
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูประบบบ านาญ กองทุนประกันสังคม 
ครั้งที่ 1 

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 537 คน ประกอบด้วย  ผู้ประกันตนตามมาตรา 33  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  
นายจ้างสถานประกอบการ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานประกันสังคมในส่วนกลาง 

วิทยากร  
- การบรรยายเรื่อง “ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม” โดย นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย  
- การบรรยายเรื่อง “แนวคิดหลักการ การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” โดย นายอารักษ์ พรหมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน 

- การน าเสนอแนวทางการปฏิรูปและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบบ านาญ
ประกันสังคม” โดย นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม  

สรุปผลความคิดเห็นในช่วงการอภิปราย 

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ านาญได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุม จ านวน 19 คน ดังนี้ 
 1. ประเด็นที่ 1:  การขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ  

1.1 ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 1  คงอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่ 55 ปี เงื่อนไข และ
สิทธิประโยชน์เงินบ านาญแบบเดิม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ) จ านวน 2 คน  

1.2 ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 2 ขยายอายุการมีสิทธิรับบ านาญแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้
สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่านหากไม่สามารถท างานจนถึงอายุที่มีสิทธิรับบ านาญใหม่ได้ ค านวณจากบ านาญที่
ควรได ้จ านวน 3 คน 

1.3 ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญตามหลักสากล และสามารถ
เลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะ
ได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง เนื่องจากผู้ประกันตนได้รับทั้งบ าเหน็จและบ านาญภายหลังเกษียณ และเป็น
แบบค่อยเป็นค่อยไปในการปรับขยายอายุการเกิดสิทธิ จ านวน 1 คน  

1.4 ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 4 ขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ส าหรับ
ผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุ
เกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง เนื่องจากจะไม่กระทบสิทธิของผู้ประกันตนเดิม จ านวน 2 
คน  

1.5 อ่ืน ๆ จ านวน 11 คน (ผสมผสานทั้ง 4 แนวทาง) 
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1.6 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
1.6.1 ควรเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกอายุเกษียณที่อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี 
1.6.2 ผู้ประกันตนที่เกิด พ.ศ. 2512 กับผู้ประกันตนที่เกิด พ.ศ. 2513 เกิดใกล้เคียงกัน แต่ผู้ประกันตน

ที่เกิดในปี พ.ศ. 2513 ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชดเชย เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
1.6.3 ผู้ที่เกิดใน พ.ศ. 2513 ต้องรับบ านาญเมื่ออายุ 60 ปี หากผู้ประกันตนไม่สามารถท างานต่อ

ได้ต้องการรับบ านาญเมื่ออายุ 55 ปี แต่ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จชดเชย มีเหตุผลอะไรถึงไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย 
1.6.4 ควรเพิ่มช่องทางให้เลือกหรือไม่เลือกรับเงินบ าเหน็จ 
1.6.5 ควรดูตัวอย่างกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่เพ่ิมช่องทางให้ลูกจ้างมีสิทธิเลือกรับ เนื่องจาก

เหตุผลความจ าเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
1.6.6 สามารถน าเงินไปลงทุนผ่านกองทุนประกันสังคม ท าให้กองทุนประกันสังคมเติบโต 
1.6.7 คนที่เข้าใหม่และคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2513 ควรเกษียณอายุที่ 60 ปี   
1.6.8 ควรขยายอายุจาก 55 ปี เป็นอายุ 60 ปี เพ่ิมฐานค่าจ้างจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 

บาท และขยายอัตราบ านาญเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2 ต่อปี  
1.6.9 คนที่เข้าใหม่และคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2513 ควรเกษียณอายุที่ 60 ปี   
1.6.10 ทุกแนวทางส านักงานประกันสังคมยึดแนวทางการศึกษาทางวิชาการและยึดแนวทาง 

ILO เป็นหลัก ควรยึดแนวทางผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก และชี้แจงท าความเข้าใจทั้ง 4 
แนวทางว่ามีจุดดี จุดด้อย ที่ต่างกันอย่างไร เช่น เรื่องขยายอายุมีสิทธิรับบ านาญจากอายุ 55 ปี เป็นอายุ 
60 ปี การขยายฐานค่าจ้างในการค านวณ และควรน าจุดดีแต่ละแนวทางมารวมกันเป็นแนวทางท่ี 5 

