
 
 

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปฏิรูประบบบ านาญกองทุนประกันสังคม 
ครั้งที่ 8  

ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล  
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 285 คน ประกอบด้วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39  
นายจ้าง/สถานประกอบการ ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 7 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ศรีสะเกษ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคราม อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี พร้อมทั้งผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม 

วิทยากร  
  - การบรรยายเรื่อง “แนวคิดหลักการ การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ       
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม” โดย นายอารักษ์ พรหมณี อดีตที่
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  

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

สรุปผลความคิดเห็นในช่วงการอภิปราย 

  ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบ านาญได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุม มีจ านวน 15 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 2  ขยายอายุการมีสิทธิรับบ านาญแบบค่อยเป็นค่อยไป และให้
สิทธิชดเชยช่วงเปลี่ยนผ่านหากไม่สามารถท างานจนถึงอายุที่มีสิทธิรับบ านาญใหม่ได้ ค านวณจากบ านาญที่
ควรได ้จ านวน 7 คน  

1.3 ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญตามหลักสากล และสามารถ
เลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะ
ได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง จ านวน 4 คน  
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1.4  อ่ืน ๆ จ านวน 1 คน (ผสมผสานทั้ง 4 แนวทาง)  
1.5  ข้อสังเกตและข้อเสนอ 

1.5.1 สามารถขยายเวลาท างานต่อได้ หากสุขภาพดีก็สามารถท างานต่อและได้รับทั้งบ าเหน็จและ
บ านาญ  

1.5.2  เห็นด้วยกับการรับบ านาญ เพราะเป็นห่วงวินัยการใช้เงินที่ไม่ระวังอาจท าให้เดือดร้อนใน
ภายหลัง 

1.5.3  ควรมีการพิจารณาจ่ายเงินบ าเหน็จให้มีความเป็นไปได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้ประกันตนมี
ความจ าเป็นและมีความต้องการเงินก้อนเพ่ือน าไปลงทุนต่อยอดเพ่ิมรายได้ แต่เงินบ านาญในอนาคตได้รับตาม
สัดส่วนที่ลดลง 

1.5.4  หากพิจารณากลุ่มคนที่รอคอยเวลาที่จะเกษียณอายุที่ 55 ปี จะมีการวางแผนล่วงหน้า
แล้วว่าอีก 1-2 ปี จะได้รับบ าเหน็จบ านาญแล้ว 

1.5.5  เมื่อผู้ประกันตนอายุ 55 ปี สามารถรับบ าเหน็จบางส่วนโดยคิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ของ
ส านักงานประกันสังคม และเกษียณท่ีอายุ 60 ปี แล้วรับเป็นบ านาญ 

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

2.1 ผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นว่า  
     2.1.1 เมื่อเจ็บป่วยแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
    2.1.2 การถูกหักเพ่ือประกันสุขภาพเป็นผลดี บางคนอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์เนื่องจาก
ไม่เคยเจ็บป่วย เมื่อช่วงอายุ 55-60 ปี สุขภาพร่างกายเริ่มต้องดูแล ในการหักเงินเป็นค่าประกันสุขภาพ ควร
เก็บเงินสมทบเหมือนมาตรา 39 ไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของเงินบ านาญ 
     2.1.3 การให้ความคุ้มครองของประกันสังคมจะครอบคลุมถึงโรคเรื้อรัง ส าหรับคนที่ไม่เคย
เจ็บป่วยถือว่าเป็นการซื้อประกันสุขภาพ การใช้เวลารอคอยนานในการรักษาเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลรัฐ 
     2.1.4 การใช้สิทธิบริการทางการแพทย์ แต่ละสิทธิแตกต่างกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร
ทอง สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ ซึ่งปัญหาเกิดจากการบริหารจัดการของโรงพยาบาล 
     2.1.5 การประกันสุขภาพต่อเนื่องแก่ผู้รับบ านาญ ควรน าเงินส่วนหนึ่งจ่ายค่าประกัน
สุขภาพ ในฐานะของคนท างานควรยอมเสียเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าประกันสุขภาพตนเอง จะท าให้ไม่เป็นภาระของ
ภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐต้องแบกรับภาระในการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ 

