
 
 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ านาญกองทุนประกันสังคม 
ครั้งที่ 12 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  
ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 619 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  
นายจ้าง/สถานประกอบการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ประกันสังคม 

วิทยากร  
  - การบรรยายเรื่อง “ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” โดย นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย  
  - การบรรยายเรื่อง “แนวคิดหลักการ การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ       
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” โดย นายอารักษ์ พรหมณี 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบ านาญชราภาพ  
   - การน าเสนอแนวทางการปฏิรูปและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบบ านาญ
ประกันสังคม” โดย นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม  

สรุปผลความคิดเห็นในช่วงการอภิปราย 

  ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ านาญได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุม มีจ านวน 16 คน ดังนี้ 

1. ประเด็นที่ 1:  การขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ  

1.1  ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 1  คงอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี 
เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์เงินบ านาญแบบเดิม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ) จ านวน 3 คน  

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

1.3 อ่ืน ๆ จ านวน 9 คน (ผสมผสานทั้ง 4 แนวทาง) 
1.4 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.4.1 ควรให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกแนวทางเอง ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นเหมือนกันทั้งระบบ 
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 1.4.2 ว่า เนื่องจาก บางกลุ่มอาชีพอยู่ในอุตสาหกรรมหนัก ท างานไม่ไหว 

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

2.1 ผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นว่า เป็นการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น
ควรให้รักษากับโรงพยาบาลเดิม 

2.2 ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
         2.2.1 ผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบ 432 บาท หากต้องจ่ายเงินสมทบสูงขึ้นอาจจะ
เป็นภาระท่ีหนักเกินไป 
  2.2.2 รัฐบาลควรเป็นผู้ดูแลจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนต่อ โดยไม่ต้องเก็บ
เงินเพ่ิม 
  2.2.3 ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องจ านวนเงินที่ส านักงานประกันสังคมจะหักเป็นเบี้ยประกัน
สุขภาพ 

 3. ประเด็นที่ 3: การปรับปรุงสูตรค่าจ้างเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการค านวณเงินบ านาญ เพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมให้แก่ผู้ประกันตนที่มีลักษณะค่าจ้างแตกต่างกัน และช่วยให้ผู้ประกันตนส่วนมากได้รับบ านาญเพ่ิมขึ้น มี
การปรับค่าจ้างเฉลี่ยในการค านวณบ านาญชราภาพจาก 60 เดือนสุดท้าย เป็นตลอดอายุการท างานและปรับ
ค่าจ้างท่ีได้รับแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน จะท าให้ค่าจ้างในอดีตมีมูลค่าใกล้เคียงกับปัจจุบันยิ่งขึ้น 

  3.1 ผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
    3.1.1 ถือว่าใช้หลักความเป็นธรรม  
    3.1.2 เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวม 
    3.1.3  ท างานอยู่ในมาตรา 33 มาหลายปี แต่ในช่วงท้ายของการท างานเป็นผู้ประกันตน

มาตรา 39 ท าให้ค่าจ้างที่ถูกน ามาค านวณเงินบ านาญลดลง ส่งผลให้ได้รับเงินบ านาญลดลง จึงเห็นด้วยหากมี
การน าค่าจ้างมาเฉลี่ยทั้งหมด  

  3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    3.2.1 การจัดเก็บเงินส าหรับกรณีเจ็บป่วย รัฐบาลควรน าเงินส่วนนี้ไปใช้ในกรณีชราภาพ 

เนื่องจากกรณีเจ็บป่วยรัฐต้องเป็นผู้ดูแลโดยพื้นฐาน 
    3.2.2 ควรผลักดันให้บริษัทหรือนายจ้างก าหนดอายุเกษียณเป็นอายุ 60 ปี  
    3.2.3 ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ค่าจ้างเฉลี่ย เนื่องจาก ในกรณีของ พรบ. คุ้มครองแรงงาน

ใช้ค่าจ้างเดือนสุดท้ายในการท างานส าหรับจ่ายเงินชดเชยให้ลูกจ้าง แต่ของส านักงานประกันสังคมใช้ค่าจ้าง
เฉลี่ยทั้งหมดในการค านวณการจ่าย 

