณี ที่
ทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่นอ้ ยกว่า 1,500 มิลลิเมตร คัน่ ระหว่าง
แต่ละช่วงของทางลาด

25

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 122 ร.จ. 52 ก. ลงวันที่ 2 ก.ค. 2548
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รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การทบทวนเอกสาร ด้ านการให้ บริการและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ อํานวยต่ อการใช้ ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ” สั ญญาเลขที่ TGRI 54010
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(สสส.)

(6) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิเมตร และมี
ราวกันตก
(7) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 2,500 มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้านโดยมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ทําด้วยวัสดุเรี ยบ มีความมัน่ คงแข็งแรง ไม่เป็ นอันตรายในการจับและไม่ลื่น
(ข) มีลกั ษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร
(ค) สูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร
(ง) ราวจับด้านที่อยูต่ ิดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่นอ้ ยกว่า 50 มิลลิเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่
น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร และผนังบริ เวณราวจับต้องเป็ นผนังเรี ยบ
(จ) ราวจับต้องยาวต่อเนื่อง และส่วนที่ยดึ ติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการใช้
ของคนพิการทางการมองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจับให้ยนื่ เลยจากจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดของทางลาดไม่นอ้ ยกว่า 300มิลลิเมตร
(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรื อหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและ
คนชราสามารถทราบความหมายได้ ตั้งอยูบ่ ริ เวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหว่างชั้น
ของอาคาร
(9) ให้มีสญ
ั ลักษณ์รูปผูพ้ ิการติดไว้ในบริ เวณทางลาดที่จดั ไว้ให้แก่ผพู ้ ิการหรื อทุพพลภาพ
และคนชรา
ในกรณี อาคารมีจาํ นวนชั้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปต้องจัดให้มีลิฟต์หรื อทางลาดทุกชั้น และสามารถให้
ผูพ้ ิการและคนชราสามารถใช้งานได้เอง ใช้งานอย่างปลอดภัย และจัดให้สามารถใช้ได้อย่างสะดวก และมี
สัญญลักษณ์ตามข้อ 9
3)ลิฟต์ จะต้องมีลกั ษณะตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 10 ดังนี้
(1) ขนาดของห้องลิฟต์ตอ้ งมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ ยกว่า
1,400 มิลลิเมตร
(2) ช่องประตูลิฟต์ตอ้ งมีความกว้างสุ ทธิไม่นอ้ ยกว่า 900 มิลลิเมตร และต้องมีระบบแสงเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผูโ้ ดยสาร
(3) มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริ เวณหน้าประตูลิฟต์กว้าง 300 มิลลิเมตร และยาว 900มิลลิเมตร ซึ่ ง
อยูห่ ่างจากประตูลิฟต์ไม่นอ้ ยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตร
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(สสส.)

(4) ปุ่ มกดเรี ยกลิฟต์ ปุ่ มบังคับลิฟต์ และปุ่ มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิ นต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) ปุ่ มล่างสุดอยูส่ ูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 900 มิลลิเมตร ปุ่ มบนสุ ดอยูส่ ูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1,200
มิลลิเมตร และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์ไม่นอ้ ยกว่า 400 มิลลิเมตร ในกรณี ที่หอ้ งลิฟต์มีขนาด
กว้างและยาวน้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(ข) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 20 มิลลิเมตร มีอกั ษรเบรลล์กาํ กับไว้ทุกปุ่ มเมื่อกดปุ่ ม
จะต้องมีเสี ยงดังและมีแสง
(ค) ไม่มีสิ่งกีดขวางบริ เวณที่กดปุ่ มลิฟต์
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลกั ษณะตามที่กาํ หนดในข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค)และ (ง)
(6) มีตวั เลขและเสี ยงบอกตําแหน่งชั้นต่าง ๆ เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรื อลง
(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริ เวณโถงหน้าประตูลิฟต์และติดอยูใ่ นตําแหน่งที่
เห็นได้ชดั เจน
(8) ในกรณี ที่ลิฟต์ขดั ข้องให้มีท้งั เสี ยงและแสงไฟเตือนภัยเป็ นไฟกะพริ บสี แดง เพื่อให้คนพิการ
ทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยนิ ทราบ และให้มีไฟกะพริ บสี เขียวเป็ นสัญญาณให้คน
พิการทางการได้ยนิ ได้ทราบว่าผูท้ ี่อยูข่ า้ งนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขดั ข้องและกําลังให้ความ
ช่วยเหลืออยู่
(9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิ นภายในลิฟต์ซ่ ึ งสามารถติดต่อกับภายนอกได้ โดยต้องอยูส่ ูงจาก
พื้นไม่นอ้ ยกว่า 900 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
(10)มีระบบการทํางานที่ให้ลิฟต์ที่ทาํ ให้ลิฟต์เลื่อนมาอยูต่ รงที่จอดชั้นระดับพื้นดินและประตูลิฟต์
ต้องเปิ ดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ าดับ
4) บันได สําหรับผูพ้ ิการและผูส้ ูงอายุในอาคารต้องจัดให้มีอย่างน้อยหนึ่งแห่งและต้องมีลกั ษณะตามที่
ข้อ 11 (1)- (7) ดังนี้
(1) มีความกว้างสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(2) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2,000 มิลลิเมตร
(3) มีราวบันไดทั้งสองข้าง โดยให้ราวมีลกั ษณะตามที่กาํ หนดในข้อ 8(7)
(4) ลูกตั้งสูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่ วนที่ข้ นั บันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 280 มิลลิเมตร และมีขนาดสมํ่าเสมอตลอดช่วงบันได ในกรณี ที่ข้นั บันไดเหลื่อมกันหรื อมี
จมูกบันไดให้มีระยะเหลื่อมกันได้ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร
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(5) พื้นผิวของบันไดต้องใช้วสั ดุที่ไม่ลื่น
(6) ลูกตั้งบันไดห้ามเปิ ดเป็ นช่องโล่ง
(7) มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง หรื อหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและคนชรา
สามารถทราบความหมายได้ ตั้งอยูบ่ ริ เวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร
5)ที่จอดรถ ของอาคารจะต้องมีที่จอดให้แก่ผพู ้ ิการหรื อคนชรา ตามข้อ 12 ซึ่ งอย่างน้อยตามอัตราส่ วน
ดังนี้
(1) ถ้าจํานวนที่จอดรถตั้งแต่ 10 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถสําหรับผูพ้ กิ ารหรื อทุพพลภาพ และ
คนชราอย่างน้อย 1 คัน
(2) ถ้าจํานวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีที่จอดรถสําหรับผูพ้ กิ ารหรื อทุพพลภาพ
และคนชราอย่างน้อย 2 คัน
(3) ถ้าจํานวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน ขึ้นไป ให้มีที่จอดรถสําหรับผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพและคนชรา
อย่างน้อย 2 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน สําหรับทุก ๆ จํานวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้นเศษของ 100 คัน ถ้าเกินกว่า 50
คัน ให้คิดเป็ น 100 คัน
และต้องจัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มากที่สุด มีลกั ษณะไม่ขนานกับทางเดินรถ มีพ้ืนผิวเรี ยบ มี
ระดับเสมอกัน และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผูพ้ ิการนัง่ เก้าอี้ลอ้ อยูบ่ นพื้นของที่จอดรถด้านที่ติดกับทางเดินรถ มีขนาด
กว้างไม่นอ้ ยกว่า 900 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ ยกว่า 900 มิลลิเมตร และมีป้ายขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 300
มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ ยกว่า 300 มิลลิเมตร ติดอยูส่ ูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 2,000 มิลลิเมตร ในตําแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจน ต้องเป็ นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างไม่นอ้ ยกว่า 2,400 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ ยกว่า 6,000 มิลลิเมตร และ
จัดให้มีที่วา่ งข้างที่จอดรถกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1,000 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่วา่ งดังกล่าวต้อง
มีลกั ษณะพื้นผิวเรี ยบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ (ข้อ 13-14)
5) ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร ต้องจัดให้มีลกั ษณะตามข้อ 15
(1) เป็ นพื้นผิวเรี ยบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรื อส่ วนของอาคารยืน่ ลํ้าออกมาเป็ นอุปสรรคหรื อ
อาจทําให้เกิดอันตรายต่อผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
(2) อยูใ่ นระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรื อพื้นลานจอดรถ ในกรณี ที่อยูต่ ่างระดับ
ต้องมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก และทางลาดนี้ให้อยูใ่ กล้ที่จอดรถ