2.2 ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
           2.2.1 การบริการทางด้านการแพทย์ล่าช้า ไปโรงพยาบาลทั้งวันได้เพียงยาพาราเซตามอล 
ต้องการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเหมือนคลินิกและได้พบหมอแล้วรักษาจบในครั้งเดียว เห็นว่าน าเงินส่วนที่
ส านักงานประกันสังคมจะหักไปซื้อประกันสุขภาพกับเอกชนจะได้รับบริการที่ดีและรวดเร็วกว่า และส านักงาน
ประกันสังคมจะท าอย่างไรให้บริการได้ดีเทียบเท่ากับประกันของเอกชน 
     2.2.2 การที่จะจ่ายเงินสมทบให้กับประกันสังคมยังไม่มีความชัดเจน และการให้บริการทาง
การแพทย์ของบัตรทองกับประกันสังคมไม่มีอะไรที่แตกต่างกัน และการใช้สิทธิของประกันสังคมมีเงื่อนไขใน
การรักษาที่มากกว่าบัตรทองซึ่งไม่ได้เสียเงินเลย 
     2.2.3 จ านวนเงินที่ส านักงานประกันสังคมยังไม่มีความชัดเจนเรื่องจะหักเป็นเบี้ยประกัน
สุขภาพ 
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     2.2.4 เมื่อผู้ประกันตนเกษียณอายุแล้วสามารถใช้สิทธิบริการทางการแพทย์กับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ ซึ่งการให้บริการไม่มีความแตกต่างกัน จะมีความแตกต่างกันเฉพาะ
การตรวจสุขภาพประจ าปีเท่านั้น อีกท้ังการใช้สิทธิของประกันสังคม มีเงื่อนไขมากกว่า  
     2.2.5 จังหวัดเล็ก ๆ ไม่มีโอกาสเลือกโรงพยาบาลมากนัก เนื่องจากมีโรงพยาบาลจ านวนจ ากัด 
ควรเปิดโอกาสให้เลือกโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มเติม 
     2.2.6 ควรให้เป็นความสมัครใจของผู้ประกันตนเองในการประกันสุขภาพต่อเนื่อง 

 3. ประเด็นที่ 3: การปรับปรุงสูตรค่าจ้างเฉลี่ยเพ่ือใช้ในการค านวณเงินบ านาญ เพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมให้แก่ผู้ประกันตนที่มีลักษณะค่าจ้างแตกต่างกัน และช่วยให้ผู้ประกันตนส่วนมากได้รับบ านาญเพ่ิมข้ึน 
มีการปรับค่าจ้างเฉลี่ยในการค านวณบ านาญชราภาพจาก 60 เดือนสุดท้าย เป็นตลอดอายุการท างานและปรับ
ค่าจ้างท่ีได้รับแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน จะท าให้ค่าจ้างในอดีตมีมูลค่าใกล้เคียงกับปัจจุบันยิ่งขึ้น 

  ผู้ที่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
  1) คนท างานมีการเปลี่ยนงานบ่อย ถ้าหากน าเงินเดือนตั้งแต่เริ่มท างานมาค านวณท าให้มีความเป็น

ธรรมมากกว่า เพราะจะท าให้ได้รับบ านาญเพิ่มขึ้น 
  2) การปรับปรุงสูตรค่าจ้างเฉลี่ยเป็นผลดีกับผู้ประกันตน จะท าให้ผู้ประกันตนทุกมาตราได้รับ

บ านาญเพิ่มขึ้น  
  3) ส าหรับคนที่อายุมากและมีเงินเดือนสูง นายจ้างมีเทคนิคในการท างานเพ่ือลดเงินเดือน โดยการ

ใช้วิธีการลดชั่วโมงการท างาน ถ้าหากเอายอดเงินทั้งหมดมาค านวณจะเกิดผลดีกับผู้ประกันตนกลุ่มนี้  
  ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่า 
  1) ควรคิดแยกสูตรค านวณระหว่างผู้ประกันตนมาตรา 33 คิดจาก 60 เดือนสุดท้าย ส่วนผู้ประกันตน

