
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูประบบบ านาญ กองทุนประกันสังคม 
ครั้งที่ 4 

วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2560 
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 368 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  
นายจ้างสถานประกอบการ ของจังหวัดในภาคเหนือ จ านวน 9 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย 
ตาก อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานประกันสังคม 

วิทยากร  
- การบรรยายเรื่อง “แนวคิดหลักการ การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ       ตาม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม” โดย นายอารักษ์ พรหมณี ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

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

สรุปผลความคิดเห็นในช่วงการอภิปราย 

  ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ านาญได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุม มีจ านวน 21 คน  ดังนี้ 
 1. ประเด็นที่ 1:  การขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ  

1.1 ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 1  คงอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี เงื่อนไข 
และสิทธิประโยชน์เงินบ านาญแบบเดิม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ) จ านวน 5 คน  

1.2 ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 2  ขยายอายุการมีสิทธิรับบ านาญแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้
สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่านหากไม่สามารถท างานจนถึงอายุที่มีสิทธิรับบ านาญใหม่ได้ ค านวณจากบ านาญที่
ควรได ้จ านวน 5 คน  

1.3 ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญตามหลักสากล และสามารถ
เลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะ
ได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง จ านวน 4 คน  

1.4 ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 4 ขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ส าหรับ
ผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุ
เกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง เนื่องจากจะไม่กระทบสิทธิของผู้ประกันตนเดิม จ านวน 5 คน  

1.5 อ่ืน ๆ จ านวน 2คน (ผสมผสานทั้ง 4 แนวทาง) 
1.6 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 1.6.1 กรณีท่ีส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน ทุก ๆ 12 เดือน ที่ต้องคิดอัตราบ านาญเพ่ิมร้อยละ 
1.5 ของค่าจ้างเฉลี่ย ถ้าเกิน 11 เดือนควรปรับเป็น 12 เดือน เช่น ส่งเงินสมทบมา 203 เดือน = 180 + 23 
ควรปรับ 23 เดือน เป็น 24 เดือน โดยไมค่วรตัด 11 เดือนหลังทิ้ง 
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 1.6.2 ควรปรับเงื่อนไขสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนรับเงินชราภาพแล้วเสียชีวิตภายใน 
60 เดือน ทายาทจะได้รับเงินชดเชย 10 เดือน เป็นหากเสียชีวิตภายใน 120 เดือน ให้ทายาทได้รับเงินชดเชย 
10 เดือนแทน หรือกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับเงินบ านาญไปได้ไม่นานแล้วเสียชีวิต ท าให้ได้รับเงินบ านาญ
น้อยกว่าเงินบ าเหน็จ (เงินสมทบท่ีน าส่ง) ควรคืนเงินสมทบ (เงินออม) ที่เหลือให้ทายาท 
 1.6.3 ควรปรับเงื่อนไขจากร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือน เป็นร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 
60 เดือนสุดท้าย และเงื่อนไขที่ส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน ทุก ๆ 12 เดือน ขอให้เพ่ิมจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 5 
 1.6.4 ควรมีทางเลือกให้กับผู้ประกันตนที่ไม่สามารถท างานต่อได้ 
 1.6.5 ควรให้ผู้ประกันตนได้รับเงินก้อนเพื่อวางแผนด าเนินชีวิตของตนเอง 
 1.6.6 ควรเพ่ิมกรณีรับเงินบ านาญไม่นานแล้วเสียชีวิต เช่น รับเงินบ านาญไป 2 เดือนแล้ว
เสียชีวิต ควรเปลี่ยนจากการจ่ายให้ทายาท 10 เท่าของเงินบ านาญเป็นเงินที่เหลือทั้งหมดจากการส่งเงิน
สมทบกรณีชราภาพให้ทายาทแทน 
 2. ประเด็นที่ 2: การเพ่ิมสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพต่อเนื่องแก่ผู้รับบ านาญ โดยผู้รับบ านาญ
สามารถเลือกรับการประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังจากออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้ส านักงาน
ประกันสังคมหักเงินบ านาญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้   

(1) ไม่ควรหักเงินเกินร้อยละ 10 ของเงินบ านาญ และคงสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพและตาย 
(2) ยินดีให้หักเงินเพื่อการประกันสุขภาพต่อเนื่องแก่ผู ้รับบ านาญได้ แต่ควรปรับปรุงสิทธิ