ในกรณี ที่มีอาคารหลายอาคารอยูภ่ ายในบริ เวณเดียวกันที่มีการใช้อาคารร่ วมกัน จะมีร้ ัวล้อมหรื อไม่ก็
ตาม ต้องจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารนั้น และจากอาคารแต่ละอาคารนั้นไปสู่ทางสาธารณะ ลานจอดรถหรื อ
อาคารที่จอดรถ โดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
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(1) พื้นทางเดินต้องเรี ยบ ไม่ลื่น และมีความกว้างสุทธิไม่นอ้ ยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(2) หากมีท่อระบายนํ้าหรื อรางระบายนํ้าบนพื้นต้องมีฝาปิ ดสนิท ถ้าฝาเป็ นแบบตะแกรงหรื อ
แบบรู ต้องมีขนาดของช่องตะแกรงหรื อเส้นผ่านศูนย์กลางของรู กว้างไม่เกิน 13 มิลลิเมตร
แนวร่ องหรื อแนวของรางจะต้องขวางกับแนวทางเดิน
(3) ในบริ เวณที่เป็ นทางแยกหรื อทางเลี้ยวให้มีพ้ืนผิวต่างสัมผัส
(4) ในกรณี ที่มีสิ่งกีดขวางที่จาํ เป็ นบนทางเดิน ต้องจัดให้อยูใ่ นแนวเดียวกัน โดยไม่กีดขวางทางเดิน
และจัดให้มีพ้ืนผิวต่างสัมผัสหรื อมีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่ งกีดขวาง และอยูห่ ่างสิ่ งกีดขวางไม่
น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
(5)
ป้ ายหรื อสิ่ งอื่นใดที่แขวนอยูเ่ หนือทางเดิน
ต้องมีความสูงจากพื้นทางเดินไม่นอ้ ยกว่า2,000
มิลลิเมตร
(6) ในกรณี ที่พ้นื ทางเดินกับพื้นถนนมีระดับต่างกัน ให้มีพ้ืนลาดที่มีความลาดชันไม่เกิน 1:10
และหากมีทางเชื่อมระหว่างอาคาร ต้องมีผนังหรื อราวกันตกทั้งสองด้านโดยมีราวจับซึ่ งมีลกั ษณะตาม
ข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรื อราวกันตกนั้น และมีทางเดินซึ่ งมีลกั ษณะตามข้อ 16 (1) (2) (3) (4)
และ (5)
6) ประตูของอาคาร ต้องมีลกั ษณะตามข้อ 18 วรรคหนึ่งต้อง เปิ ดปิ ดได้ง่าย ช่องประตูกว้างสุ ทธิ ไม่
น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร
ในกรณี ที่ประตูเป็ นแบบบานเปิ ดผลักเข้าออก เมื่อเปิ ดออกสู่ทางเดินหรื อระเบียงต้องมีพ้นื ที่วา่ งขนาด
กว้างไม่นอ้ ยกว่า 1,500 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ ยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
ในกรณี ที่ประตูเป็ นแบบบานเลื่อนหรื อแบบบานเปิ ดให้มีมือจับที่มีขนาดเท่ากับราวจับตามข้อ 8 (7) (ข)
ในแนวดิ่งทั้งด้านในและด้านนอกของประตูซ่ ึ งมีปลายด้านบนสูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 1,000 มิลลิเมตร และปลาย
ด้านล่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณี ที่เป็ นประตูบานเปิ ดออกให้มีราวจับตามแนวนอนด้านในประตู และใน
กรณี ที่เป็ นประตูบานเปิ ดเข้าให้มีราวจับตามแนวนอนด้านนอกประตู
ราวจับดังกล่าวให้สูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยาวไปตามความกว้างของ
ประตู
ในกรณี ที่ประตูเป็ นกระจกหรื อลูกฟักเป็ นกระจก ให้ติดเครื่ องหมายหรื อแถบสี ที่สงั เกตเห็นได้ชดั
(7) อุปกรณ์เปิ ดปิ ดประตูตอ้ งเป็ นชนิดก้านบิดหรื อแกนผลัก อยูส่ ูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า
1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร
ประตูตามวรรคหนึ่งต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บงั คับให้บานประตูปิดได้เองที่อาจทําให้
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ประตูหนีบหรื อกระแทกผูพ้ กิ ารหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
แต่ไม่ใช้บงั คับกับประตูหนีไฟและประตูเปิ ดปิ ดโดยใช้ระบบอัตโนมัติ (ข้อ 19)
7) ห้องส้วมสําหรับผูพ้ ิการ หรื อทุพพลภาพหรื อคนชรา ต้องจัดให้อย่างน้อย 1 ห้อง
รวมถึงสถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิงด้วย ทั้งนี้ตอ้ งมีลกั ษณะตาม
ข้อ 21 (1)-(10) ดังนี้
(1) มีพ้ืนที่วา่ งภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ลอ้ สามารถหมุนตัวกลับได้ซ่ ึ งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
(2) ประตูของห้องที่ต้งั โถส้วมเป็ นแบบบานเปิ ดออกสู่ภายนอก โดยต้องเปิ ดค้างได้ไม่นอ้ ย
กว่า 90 องศา หรื อเป็ นแบบบานเลื่อน และมีสญ
ั ลักษณ์รูปผูพ้ ิการติดไว้ที่ประตูดา้ นหน้าห้องส้วม
ลักษณะของประตูนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในหมวด 6
(3) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าเป็ นพื้นต่างระดับต้องมีลกั ษณะเป็ นทาง
ลาดตามหมวด 2 และวัสดุปพู ้นื ห้องส้วมต้องไม่ลื่น
(4) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายนํ้าทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ าํ ขังบนพื้น
(5) มีโถส้วมชนิดนัง่ ราบ สูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500
มิลลิเมตร มีพนักพิงหลังที่ให้ผพู ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราที่ไม่สามารถนัง่ ทรงตัวได้เองใช้พิงได้
และที่ปล่อยนํ้าเป็ นชนิดคันโยก ปุ่ มกดขนาดใหญ่หรื อชนิดอื่นที่ผพู ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใช้ได้อย่างสะดวก มีดา้ นข้างด้านหนึ่งของโถส้วมอยูช่ ิดผนังโดยมีระยะห่างวัดจากกึ่งกลางโถ
ส้วมถึงผนังไม่นอ้ ยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมีราวจับที่ผนัง ส่ วนด้านที่
ไม่ชิดผนังให้มีที่วา่ งมากพอที่ผพู ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราที่นงั่ เก้าอี้ลอ้ สามารถเข้าไปใช้โถส้วม
ได้โดยสะดวก ในกรณี ที่ดา้ นข้างของโถส้วมทั้งสองด้านอยูห่ ่างจากผนังเกิน 500 มิลลิเมตร ต้องมี
ราวจับที่มีลกั ษณะตาม (7)
(6) มีราวจับบริ เวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็ นราวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง
โดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700
มิลลิเมตร และให้ยนื่ ลํ้าออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่นอ้ ยกว่า 250 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 300
มิลลิเมตร
(ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัด
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จากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตรราวจับตาม (6) (ก) และ (ข) อาจเป็ นราว
ต่อเนื่องกันก็ได้
(7) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ เมื่อกางออก
ให้มีระบบล็อกที่ผพู้ กิ ารหรื อทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบ
ของโถส้วมไม่นอ้ ยกว่า 150 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 550
มิลลิเมตร
(8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจับเพื่อนําไปสู่สุขภัณฑ์อื่น ๆ ภายใน
ห้องส้วม มีความสูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร
(9) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสี ยงให้ผทู้ ี่อยูภ่ ายนอกแจ้งภัยแก่ผพู ้ ิการหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสี ยงให้ผพู้ ิการหรื อทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถแจ้งเหตุหรื อเรี ยกหาผูช้ ่วยในกรณี ที่เกิดเหตุฉุกเฉิ นไว้ในห้องส้วม โดยมีปุ่มกดหรื อ
ปุ่ มสัมผัสให้สญ
ั ญาณทํางานซึ่งติดตั้งอยูใ่ นตําแหน่งที่ผพู้ กิ ารหรื อทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
ใช้งานได้สะดวก
(10) มีอ่างล้างมือโดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็ นที่วา่ ง เพื่อให้เก้าอี้ลอ้ สามารถ
สอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยูห่ ่างจากผนังไม่นอ้ ยกว่า 450 มิลลิเมตร และต้องอยูใ่ นตําแหน่งที่
ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชราเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่นอ้ ยกว่า 750 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 800
มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง
(ค) ก๊อกนํ้าเป็ นชนิดก้านโยกหรื อก้านกดหรื อก้านหมุนหรื อระบบอัตโนมัติ
8) อาคารจะต้องจัดให้มีพ้นื ที่ผวิ ต่างสัมผัส เพื่อให้มองเห็นได้บริ เวณต่างระดับต่างกันเกิน 200
มิลลิเมตรที่ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรื อบันไดที่พ้นื ด้านหน้าและด้านหลังประตูทางเข้าอาคาร และที่พ้นื
ด้านหน้าของประตูหอ้ งส้วม โดยมีขนาดกว้าง 300 มิลลิเมตร และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้าง
ของช่องทางเดินของพื้นต่างระดับทางลาด บันได หรื อประตู และขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสอยูห่ ่างจากจุดเริ่ มต้น
ของทางขึ้นหรื อทางลงของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรื อประตูไม่นอ้ ยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 350
มิลลิเมตร
ในกรณี ของสถานีขนส่งมวลชน ให้ขอบนอกของพื้นผิวต่างสัมผัสอยูห่ ่างจากขอบของชานชาลา
ไม่นอ้ ยกว่า 600 มิลลิเมตร แต่ไม่เกินกว่า 650 มิลลิเมตร
24

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การทบทวนเอกสาร ด้ านการให้ บริการและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ อํานวยต่ อการใช้ ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ” สั ญญาเลขที่ TGRI 54010
โดย รศ. ณรงค์ ใจหาญ สนับสนุนทุนโดย แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ:พัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบและปัจจัยสํ าคัญสํ านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมคุณภาพ
(สสส.)