    3.2.4 การที่ส านักงานไม่ออกบัตรรับรองสิทธิ ท าให้เกิดความกังวล ในกรณีที่ผู้ประกันตนจะ
ไปรับบริการคลินิกเครือข่าย อาจจะท าให้ผู้ประกันตนเดือดร้อนหากเครือข่ายตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ 

    3.2.5 กรณีบ านาญที่จ่ายให้ผู้ประกันตนที่ตายก่อน 5 ปี ได้ 10 เท่าของเงินบ านาญนั้น เป็น
การจ่ายที่ไม่เท่ากับเงินที่สมทบไป ควรมีการพิจารณาปรับปรุงการค านวณนี้หรือไม่ และแนวทางการปฏิรูป
ระบบบ านาญ แนวทางที่ 1-4 ถ้าผู้ประกันตนเสียชีวิตที่อายุ 65 ปีไปแล้วจะมีความคุ้มค่าหรือไม่ 
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    3.2.6 ส านักงานประกันสังคมควรติดตามการค้างช าระเงินสมทบจากรัฐบาล และควรมีการ
ทบทวนอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บของแต่ละฝ่ายให้เท่าเทียมกัน จะช่วยให้มีเงินเข้ากองทุนได้อีกมาก 

    3.2.7 เรื่องการประชาสัมพันธ์ควรให้มีความทั่วถึง การที่  สปส. จัดการประชาพิจารณ์มีคน
เพียง 6,000 คน ไม่อาจเป็นตัวแทนของคนทั้ง 13 ล้านคนได้ ควรไปตามโรงงาน สถานประกอบการเพ่ือให้
ข้อมูลแก่ผู้ประกันตนจะได้ประโยชน์มากกว่า และการปฏิรูปไม่ใช่การใช้ความเห็นของคนกลุ่มเดียว 
ผู้ประกันตนแต่ละคนควรมีสิทธิเลือกแนวทางของตนเองได้ 

    3.2.8 ควรเร่งรัดให้มีการบังคับใช้ กรณีการปรับฐานค่าจ้างสูงสุดจาก 15,000 บาท เป็น 
20,000 บาท 

    3.2.9 เสนอให้ปรับสูตรการค านวณเงินบ านาญจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 25 ของเงินเดือนเฉลี่ย 
    3.2.10 ขอทราบผลการประชุมที่ผ่านมาแต่ละครั้งมีผลสรุปอย่างไร 
    3.2.11 การที่ส านักงานประกันสังคมปฏิรูประบบบ านาญเพ่ือยืดระยะเวลาการจ่ายเงิน

ออกไป เพราะกองทุนอาจจะหมดในอนาคตใช่หรือไม่ 
    3.2.12 ไม่เห็นด้วยในการปรับฐานค่าจ้าง เป็นการเพ่ิมภาระให้ผู้ประกันตน และการขยาย

ฐานค่าจ้างแล้วโรงพยาบาลจะมีคุณภาพในการรักษาพยาบาลหรือไม่ ควรมีข้อมูลชี้แจงว่าการปรับแต่ละฐาน
ค่าจ้างคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นเงินเท่าใด    

สรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม (เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 619 คน มีผู้สนใจตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 473 คน คิดเป็นร้อยละ 76.41 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม   

 ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 50 ปี สถานภาพโสด วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท และส่วนใหญ่มีสถานะเป็นลูกจ้าง (ร้อยละ 84.52) รองลงมามี
สถานะเป็นนายจ้าง (ร้อยละ 6.89)  

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เพศ  

ชาย 120 25.37 25.59 
หญิง 349 73.78 74.41 
ไม่ระบุ 4 0.85  

รวม 473 100.00 100.00 
กลุ่มอายุ 
กลุ่มอายุ          ≤ 30 ปี 67 14.17 15.37 

31 – 40 ปี 141 29.81 32.34 
41 – 50 ปี 137 28.96 31.42 
51 ปีขึ้นไป 91 19.24 20.87 
ไม่ระบุ 37 

 
7.82  

รวม 473 100.00 100.00 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
สถานภาพ 
สถานภาพ โสด 225 47.57 49.45 