ประโยชน์ให้มากขึ้น เช่น การรักษาที่ดีข้ึน และรักษาได้ทุกโรค 
(3) หากต้องจ่ายเงินเพื่อประกันสุขภาพเพ่ิมเติมจากประกันสังคม เมื่อเทียบกับบัตรทองแล้ว เห็นว่า

ใช้บัตรทองดีกว่า เนื่องจากไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 
(4) กรณีเป็นโรคเรื้อรัง ส านักงานประกันสังคมควรรักษาต่อเนื่อง โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันสุขภาพ  
(5) ควรมีประกันสุขภาพแก่ผู้รับบ านาญ แต่ไม่ควรเก็บเงินผู้ประกันตนเพ่ิม ควรให้เป็นโบนัสแก่

ผู้ประกันตน และให้สิทธิกรณีตายและทุพพลภาพ 
 3. ประเด็นที่ 3: การปรับปรุงสูตรค่าจ้างเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการค านวณเงินบ านาญ เพ่ือสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีลักษณะค่าจ้างแตกต่างกัน และช่วยให้ผู้ประกันตนส่วนมากได้รับบ านาญเพ่ิมขึ้น มีการปรับ
ค่าจ้างเฉลี่ยในการค านวณบ านาญชราภาพจาก 60 เดือนสุดท้าย เป็นตลอดอายุการท างานและปรับค่าจ้าง
ที่ได้รับแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน จะท าให้ค่าจ้างในอดีตมีมูลค่าใกล้เคียงกับปัจจุบันยิ่งขึ้น  มีความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(1) เห็นด้วยกับการปรับปรุงสูตรค่าจ้างเฉลี่ย แต่ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่ควรเกิน 20,000 บาท และ
สามารถน าไปหักภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาได ้

(2)  เห็นด้วยกับการปรับปรุงสูตรค่าจ้างเฉลี่ย แต่ควรปรับให้ผู้รับชราภาพมีเงินใช้เกิน 3,000 บาท
ต่อเดือน (กรณีมีค่าจ้างน้อยกว่า 10,000 บาท) 

(3) สูตรค่าจ้างเฉลี่ยเดิมดีอยู่แล้ว 

 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. การประชาสัมพันธ์ 

(1) การแก้ไขกฎหมายใด ๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
(2) ควรใช้สื่อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมอย่างทั่วถึง 

2. การปฏิรูประบบบ านาญ 
(1) ผู้ประกันตนควรจะมีสิทธิว่าจะเลือกรับบ านาญหรือบ าเหน็จ 
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(2) ควรมีหลักสูตร “ความรู้ด้านการเงิน” แก่ผู้ประกันตน Gen x ในอนาคตเมื่อชราภาพจะได้ไม่
ประสบปัญหาด้านการเงิน 

3. เงินสมทบ 
(1) ไม่เห็นด้วยกับการปรับฐานค่าจ้างสูงสุดจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท 
(2) เห็นด้วยกับการปรับฐานค่าจ้างมาตรา 33 จาก 1,650 บาท เป็น 3,600 บาท และเพดาน

ค่าจ้างจาก 15,000 บาท เป็น 20,000 บาท และมาตรา 39 จาก 4,800 บาท เป็น 7,800 บาท 
(3) ควรส ารวจค่าครองชีพแต่ละภูมิภาคก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนฐานค่าจ้าง 

4. สิทธิประโยชน์ 
(1) เมื่ออายุเกิน 55 ปี ออกจากงานได้รับแต่เงินบ านาญโดยไม่ได้รับเงินกรณีว่างงาน ควรจะน าเงิน

สมทบกรณีว่างงานที่น าส่งมาแล้ว รวมเป็นเงินบ านาญเพื่อให้ได้รับเงินบ านาญเพ่ิมข้ึน 
(2) บริการทางการแพทยข์องประกันสังคมควรจะดีกว่าบัตรทอง 
(3) ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนไม่ควรลดสิทธิเมื่อชราภาพ 
(4) ควรขยายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรจากไม่เกิน 6 ปี เป็น 18 ปี 

5. การบริหารจัดการ ควรยกเลิกการเก็บเงินสมทบให้เป็นรัฐสวัสดิการแทน 

สรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม (เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 364 คน มีผู้สนใจตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 270 คน คิดเป็นร้อยละ 74.18 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และส่วนใหญ่มีสถานะเป็นลูกจ้าง (ร้อยละ 78.16) 
รองลงมามสีถานะเป็นนายจ้าง (ร้อยละ 11.88)  