 2. ประเด็นที่ 2: การเพ่ิมสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพต่อเนื่องแก่ผู้รับบ านาญ โดยผู้รับบ านาญ
สามารถเลือกรับการประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังจากออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้ส านักงาน
ประกันสังคมหักเงินบ านาญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

(1) ควรมีการประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดชีวิตและยินดีที่จะจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพ  
(2) ปัจจุบันผู้ประกันตนที่อายุ 55 ปี เกษียณอายุแล้ว ต้องการใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล จึงสมัคร

เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จหรือบ านาญ 
(3) กรณีผู้ประกันตนรับเงินบ านาญแล้ว ไม่ควรหักเงินบ านาญชราภาพของผู้ประกันตนเพ่ือ

ประกันสุขภาพต่อ ควรใช้หลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข 
3. ประเด็นที่ 3: การปรับปรุงสูตรค่าจ้างเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการค านวณเงินบ านาญ เพ่ือสร้างความเป็นธรรม

ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีลักษณะค่าจ้างแตกต่างกัน และช่วยให้ผู้ประกันตนส่วนมากได้รับบ านาญเพ่ิมขึ้น มีการปรับ
ค่าจ้างเฉลี่ยในการค านวณบ านาญชราภาพจาก 60 เดือนสุดท้าย เป็นตลอดอายุการท างานและปรับค่าจ้าง
ที่ได้รับแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน จะท าให้ค่าจ้างในอดีตมีมูลค่าใกล้เคียงกับปัจจุบันยิ่งขึ้น  มีความเห็นว่า 
เหมาะสมและเป็นธรรม 

 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. การประชาสัมพันธ์ 

(1) ควรพัฒนาทีมงาน Call Center ให้มีข้อมูลที่ชัดเจน การชี้แจงหรือตอบข้อซักถามให้ถูกต้อง
ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาตอบไม่ชัดเจนท าให้ผู้ประกันตนเสียผลประโยชน์ต้องออกจากระบบประกันสังคม 

(2) ควรปรับปรุงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของส านักงานประกันสังคมให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกคน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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2. การปฏิรูประบบบ านาญ 
(1) หากขยายอายุเกิดสิทธิ กรณีผู้บ านาญเสียชีวิตหลังจากรับบ านาญไป 5 เดือน ผู้รับผลประโยชน์

จะได้รับเงินจ านวนเท่าเดิมหรือไม่ เป็นระยะเวลาเท่าใด  
(2) เงินบ านาญชราภาพควรจะได้รับเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ า 

3. เงินสมทบ 
(1) ควรขยายเพดานค่าจ้างจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท 
(2) กรณีเคยเป็นผู้ประกันตามมาตรา 39 มานานกว่า 20 ปี ขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือน ถูกตัดสิทธิ 

ต้องการจะขอคืนสิทธิให้กลับมาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เหมือนเดิม 
(3) การจ่ายเงินสมทบเป็นการจ่ายร่วมกัน 3 ฝ่าย คือนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ซึ่งรัฐบาล

จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า  
(4) ควรปรับอัตราเงินสมทบเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาอัตราเงินเฟ้อในอนาคต  

4. สิทธิประโยชน์ 
กรณีผู้ประกันตนไม่เคยใช้สิทธิกับกองทุนประกันสังคมเลย ควรคืนเงินให้ในช่วงบั้นปลายชีวิต หรือ

เฉลี่ยเป็นเงินคืนให้ทุกปี  

สรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม (เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 537 คน มีผู้สนใจตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 414 คน คิดเป็นร้อยละ 77.09 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 - 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท และส่วนใหญ่มีสถานะเป็นลูกจ้าง (ร้อยละ 59.70) รองลงมามีสถานะเป็นนายจ้าง 
(ร้อยละ 33.01) 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เพศ  

ชาย 84 20.29 20.34 
หญิง 329 79.47 79.66 
ไม่ระบุ 1 0.24  

รวม 414 100.00 100.00 
กลุ่มอายุ  
         ≤ 30 ปี 82 19.81 19.81 

31 – 40 ปี 122 29.47 29.47 
41 – 50 ปี 103 24.88 24.88 
51 ปีขึ้นไป 107 25.84 25.84 