มาตรา 39 ให้คิดตั้งแต่แรกเข้าท างาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย 
  2) ควรเพ่ิมอัตราบ านาญพ้ืนฐานมากกว่าการปรับปรุงสูตร เช่น เพ่ิมอัตราการจ่ายบ านาญจาก  

ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 50-60 ของเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย 
 

  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ด้านสิทธิประโยชน์ 

   - กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพไม่รุนแรงมีการยกเว้นหรือไม่ เพราะว่าทุพพลภาพไม่รุนแรง          
คือผู้ประกันตนที่สูญเสียสมรรถภาพในการท างานของร่างกายตั้งแต่ร้อยละ 35 ไม่ถึงร้อยละ 50 ส านักงาน
ประกันสังคมจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้ร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 180 เดือน ผู้ประกันตน
กลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มที่เกษียณอายุ 55 ปี หรือไม่ 
  - การก าหนดเกณฑ์การจ่ายเป็นบ าเหน็จหรือบ านาญ ตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบครบ 
180 เดือน จะได้รับเป็นบ านาญ หากจ่ายไม่ครบ 180 เดือนจะได้รับเป็นบ าเหน็จ เห็นว่าการจ่ายเป็นบ าเหน็จ
หรือบ านาญควรให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกเองได้ 
 2. ด้านสมทบ 
   - การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบในฐานค่าจ้างที่ 4,800 บาท 
เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีกฎหมายรองรับให้สามารถจ่ายเงินสมทบในฐานค่าจ้างที่ 15,000 บาท 
   - เสนอให้ปรับเพดานฐานค่าจ้างในการค านวณเงินสมทบ จาก 15,000 บาท เพ่ิมเป็น 
20,000 บาท 
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    - การปรับฐานค่าจ้างเพ่ือค านวณบ านาญ แต่ละคนมีความต้องการต่างกัน แต่ต้องมีการ
ประเมินความสามารถในการท างานในแต่ละกลุ่มอาชีพและปรับฐานเพดานในแต่ละกลุ่มให้มีความเหมาะสม 
 
 3. ด้านการปฏิรูปบ านาญ 
    - ส านักงานประกันสังคมควรมีการส ารวจอายุเกษียณแต่ละสถานประกอบการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา บางสถานประกอบการมีการก าหนดอายุเกษียณเดิมไว้ที่อายุ 55 ปี บางแห่งเกษียณท่ีอายุ 60 ปี หาก
ไม่มีการก าหนดอายุเกษียณไว้ก็จะต้องเกษียณท่ีอายุ 60 ปี ตามกฎหมาย 
    - การประเมินการท างานว่าใครจะสามารถท างานต่อได้หลังอายุ 55 ปี ขึ้นอยู่กับกลุ่มคน เมื่อ
อายุมากขึ้นศักยภาพของคนแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกัน เช่น กลุ่มคนที่ใช้แรงงานเมื่ ออายุมากขึ้นจะไม่สามารถ
ท างานที่หนักได้เหมือนกลุ่มพนักงานทั่วไป และกลุ่มผู้บริหาร 
   - กลุ่มอาชีพที่ท างานหนักส่วนใหญ่ต้องการเกษียณที่อายุ 55 ปี เนื่องจากไม่สามารถท างาน
ต่อไปจนถึงอายุ 60 ปี 
   - การขยายอายุเกิดสิทธิรับบ านาญ ควรให้สถานประกอบการแต่ละแห่งเป็นผู้เลือก หากขยาย
อายุเป็น60 ปี ผู้ประกันตนจะมีผลกระทบในการน าส่งเงินสมทบ และสถานประกอบการมีภาระเพ่ิมขึ้น 
  

สรุปผลที่ได้จากแบบสอบถาม (เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

 ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 263 คน มีผู้สนใจตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 228 คน คิดเป็นร้อยละ 86.69 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม  

 ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และ 20,001 – 30,000 บาท และส่วนใหญ่มี
สถานะเป็นลูกจ้าง (ร้อยละ 75.88) รองลงมามีสถานะเป็นนายจ้าง (ร้อยละ 14.47)  
 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เพศ  