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เพศ  

ชาย 72 26.67 26.67 
หญิง 198 73.33 73.33 
รวม 270 100.00 100.00 

กลุ่มอายุ 
กลุ่มอายุ          ≤ 30 ปี 51 18.89 19.32 

31 – 40 ปี 99 36.67 37.50 
41 – 50 ปี 68 25.18 25.76 
51 ปีขึ้นไป 46 17.04 17.42 
ไม่ระบุ 6 2.22  

รวม 270 100.00 100.00 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
สถานภาพ 
สถานภาพ โสด 108 40.00 40.45 

สมรส 146 54.07 54.68 
หย่า/หม้าย 13 4.82 

2 
2 
 

4.87 
ไม่ระบุ 3 1.11  

รวม 270  100.00  100.00 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 6 2.23 2.23 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3 1.11 1.11 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 27 10.00 10.00 
ปวส./อนุปริญญา 39 14.44 14.44 
ปริญญาตรี 156 57.78 57.78 
สูงกว่าปริญญาตรี 39 14.44 14.44 

รวม 
 

270 100.00    100.00 
สถานะ 
สถานะ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 7.41 7.66 

นายจ้างนิติบุคคล 22 8.15 8.43 
นายจ้างบุคคลธรรมดา 9 3.33 3.45 
ม.33 178 65.93 68.20 
ม.39 26 9.63 9.96 
อ่ืนๆ 6 2.22 2.30 
ไม่ระบุ 9 3.33  

รวม 270 100.00 100.00 
รายได้ 
รายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 5 1.85 1.88 

5,001 – 10,000 บาท 44 16.30 16.54 
10,001 – 15,000 บาท 67 24.81 25.19 
15,001 – 20,000 บาท 46 17.04 17.29 
20,001 – 30,000 บาท 63 23.33 23.69 

 มากกว่า 30,000 บาท 41 15.19 15.41 
ไม่ระบุ 4 1.48  

รวม 270 100.0 100.00 
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ข้อมูลด้านการเกษียณอายุและบ านาญ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนเกษียณเม่ืออายุ 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.94 
รองลงมาคืออายุ 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.89 

วางแผนเกษียณอายุเมื่อ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 ปี 13 4.81 5.12 
55 ปี 81 30.00 31.89 
60 ปี 137 50.74 53.94 
65 ปี 4 1.48 1.57 
อ่ืนๆ 19 7.04 7.48 
ไม่ระบุ 16 5.93  

รวม 270 100.00 100.00 
 ผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนรายได้หลังเกษียณจากการออมและลงทุนส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาคือ 
บ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคม บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รายได้จากครอบครัว เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และการท างานหลังเกษียณ ตามล าดับ 

วางแผนรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.47 

บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3.70 

บ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคม 4.01 

การออมและลงทุนส่วนตัว 4.07 

รายได้จากครอบครัว 3.49 

ท างานหลังเกษียณ 3.25 

อ่ืน ๆ 3.07 

 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ควรให้มีการออมประกันสังคมเพ่ิมขึ้นตามความประสงค์ของลูกจ้าง 
2. อาจจะหารายได้เสริมหลังการเกษียณอายุ ควรหางานให้ผู้เกษียณมีงานท า 
3. ควรหาวิธีการแก้ไขเงินบ านาญให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
4. ลูกจ้างหลังเกษียณอายุการท างาน ต้องการที่จะมีเงินก้อนเพ่ือไปลงทุนท ากิจการในการครองชีพ

ต่อไป เช่น ท าธุรกิจส่วนตัว 
5. องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาล บางแห่ง หากมีการรับเงินบ านาญชราภาพจะไม่ให้

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักงานประกันสังคมควรมีการให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบทราบด้วย 
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 ผู้เข้าร่วมประชุมออมเงินระยะยาวเพิ่มเติมนอกจากประกันสังคมในลักษณะฝากธนาคารมากที่สุด 
รองลงมาคือ การท าประกันชีวิต ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการลงทุนในกองทุน 
RMF/LTF ตามล าดับ 

ลักษณะการออมเงินเพิ่ม ค่าเฉลี่ย 
ฝากธนาคาร 3.59 
ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน 2.58 
ท าประกันชีวิต 3.01 
ลงทุนในกองทุน RMF/LTF 1.89 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2.52 
อ่ืน ๆ 2.80 