9)ในโรงมหรสพ หอประชุมต้องจัดให้มีพ้นื ที่เฉพาะสําหรับเก้าอี้ลอ้ อย่างน้อยหนึ่งที่ทุก ๆ จํานวน
100 ที่นงั่ โดยพื้นที่เฉพาะนี้เป็ นพื้นที่ราบขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 900 มิลลิเมตร และความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 1,400 มิลลิเมตร ต่อหนึ่งที่ อยูใ่ นตําแหน่งที่เข้าออกได้ (ข้อ 26)
10) โรงแรมนั้น มีขอ้ กําหนดในเรื่ องห้องพักและที่อาบนํ้าสําหรับผูพ้ ิการและคนชรา ตามข้อ 27และ28
ดังนี้
โรงแรมที่มีหอ้ งพักตั้งแต่ 100 ห้อง ขึ้นไป ต้องจัดให้มีหอ้ งพักที่ผพู ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา เข้า
ใช้ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งห้องต่อจํานวนห้องพักทุก 100 ห้อง โดยห้องพักดังกล่าวต้องมีส่วนประกอบและมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) อยูใ่ กล้บนั ไดหรื อบันไดหนีไฟหรื อลิฟต์ดบั เพลิง
(2) ภายในห้องพักต้องจัดให้มีสญ
ั ญาณบอกเหตุหรื อเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เป็ นเสี ยงและแสง
และระบบสัน่ สะเทือนติดตั้งบริ เวณที่นอนในกรณี เกิดอัคคีภยั หรื อเหตุอนั ตรายอย่างอื่น เพื่อให้ผทู้ ี่อยู่
ภายในห้องพักทราบ และมีสวิตช์สญ
ั ญาณแสงและสวิตช์สญ
ั ญาณเสี ยงแจ้งภัยหรื อเรี ยกให้ผทู ้ ี่อยู่
ภายนอกทราบว่ามีคนอยูใ่ นห้องพัก
(3) มีแผนผังต่างสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีหอ้ งพักที่ผพู ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา
เข้าใช้ได้ มีอกั ษรเบรลล์แสดงตําแหน่งของห้องพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บนั ไดหนีไฟโดยติดไว้ที่
กึ่งกลางบานประตูดา้ นในและอยูส่ ูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร
(4) มีสญ
ั ลักษณ์รูปผูพ้ ิการติดไว้ที่ประตูดา้ นหน้าห้องพักสําหรับผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และ
คนชรา (ข้อ 27)
ห้องพักในโรงแรม ต้องมีที่อาบนํ้าซึ่ งเป็ นแบบฝักบัวหรื อแบบอ่างอาบนํ้าโดยมีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้ (ข้อ
28)
(1) ที่อาบนํ้าแบบฝักบัว
(ก) มีพ้ืนที่วา่ งขนาดความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1,100 มิลลิเมตร และความยาวไม่นอ้ ยกว่า
1,200 มิลลิเมตร
(ข) มีที่นงั่ สําหรับอาบนํ้าที่มีความสูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน
500 มิลลิเมตร
(ค) มีราวจับในแนวนอนที่ดา้ นข้างของที่นง่ั มีความสูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 650
มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร และยาวไม่นอ้ ยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700 มิลลิเมตร
และมีราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอน และมีความยาวจากปลายของราวจับ
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ในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร
จะเห็นได้วา่ ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ที่อาํ นวยความสะดวกในการที่ผสู ้ ุงอายุจะเข้า
ไปใช้บริ การในอาคารตามที่กาํ หนดไว้ และมีมาตฐานความปลอดภัยกําหนดไว้ อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั ได้มี
ข้อเสนอของอนุกรรมาธิ การด้านคนพิการ ในคณะกรรมการพัฒนาสังคมและกิจการเยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ คน
พิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส ที่จดั เสวนาเรื่ อง “การบูรณาการกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ทุก
คนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์” ที่หอ้ งประชุม 309 อาคารรัฐสภา 2 วันที่ 29 พ.ย. 2553 โดยมีขอ้ เสนอว่า
ควรบูรณาการกฎกระทรวง 3 กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับสิ่ งอํานวยความสะดวกเข้าด้วยกัน และจัดทําคู่มือบูรณาการ
กฎกระทรวงสิ่ งอํานวยความสะดวกและขยายความเพื่อนําไปสู่การปฏิบตั ิที่แท้จริ งทั้งในด้านการออกแบบที่เป็ น
ธรรม การใช้เทคโนโลสิ่ งอํานวยความสะดวกและการช่วยเหลือที่สมเหตุผล นิยามคําที่สาํ คัญ ตัวอย่างแบบ
มาตรฐานการซ่อมแซม ปรับปรุ งสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ส่วนต่างๆ เช่น บันได ส้วม และห้องนอนฯลฯ ของ
บ้านประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ จารี ตประเพณี และความต้องการของคนพิการ
ผูส้ ูงอายุ ที่อาศัยในบ้านเรื อนนั้น ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดทําสิ่ งอํานวยความสะดวกรวมถึงหน่วยงาน
และรายชื่อของผูใ้ ห้บริ การสิ่ งอํานวยความสะดวก
ส่ วนการใช้พ้ืนที่สาธารณะควรให้ความรู ้แก่ประชาชน
ร่ วมกันเพื่อเปิ ดโอกาสให้ทุกคนรวมถึงผูส้ ูงอายุสามารถใช้พ้นื ที่สาธาณะได้ทุกแห่ง โดยเฉพาะทางเท้า และ
สวนสาธารณะได้เท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ สังเกตจากอนุกรรมาธิ การท่านหนึ่งที่เห็นว่า กฎกระทรวงมหาดไทย ข้างต้นยังไม่
ครอบคลุมสวนสาธารณะ สวนสนุก โบสถ์ มัสยิดหรื อศาสนาสถานอื่น สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์บริ การประชาชน
หรื ออาคารที่ไม่ได้ระบุไว้ จึงทําให้มีปัญหาว่าไม่จาํ เป็ นต้องกระทํา และการกําหนดรายละเอียดในการจัดทําสิ่ ง
อํานวยความสะดวกมากเกินไป ทําให้ไม่ยดื หยุน่ และบางกรณี ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 หรื อไม่สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เช่น ขนาดของลิฟต์โดยสารกดปุ่ ม สัญญาณ
เตือนภัยในลิฟต์ โถนัง่ ราบ จนทําให้หาซื้ อของได้ยาก เป็ นต้น26
4. ข้ อบังคับ/กฎหมายหมู่บ้านจัดสรรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกแก่ ผ้ สู ู งอายุ
การจัดสาธารณูปโภคและบริ การสาธารณะตามพระราชบัญญัติจดั สรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กําหนดให้มี
มาตรฐานการจัดสาธารณูปโภค แตกต่างกันตามขนาดของโครงการ โดยแยกเป็ นโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ถ้าเป็ นโครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็กที่มีการจัดสรรที่ดินแปลงย่อยเพื่อจําหน่ายไม่เกิน 99

ธีรยุทธ สุ คนธวิท, เหตุผลในการเสนอขอแก้ไข/ปรับปรุ งกฎกระทรวงกําหนดสิ่ งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548
26
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แปลง หรื อมีเนื้อที่โครงการตํ่ากว่า 19 ไร่ ถนนที่ใช้เป็ นทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยต้องมีความกว้างของเขตทาง
ตํ่ากว่า 9.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่าํ กว่า 6.00 เมตร
สําหรับโครงการจัดสรรที่ดินขนาดกลาง หรื อโครงการที่มีการแบ่งที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 100-299 แปลง
หรื อมีเนื้อที่ 19-50 ไร่ ถนนที่เป็ นทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่าํ กว่า 12.00 เมตร
โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่าํ กว่า 8.00 เมตร ถ้าเป็ นโครงการขนาดกลางที่มีการแบ่งที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่
300-499 แปลง หรื อมีเนื้อที่จดั สรรเกินกว่า 50 ไร่ แต่ไม่เกิน 100 ไร่ ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่าํ กว่า
16.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่าํ กว่า 12.00 เมตร
สําหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลงขึ้นไป หรื อมีเนื้อที่จดั สรรมากกว่า
100 ไร่ ข้ ึนไป ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่าํ กว่า 18.00 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ต่าํ กว่า 13.00
เมตร นอกจากนี้ยงั ต้องมีเกาะกลางถนนกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1.00 เมตร และมีทางเท้ากว้างข้างละ 2.00 เมตร
การกําหนดมาตรฐานถนนซึ่งเป็ นทางเข้าออกสู่ที่ดินจัดสรรในทุกแปลง และกฎหมายยังกําหนดให้ผู ้