ชาย 67 29.39 29.39 
หญิง 161 70.61 70.61 

รวม 228 100.00 100.00 
กลุ่มอายุ 
กลุ่มอายุ          ≤ 30 ปี 46 20.18 20.18 

31 – 40 ปี 62 27.19 27.19 
41 – 50 ปี 65 28.51 28.51 
51 ปีขึ้นไป 55 24.12 24.12 

รวม 228 100.00 100.00 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
สถานภาพ 
สถานภาพ โสด 77 33.77 35.00 

สมรส 128 56.14 58.18 
หย่า/หม้าย 15 6.58 6.82 
ไม่ระบุ 8 3.51  

รวม 228 100.00 100.00 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 21 9.21 9.29 

มัธยมศึกษาตอนต้น 18 7.89 7.96 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 10 4.39 4.43 

 ปวส./อนุปริญญา 29 12.72 12.83 
ปริญญาตรี 133 58.33 58.85 
สูงกว่าปริญญาตรี 15 6.58 6.64 
ไม่ระบุ 2 0.88  

รวม 228 100.00 100.00 
สถานะ 
สถานะ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 20 8.77 8.77 

นายจ้างนิติบุคคล 13 5.70 5.70 
นายจ้างบุคคลธรรมดา 20 8.77 8.77 
ม.33 159 69.74 69.74 
ม.39 14 6.14 6.14 
อ่ืนๆ 2 0.88 0.88 

รวม 228 100.00 100.00 
รายได้ 
รายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 3 1.32 1.34 

5,001 – 10,000 บาท 35 15.35 15.62 
10,001 – 15,000 บาท 60 26.32 26.79 
15,001 – 20,000 บาท 34 14.91 15.18 
20,001 – 30,000 บาท 60 26.32 26.79 
มากกว่า 30,000 บาท 32 14.03 14.28 
ไม่ระบุ 4 1.75  

รวม 228 100.00 100.00 
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 ข้อมูลด้านการเกษียณอายุและบ านาญ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วางแผนเกษียณเม่ืออายุ 60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.17 
รองลงมาคืออายุ 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.51 

วางแผนเกษียณอายุเมื่อ จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 ปี 6 2.63 2.96 
55 ปี 66 28.95 32.51 
60 ปี 112 49.12 55.17 
65 ปี 4 1.75 1.97 
อ่ืนๆ 15 6.58 7.39 
ไม่ระบุ 25 10.97  

รวม 228 100.00 100.00 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนรายได้หลังเกษียณจากบ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคมมากที่สุด 
รองลงมาคือ การออมและลงทุนส่วนตัว  บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  รายได้จาก
ครอบครัว และการท างานหลังเกษียณ ตามล าดับ 
 

วางแผนรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.59 

บ าเหน็จจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 3.97 

บ าเหน็จบ านาญจากกองทุนประกันสังคม 4.19 

การออมและลงทุนส่วนตัว 3.92 

รายได้จากครอบครัว 3.39 

ท างานหลังเกษียณ 3.04 

อ่ืน ๆ 2.53 

 
 ความเห็นเพิ่มเติม 

1. ควรมีการออมเงินของตัวเราเอง 
2. ควรจ่ายเงินบ าเหน็จจากส านักงานประกันสังคม (สปส.) ไมต่้องการเงินบ านาญ เนื่องจากหาก

เกษียณแล้วเสียชีวิตเร็วก็ไม่คุ้มที่สมทบกองทุนประกันสังคม 
3. ควรจ่ายเงินบ าเหน็จเป็นเงินก้อนจะได้ลงทุนหมุนเวียนได้ 
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องการศึกษาของบุตรหลาน 
5. ควรมีการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือสมัครใจเกษียณได้ที่อายุ 55 ปี 
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 ผู้เข้าร่วมประชุมออมเงินระยะยาวเพิ่มเติมนอกจากประกันสังคมในลักษณะฝากธนาคารมากที่สุด 
รองลงมาคือ การท าประกันชีวิต กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน และการลงทุนในกองทุน 
RMF/LTF ตามล าดับ 
 