 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. เมื่อเกษียณแล้ว เงินบ านาญควรจ่ายให้พอเพียงกับการเลี้ยงชีพ 
2. กองทุนควรน าเงินทีผู่้ประกันตนสมทบออกมาให้กู้ยืม 
3. อนาคตต้องการซื้อสลากออมสินเก็บไว้มาก ๆ 
4. ควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
5. ไม่มีเงินออมเนื่องจากรายได้ไม่พอใช้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.27) มีเงินออมส าหรับใช้ในยามเกษียณไม่เพียงพอ  

มีเงินออม จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เพียงพอ 85 31.48 33.73 
ไม่เพียงพอ 167 61.85 66.27 

ไม่ระบุ 18 6.67  

รวม 270 100.00 100.00 
 ผู้ที่มีเงินออมเพียงพอ มีความเห็นว่า 

1. มีเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและเงินบ านาญกองทุนประกันสังคม สามารถช าระหนี้หมดก่อนเกษียณ 
2. มีเงินสะสม ได้รับบ าเหน็จ และท าธุรกิจส่วนตัว 
3. ท าประกันชีวิต และออมเพ่ิม 
4. หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ประหยัดดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี 

 ผู้ที่มีเงินออมไม่เพียงพอ มีความเห็นว่า 
1. ค่าครองชีพและค่าสินค้าเกือบทุกอย่างมีราคาสูงขึ้น 
2. ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่และบุตร 
3. มีรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
4. มีอาการเจ็บป่วยมานาน 
5. มีหนี้สินที่ต้องช าระ 
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ความเห็นเพิ่มเติม 
1. อายุการท างานยังไม่สามารถบ่งบอกความแน่นอนได้ 
2. ค่าของเงินที่ออมอาจไม่พอส าหรับการด ารงชีพ 
3. ใช้จ่ายให้พอดีกับรายได้ ออมบ้างเล็กน้อย 
4. ต้องหารายได้เสริม 
5. อนาคตไม่แน่นอนจากสภาวะเศรษฐกิจ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่คิดว่ารายได้หลักหลังเกษียณ/ยามชรามาจากการออมเงินด้วยตนเองมากที่สุด 
รองลงมามาจากการพ่ึงสวัสดิการภาครัฐ การต่ออายุการท างาน และการพึ่งพิงลูกหลาน ตามล าดับ 

แหล่งรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 
พึ่งสวัสดิการภาครัฐ 3.26 
ออมเงินด้วยตนเอง 4.08 
พึ่งพิงลูกหลาน 2.46 
ต่ออายุการท างาน 2.84 
อ่ืน ๆ 3.24 

 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ท าการเกษตรอยู่แบบพอเพียง พออยู่ พอกิน 
2. มีเงินทุนท่ีสามารถท ากิจการหลังเกษียณอายุได้ 
3. ควรขยายอายุการท างานจากอายุ 60 ปี เป็นอายุ 65 ปี (เข้าสู่ยุคสูงวัย) 
4. รายได้หลังเกษียณไม่ควรใช้การต่ออายุการท างาน เพราะหากยังต้องท างานไม่ใช่การเกษียณ 
5. ควรรู้จักวางแผนการใช้เงินเพื่อน ามาใช้ยามเกษียณอายุ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.69) เห็นด้วยกับการขยายอายุเกิดสิทธิรับบ านาญ    
ชราภาพจากอาย ุ55 ปี ออกไปเพื่อให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการออมเพิ่ม  

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 163 60.37 62.69 
ไม่เห็นด้วย 97 35.93 37.31 
ไม่ระบุ 10 3.70  

รวม 270 100.0 100.00 

ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. เพ่ือให้มีเงินออมมากข้ึน 
2. ไดร้ับเงินบ านาญชราภาพเพ่ิมมากข้ึน 
3. อายุ 55 ปี บางท่านร่างกายยังสมบูรณ์ ยังสามารถท างานได้ยังมีศักยภาพในการท างานต่อได้ 

เงินสะสมจะได้เพ่ิมขึ้น 
4. ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน เพ่ือได้รับเงินบ านาญมากขึ้น 
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ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. ควรปรับเพิ่มอายุเกิดสิทธิ โดยให้รัฐสนับสนุน เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐท าให้

เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้อนาคตลดลงมาก 
2. หลังจากอายุ 55 ปี ควรให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกว่า จะรับเงินชราภาพเมื่อใด 
3. เนื่องจากคนวัยท างานอายุไม่มากนัก ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 
4. เงินบ านาญชราภาพได้น้อยมาก หากเพ่ิมอายุอาจแก่เกินไปที่จะท างาน หรือท าธุรกิจ 
5. หากมีการขยายอายุเกิดสิทธิ ควรให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกได ้

  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.30) เห็นว่าอายุที่เกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพควรเป็นอายุ 60 ปี และส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 50.36) เห็นว่าอายุเกิดสิทธิในอีก 10 ปีข้างหน้าควรเป็นอายุ 60 ปี  

อายุที่เกิดสิทธิ (ปัจจุบัน) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
50 11 4.07 7.14 
55 51 18.89 33.12 
60 79 29.26 51.30 
65 0 0.00 0.00 
อ่ืนๆ 13 4.82 8.44 
ไม่ระบุ 116 42.96  

รวม 270 100.00 100.00 
 

อายุที่เกิดสิทธิ (อีก 10 ปี) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
50 10 3.70 7.19 
55 25 9.26 17.99 
60 70 25.93 50.36 
65 15 5.55 10.79 
อ่ืนๆ 19 7.04 13.67 
ไม่ระบุ 131 48.52  

รวม 270 100.00 100.00 

  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.04) เห็นว่าควรขยายอายุรับบ านาญชราภาพด้วย
วิธีการสมัครใจมากกว่าการใช้วิธีบังคับ 

วิธี จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

สมัครใจ 142 52.59 83.04 
บังคับ 29 10.74 16.96 
ไม่ระบุ 99 36.67  

รวม 270 100.0 100.00 
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 ความเห็นเพิ่มเติม 

1. อาจก าหนดให้ผู้ประกันตนสมัครใจเลือกได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5-6 ปี หลังจากนั้นใช้
ระบบบังคับ 

2. เพ่ือเป็นหลักประกันว่าเงินบ านาญจะได้ถูกน าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
3. ควรให้ผู้ประกันตนได้มีสิทธิเลือก 
4. ผู้ประกันตนแต่ละคนมีปัญหาสุขภาพไม่เหมือนกัน ควรเปิดโอกาสให้เลือก 
5. บางคนมีความต้องการใช้เงินไม่เหมือนกัน 

 แนวทางการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 56.40) โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 ควร
ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพตามหลักสากล และสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไป
ส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง (ร้อยละ 
23.70) รองลงมาเห็นด้วยกับแนวทางที่ 4 ขยายอายุรับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่  ส าหรับ
ผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิด
สิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง (ร้อยละ 17.06) และแนวทางที่ 2 คือ ควรด าเนินการขยาย
อายุรับบ านาญชราภาพตามหลักสากล รับบ าเหน็จชดเชย หากไม่สามารถท างานจนถึงอายุรับบ านาญได้ 
(ร้อยละ 15.64)  

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพคือ เลือก
แนวทางที่ 1 คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 55 ปี เงื่อนไขและเงินบ านาญแบบเดิมอยู่ที่ร้อยละ 36.97 

แนวทางท่ีเลือก จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

แนวทางท่ี 1 78 28.89 36.97 
แนวทางท่ี 2 33 12.22 15.64 
แนวทางท่ี 3 50 18.52 23.70 
แนวทางท่ี 4 36 13.33 17.06 
อ่ืนๆ 14 5.19 6.63 

 ไม่ระบุ 59 21.85  
รวม 270 100.00 100.00 

 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 1 (ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ) มีความเห็นว่า 
1. คนวัยท างานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคการผลิตส่วนใหญ่เกษียณอายุ 55 ปี 
2. ส าหรับแรงงานทั่วไปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตอายุ 55 ปี เหมาะสมที่สุดแล้ว เพราะ

บางกรณีที่ใช้สายตาอายุ 55 ปี เริ่มมีปัญหาในการมองเห็น 
3. สิทธิรับเงินบ านาญชราภาพส่วนใหญ่ผู้ประกันตนจะเข้าใจแบบเดิม แต่ถ้าขยายอายุรับ

บ านาญควรจะให้เป็นแบบสมัครใจจะเหมาะสมกว่า 
4. การที่ผู้ประกันตนส่งเงินมากระทั่งอายุครบ 55 ปี ทุกคนรอเวลาที่จะได้ใช้เงินบ านาญ เพราะ