เป็ นเจ้าของโครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้ า ระบบประปา เข้าสู่ที่ดินจัดสรรในทุกแปลงด้วย โดยในส่ วนของการจัด
ให้มีระบบประปานั้นหากเป็ นโครงการจัดสรรซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตที่การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค
หรื อการประปาส่ วนท้องถิ่นสามารถให้บริ การได้ ต้องใช้บริ การของหน่วยงานนั้นๆ
ในทางกฎหมายยังกําหนดไว้ดว้ ยว่าผูจ้ ดั สรรที่ดินหรื อเจ้าของโครงการต้องจัดให้มีระบบระบายนํ้า และ
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย เพื่อระบายนํ้าฝน และนํ้าเสี ยที่ผา่ นการบําบัดนํ้าเสี ยแล้วออกสู่แหล่งรองรับนํ้า ซึ่ งระบบ
ดังกล่าวต้องมีการคํานวณอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหานํ้าท่วมในโครงการ
จัดสรรที่มีการยืน่ ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนในเรื่ องของสวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามเด็กเล่นและสนามกีฬา ที่โครงการส่ วนใหญ่ใช้
โฆษณาขายโครงการเพื่อให้ผซู ้ ้ื อบ้านเห็นว่าทางโครงการมีขอ้ เสนอที่ดี แต่แท้ที่จริ งแล้วโครงการจัดสรรทุก
โครงการที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ต้องจัดให้มีสวน สนามเด็กเล่น และสนามกีฬาในขนาดพื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 โดยคํานวณจากพื้นที่จดั สําหน่ายทั้งหมด และสวน หรื อสนามเด็กเล่น สนามกีฬาที่จดั ให้น้ นั
จะต้องมีขนาดและรู ปแปลงที่เหมาะสม สะดวกต่อการใช้ประโยชน์ได้จริ ง ที่สาํ คัญคือต้องไม่แบ่งแปลงย่อย
ออกเป็ นหลายแปลง ยกเว้นแต่มีการกันพื้นที่เพื่อจัดทําสวน สนามเด็กเล่น หรื อสนามกีฬาในแต่ละแห่งไว้ไม่ต่าํ
กว่า 1 ไร่ ซึ่ งโครงการจัดสรรที่สามารถกันพื้นที่เพื่อจัดสร้างสวนส่ วนกลางได้ถึง 1 ไร่ ต้องเป็ นโครงการขนาด
ใหญ่ ดังนั้นนอกจากจะต้องกันพื้นที่ไว้เพื่อเป็ นส่ วนของสวนสาธารณะ และในข้อกําหนดฉบับเดียวกันนี้ยงั
กําหนดไว้ดว้ ยว่าหากเป็ นโครงการขนาดใหญ่ตอ้ งกันพื้นที่ไว้สาํ หรับเป็ นที่ต้ งั โรงเรี ยนอนุบาลอีก 1 แห่ง โดย
ที่ดินที่กนั ไว้น้ นั ต้องมีเนื้อที่ไม่นอ้ ยกว่า 200 ตารางวา
27
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จะเห็นได้วา่ ในกฎหมายควบคุมการจัดสรรที่ดินนั้นไม่ได้กาํ หนดมาตรฐานการจัดการภายในอาคาร
ไว้ที่จะกําหนดสิ่ งอํานวยความสะดวกไว้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบ้านจัดสรร ดังนั้น จึงควรนํามาตรฐาน
ในการกําหนดสิ่ งอํานวยความสะดวกมาเทียบเคียงใช้โดยอาศัยกฎกระทรวงมหาดไทย กําหนดสิ่ งอํานวยความ
สะดวกในอาคาร สําหรับผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 มาเทียบเคียงแล้วออกข้อกําหนดให้
ผูป้ ระกอบการนําไปใช้ในการออกแบบอาคารและกําหนดสิ่ งอํานวยความสะดวกในบริ เวณสวนสาธารณะด้วย
5. การออกแบบและการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับผู้สูงอายุขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ .
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างอาคารและ
การจัดบริ การสาธารณะในท้องถิ่นของตน จึงมีท้ งั หน้าที่ในการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ูงอายุและ
ส่ งเสริ มให้อาคารที่อยูอ่ าศัยจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ูงอายุได้ตามมาตรฐานได้
การจัดการสภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่วา่ จะเป็ นการให้บริ การสาธารณะใน
ด้านต่าง ๆ ท้องถิ่นมีหน้าที่ตอ้ งดําเนินการตามกฎกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ และกระทรวงคมนาคมในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวมาข้างต้น หากเป็ นบริ การที่เข้าหลักเกณฑ์ที่
ต้องกําหนดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกตามที่กฎหมายกําหนด
สําหรับการจัดสภาพแวดล้อมในบ้านที่จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผสู้ ูงอายุน้ นั
มีแนวคิดและการศึกษาวิจยั แล้ว27ซึ่งน่าจะนํามาพัฒนาและนําไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
“1) แนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พกั อาศัยของผูส้ ูงอายุ มีหลักการดังนี้คือ
1.1) มีความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Safety)
ความปลอดภัยทางด้านร่ างกายและสุ ขภาพอนามัยเช่น มีที่พกั เพียงพอแยกเป็ นสัดส่วน มีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดี มีการจัดระบบการรักษาความสะอาด มีระบบการปกป้ องจากภายนอก เช่น
เสี ยง แสง ที่ดี การทําประตูหอ้ งนอนที่เปิ ดได้ 2 ด้าน จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอบริ เวณบันไดและทางเข้า มีราว
จับในห้องนํ้า พื้นกระเบื้องไม่ลื่น อุปกรณ์ปิดเปิ ดนํ้าที่ไม่ตอ้ งออกแรงมากการเปิ ด มีสญ
ั ญาณฉุกเฉิ นจากหัว
28
เตียง หรื อห้องนํ้า สําหรับเรี ยกขอความช่วยเหลือเป็ นต้น
1.2) สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย (Accessibility)
การมีทางลาดสําหรับรถเข็น ความสูงของตูท้ ี่ผสู ้ ูงอายุสามารถหยิบของได้สะดวก หรื อการจัดให้อยู่
ใกล้แหล่งบริ การต่าง ๆ เช่น วัด โบสถ์ ห้องสมุด โรงละคร สถาบันเพื่อการศึกษา บริ การด้านสุ ขภาพ อยูภ่ ายใน
โปรดดู ผศ.ไตรรัตน์ จารุ ทศั น์, โครงการ การพัฒนาต้นแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูส้ ูงอายุ, มูลนิธิ
สาธารณสุ ขแห่งชาติ, 2550
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ระยะที่สามารถเดินถึงได้(Within walking distance) และการจัดให้ใกล้แหล่งระบบขนส่ งมวลชน และใกล้แหล่ง
ชุมชนเดิมเพื่อให้ญาติมิตรสามารถมาเยีย่ มเยียนได้สะดวก (Easily accessible)
1.3) สามารถสร้ างแรงกระตุ้น (Stimulation)
การตกแต่งสภาพแวดล้อมและที่อยูอ่ าศัยที่มีความน่าสนใจ การเลือกใช้สีที่เหมาะสม มีความสว่างและ
ชัดเจนจะทําให้การใช้ชีวิตดูกระชุ่มกระชวย ไม่ซึมเศร้า และการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆกระตุน้ ให้เกิดการนํา
ความสามารถต่าง ๆ ของผูส้ ูงอายุมาใช้อย่างเต็มที่ เปิ ดโอกาสให้ผสู้ ูงอายุได้ใช้ความสามารถที่มีก่อประโยชน์
ให้กบั ชุมชน เช่น จัดที่อยูอ่ าศัยผูส้ ูงอายุไว้ใกล้กบั โรงเรี ยนสอนเด็กเล็กหรื อห้องสมุด เป็ นต้นซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะช่วย
ยืดเวลาที่ผสู ้ ูงอายุสามารถที่จะดํารงชีวิตได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ื่น เกิดความรู ้สึกเป็ นประโยชน์และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ ึน ชุมชนเองก็จะได้คุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนจากการที่ได้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากความสามารถของผูส้ ูงอายุ โดย
สามารถการจัดการที่อยูอ่ าศัยสําหรับผูส้ ูงอายุให้ยงั คงใกล้แหล่งชุมชน เป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชน การจัดที่อยู่
อาศัยสําหรับผูส้ ูงอายุให้กระจายไปตามชุมชนไม่เกิน 20-30 หน่วย โดยไม่แยกออกไปอย่างโดดเดี่ยว
1.4) ดูแลรักษาง่ าย(Low maintenance)
บ้านสําหรับผูส้ ูงอายุควรจะออกแบบให้ดูแลรักษาง่ายเท่าที่จะเป็ นไปได้ ด้วยเหตุน้ ีบา้ นทัว่ ๆ ไปควรจะ
เล็ก ถ้าเป็ นหลังใหญ่ควรจะมีหอ้ งซึ่งง่ายต่อการปิ ดเอาไว้เพื่อสะดวกสบายในการดูแล บ้านอาจจะมีบานเลื่อน
อลูมิเนียมป้ องกันพายุ และสนามหญ้าที่มีพมุ่ ไม้เตี้ยๆ เพื่อลดงานสนาม
2) ข้ อแนะนําในการจัดสภาพแวดล้ อมและทีพ่ กั อาศัยทีเ่ หมาะสม
สําหรับประชาชนทัว่ ไปการจัดสภาพแวดล้อมและที่พกั อาศัยให้เหมาะสมกับการพักอาศัยของผูส้ ูงอายุ
สามารถใช้เป็ นแนวทางในการตรวจสอบ หรื อดัดแปลงอาคารได้ดงั นี้คือ
1.ตัวบ้ าน
เป็ นบ้านชั้นเดียว หรื อห้องนอนอยูช่ ้ นั ล่างของบ้าน
ทางเข้าบ้านควรมีระดับเดียวกับพื้นภายนอก
ไม่ควรจะมีพ้นื ต่างระดับ(step)
ไม่ควรจะมีธรณี ประตู
ถ้าจําเป็ นต้องมีบนั ได ลูกตั้งบันไดควรสูง 12-15 ซม.และลูกนอนควรกว้าง 30-35 ซม.