รวม 414 100.00 100.00 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
สถานภาพ  

โสด 187 45.17 45.83 
สมรส 187 45.17 45.83 
หย่า/หม้าย 34 8.21 8.34 
ไม่ระบุ 6 1.45  

รวม 414 100.00 100.00 
วุฒิการศึกษา  

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 4 0.97 0.97 
มัธยมศึกษาตอนต้น 10 2.41 2.42 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 43 10.39 10.41 
ปวส./อนุปริญญา 34 8.21 8.23 
ปริญญาตรี 272 65.70 65.86 
สูงกว่าปริญญาตรี 50 12.08 12.11 
ไม่ระบุ 1 0.24  

รวม 414 100.00 100.00 
สถานะ  

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 24 5.80 5.83 
นายจ้างนิติบุคคล 30 7.25 7.28 
นายจ้างบุคคลธรรมดา 106 25.60 25.73 
ม.33 226 54.59 54.85 
ม.39 20 4.83 4.85 
อ่ืนๆ 6 1.45 1.46 
ไม่ระบุ 2 0.48  

รวม 414 100.00 100.00 
รายได้  

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 
บาท 

8 1.93 1.95 
5,001 – 10,000 บาท 16 3.87 3.90 
10,001 – 15,000 บาท 67 16.18 16.34 
15,001 – 20,000 บาท 74 17.87 18.05 
20,001 – 30,000 บาท 109 26.33 26.59 
มากกว่า 30,000 บาท 136 32.85 33.17 
ไม่ระบุ 4 0.97  

รวม 414 100.00 100.00 
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ข้อมูลด้านการเกษียณอายุและบ านาญ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.42 รองลงมา
เมื่ออายุ 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.79  

วางแผนเกษียณอายุเมื่อ จ านวน  ร้อยละ ร้อยละ  
(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 ปี 27 6.52 7.11  
55 ปี 136 32.85 35.79 
60 ปี 165 39.86 43.42 
65 ปี 20 4.83 5.26 
อ่ืนๆ 32 7.73 8.42 
ไม่ระบุ 34 8.21  

รวม 414 100.00 100.00 

 ผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนรายได้หลังเกษียณจากบ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคมมากที่สุด 
รองลงมาคือ การออมและลงทุนส่วนตัว บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายได้จาก
ครอบครัว และการท างานหลังเกษียณ ตามล าดับ  

วางแผนรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.60 
บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3.84 
บ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคม 4.15 
การออมและลงทุนส่วนตัว 3.98 
รายได้จากครอบครัว 3.30 
ท างานหลังเกษียณ 3.26 
อ่ืนๆ 2.36 

ความเห็นเพิ่มเติม  
1. ควรเพ่ิมการเก็บเงินสมทบมากขึ้น เพราะเมื่อเกษียณอายุจะได้มีเงินใช้ตอนเกษียณ 
2. นอกจากรายได้ท่ีเป็นตัวเงิน (เงินบ านาญ) หลังจากเกษียณอายุควรมีสวัสดิการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
3. ควรเพ่ิมจ านวนเงินบ าเหน็จบ านาญประกันสังคม 
4. มีการออมเงินกับสหกรณ์ของที่ท างาน 
5. มีการหารายได้เสริม 
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 ผู้เข้าร่วมประชุมออมเงินระยะยาวเพ่ิมเติมนอกจากประกันสังคมในลักษณะฝากธนาคารมากที่สุด 
รองลงมาคือ การท าประกันชีวิต กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน และการลงทุนในกองทุน 
RMF/LTF ตามล าดับ 

ลักษณะการออมเงินเพิ่ม ค่าเฉลี่ย 
ฝากธนาคาร 3.58 
ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน 2.80 
ท าประกันชีวิต 3.10 
ลงทุนในกองทุน RMF/LTF 2.45 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2.94 
อ่ืนๆ 2.33 