สมรส 205 43.34 45.05 
หย่า/หม้าย 25 5.28 5.50 

 ไม่ระบุ 18 3.81  
รวม 473 100.00 100.00 

วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 6 1.27 1.28 

มัธยมศึกษาตอนต้น 16 3.38 3.41 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 56 11.84 11.94 
ปวส./อนุปริญญา 39 8.24 8.32 
ปริญญาตรี 286 60.47 60.98 
สูงกว่าปริญญาตรี 66 13.95 14.07 
ไม่ระบุ 4 0.85  

รวม 473 100.00 100.00 
สถานะ 
สถานะ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 33 6.98 7.10 

นายจ้างนิติบุคคล 21 4.44 4.52 
นายจ้างบุคคลธรรมดา 11 2.33 2.37 
ม.33 369 78.01 79.34 
ม.39 24 5.07 5.16 
อ่ืนๆ 7 1.48 1.51 
ไม่ระบุ 8 1.69  

รวม 473 100.00 100.00 
รายได้ 
รายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท - - - 

5,001 – 10,000 บาท 9 1.90 1.95 
10,001 – 15,000 บาท 69 14.59 14.97 
15,001 – 20,000 บาท 100 21.14 21.69 
20,001 – 30,000 บาท 140 29.60 30.37 
มากกว่า 30,000 บาท 143 30.23 31.02 
ไม่ระบุ 12 2.54  

รวม 473 100.00 100.00 
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 ข้อมูลด้านการเกษียณอายุและบ านาญ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนเกษียณเม่ืออายุ 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.80
รองลงมาคืออายุ 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.41 

วางแผนเกษียณอายุเมื่อ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 ปี 26 5.50 6.01 
55 ปี 162 34.25 37.41 
60 ปี 194 41.01 44.80 
65 ปี 18 3.80 4.16 
อ่ืนๆ 33 6.98 7.62 
ไม่ระบุ 40 8.46  

รวม 473 100.00 100.00 

 ผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนรายได้หลังเกษียณมาจากบ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคม
มากที่สุด รองลงมาคือ การออมและลงทุนส่วนตัว  บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
รายได้จากครอบครัว และการท างานหลังเกษียณ ตามล าดับ 

วางแผนรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.51 
บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3.80 
บ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคม 4.05 
การออมและลงทุนส่วนตัว 3.99 
รายได้จากครอบครัว 3.23 
ท างานหลังเกษียณ 3.13 
อ่ืน ๆ 3.24 

 

 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ควรให้มีโครงการจ้างงานคนเกษียณอายุแล้ว เพ่ือเพ่ิมรายได้ในการด ารงชีพ 
2. ควรมีเงินออมส่วนอื่น เช่น มีสหกรณ์ในสถานประกอบการ 
3. ควรเพิ่มเบี้ยบ านาญเพ่ิมมากข้ึนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 
4. ถ้าผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทีย่ังมีสุขภาพแข็งแรงและต้องการท างานหรือ สังคมควรเปิดโอกาสให้

ได้ท างานในบริษัท แต่ไม่ต้องท างานถึง 8 ชม. ต่อวัน 
5. ฝากชีวิตไว้กับกองทุนประกันสังคม คาดหวังว่าสิทธิประโยชน์และเบี้ยบ านาญจะเพ่ิมมากขึ้น

ในอนาคต 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามออมเงินระยะยาวเพิ่มเติมนอกจากประกันสังคมในลักษณะฝากธนาคารมากที่สุด 
รองลงมาคือ การท าประกันชีวิต กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน และการลงทุนในกองทุน 
RMF/LTF ตามล าดับ 

ลักษณะการออมเงินเพิ่ม ค่าเฉลี่ย 

ฝากธนาคาร 3.59 

ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน 2.68 

ท าประกันชีวิต 3.03 

ลงทุนในกองทุน RMF/LTF 2.22 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2.92 