ลูกตั้งบันไดห้ามเปิ ดเป็ นช่องโล่ง
พื้นไม่ลื่น
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วัสดุก่อสร้างดีเหมาะสมกับสภาพอากาศ และทนทาน
มีการไหลเวียนและระบายอากาศดี
มีแสงสว่างธรรมชาติและไฟฟ้ าที่เพียงพอ
มีระบบป้ องกันเพลิงไหม้ที่ดี
สะดวกในการบํารุ งรักษา
มีบริ เวณบ้านที่สามารถ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ หรื อทํากิจกรรมเบาๆได้
ต้นไม้หรื อพืชพันธุ์ต่างๆเป็ นประเภทไม้ดอก หรื อไม้ที่มีกลิ่นหอม(หลีกเลี่ยงไม้ผล ไม้หนาม ไม้ที่มียาง)
รั้วบ้านโปร่ ง เพื่อนบ้านสามารถมองเข้ามาได้ และสามารถมองเห็นจากภายในบ้านได้
ระดับภายในบ้านไม่ควรสูงเกินจากระดับถนนด้านหน้า 30 ซม.และไม่ควรตํ่ากว่าถนน
ระยะห่างระหว่างภายในบ้านมาที่ที่จอดรถ หรื อประตูบา้ นอยูใ่ นระยะที่สามารถเดินได้ง่าย
มีหลังคาคลุมแดดคลุมฝนตั้งแต่ประตูร้ ัว
2.ห้ องนอน
มีความเป็ นส่ วนตัวมากที่สุด
ไม่ควรใหญ่ หรื อเล็กเกินไป ประมาณ 12-16 ตารางเมตร ไม่รวมห้องนํ้า
ควรที่จะเป็ นห้องที่ส่งเสริ มกําลังใจและให้ความหวัง
หน้าต่างและควรมองเห็นทิวทัศน์ภายนอก
เตียงควรจะเคลื่อนย้ายได้ในบางโอกาส และไม่ควรอยูใ่ นมุมใดมุมหนึ่ง
ผูท้ ี่อยูเ่ ป็ นคู่ควรมีพ้ืนที่สาํ หรับเตียงคู่
เตียงนอนควรอยูใ่ กล้หอ้ งนํ้า
มีแสงสว่างสําหรับการอ่านหนังสื อ
มีพ้ืนที่เก็บของเพียงพอ
มีส่วนแต่งตัว มีตเู ้ สื้ อผ้า โต๊ะเครื่ องแป้ งและกระจก
(การส่ องกระจกดูตวั เองจะทําให้สุขภาพจิตดีข้ ึน โดยกระตุน้ ให้ผสู ้ ูงอายุได้รับรู ้ถึงสภาพปัจจุบนั ของตัวเอง)
หัวเตียงควรมีโทรศัพท์ และสัญญาณฉุกเฉิ น
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3.ห้ องนํ้า
มีราวจับที่สามารถเดินได้ทวั่ ห้องนํ้า
มีราวจับจากภายนอกห้อง เช่นบริ เวณห้องนอน หรื อห้องรับแขก ที่ต่อเนื่องมาที่หอ้ งนํ้าได้
เฉพาะตรงฝักบัว และที่อาบนํ้า ควรมีที่นง่ั และสัญญาณฉุกเฉิ นในห้องนํ้า
ฝักบัวควรเป็ นชนิดแรงดันตํ่า
ประตูหอ้ งนํ้าควรเป็ นแบบที่เปิ ดให้คนอื่นสามารถเข้าไปได้เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
ห้องนํ้าควรกว้างประมาณ 1.50 -2.00 เมตร(ไม่กว้างและไม่แคบเกินไป)
พื้นผิวไม่ควรลื่น
มีพ้ืนที่วา่ งภายในห้องส้วมมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร
4.ห้ องครัว
อ่างล้างมือควรเป็ นแบบคู่
ด้านล่างของอ่างล้างมือควรมีพ้ืนที่สาํ หรับรถเข็น
เตาตูเ้ ย็นหรื อลิ้นชักในครัวไม่ควรอยูใ่ นมุม
หิ้งและตูต้ ่าง ๆอยูใ่ นระดับที่ไม่สูงและไม่ต่าํ เกินไป
มีระบบระบายอากาศดี
มีมุมนัง่ รับประทานอาหาร
5. ห้ องรับแขกพักผ่อน
ไม่มีสิ่งกีดขวางหรื อมีเฟอร์นิเจอร์กีดขวาง
มีพ้ืนที่น้ ีจะมีกิจกรรมต่างๆ เป็ นส่วนประกอบ เช่น สันทนาการและบันเทิง ฯลฯ
การจัดเฟอร์ นิเจอร์ ที่ส่งเสริ มให้มีปฏิสมั พันธ์ พูดคุยกันได้
6.ก๊ อกนํา้
ถ้ามีระบบนํ้าร้อน ควรปรับเป็ นระบบนํ้าอุน่ หัวเดียวผสม เพื่อป้ องกันนํ้าร้อนลวก
ก๊อกนํ้าและอุปกรณ์ควรเป็ นชนิดก้านโยก
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7.ระบบไฟฟ้า
ติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติ กรณี ไฟฟ้ าลัดวงจร
มีระบบไฟฟ้ าแสงสว่างฉุกเฉิ นบริ เวณห้องนอน ห้องรับแขก และทางเข้าบ้าน
8.ระบบสุ ขาภิบาล
ทัว่ ทั้งบ้านมีการระบายนํ้าที่ดี ไม่มีท่วม ขัง
มีระบบถังนํ้าสํารอง(ใต้ดิน หรื อหลังคา)
9.สวิทช์
สูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการเอื้อม
สวิทซ์ใหญ่ และมีแสงตอนปิ ดสวิทซ์
สวิทซ์สามารถปิ ดเปิ ดได้ในระยะเอื้อมถึงจากเตียงนอน
10.สวิทซ์ - ปลัก๊ ไฟ
สูงจากพื้น อย่างน้อย 45 เซนติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการก้ม
มีสวิทซ์สาํ หรับปิ ด-เปิ ดปลัก๊
11. มือจับ
เป็ นแบบคันโยกขนาดใหญ่ จับง่าย ไม่ควรใช้ลูกบิด
ตูเ้ สื้ อผ้าควรเป็ นประตูแบบเลื่อน
12.หน้ าต่ าง
ไม่ควรสูงเกินไป ทําให้สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ง่าย
การปิ ด-เปิ ดไม่ควรฝื ดหรื อลื่นเกินไป
หากมีเหล็กดัดควรมีช่องที่สามารถเปิ ดได้ง่ายยามฉุกเฉิ น
มีมุง้ ลวดที่สามารถกันแมลงได้ และสามารถถอดมาทําความสะอาดได้
กระจกที่สามารถเอื้อมถึงควรเป็ นกระจกนิรภัย(Laminated safety glass)
กรณี ที่ลูกฟักเป็ นกระจกให้ติดเครื่ องหมายหรื อแถบสี ที่สงั เกตเห็นได้ชดั
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มีหลังคาหรื อส่ วนยืน่ ที่กนั แดดกันฝนได้ดี
13.ประตู
มีขนาดความกว้างเป็ นพิเศษอย่างน้อย 90 เซนติเมตร เพื่อให้ลอ้ เข็นผ่านได้สะดวก
ประตูควรเป็ นแบบผลักเปิ ดออกได้ง่าย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บงั คับให้บานประตูปิดได้เอง
14 แสงสว่าง
ควรมีแสงไฟจากภายนอกสาดเข้ามาในกรณี ที่ไฟในบ้านเสี ยเพื่อช่วยในการมองเห็นของผูส้ ูงอายุ
การใช้แสงสะท้อน(Indirect Lighting)ที่มีความสว่างพอเหมาะ
ในบริ เวณที่อยูอ่ าศัยจึงควรมีความสว่างทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
ทางเดิน ควรมีแสงสว่างที่เพียงพอไปตลอดทาง และมีราวสําหรับจับที่สามารถเห็นได้ชดั เจน
15.เครื่องเรือน (เช่ นโต๊ ะ เก้ าอี้ เตียง)
เก้าอี้ และเตียง มีระดับที่ไม่สูงและตํ่าเกินไป ควรสูงจากพื้นประมาณ 40 - 45 ซม.
วัสดุรองพื้นหรื อเบาะ ควรมีความแข็ง ไม่อ่อนเกินไป
สามารถทําความสะอาดได้ง่าย
16.ทางลาด
พื้นผิวทางลาดต้องเป็ นวัสดุที่ไม่ลื่น
พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรี ยบไม่สะดุด
ความกว้างสุ ทธิ กว้าง 90-150 ซม.
มีพ้ืนที่หน้าทางลาดเป็ นที่วา่ งยาวไม่นอ้ ยกว่า 150 ซม.