ลักษณะการออมเงินเพิ่ม ค่าเฉลี่ย 

ฝากธนาคาร 3.31 

ซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน 2.22 

ท าประกันชีวิต 3.09 

ลงทุนในกองทุน RMF/LTF 1.96 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2.77 

อ่ืน ๆ 1.50 
  

ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ไม่มีการออมเพ่ิมเติม 
2. ควรเพ่ิมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
3. มีการออมเงินจากการท าธุรกิจส่วนตัวหรือการน าเงินไปลงทุนเพ่ือให้มีเงินออมมากขึ้น 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.50) มีเงินออมส าหรับใช้ในยามเกษียณไม่เพียงพอ  

มีเงินออม จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เพียงพอ 79 34.65 39.50 
ไม่เพียงพอ 121 53.07 60.50 

ไม่ระบุ 28 12.28  

รวม 228 100.00 100.00 
 
 ผู้ที่มีเงินออมเพียงพอ มีความเห็นว่า 

1. มีเงินฝากไว้ที่กองทุน และหุ้นสหกรณ์ มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
2. มีเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต 
3. ได้รับบ าเหน็จรายเดือนและมีหอพัก 
4. มีการออมสะสมมาแล้วระยะหนึ่งแล้วเอามาลงทุนค้าขาย 
5. เพ่ือคุณภาพชีวิตในยามชราไม่เดือดร้อนลูกหลาน 

 
 ผู้ที่มีเงินออมไม่เพียงพอ มีความเห็นว่า 

1. ยังไม่ได้เริ่มเก็บเงินออม 
2. รายได้น้อยมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ 
3. ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่อนข้างสูง 
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4. การเก็บเงินออมในสภาวะที่ค่าครองชีพสูงเป็นเรื่องยากท าให้มีเงินออมน้อยกว่ารายจ่ายที่สูงมาก 
5. มีภารหนี้สินทั้งในและนอกระบบ ท าให้ยังไม่เงินออมประเภทอ่ืน ๆ หากมีโปรแกรมช่วยทาง

ผู้ประกันตนที่ช่วยลดภาระหนี้สินเพ่ือสร้างเงินออมก็จะดีกว่านี้ 
 

ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ถ้าเรารอบ านาญถ้าอายุไม่ยืนอาจไม่ได้ใช้ 
2. ท างานจนเกษียณก็ยังไม่มีเงินออม 
3. เงินบ านาญกองทุนประกันสังคมน่าจะใกล้เคียงกับข้าราชการจะดีมาก 

 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่คิดว่ารายได้หลักหลังเกษียณ/ยามชราได้มาจากการออมเงินด้วยตนเองมาก
ที่สุด รองลงมา ไดม้าจากการพ่ึงสวัสดิการภาครัฐ การต่ออายุการท างาน และการพึ่งพิงลูกหลาน ตามล าดับ 
 

แหล่งรายได้หลังเกษียณ ค่าเฉลี่ย 

พึ่งสวัสดิการภาครัฐ 3.37 

ออมเงินด้วยตนเอง 3.88 

พึ่งพิงลูกหลาน 2.46 

ต่ออายุการท างาน 2.67 

อ่ืน ๆ 1.75 

 
 ความเห็นเพิ่มเติม 

1. เงินออมบ านาญจากประกันสังคม/เงินเกษียณจากบริษัท 
2. จากการท าธุรกิจส่วนตัว 
3. ควรเป็นรายได้จากอาชีพเสริมที่สามารถท างานได้ในยามแก่ชรา 
4. กิจการที่เหลือหลังเกษียณ 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.8) เห็นด้วยกับการขยายอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ 
จากอาย ุ55 ปี ออกไปเพื่อให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการออมเพิ่ม  

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 118 51.75 53.64 
ไม่เห็นด้วย 102 44.74 46.36 
ไม่ระบุ 8 3.51  

รวม 228 100.00 100.00 
 
 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. เพ่ือเป็นรายได้เพ่ิมหลังเกษียณ 
2. เพ่ิมจ านวนเงินสมทบเหมาะสมกว่า การขยายอายุแต่การขยายอายุก็ดี 
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3. เพ่ิมระยะเวลาในการออมเพ่ือให้มีเงินออมที่สูงข้ึนและเพียงพอ 
4. เพ่ิมเงินบ านาญหลังเกษียณให้เพียงพอกับความเป็นอยู่ 
5. ปัจจุบันประเทศก าลังเข้าสู่ผู้สูงวัยจึงเห็นด้วยหากมีการขยายอายุรับบ านาญ 