อ่ืน ๆ 2.63 

ความเห็นเพิ่มเติม 

1. ไม่ได้ลงทุนเพิ่มเพราะรายได้ต่ าค่าครองชีพสูงไม่เหลือเงินออมไว้ลงทุน 
2. ออมเงินรายได้ของตนเองดีที่สุด เนื่องจากนายจ้างไม่มกีองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้ 
3. เงินออมจากเอกชนได้สิ่งที่คุ้มค่ากว่ากองทุนประกันสังคมและไม่มีประโยชน์ 
4. ควรมีกฎหมายบังคับให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในสถานประกอบการ 
5. ควรส่งเสริมการออมส าหรับสมาชิกให้มากขึ้น ควรรณรงค์ให้สมาชิกเห็นความส าคัญของการ

มีรายได้เลี้ยงดูตนเองหลังเกษียณอย่างเพียงพอ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.95) มีเงินออมส าหรับใช้ในยามเกษียณไม่เพียงพอ  

มีเงินออม จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เพียงพอ 122 25.79 28.05 
ไม่เพียงพอ 313 66.17 71.95 

ไม่ระบุ 38 8.04  

รวม 473 100.0 100.00 

 ผู้ที่มีเงินออมเพียงพอ มีความเห็นว่า 

1. มีการวางแผนท างานเสริม 
2. มีเงินบ าเหน็จจากที่ท างานเงินค่าชดเชย 
3. มีเงินส่วนที่ท าไว้จากประกันชีวิต และหากได้รับเงินบ านาญประกันสังคมอายุ 55 ปี 
4. เก็บออมจากค่าแรงที่ได้ และท างานเสริมพิเศษ 
5. ได้รับเงินจาก กบข. และเงินออมสหกรณ์ 
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 ผู้ที่มีเงินออมไม่เพียงพอ มีความเห็นว่า 
1. ต้องดูแลครอบครัว และมีหนี้สินเกา่ที่ต้องช าระ 
2. ค่าใช้จ่ายสูงแต่ไม่มีเงินเก็บ 
3. รายได้น้อยต้องส่งลูกเรียน 
4. ไม่เพียงพอเพราะไม่มีรายได้ประจ าจากที่เคยได้ 
5. ภาระหนี้สิน 

 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่คิดว่ารายได้หลักหลังเกษียณ/ยามชราได้มาจากการออมเงินด้วยตนเองมาก
ที่สุด รองลงมา ไดม้าจากการพ่ึงสวัสดิการภาครัฐ การต่ออายุการท างาน และการพึ่งพิงลูกหลาน ตามล าดับ 
 

แหล่งรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 

พึ่งสวัสดิการภาครัฐ 3.36 

ออมเงินด้วยตนเอง 4.04 

พึ่งพิงลูกหลาน 2.34 

ต่ออายุการท างาน 2.93 

อ่ืน ๆ 3.28 

 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. การพ่ึงสวัสดิการภาครัฐมีความเป็นไปได้น้อยมากเนื่องจากที่ได้มาไม่เพียงพอในการด ารงชีพ

ในแต่ละเดือนต้องมีรายได้เพ่ิม 
2. ท ากิจการส่วนตัว 
3. ทางรัฐบาลควรช่วยดูแลสวัสดิการให้เพ่ิมมากข้ึน 
4. ตอนท างานจ่ายภาษีให้มากแตไ่ม่คุ้มเลยกับสวัสดิการรัฐบาล 
5. ควรขยายอายุการท างานให้มากกว่าอายุ 60 ปี เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.68) เห็นด้วยกับการขยายอายุเกิดสิทธิรับบ านาญ
ชราภาพจากอาย ุ55 ปี ออกไปเพื่อให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการออมเพิ่ม  

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 284 60.04 63.68 
ไม่เห็นด้วย 162 34.25 36.32 
ไม่ระบุ 27 5.71  

รวม 473 100.00 100.00 
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 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. ควรเกษียณอายุงานเริ่มที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 
2. จะได้มีเงินออมเพ่ิมมากขึ้น 
3. ปัจจุบันสามารถท างานได้ยาวขึ้น และจะได้เก็บออมได้นานขึ้น 
4. เพ่ือจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานและรัฐบาล หากมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเอง 
5. เป็นการยืดระยะเวลาการท างานท าให้สามารถมีเงินออมไว้ใช้ในอนาคตเพ่ิมข้ึน 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. การท างานในโรงงานเป็นงานหนักกว่าการท างานในส านักงานอายุมากขึ้นการท างานใน