ถ้าน าไปขยายเวลาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใหม่ ผู้ประกันตนจะเสียเวลาในการใช้สิทธิ 
5. บางคนประสงคจ์ะเกษียณตัวเองและปรับเปลี่ยนชีวิตไปท าด้านอื่น 
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ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 2 มีความเห็นว่า 
1. เพ่ือรองรับโครงสร้างประชากรในอนาคต แต่ควรสร้างความเข้าใจกับผู้ประกันตนก่อน

ประกาศใช้ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกทีดี่ 
2. เพ่ือแบ่งเบาภาระและเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ 
3. ควรขยายอายุแบบค่อยเป็นค่อยไป 
4. การรับบ าเหน็จชดเชยช่วงที่รอคอย ท าให้ได้เงินก้อนไปบางส่วน หลังจากครบหลักเกณฑ์อายุ 

และรับเงินบ านาญเป็นรายเดือน น่าจะเหมาะสมที่สุด 
5. ความสามารถและสุขภาพของแต่ละคนต่างกัน รวมไปถึงภาระหน้าที่ในด้านอ่ืน ๆ เช่น ต้อง

ดูแลพ่อแม่ท่ีชราภาพ หรือญาติที่เจ็บป่วย 

 ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 3 มีความเห็นว่า 
1. ไดเ้งินบ านาญ และเลือกรับสิทธิได้ 
2. มีลูกจ้างบางกลุ่มอาจจะรอรับสิทธิเงินก้อน 
3. บางคนมีความจ าเป็นในการใช้เงินก้อน เพ่ือลงทุนในการประกอบอาชีพ 
4. มีความเหมาะสมทั้งเงินบ านาญ และมีเงินบ าเหน็จใช้จ่ายก่อนอายุครบบ านาญ 
5. สามารถน าเงินบ าเหน็จไปใช้จ่ายหรือลงทุน เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ระหว่างรอเงินบ านาญภายหน้า 

ผู้ที่เลือกแนวทางท่ี 4 มีความเห็นว่า 
1. ผู้ประกันตนเดิมที่อยู่ในระบบก่อนกฎหมายประกาศใช้มีสิทธิเลือกว่าจะรับแบบไหน ไม่เป็น

ลิดรอนสิทธิ 
2. เป็นไปตามหลักการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 
3. มีหลายท่านที่ใกล้จะครบอายุรับบ านาญมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินที่ออมสะสมมา 
4. มีทางเลือกให้ผู้ประกันตนได้เลือกหลายช่องทาง 
5. ผู้ประกันตนรายใหม่จะไม่มีข้อขัดแย้งเพราะตนเองเพ่ิงเริ่มส่งเงินสมทบ แต่ผู้ประกันตนที่อยู่

ในระบบปัจจุบันและส่งเงินสมทบมานานมีผลกระทบ ควรเกิดจากความสมัครใจของผู้ประกันตน 

ผู้ที่เลือกแนวทางอ่ืน ๆ มีความเห็นว่า 
1. ควรด าเนินการตามแนวทางท่ี 1 แตเ่ลื่อนการขยายอายุเกษียณเป็นอายุ 60 ปี 
2. ให้ดูผลประโยชน์ของผู้ประกันตนให้สูงสุด ไม่ควรตัดสิทธิเนื่องจากเป็นเงินของผู้ประกันตน 
3. ขยายฐานเงินจาก 15,000 บาท เป็นค่าจ้างตามท่ีจ่ายจริง 
4. คงไว้ทีอ่ายุ 55 ปี เงื่อนไขปรับปรุงให้สูงขึ้น และรับเป็นเงินบ านาญ 
5. หากมีการขยายอายุการเกิดสิทธิ ผู้ประกันตนควรจะมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะรับเงินบ าเหน็จหรือ

บ านาญ 
6. ต้องการให้ปรับฐานการเก็บเงินสมทบเพ่ิมขึ้น เพ่ือจ่ายเงินชราภาพมากขึ้นทุกปี เนื่องจาก

ปัจจุบันจ่ายเงินบ านาญน้อยมาก ไม่เพียงพอส าหรับการด ารงชีพ  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.99) ไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้รับบ านาญสามารถเลือกรับ
การประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้ส านักงานประกันสังคมหัก
บ านาญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 
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ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เห็นด้วย 110 40.74 47.01 
ไม่เห็นด้วย 124 45.93 52.99 
ไม่ระบุ 36 13.33  