 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ควรออมผ่านกองทุนประกันสังคมให้มากข้ึน 
2. ส่วนที่เพ่ิมจากการออมตามลักษณะการออมที่สอบถามไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
3. ไม่ไดว้างแผนการออมเงินไว้ แต่หลังจากการประชุมครั้งนี้จะเริ่มออมเงิน 
4. ควรให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือจะมีเงินในวัยเกษียณมากขึ้น 
5. จะซื้อหุ้นสหกรณ์เพ่ิมเติม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.18) มีเงินออมส าหรับใช้ในยามเกษียณไม่เพียงพอ  

มีเงินออม จ านวน  ร้อยละ ร้อยละ  
(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เพียงพอ 128 30.92 32.82 
ไม่เพียงพอ 262 63.28 

 
67.18 

ไม่ระบุ 24 
 

5.80  
รวม 414 100.00 100.00 

ผู้ที่มีเงินออมเพียงพอ เนื่องจาก 

1. วางแผนการออมมาตั้งแต่เริ่มท างาน 
2. ฝากเงินเป็นประจ ารายเดือน 
3. ใช้จ่ายอย่างพอเพียง 
4. เนื่องจากทางบ้านท าธุรกิจและมีเงินเก็บมากพอ 
5. ออมเงินจากการท าประกัน 

ผู้ที่มีเงินออมไม่เพียงพอ เนื่องจาก 
1. ภาระค่าใช้จ่ายมากท าให้ออมเงินน้อย 
2. ค่าครองชีพค่อนข้างสูง 
3. ไม่มีแผนการเงินที่ดีตั้งแต่เริ่มงาน  
4. อัตราค่าครองชีพปรับเพ่ิมข้ึน แต่ไม่สอดคล้องกับรายได ้
5. เห็นว่าเป็นเรื่องอนาคต 
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ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ควรออมในสัดส่วนที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มมีรายได้ 
2. ยังไม่ทราบเพราะยังไม่ได้ปลดเกษียณ 
3. สภาวะค่าครองชีพในอนาคตจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 
4. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกับทุกองค์กร 
5. ควรมีแนวทางให้มีเงินหลังเกษียณ และมีเงินสะสมเพียงพอต่อการด ารงชีพ พร้อมสวัสดิการ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่คิดว่ารายได้หลักหลังเกษียณ/ยามชรามาจากการออมเงินด้วยตนเอง     
มากที่สุด รองลงมาเป็นจากการพึ่งสวัสดิการภาครัฐ การต่ออายุการท างาน และการพึ่งพิงลูกหลาน ตามล าดับ 

แหล่งรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 
พึ่งสวัสดิการภาครัฐ 3.40 
ออมเงินด้วยตนเอง 4.12 
พึ่งพิงลูกหลาน 2.37 
ต่ออายุการท างาน 2.93 
อ่ืนๆ 2.06 

ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ประกอบอาชีพส่วนตัว 
2. มีงานท าจะได้เก็บเงินได้ตลอด 
3. พ่ึงพาตนเองดีที่สุด 
4. พยายามหางานที่เหมาะสมกับตัวเองเม่ือหลังเกษียณ 
5. รัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนแผนนโยบายให้เร็วที่สุด เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.52) เห็นด้วยกับการขยายอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ
จากอาย ุ55 ปี ออกไปเพื่อให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการออมเพิ่ม  

ความเห็น จ านวน  ร้อยละ ร้อยละ  
(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 264 63.77 67.52 
ไม่เห็นด้วย 127 30.68 32.48 
ไม่ออกความเห็น 23 5.55 

 
 

รวม 414 100.00 100.00 

 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. ควรเป็นอายุ 60 ปี เพราะยังมีความสามารถท างานได้ 
2. ได้ขยายระยะเวลาในการรับสิทธิประโยชน์ต่อไป 
3. ได้รับบ านาญในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น 
4. เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. แรงงาน 
5. อายุที่ 55 - 60 ปี ยังมีศักยภาพในการท างานได ้
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ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. อายุ 55 ปี บางคนอาจไม่สามารถท างานต่อได้ 
2. สภาพร่างกายไม่เอ้ือต่อการท างาน 
3. ถ้าได้รับบ านาญชราภาพเร็ว จะสามารถบริหารเงินได้ดีกว่าตอนที่อายุมากเกินไป 
4. ปัญหาด้านสุขภาพของประชากรในปัจจุบัน ท าให้ประชาชนมีอายุการท างานที่สั้นลง 
5. ตั้งเป้าหมายเกษียณอายุ 55 ปี จะน าเงินไปท าธุรกิจส่วนตัว 

โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.55) เห็นว่าอายุที่เกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพควรเป็นอายุ 60 ปี และส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 51.60) เห็นว่าอายุเกิดสิทธิในอีก 10 ปีข้างหน้าควรเป็นอายุ 60 ปี  

อายุที่เกิดสิทธิ (ปัจจุบัน) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 13 3.14 5.18 
55 53 12.80 21.11 
60 157 37.92 62.55 
65 13 3.14 5.18 
อ่ืนๆ 15 3.63 5.98 
ไม่ออกความเห็น 163 39.37  

รวม 414 100.00 100.00 
 

อายุที่เกิดสิทธิ (อีก 10 ปี) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 12 2.90 5.48 
55 17 4.11 7.76 
60 113 27.29 51.60 
65 42 10.15 19.18 
อ่ืนๆ 35 8.45 15.98 
ไม่ออกความเห็น 195 47.10  

รวม 414 100.00 100.00 

  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.49) เห็นว่าควรขยายอายุรับบ านาญชราภาพ
ด้วยวิธีการสมัครใจมากกว่าการใช้วิธีบังคับ 

วิธี จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

สมัครใจ 217 52.41 79.49 
บังคับ 56 13.53 20.51 
ไม่ออกความเห็น 141 34.06  

รวม 414 100.00 100.00 
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 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. เนื่องจากแต่ละคนมีความจ าเป็นที่แตกต่างกัน ควรเป็นแบบสมัครใจ 
2. ควรให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเหมือนเดิม 
3. ควรก าหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ทดแทนได ้
4. อายุ 55 ปี ยังมีความสามารถในการท างานได้ดี หาเลี้ยงชีพได้ 

 แนวทางการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับ
การขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 77.73)  โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 2 คือ   
ควรด าเนินการขยายอายุรับบ านาญชราภาพตามหลักสากล รับบ าเหน็จชดเชย หากไม่สามารถท างานจนถึง
อายุรับบ านาญได้ (ร้อยละ 32.69) รองลงมาเห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 และแนวทางที่ 4 เท่าๆ กัน (ร้อยละ 
22.52) คือ แนวทางที่ 3 ควรขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพตามหลักสากล และสามารถเลือกรับ
สิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับ
บ านาญในจ านวนที่ลดลง และแนวทางที่ 4 ขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ส าหรับ
ผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิด
สิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง    

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพคือ เลือก
แนวทางที่ 1 คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี เงื่อนไขและเงินบ านาญแบบเดิมอยู่ที่ร้อยละ 14.28 

แนวทางท่ีเลือก จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

แนวทางท่ี 1 59 14.25 14.28 
 แนวทางท่ี 2 135 32.61 32.69 

แนวทางท่ี 3 93 22.46 22.52 
แนวทางท่ี 4 93 22.46 22.52 
อ่ืนๆ 33 7.97 7.99 
ไม่ออกความเห็น 1 0.25  
รวม 414 100.00 100.00 

ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 1 (ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ) มีความเห็นว่า 
1. สามารถเลือกได้ว่าจะเกษียณตอนอายุ 55 ปี หรือจะเลือกที่จะท างานต่อไปจนครบอายุ 60 ปี 
2. ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน 
3. จะได้มีเงินออมมากข้ึน 
4. การท างานของแต่ละคนควรไม่เกินอายุ 50 ปี แต่บางคนที่สามารถท างานได้ให้อนุโลมจนครบ

อายุ 55 ปี ถึงเกษียณอายุ 
5. มีความเหมาะสมอยูแ่ล้ว 

ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 2 มีความเห็นว่า 
1. เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 
2. คนไทยมีสุขภาพไม่แข็งแรงบางคนไม่สามารถท างานต่อได้ 
3. ได้รับเงินก้อนไปลงทุน เมื่อเกษียณยังมีเงินก้อนไว้ได้ใช้ 
4. สิทธิประโยชน์จะได้เท่าเทียมกันและจะได้มีเงินออมในระยะยาว 
5. สมเหตุสมผลและกองทุนมีความมั่นคง 
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ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 3 มีความเห็นว่า 
1. มีเงินก้อนหนึ่งไว้เป็นทุนเมื่อถึงเวลาได้รับเงินบ านาญเพ่ือเลี้ยงชีพตัวเอง ควรเพ่ิมสวัสดิการ