ต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6 เมตร
ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่นอ้ ยกว่า 50 ซม. และมีราวกันตก
ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 2.50 เมตร ขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน
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17.ราวจับ
ทําด้วยวัสดุเรี ยบ มีความมัน่ คงแข็งแรง ไม่เป็ นอันตรายในการจับและไม่ลื่น
มีลกั ษณะกลม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 ซม.
สูงจากพื้นทางลาด 80 - 90 ซม. ราวจับด้านที่อยูต่ ิดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่นอ้ ยกว่า 5 ซม.
18 สี และพืน้ ผิว
อุปกรณ์และส่วนของอาคารดังนี้ให้มีสีที่ตดั กันหรื อแตกต่างจากสี ของ
ส่วนต่อเนื่องของอุปกรณ์และส่ วนของอาคารนั้นอย่างเด่นชัด ดังต่อไปนี้
พื้นทางเดิน พื้นต่างระดับ พื้นห้องส้วม และพื้นผิวต่างสัมผัส
ผนังและบัวเชิงผนัง
ประตู ธรณี ประตู วงกบหรื อขอบประตู ประตูทางเข้าออก และประตูลิฟต์
บันได บันไดเลื่อน ทางเลื่อน และทางลาด
ลูกนอนกับลูกตั้งของขั้นบันได หรื อลูกนอนของขั้นบันไดขั้นหนึ่งกับพื้นห้อง
บริ เวณจมูกบันได
ราว ราวบันได ราวทางลาด ราวระเบียง ราวกันตก และราวยึดเกาะในห้องส้วมและทางเดิน
ป้ าย แผนผัง ตัวอักษร เครื่ องหมาย และสัญลักษณ์
แผงสวิทช์ เต้ารับ และเต้าเสี ยบ
เสา สิ่ งกีดขวาง และส่วนยืน่ จากผนังบนทางเดิน
สุ ขภัณฑ์ และอุปกรณ์ส่ิ งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
สี เขียว หมายถึง ความปลอดภัย ให้ไปได้
สี เหลือง หมายถึง ความเสี่ ยงภัย ให้ระวัง
สี แดง หมายถึง อันตราย”29

ข้อมูลในส่ วนแนวคิ ดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งอาคารที่อยูอ่ าศัยนี้ คัดจาก รศ. ไตรรัตน์ จารุ ทศั น์, บ้านปลอดภัยวัยเกษียณ หน่วยวิจยั
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
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แนวคิดและข้อเสนอแนะนี้ น่าจะนํามาใช้ในการส่ งเสริ มให้ครอบครัวได้ดาํ เนินการตามหลักการ
ดังกล่าวเพื่อให้การคุม้ ครองผูส้ ูงอายุในครอบครัวของตนต่อไป
6.บทบาทขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่ ในการบริหารจัดการเพือ่ จัดบริการสํ าหรับผู้สูงอายุในสั งคมเมืองและ
ชนบท
การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผสู ้ ูงอายุและคนพิการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามแนวทาง
ของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่น30 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานตามแผนหลัก 4
แผนงานหลัก คือ
1.แผนงานให้บริ การด้านสุ ขภาพอนามัย โดยจัดการฝึ กอบรมความรู้ การตรวจสุ ขภาพเคลื่อนที่ และ
จัดให้มีการแจ้งขอรับบริ การ อาสาสมัครและพาหนะรับส่ ง
2. แผนงานส่งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันและสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผูส้ ูงอายุ และคนพิการ โดย
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็ นชมรม/องค์กร และภาคีเครื อข่าย เพื่อเรี ยนรู้และดําเนินกิจกรรม
การจัดสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสมของพื้นที่หรื อชุมชน รวมทั้งร่ วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการรวมกลุ่มต้องเป็ นไปตามความสมัครใจของผูส้ ูงอายุและคนพิการแต่ละประเภท
และจัดให้มีกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม นันทนาการ กิจกรรมออกกําลังกาย โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แผนส่ งเสริ มอาชีพหรื อรายได้ของผูส้ ูงอายุและคนพิการ โดยจัดให้เข้าฝึ กอาชีพและอบรมความรู ้
ในอาชีพต่างๆ ประสานกับสถานประกอบการให้รับเข้าทํางาน
4.แผนงานด้านการบริ การจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดทําข้อมูลผูส้ ูงอายุและคนพิการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ทราบถึงสิ ทธิ และการเข้าถึงบริ การของรัฐ จัดให้มีอาสาสมัครดูแล จ่ายเบี้ยยังชีพ และ
เปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ูงอายุและคนพิการได้มีส่วนร่ วมในการทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง
คณะอนุกรรมการประชุมพัฒนาโจทย์การศึกษาทบทวนองค์ความรู ้ดา้ นกฎหมายสําหรับผูส้ ูงอายุได้มี
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้มีขอ้ สรุ ปและข้อเสนอแนะไว้ดงั นี้
1) อปท. มีความคล่องตัวในการกระจายอํานาจน้อย ดูแลแต่เรื่ องของสาธารณูปโภค ไม่มีกฎหมายที่เอื้อต่อการ
ดําเนินงานในการดูแลผูส้ ูงอายุ
30

หนังสื อที่ มท. 0891.3/ ว 1983 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550
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2) ผูป้ ฏิบตั ิงานในท้องถิ่นไม่เข้าใจระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทํางานเรื่ องผูส้ ูงอายุตวั กฎหมายในระดับท้องถิ่น
นั้นมีความครอบคุลม และให้อาํ นาจ แต่ปัญหาเกิดจากตัวบุคคลที่ใช้กฎหมายนั้นตีความไม่ได้
3) การทํา social enterprise จะจัดทําในรู ปแบบไหน ที่จะช่วยดูแลผูส้ ูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้หรื อจะ
สร้างแรงกระตุน้ เพื่อจูงใจผูป้ ระกอบการ
4) สถานการณ์ปัจจุบนั ที่มีการเปิ ดการค้าเสรี ซ่ ึ งจะมีชาวต่างชาติเข้ามาร่ วมลงทุนทําสถานประกอบการธุรกิจ
ดูแลผูส้ ูงอายุครบวงจร อาทิ re-hab , day care center โดยสถานประกอบการเหล่านี้จะทําเพื่อการค้าเท่านั้น
จะไม่ได้มาตรฐาน
5) เรื่ องการจัดตั้งศูนย์เอนกประสงค์ ทางภาครัฐไม่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) ในหลายแห่งมีการดําเนินการต่อ แต่ยงั ไม่คืบหน้า ทําให้ภาคเอกชนให้ความ
สนใจกับเรื่ องนี้มากขึ้น
6) เรื่ องการส่งเสริ มคุณค่าผูส้ ูงอายุ (active aging) ควรนํามาเป็ นฐานกรอบแนวคิดร่ วม เพื่อเชื่อมโยงร้อยเรี ยง
ประเด็นต่างๆ และมุ่งเน้นการให้คุณค่าผูด้ ูแล ส่ งเสริ มต่อยอดวัฒนธรรมความกตัญญูรู้คุณ ช่วยเหลือดูแล
บุพการี ให้ขยายวงออกไป เป็ นเครื อข่ายทางสังคม
ในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่ า
1) การศึกษา Best Practice โดยการทําวิจยั เกี่ยวกับท้องถิ่นที่โดดเด่นในการดูแลผูส้ ูงอายุเพื่อศึกษา เครื่ องมือ
วิธีการ ดัชนีช้ ีวดั ความสุ ขของผูส้ ูงอายุ ภายใต้กฎระเบียบที่มีอยู่ สร้างเป็ น Model ถอดบทเรี ยน
2) การออกค่ายผูส้ ูงอายุ จากนักศึกษาอาสาสมัครมหาวิทยาลัย ในการเข้าไปดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชน เพื่อกระตุน้
ให้ทอ้ งถิ่นเกิดความตื่นตัวในประเด็นเกี่ยวกับผูส้ ูงอายุ
3) การใช้กลไกของชุมชนในการดูแลผูส้ ูงอายุในพื้นที่
4) การ สร้างความตระหนักแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจูงใจคนทํางานท้องถิ่นโดยการประกวดชมรมผูส้ ูงอายุตน้ แบบ
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ส่ วนข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ในการช่วยเหลือผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและชมรม
ผูส้ ูงอายุ มีดงั นี้
1) ปัญหาอุปสรรค
(1)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเข้าถึงผูส้ ูงอายุได้นอ้ ย ส่วนใหญ่ เป็ นการจ่ายเบี้ยยังชีพ และมีการ
เกี่ยงงานกันภายใน
(2) การจัดสวัสดิการของรัฐควรให้ทวั่ ถึง การจัดสถานที่พกั พิงยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร และบางแห่ง
ให้การสนับสนุนเป็ นสิ่ งของแทนที่จะเป็ นเงิน
(3) ขาดความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ ในการได้รับสวัสดิการ
(4) ชมรมบางชมรมที่เข้ามาช่วยเหลือยังขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน จึงทําให้ทาํ งานไม่ได้
ต่อเนื่อง เช่น สมุทรสาคร เป็ นต้น
(5) การทํางานของหน่วยงานในต่างจังหวัดยังไม่ประสานงานกันเท่าที่ควร
(6) กฎกระทรวงเรื่ องสิ่ งอํานวยความสะดวกมีแต่ยงั ขาดการบังคับใช้อย่างจริ งจัง
ส่ วนที่กฎหมายยังไม่ได้กาํ หนดคือสิ่ งอํานวยความสะดวกในรถแท๊กซี่ ในอาคารบ้านเรื อน ที่เป็ นที่อยูอ่ าศัย
(7) เบี้ยยังชีพสําหรับผูส้ ูงอายุที่ยากไร้ ไม่เพียงพอ
(8)
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรื อค่าปฏิบตั ิการของอปท.ยังมีความไม่ชดั เจนจึงมีปัญหาเมื่อสตง.มา
ตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่ายังมีปัญหาความไม่เข้าใจในระเบียบการจ่ายเงิน
(9) ผูส้ ูงอายุไม่มีสญ
ั ชาติไทยมีปัญหาการได้รับบริ การ โดยเฉพาะทางการแพทย์หรื อการเข้ารับบริ การที่
ต้องใช้บตั รประจําตัว
2) สิ่ งทีป่ ระสบความสํ าเร็จ
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรื อชมรมที่ประสบความสําเร็ จในการให้บริ การ
ผูส้ ูงอายุ เช่นสกลนคร ราชสี มา เทศบาลเมืองรังสิ ต เเป็ นต้นโดยมีการให้บริ การของศูนย์สุขภาพชุมชน มีอสม.