รวม 270 100.00 100.00 

ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. เพ่ือดูแลสุขภาพ 
2. จะได้มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล 
3. ผู้ประกันตนจะได้มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลยามเกษียณที่ดีกว่าสวัสดิการของรัฐ  
4. เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตน แต่ควรตรวจสอบการบริการทางการแพทย์ในการให้บริการ 

และการส ารองจ่ายไม่ควรจะมี เพราะสามารถตรวจเช็คสิทธิได้ รวมทั้งสามารถเข้ารับบริการนอกจากที่เลือกได้ 
5. สามารถสร้างความม่ันใจให้ผู้ประกันตนด้านสุขภาพ 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. มีบัตรประกันสุขภาพของรัฐ เงินบ านาญรายเดือนที่ได้รับมีจ านวนเงินน้อย 
2. เงินบ านาญน้อยอยู่แล้ว ไมต่้องการให้มีการหักเงิน แตค่วรดูแลต่อเนื่อง 
3. สิทธิการรักษาพยาบาลไม่ได้เต็มที่ 
4. มีสวัสดิการของรัฐที่ดูแลตามนโยบายรัฐ 
5. สิทธิในการรักษาพยาบาลยังไม่ดี และมีโรงพยาบาลรองรับน้อย ไม่ควรหักเงินบ านาญ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.48) เห็นด้วยกับการปรับสูตรการค านวณบ านาญจาก
ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นการค านวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการท างาน โดยปรับมูลค่าของ
ค่าจ้างแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนน ามาเฉลี่ย 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 182 67.41 79.48 
ไม่เห็นด้วย 47 17.41 20.52 
ไม่ระบุ 41 15.18 

 
 

รวม 270 100.0 100.00 

 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. ท าให้ฐานค านวณเงินบ านาญเพ่ิมข้ึน 
2. เป็นฐานข้อมูลตามจริง 
3. ยุติธรรมกับผู้ประกันตน 
4. เพ่ือให้ผู้ประกันตนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
5. ควรแสดงการค านวณโดยละเอียดและวิธีการค านวณอย่างเห็นได้ชัดเจน 
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 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. ประสงคใ์ห้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับราชการ 
2. การเริ่มท างานจะได้รับค่าจ้างต่ า 
3. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับผลกระทบเนื่องจากการท างานย่อมมีรายได้เพ่ิมขึ้น หากรวม

รายได้ช่วงแรก ๆ ท าให้ค่าเฉลี่ยลดลง 
4. ช่วงเริ่มแรกค่าจ้างต่ ากว่าปัจจุบัน ยิ่งย้อนไปเฉลี่ยมาก ยิ่งท าให้ผู้ประกันตนเสียสิทธิมากขึ้น 

ในขณะที่กองทุนได้น าเงินไปลงทุนได้ผลตอบแทนมานาน (ตอนเก็บ ๆ ก้าวหน้า ตอนจ่ายจะจ่ายย้อนหลัง) 
5. ยุ่งยาก วุ่นวาย ไม่ชัดเจน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. หากผู้ประกันตนไม่เคยใช้สิทธิว่างงาน ควรโอนเงินกรณีว่างงานมาไว้กรณีชราภาพ  
2. กรณผีู้ประกันตนไมเ่คยใช้สิทธิค่าคลอดบุตร ควรน าเงินมาเพ่ิมให้กรณีชราภาพ 
3. สิทธิประโยชน์บางตัว เช่น การรักษาพยาบาลหน่วยงานของรัฐควรมีการตกลงร่วมกันให้

ชัดเจน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านบริการทางการแพทย์ เพ่ือที่ส านักงานประกันสังคมจะได้น าค่าใช้จ่าย
ในส่วนค่ารักษาพยาบาลมาเพ่ิมในส่วนชราภาพ 

4. กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนวันเกษียณ ควรพิจารณาปรับเงินสงเคราะห์กรณีชราภาพที่
สูงขึ้นให้กับทายาท 

5. ในการขยายอายุการประกันสุขภาพต่อเนื่องให้กับผู้ประกันตนหลังเกษียณถือเป็นเรื่องดี แต่
ควรพิจารณาคุณภาพในแต่ละสิทธิ รวมถึงสถานพยาบาลมีการดูแลเพียงพอและสะดวกต่อผู้ประกันตนหรือไม่ 
หากระบบยังไม่มีคุณภาพการท าประกันสุขภาพจะไม่เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนอย่างสูงสุด 
 

 