โรงงานจะท าไม่ไหวแล้ว 
2. ควรให้อิสระในการตัดสินเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วแต่บุคคล 
3. ประสงคใ์ช้เงินของตนเองดีกว่าไปให้กรรมการบริหารไปเที่ยวต่างประเทศ 
4. สมควรจะพักจากงานประจ าได้แล้ว 
5. งานบางอย่างร่างกายท าไม่ไหว 

  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.37) เห็นว่าอายุที่เกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพควรเป็นอายุ 60 ปี และส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 48.29) เห็นว่าอายุเกิดสิทธิในอีก 10 ปีข้างหน้าควรเป็นอายุ 60 ปี  

อายุที่เกิดสิทธิ (ปัจจุบัน) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 14 2.96 5.09 
55 78 16.49 28.36 
60 144 30.44 52.37 
65 11 2.33 4.00 
อ่ืนๆ 28 5.92 10.18 
ไม่ระบุ 198 41.86  

รวม 473 
 

100.00 100.00 
 

อายุที่เกิดสิทธิ (อีก 10 ปี) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
50 7 1.48 2.99 
55 39 8.25 16.67 
60 113 23.89 48.29 
65 37 7.82 15.81 
อ่ืนๆ 38 8.03 16.24 
ไม่ระบุ 239 50.53  

รวม 473 
 

100.00 100.00 
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  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.86) เห็นว่าควรขยายอายุรับบ านาญชราภาพด้วย
วิธีการสมัครใจมากกว่าการใช้วิธีบังคับ 

วิธี จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

สมัครใจ 250 52.85 78.86 
บังคับ 67 14.17 21.14 
ไม่ระบุ 156 32.98  

รวม 473 100.00 100.00 
 ความเห็นเพิ่มเติม 

1. คนทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เท่ากัน 
2. เนื่องจากหากเกษียณอายุ 60 ปี ไม่แน่ใจว่าสุขภาพจะแข็งแรงหรือไม่ หากไม่มีคนอุปการะ

บางคนจะขอรับบ านาญก่อนแล้วอยากไปท างานต่อได้อีก 
3. เพราะอายุ 55 ปี เป็นอายุที่ไม่สามารถท างานที่ไหนได้ ควรจะได้รับเงินบ านาญเอาไว้ใช้

ในช่วงท างานมาทั้งชีวิต 
4. ข้าราชการยังสามารถเลือกได้ และเงินบ านาญที่ข้าราชการได้รับก็มากกว่าทีป่ระกันสังคมจ่าย 
5. ไม่ควรบังคับเพราะการน าเงินลงทุนเป็นเงินก้อนเป็นสิทธิของลูกจ้างไม่ใช่จะได้ตอนตาย 

แนวทางการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วย
กับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 66.09)  โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 2 
คือ ควรด าเนินการขยายอายุรับบ านาญชราภาพตามหลักสากล รับบ าเหน็จชดเชย หากไม่สามารถท างาน
จนถึงอายุรับบ านาญได้ (ร้อยละ 27.76) รองลงมาเห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 คือ ขยายอายุการเกิดสิทธิรับ
บ านาญตามหลักสากล และสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่
เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับเงินบ านาญในจ านวนเงินที่ลดลง (ร้อยละ 22.85) และแนวทางที่ 4 
ขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ส าหรับผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์
บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่
ลดลง (ร้อยละ 15.48) 

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 
23.34) คือ คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี เงื่อนไขและเงินบ านาญแบบเดิม 
 

แนวทางท่ีเลือก จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

แนวทางท่ี 1 95 20.09 23.34 
แนวทางท่ี 2 113 23.89 27.76 
แนวทางท่ี 3 93 19.66 22.85 
แนวทางท่ี 4 63 13.32 15.48 
อ่ืนๆ 43 9.09 10.57 
ไม่ระบุ 66 13.95  