ดูแล
หรื อในบางแห่งมีความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุและขยายการ
ให้บริ การไปยังศูนย์อื่นๆ
นอกจากนี้มีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนที่ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนมากที่เข้ามา
ร่ วมกันดูแลผูส้ ูงอายุ และส่ วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็ จและมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนเพราะการทําด้วยจิต
อาสา
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3)ข้ อเสนอแนะ
(1) ควรส่งเสริ มการมีหลักประกัน การออมวันละบาท ควรมีระเบียบที่ใช้ทวั่ ประเทศ เพื่อให้เกิดการ
ออมและการจัดการให้มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความมัน่ คงในชีวิตผูส้ ูงอายุ
(2) ควรส่ งเสริ มให้มีการปรับปรุ งบ้านพักเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ผสู ้ ูงอายุที่อยูใ่ น
บ้าน และเสนอให้ลดภาษีสาํ หรับผูท้ ี่ปรับปรุ งบ้านให้ผสู้ ูงอายุได้รับความสะดวกและปลอดภัย
(3) ควรมีเบี้ยเลี้ยงให้อสม. และควรเพิ่มเบี้ยยังชีพให้แก่ผสู ้ ูงอายุที่ยากไร้ ควรเป็ น 2,500-3,000 บาทต่อ
เดือน
(4)ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่ องสิ ทธิ ของผูส้ ุงอายุ และจัดทําคู่มือให้แก่ผสู ้ ูงอายุในเรื่ องสิ ทธิ
(5)ควรมีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่ องสิ ทธิ ของผูส้ ูงอายุและการให้บริ การต่างๆอย่างจริ งจัง รวมถึงการ
ดําเนินคดีแก่ผลู ้ ะเมิดสิ ทธิผสู ้ ูงอายุ รวมถึงการบังคับให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดให้มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก
(6)รัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่เครื อข่ายหรื อองค์กรเอกชนหรื อชมรมในการทํากิจกรรมส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุ เพราะปัจจุบนั องค์กรเอกชน ชมรมต้องหาทุนกันเอง
(7) ควรมีการให้ความคุม้ ครองผูส้ ูงอายุที่ดอ้ ยโอกาสให้มีงานทําและไม่ถูกเอาเปรี ยบทางด้านค่าแรงงาน
(8)ควรปรับปรุ งป้ ายรถประจําทางให้มีขนาดที่ทาํ ให้ผสู ้ ูงอายุเห็นได้ และเก็บค่าโดยสารที่ให้ส่วนลด
อย่างจริ งจัง
(9)การติดต่อราชการยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
(10) ควรกําหนดให้มีหอ้ งนํ้าสําหรับผูส้ ูงอายุมากขึ้นในที่สาธารณะเพราะปัจจุบนั มีจาํ นวนผูส้ ูงอายุมาก
ขึ้น
(11) ควรมีคนให้การดูแลในเรื่ องการข้ามถนนเพราะผูส้ ูงอายุไม่อาจข้ามสะพานลอยได้
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บทสั งเคราะห์
จากการที่นาํ เสนอข้อมูลทั้งการศึกษาด้านเอกสารและข้อมูลจากการสัมมนาผูใ้ ห้บริ การนั้น ผูว้ จิ ยั ได้มี
ข้อสังเคราะห์ดงั นี้
I.

การแก้ไขปัญหาระยะสั้ น ผูว้ ิจยั เห็นว่า การกําหนดสิ่ งอํานวยความสะดวกแก่ผสู้ ูงอายุในปัจจุบนั มี
ปั ญหาในเรื่ องการให้บริ การที่ยงั ไม่เพียงพอในบางเรื่ องหรื อบางสถานที่ และการที่ไม่ได้ให้บริ การ
อย่างจริ งจังตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้ง ยังไม่เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้เข้ามามีส่วนในการ
ให้ขอ้ เสนอแนะ ตลอดจนยังไม่มีแรงจูงใจให้แก่เอกชนที่จะเข้ามาร่ วมในการให้บริ การ ดังนั้นจึงมี
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นดังนี้
1) ปั ญหาของการได้รับบริ การด้านสาธารณะของผูส้ ูงอายุที่ยงั ขาดอยู่ ได้แก่ การไม่มีทางเท้าสําหรับ
ผูส้ ูงอายุที่ตอ้ งนัง่ รถเข็น ทําให้ไม่สามารถที่จะเดินทางไปในทางเท้าได้ หรื อการที่ไม่มีที่ข้ ึนลงของ
รถโดยสารสาธารณะ สําหรับผูส้ ูงอายุที่ใช้รถเข็น ทําให้ไม่อาจเดินทางคนเดียวได้ หรื อการมีทาง
ม้าลายให้กบั ผูส้ ูงอายุในบริ เวณที่มีสะพานลอยเพราะสะพานลอยมีไว้ให้คนหนุ่มสาวขึ้นไม่ได้ให้
คนที่เข่าไม่ดีข้ ึน หรื อหากไม่มีทางม้าลายก็ควรมีผทู ้ ี่คอยอํานวยความสะดวกในการข้ามถนนให้แก่
ผูส้ ูงอายุ
2) ปั ญหาเรื่ องการกําหนดสิ่ งอํานวยความสะดวกในแต่ละหน่วยงานนั้น ยังขาดผูท้ ี่ได้รับผลกระทบที่
จะเข้ามาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริ การ จึงทําให้การให้บริ การไม่ได้สนองตอบ
ความต้องการและความจําเป็ นของผูส้ ูงอายุ ดังนั้นจึงควรมีการเปิ ดรับฟังความเห็นของประชาชน
โดยเฉพาะผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ย ผูส้ ูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรี และมีการสร้างรู ปแบบของการให้บริ การที่
ได้รับผลจริ ง
3) เพิม่ สิ่ งอํานวยความสะดวกมากขึ้นเพราะปัจจุบนั มีจาํ นวนผูส้ ุงอายุมากขึ้นดังนั้น สิ่ งอํานวยความ
สะดวกที่มีอยูจ่ ึงต้องเพิม่ ขึ้น ตามอัตราประชากรผูส้ ูงอายุที่เพิม่ ขึ้นด้วย
4) ควรมีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการตั้งอนุกรรมการของคณะกรรมการ
ผูส้ ูงอายุ ในการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้สิทธิ ที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย ว่าได้รับการปฏิบตั ิ
จริ งจังเพียงใด และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร เช่น การมีช่องทางพิเศษสําหรับผูส้ ูงอายุ การมี
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พยาบาลเฉพาะสําหรับผูส้ ูงอายุ นอกจากนี้ควรมีสิทธิ ที่จะกําหนดหรื อเสนอแนะว่าสถานที่ใดที่
ควรต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวก เพราะในปั จจุบนั เป็ นการกําหนดเป็ นการทัว่ ไปว่าหน่วยงาน
ต่างๆ ควรกําหนดสิ่ งอํานวยความสะดวก แต่ไม่ได้กาํ หนดเฉพาะลงไปว่าสิ่ งอํานวยความสะดวกนี้
ได้แก่สิ่งใดบ้างและควรกําหนดไว้ในสถานที่ใดบ้าง
5) ควรให้ชมรมผูส้ ูงอายุ มีสิทธิในการเสนอแนะแนวทางกําหนดสิ่ งอํานวยความสะดวกและการ
ให้บริ การ
6) ควรมีแรงจูงในในการกําหนดหรื อจัดสิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น การลดภาษี ส่ งเสริ มการลงทุน
การผลิตสิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ูงอายุเพื่อให้ผสู้ ูงอายุนาํ มาใช้ในชีวิตประจําวันได้ หรื อให้
แรงจูงใจในการผลิตเครื่ องใช้ในทางอุสาหกรรมที่เหมาะสําหรับผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น
7) การประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ผสู ้ ูงอายุ ทราบสิ ทธิและใช้สิ่งอํานวยความสะดวกนี้ เป็ นปัญหาสําคัญ
ปั ญหาหนึ่งที่ทาํ ให้ผสู ้ ูงอายุไม่ได้เข้าใช้บริ การนี้ ดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่ องดังกล่าว
ให้ทวั่ ถึง และจะต้องระบุดว้ ยว่าหากผูส้ ูงอายุตอ้ งการใช้บริ การจะต้องแจ้งที่ใคร และที่ใด
8) ควรเพิ่มแรงจูงใจให้แก่เอกชนในการจัดบริ การให้แก่ผสู ้ ูงอายุ ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมใน
หมู่บา้ นจัดสรรให้แก่ผสู ้ ูงอายุ การจัดให้มีตลาดสําหรับผูส้ ูงอายุ การมีบา้ นต้นแบบสําหรับผูส้ ูงอายุ
ซึ่ งในการดําเนินการดังกล่าวอาจทําโดยการร่ วมทุนกับรัฐและเอกชนเพื่อผลิตหรื อจัดทําให้แก่
ผูส้ ูงอายุ
II การแก้ ไขปัญหาระยะยาว ผูว้ ิจยั เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิ ของ
ผูส้ ูงอายุดา้ นการให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกนี้ ในปั จจุบนั ถือได้วา่ หน่วยงานที่เข้าดําเนินการ
มีความตระหนักและจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกไว้แก่ผสู ้ ูงอายุได้อย่างดี และเหมาะสม เพียงแต่วา่