การรักษาพยาบาลเพ่ือรักษาตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อน และมีสิทธิเลือกรับการประกันสุขภาพต่อเนื่อง 
2. ควรให้สิทธิตามความสมัครใจของผู้ประกันตน 
3. สามารถน าเงินก้อนไปท าธุรกิจหลังเกษียณอายุ 
4. เมื่อเกิดความจ าเป็นที่ต้องใช้เงิน สามารถน าส่วนที่ออมไว้มาใช้ก่อนได้ 
5. บางบริษัทไม่มีสวัสดิการให้ผู้ประกันตน และผู้ประกันตนอาจมีความจ าเป็นใช้เงินเพ่ือการ

จ่ายหนี้สินช่วงเวลาที่ต้องออกจากงาน 

ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 4 มีความเห็นว่า 
1. สามารถเลือกได้ ไม่บังคับมากเกินไป และมีการเพ่ิมอัตราในการสะสมเงินสมทบ 
2. ไมล่ิดรอนสิทธิผู้ประกันตนเดิม มีสิทธิได้รับประกันสุขภาพต่อเนื่อง 
3. เปิดโอกาสให้มีทางเลือกกับผู้ประกันตนรายเดิม ส่วนรายใหม่ควรมีระยะเวลาออมที่มากพอ 
4. ผู้ประกันตนเดิมจะได้น าเงินบ าเหน็จไปใช้ประโยชน์บางส่วน 
5. มีทางเลือกให้กับผู้ประกันตน 

ผู้ที่เลือกแนวทางอ่ืนๆ มีความเห็นว่า 
1. ต้องการให้ใช้แนวทางที่ 3 ในกรณีเงินบ าเหน็จ และเมื่อครบอายุให้จ่ายเป็นเงินบ านาญตาม

แนวทางท่ี 4 โดยจ่ายเงินสมทบหักจากบ านาญ เพ่ือช่วยในการรักษาพยาบาลตลอดชีวิต 
2. ควรน าแนวทางท่ี 4 แนวทางท่ี 2 และแนวทางท่ี 3 มารวมกัน 
3. ควรพิจารณาส่วนดีของแนวทางต่างๆ มารวมกัน โดยสามารถเลือกได้ และค านึงถึงประโยชน์

สูงสุดที่ผู้สูงอายุจะได้รับ 
4. การขยายบ านาญควรท าด้วยความสมัครใจไม่ใช่การบังคับ 
5. ควรก าหนดแนวทางให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกอายุเกิดสิทธิ  เลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญ 

เลือกน าส่งเงินสมทบเพ่ิม และการเพ่ิมอัตราบ านาญ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.87) เห็นด้วยกับการที่ผู้รับบ านาญสามารถเลือก
ร ับการประก ันส ุขภาพต่อ เนื ่องหล ังออกจากการ เป ็นผู ้ประกันตนได ้ โดยยอมให้ส าน ักงาน
ประกันสังคมหักบ านาญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 

ความเห็น จ านวน  ร้อยละ ร้อยละ  
(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 295 71.26 82.87 
ไม่เห็นด้วย 61 14.73 17.13 
ไม่ออกความเห็น 58 14.01  

รวม 414 100.00 100.00 

 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. เพ่ือไว้ใช้ยามเข้ารับการรักษา 
2. ผู้ประกันตนเมื่อเกษียณแล้วโรคภัยตามมาต้องใช้เงินมากขึ้น 
3. ผู้ที่อายุมากมีโอกาสที่จะมอีาการป่วยค่อนข้างรุนแรง เป็นหนัก 
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4. การดูแลสุขภาพต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง 
5. มีหลักประกันด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. บางคนไม่มีโรคประจ าตัว และอาจไม่ได้ใช้สิทธิ 
2. ปัจจุบันมีสิทธิบัตรทองดูแลคนชรา หากหักเงินบ านาญส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 