  
ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. สภาพร่างกายสายตาของแรงงานท างานไม่เหมือนกัน 
2. สภาพร่างกายน่าจะไม่ไหว 
3. หมดแรงท างาน 
4. ควรคงไว้ที่อายุ 55 ปีหรืออายุ 50 ปี เพราะบางคนมีสุขภาพไม่ดีแล้วไม่สามารถท างานต่อจน

อายุ 60 ปีได้ คนทุกวันนี้อายุ 55 ปีก็แก่แล้ว ไม่สามารถท างานได้ต่อ ควรให้สิทธิเลือกออก
ก่อน 60 ปี และได้รับบ าเหน็จทันที 

5. บางคนต้องการเกษียณก่อนอายุ 60 ปี 
 
  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.78) เห็นว่าอายุที่เกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพควรเป็นอายุ 60 ปี และส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 44.19) เห็นว่าอายุเกิดสิทธิในอีก 10 ปีข้างหน้าควรเป็นอายุ 60 ปี  

อายุที่เกิดสิทธิ (ปัจจุบัน) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

50 5 2.19 4.35 
55 29 12.72 25.22 
60 63 27.63 54.78 
65 - - - 
อ่ืนๆ 18 7.90 15.65 
ไม่ระบุ 113 49.56  

รวม 228 
 

100.00 100.00 
 

อายุที่เกิดสิทธิ (อีก 10 ปี) จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
50 4 1.75 4.65 
55 9 3.95 10.46 
60 38 16.67 44.19 
65 22 9.65 25.58 
อ่ืนๆ 13 5.70 15.12 
ไม่ระบุ 142 62.28  

รวม 228 
 

100.00 100.00 
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  ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.00) เห็นว่าควรขยายอายุรับบ านาญชราภาพด้วย
วิธีการสมัครใจมากกว่าการใช้วิธีบังคับ 

วิธี จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

สมัครใจ 96 42.11 75.00 
บังคับ 32 14.03 25.00 
ไม่ระบุ 100 43.86  

รวม 228 100.00 100.00 
 

 ความเห็นเพิ่มเติม 
1. ท าไมต้องบังคับให้ผู้ประกันตนรับบ านาญ 
2. เนื่องจากบางรายอาจจะมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เงินในปีนั้น 
3. เพ่ือให้เข้าถึงทุกคนทุกประเภทและขยายโอกาสให้ทั่วถึง 
4. ไม่ควรขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญ ควรปรับเพิ่มฐานการเก็บเงินสมทบ 
5. เพราะในกรณีคนที่ไม่มีงานท าอายุ 50 ปี ก็น่าจะได้รับเบี้ยบ านาญแล้ว แต่หากใครยังท างาน

อยู่ควรเป็นอายุ 55 ปี หรืออายุ 60 ปี 
 

แนวทางการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 63.44)  โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ 3 
คือ ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญตามหลักสากล และสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วนหนึ่ง
ก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับเงินบ านาญในจ านวนเงินที่ลดลง (ร้อยละ 
38.71) รองลงมาเห็นด้วยกับแนวทางที่ 2 คือ ควรด าเนินการขยายอายุรับบ านาญชราภาพตามหลักสากล 
รับบ าเหน็จชดเชย หากไม่สามารถท างานจนถึงอายุรับบ านาญได้ (ร้อยละ 17.74) และแนวทางที่ 4 ขยายอายุ
รับบ านาญขั้นต่ าเฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ส าหรับผู้ประกันตนเดิมสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บ าเหน็จไปส่วน
หนึ่งก่อนครบอายุรับบ านาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง (ร้อยละ 
6.99) 

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุการเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพ (ร้อยละ 
34.95) คือ คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ55 ปี เงื่อนไขและเงินบ านาญแบบเดิม 
 