จํานวนของสิ่ งอํานวยความสะดวก เริ่ มจะไม่เพียงพอเพราะจํานวนผูใ้ ช้บริ การมีมากขึ้น และ
งบประมาณในการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ูงอายุ เมื่อเทียบกับคนพิการ จะมีนอ้ ยกว่า ด้วยเหตุ
นี้ ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่า น่ามีการวางแผนและการสร้างรู ปแบบของการให้บริ การสิ่ ง อํานวยความสะดวก
ให้แก่ผสู ้ ูงอายุที่เป็ นระบบ และมีความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนในการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับ
ผูส้ ูงอายุให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างมาตรการกฎหมายที่ส่งเสริ มให้มีการลงทุน หรื อมีกองทุนในการ
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ดําเนินการให้การสนับสนุนมากขึ้นตามจํานวนผูส้ ูงอายุที่กาํ ลังจะเพิม่ มากขึ้น โดยมีขอ้ เสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหาระยะยาว ดังนี้
1. การปรับปรุ งกฎหมาย เห็นว่า พระราชบัญญัติผสู ้ ูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้กาํ หนดมาตรการที่จดั สิ่ ง
อํานวยความสะดวกไว้เพียงพอแล้ว แต่ควรมีการศึกษาและกําหนดหลักเกณฑ์การให้บริ การ และ
สิ่ งอํานวยความสะดวกที่เป็ นรู ปธรรม มีมาตรมาตรฐาน ตามสภาพพื้นที่และสภาพของผูส้ ูงอายุ ซึ่ง
การกําหนดสิ่ งอํานวยความสะดวกนี้หากได้กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงและทําเป็ นรู ปแบบมาตรฐาน
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการให้บริ การ จะทําให้เกิดความชัดเจนขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจยั ถึงการให้บริ การสิ่ งอํานวยความสะดวกและการให้บริ การ ของไทย และศึกษา
เปรี ยบเทียบกับการให้บริ การและการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกของต่างประเทศ และในแต่ละ
ภูมิภาคของไทย ว่ามีปัญหาอุปสรรคและไม่สอดคล้องกับความจําเป็ นความต้องการของผูส้ ูงอายุใน
สังคมไทยอย่างไร อีกทั้งควรมีการศึกษาเพือ่ วางแผนในอนาคตในกรณี ที่จะมีผสู ้ ูงอายุมีจาํ นวน
ประชากรมากขึ้นว่าควรจะมีแผนการรองรับอย่างไร
3. ควรมีการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผูส้ ูงอายุ และการให้บริ การเป็ นพิเศษแก่ผสู ้ ูงอายุต้ งั แต่
ในระดับประถมศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสําคัญและการปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุ
อันจะนํามาซึ่ งการสร้างค่านิยมและการตระหนักถึงการสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ ูงอายุ
ในอนาคตของไทยต่อไป
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในการให้บริ การและการเข้าถึงบริ การแก่ผสู้ ูงอายุและสิ่ ง
อํานวยความสะดวก
5. ควรมีการพัฒนาการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผสู ้ ุ งอายุในกรณี ที่ไม่ได้รับบริ การที่
เหมาะสมและไม่ได้รับบริ การตามที่กฎหมายกําหนด โดยจัดให้มีนกั กฎหมายที่มีความชํานาญใน
การคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูส้ ูงอายุเพื่อให้คาํ ปรึ กษาและดําเนินการเพื่อให้ผสู้ ูงอายุเข้าถึงบริ การได้อย่าง
เสมอภาคและเป็ นไปตามสิ ทธิที่มีอยูต่ ามกฎหมาย เพราะในปัจจุบนั ผูส้ ูงอายุจาํ นวนมากยังไม่ทราบ
ถึงสิ ทธิ ของตนจึงทําให้ไม่อาจใช้สิทธิ ได้ นอกจากนี้ บางคนอาจถูกละเมิดสิ ทธิโดยไม่อาจเรี ยกร้อง
สิ ทธิ ได้เพราะไม่มีนกั กฎหมายที่จะให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดมูลค่า
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6. ควรส่ งเสริ มการประกอบกิจการอุตสาหกรรม พร้อมด้วยการปรับปรุ งกฎหมายเพื่อให้ผลประโยชน์
ทางภาษีหรื อการส่งเสริ มการลงทุน ในการผลิตสิ่ งอํานวยความสะดวก หรื อการลดภาษีให้แก่ผทู ้ ี่ให้
การอุปการะเลี้ยงดูผสู้ ูงอายุที่ไม่ใช่บุตรของผูส้ ูงอายุ เพราะปัจจุบนั ให้แต่บุตร และควรมีแรงจูงใจ
ในการให้เอกชนลงทุนที่จะสร้างสถานบริ การให้การดูแลผูส้ ูงอายุที่ได้มาตรฐานเพื่อเป็ นการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายที่แต่ละคนจะต้องจ้างคนดูแลผูส้ ูงอายุประจําตัว
7. ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดบริ การให้แก่ผสู ้ ูงอายุ โดยเสนอให้เป็ นตัวชี้วดั การ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญแก่การจัดสิ่ งอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผสู้ ูงอายุต่อไป
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บทสรุ ป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎหมายที่กาํ หนดให้พฒั นาผูส้ ูงอายุ และมีแผนการปฏิบตั ิ
งานที่จะต้องการจัดทําแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ ทั้งนี้การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
บางแห่งโดยเฉพาะในเขตปริ มณฑลหรื อในเมืองใหญ่ๆ
ประสบความสําเร็ จและมีความกระตือรื อล้นในการ
ให้บริ การรวมถึงการมีส่วนร่ วมของชมรมผูส้ ูงอายุดว้ ย
ปั ญหาอุปสรรคจึงเกิดกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ไม่ค่อยเข้าใจในการส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูส้ ูงอายุ หรื อขาดการตระหนักถึงภาระกิจดังกล่าว รวมถึงการที่ผสู ้ ูงอายุไม่มีความรู้ในเรื่ องสิ ทธิและไม่
มีสภาพร่ างกายที่จะเข้าถึงบริ การได้
นอกจากนี้ ยังต้องปรับปรุ งกฎหมายให้มีการให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุในอาคารที่อยูอ่ าศัย ที่กาํ หนดให้เป็ น
รู ปธรรม การมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการข้ามถนน ในรถแท๊กซี่ การให้บริ การแก่ผสู้ ูงอายุในบ้านที่เปิ ด
โอกาสให้เอกชนเข้ามาดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพ การลดหย่อนภาษีให้กบั เอกชนหรื อบุคคล
งกรณี ปรับปรุ งอาคารบ้านเรื อนเพื่อผูส้ ูงอายุ การบูรณาการในการให้ความช่วยเหลือระหว่างภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชนที่เป็ นระบบ
ในการให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุในต่างประเทศนั้น ทางด้านกฎหมายเช่น ออสเตรเลีย ได้ให้บริ การแก่
ผูส้ ูงอายุในการทําสัญญาโดยมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลการจัดซื้อบ้าน การทําสัญญา เงื่อนไขการซ่อมแซม และ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค31 ซึ่ งมาตรการเหล่านี้ถือเป็ นการให้บริ การทางกฎหมายที่ดี และน่าจะนํามาเป็ นแนวทางใน
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผสู ้ ูงอายุของไทยต่อไป
ส่วนการให้บริ การด้านที่อยูอ่ าศัยแก่ผสู ้ ูงอายุในต่างประเทศเช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา มี
การจัดที่พกั ทั้งในส่ วนที่รัฐจัดการและองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร รวมถึงชุมชนและหมู่บา้ นคนสูงอายุ ซึ่ ง
จะได้จดั สถานที่พกั ที่เหมาะสมกับผูส้ ูงอายุและมีผใู ้ ห้การดูแลทางด้านสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่มีความชํานาญ
อันจะเป็ นแนวทางที่ควรนํามาใช้พฒั นาการให้บริ การในประเทศไทยโดยการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและประสานการมีส่วนร่ วมในชุมชนด้วย
//////////////////////////////////////////
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