สิทธิรักษาไม่ควรเทียบเท่าบัตรทอง (ควรดีกว่า) 
3. การประกันสุขภาพหลังเกษียณควรเป็นสวัสดิการจากรัฐบาล 
4. มีหลักประกันถ้วนหน้าแล้ว 
5. ผู้รับบ านาญได้รับเงินน้อยอยู่แล้ว ไม่ควรหักเบี้ยประกันสุขภาพ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.00) เห็นด้วยกับการปรับสูตรการค านวณบ านาญจาก
ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นการค านวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการท างาน โดยปรับมูลค่าของค่าจ้าง
แต่ละปใีห้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนน ามาเฉลี่ย 

ความเห็น จ านวน  ร้อยละ ร้อยละ  
(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 288 69.57 83.00 
ไม่เห็นด้วย 59 14.25 17.00 
ไม่ออกความเห็น 67 16.18  

รวม 414 100.00 100.00 

ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. เพ่ือความยุติธรรมทั้งแก่ทั้ง 2 ฝ่าย ควรน าค่าจ้างทุกเดือนมาเฉลี่ย ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ผู้ประกันตนที่รายได้ลดลง เมื่ออายุมากขึ้นท าให้ค่าจ้างที่น ามาค านวณไม่ลดลง แต่ไม่เป็นผลดีส าหรับ
ผู้ประกันตนที่รายได้เพ่ิมข้ึน 

2. มีความเป็นธรรมมากกว่า เพราะเป็นค่าเฉลี่ยอายุการท างาน 
3. หากออกจากงานแล้วไปสมัครผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับเงินบ านาญเพ่ิมข้ึน 
4. เป็นมูลค่าที่แท้จริงตามค่าเงินเฟ้อที่เพ่ิมข้ึนทุกปี 
5. เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกันตนที่ออกจากการท างานก่อนวัยอันควรเพ่ิมข้ึน 

ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. อาจจะท าให้ฐานเงินเดือนที่น ามาคิดบ านาญลดลงส าหรับคนที่ฐานเงินเดือนสูง 
2. อัตราค่าจ้างส่วนใหญ่จะเพ่ิมขึ้นตามอายุงาน ถ้าค านวณค่าเฉลี่ยตลอดอายุงานจะท าให้ค่าเฉลี่ย

น้อยลง 
3. ควรค านวณจากเงินเดือน 12 เดือนสุดท้าย หากเป็นรายได้รายวันให้ค านวณตามวัน หากเป็นราย

เดือนให้ค านวณตามเดือน 
4. การใช้ 60 เดือนสุดท้ายน่าจะดีกว่า เนื่องจากการปรับเงินเดือนในอดีตเป็นค่าปัจจุบันตามค่าครอง

ชีพในแต่ละปีมีความไม่แน่นอน 
5. การค านวณตามสูตรเดิมดีอยู่แล้ว 

 



 
12 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. แนวทางท่ีมาน าเสนอบางกรณี เช่น ผลประโยชน์หรือการคิดตัวอย่างอาจจะยังไม่ชัดเจน  
2. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ 
3. ควรมีการปรับสูตรในการค านวณเงินบ านาญชราภาพแบบใหม่ เนื่องจากเงินที่ประกันสังคม

จ่ายในทุกวันนี้ หากผ่านไปอีก 10 - 20 ปี มูลค่าเงินที่จ่ายมีค่าลดลงมาก 
4. ควรพิจารณาให้มีการประกันสุขภาพต่อหลังเกษียณเป็นกรณีเร่งด่วน เพราะผู้ประกันตนที่

ใกล้จะเกษียณจะได้ใช้สิทธิทันเวลา โดยหักจากเงินบ านาญและควรแจ้งจ านวนเงินที่จะหักเป็นเบี้ยประกัน
สุขภาพ 

5. เป็นหลักประกันที่ดีของลูกจ้างในระบบ แต่จ านวนเงินที่ได้รับรายเดือนน้อย ไม่เพียงพอ      
รัฐบาลควรช่วยสมทบมากกว่านี้ ให้สอดรับกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจค่าครองชีพ 

 

 