รวม 473 100.00 100.00 
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ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 1 (ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ) มีความเห็นว่า 
1. เหมาะสมกับวัยเกษียณแล้วและเปิดโอกาสให้แรงงานไปใช้ชีวิตวัยเกษียณ เนื่องจากอายุ 55 ปี 

จะปรับตัวง่ายกว่าอายุ 60 ปี 
2. ส าหรับผู้ประกันตนเดิมก่อนมีกฎหมายใหม่ ขอให้คงสิทธิการเลือกอายุเกษียณหรือการเกิด

สิทธิรับบ านาญที่อายุ 55 ปี หรือมีการเลือกรับบ าเหน็จก่อน หลังจากอายุ 60 ปี แล้วจึงได้รับบ านาญ 
3. ไม่เห็นประโยชน์กับตัวผู้ประกันตน ยืดไปนาน ๆ อาจเสียชีวิตไปก่อนค่ะ อาจไม่ได้ใช้เงิน

ตัวเองเลย 
4. ผู้ประกันตนจะเกษียณอายุประมาณ 50 - 55 ปี 
5. คงไม่มีบริษัทไหนจ้างท างานจนอายุ 60 ปี ถ้าไม่มี ใครจ้างแล้วจะเอาเงินที่ ไหนจ่าย

ประกันสังคม 

 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 2 มีความเห็นว่า 
1. บริษัทที่ท างานก าหนดอายุเกษียณที่อายุ 55 ปี และไม่มีการต่ออายุการท างานส าหรับ

พนักงานบางต าแหน่ง (หรือส่วนใหญ่) จึงเห็นด้วยกับแนวทางที่ 2 
2. จะได้มีเงินใช้ในระหว่างไม่ได้ท างาน และเมื่ออายุรับบ านาญน่าจะได้รับบ านาญมากขึ้นใน

ส่วนที่มีการขยายอายุ 
3. ท าให้ได้รับผลกระทบกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนน้อยลงและยังได้มีเงินใช้ระหว่างรอรับ

บ านาญ 

 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 3 มีความเห็นว่า 
1. ได้รับความเป็นธรรม 
2. ถือว่าสอดคล้องกับสภาวะที่ประเทศไทยเป็นอยู่ 
3. ค่าครองชีพที่เพ่ิมข้ึนทุกปี ท าให้การออมเงินท าได้ยาก 
4. ควรมีทางเลือกให้กับผู้ประกันตนที่อายุ 55 ปี แต่ท างานไม่ไหวแล้ว 
5. มีความยืดหยุ่นเหมาะสมในสภาวะปัจจุบัน 

 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 4 มีความเห็นว่า 
1. เหมาะสมที่สุด 
2. เป็นความมั่นคงในสังคมผู้สูงอายุ 
3. ผู้ประกันตนควรมีสิทธิเลือกได้ และควรให้ผู้ประกันตนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ลดลง 
4. ควรให้ผู้ประกันตนเดิมได้รับสิทธิประโยชน์ก่อนครบอายุ โดยผู้ประกันตนได้รับประโยชน์

สูงสุดในยามชรา 
5. ผู้ประกันตนคนเก่าเลือกได้ ผู้ประกันตนคนใหม่ทราบเงื่อนไขและวางแผนชีวิตได้ เงินกองทุน

บ านาญชราภาพจะสามารถจ่ายผู้เกษียณได้นานขึ้น 

 ผู้ที่เลือกแนวทางอ่ืน ๆ มีความเห็นว่า 
1. คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี และสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์

บ าเหน็จไว้ส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้ลดลง 
2. เมื่อผู้ประกันตนอายุ 55 ปี แต่ยังท างานอยู่ให้ผู้ประกันตนเลือกว่ารับบ าเหน็จหรือบ านาญ 
3. ควรขยายอายุรับบ านาญตามความสมัครใจ 
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4. อยากให้คงสิทธิบ านาญชราภาพไว้ที่ อายุ 55 ปี แต่ให้ผู้ประกันตนสามารถสมัครเป็น
ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ด้วย เพื่อใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลและตาย 

5. แก้ไขปรับปรุงประกาศเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนเพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวปฏิรูประบบบ านาญกองทุนประกันสังคม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.44) เห็นด้วยกับการที่ผู้รับบ านาญสามารถเลือกรับการ
ประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้ส านักงานประกันสังคมหักบ านาญ
ส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เห็นด้วย 300 63.42 74.44 
ไม่เห็นด้วย 103 21.78 25.56 
ไม่ระบุ 70 14.80  

รวม 473 100.00 100.00 

 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. เป็นสิทธิที่ควรรับควบคู่ไป 
2. มีความม่ันใจที่มีการคุ้มครองสุขภาพในวัยชราภาพ 
3. ดีต่อผู้สูงอายุวัยเกษียณ 
4. ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมานาน ควรได้รับสิทธิประกันสุขภาพจนหมดอายุไข 
5. สิทธิที่จะได้รับยังคงเหมือนเดิม 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. เงินบ านาญชราภาพจะน้อยลง 
2. ทางรัฐมีสวัสดิการเรื่องการรักษาตามบัตร 30 บาท 
3. สิทธิในการรักษาของประกันสังคมไม่ได้ครอบคลุมการรักษาทุกเรื่องและทุกโรค 
4. เงินบ านาญเป็นเงินในส่วนที่ผู้ประกันตนได้รับควรปรับปรุงหรือเพ่ิมเงินสมทบหรือแบ่งไปยัง

เบี้ยประกันสุขภาพ 
5. เห็นด้วยที่จะมีสิทธิเลือกรับการประกันสังคมแต่ไม่เห็นด้วยที่จะต้องหักเงินเพ่ิมขึ้นอีก เท่ากับ

ว่าไม่ได้เพ่ิมอะไรให้ผู้ประกันตนเลย 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.95) เห็นด้วยกับการปรับสูตรการค านวณบ านาญจาก
ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นการค านวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการท างาน โดยปรับมูลค่าของ
ค่าจ้างแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนน ามาเฉลี่ย 
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ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 306 64.69 80.95 
ไม่เห็นด้วย 72 15.22 19.05 
ไม่ระบุ 95 20.09  

รวม 473 100.00 100.00 

 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. เพ่ือความเป็นธรรมควรถัวเฉลี่ยจากท่ีส่งเงินมาท้ังหมด 
2. เป็นผลดีมากกว่าแบบเดิม 
3. ยุติธรรมส าหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในวัยก่อนเกษียณ 
4. มีเงินบ านาญเพ่ิมมากข้ึน 
5. จะได้มีเงินใช้หลังเกษียณเพ่ิมข้ึน 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. เงินบ านาญลดน้อยลง 
2. ผู้ประกันตนเสียประโยชน์ เสนอให้ใช้ 60 เดือนสูงสุดของการเป็นผู้ประกันตน 
3. การค านวณแบบเดิม 60 เดือนเหมาะสมแล้ว 
4. อาจจะท าให้คนบางกลุ่มได้เงินลดลง ซึ่งอาจจะไม่พอกับการด ารงชีพได้ 
5. ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกันตนในรุ่นแรกที่เงินเดือนน้อย 

 ข้อเสนอแนะ 
1. เห็นด้วยกับการเก็บเงินสมทบมากข้ึน แต่ไม่เห็นด้วยในการเพ่ิมอายุในการรับบ านาญรับตอน 

อายุ 55 ปี เห็นชอบแล้ว 
2. เงินบ านาญขั้นต่ าควรเป็น 5,000 บาทข้ึนไป 
3. ควรให้มีการปรับเงินบ านาญชราภาพขั้นต่ าที่ 5,000 บาทขึ้นไปเพ่ือให้เหมาะสมกับความ

เป็นอยู่ที่ดีระดับหนึ่ง เพ่ือการด ารงชีวิตแบบพอเพียงในยามเกษียณอายุ 
4. ควรให้เกิดสิทธิต่อผู้ประกันตนอย่างเป็นธรรมมากท่ีสุด รวมทั้งความรวดเร็วในการสั่งจ่ายควร

ต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน 
5. การรบัสิทธิชราภาพควรจะสามารถเลือกได้ว่าจะรับเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญ 

 

 