แนวทางท่ีเลือก จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

แนวทางท่ี 1 65 28.51 34.95 
แนวทางท่ี 2 33 14.47 17.74 
แนวทางท่ี 3 72 31.58 38.71 
แนวทางท่ี 4 13 5.70 6.99 
อ่ืนๆ 3 1.32 1.61 
ไม่ระบุ 42 18.42  

รวม 228 100.00 100.00 



11 

 

ผู้ที ่เลือกแนวทางที่ 1 (คงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญฯ ไว้ที่อายุ 55 ปี เงื ่อนไข และเงินบ านาญ
แบบเดิม) มีความเห็นว่า 

1. ยังไม่มีกฎหมายการขยายอายุ 
2. บางหน่วยงานนายจ้างจะไม่จ้างจนถึงอายุ 55 ปี 
3. กิจการหรืองานบางประเภทไม่เอ้ือต่อการให้คนที่อายุเกิน 55 ปี ท า 
4. เนื่องจากบางบริษัทมีการเกษียณอายุการท างานที่อายุ 55 ปี แล้วจะน ารายได้จากส่วนไหน 

เพ่ือมาใช้กว่าจะถึง 60 ปี 
5. ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก 

 ผู้ที่เลือกแนวทางที่ 2 (ขยายอายุรับบ านาญฯ รับบ าเหน็จชดเชย หาไม่สามารถท างานจนถึงอายุรับ
บ านาญได้) มีความเห็นว่า 

1. หลังเกษยีณค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ผู้เกษียณควรมีรายได้มีงบดุลกับรายจ่าย 
2. จะได้รับบ าเหน็จชดเชยในช่วงที่ยังไม่สามารถรับบ านาญได้ สามารถขยายระยะเวลาการออม

นานขึ้น เมื่ออายุครบสิทธิรับบ านาญก็จะได้รับบ านาญได้ 
3. อายุของผู้ประกันตนวัยท างานควรอยู่ประมาณ 20-45 ปี โดยประมาณ แล้วรับเป็นบ านาญ

ตามอายุการท างาน 
4. เป็นทางเลือกแก่ผู้ประกันตนที่มีหลากหลายลักษณะงาน ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
5. ได้เงินบ าเหน็จก่อน แล้วรับบ านาญต่อ 

 ผู้ที่เลือกแนวทางที่ 3 (ขยายอายุรับบ านาญฯ เลือกรับบ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อน เมื่ออายุครบสิทธิรับ
บ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลด) มีความเห็นว่า 

1. การรับบ านาญก่อนจะได้น าไปต่อยอดท าธุรกิจเพ่ือด าเนินการต่อไปหลังเกษียณหรือยังก็ตาม 
ครบก าหนดอายุ 60 ปี ก็จะมีเงินรายเดือนเพ่ือด าเนินชีวิต 

2. เมื่ออายุ 55 ปี ขอรับบ าเหน็จส่วนหนี่งไปท าธุรกิจบั้นปลายชีวิตก่อน ต่อมาครบ 60 ปี ก็
ขอรับเป็นบ านาญรายเดือนไว้ใช้จ่ายบ้าง 

3. ถ้าเกษียณอายุ 55 ปี ไม่สามารถท างานได้เราสามารถรับบ าเหน็จก่อนที่จะเกษียณอายุ 60 ปี 
มีการชดเชยเงินบ าเหน็จ 

4. สามารถท างานต่อจนถึงอายุเกิดสิทธิ สามารถรอเพ่ิมบ านาญ 
5. ก าหนดขั้นต่ า/สูงสุดของจากเบิกเงินมาก่อน ไม่ต้องรอถึงการไม่สามารถท างานได้ถึงจะได้รับเงิน 

 ผู้ที่เลือกแนวทางที่ 4 (ขยายอายุรับบ านาญฯ เฉพาะผู้ประกันตนใหม่ ผู้ประกันตนเดิมเลือกรับ
บ าเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อน เมื่ออายุครบสิทธิรับบ านาญจะได้รับบ านาญในจ านวนที่ลดลง) มีความเห็นว่า 

1. ควรปรับเป็นอายุ 60 ปี 
2. กลุ่มผู้รับบ านาญที่ครบสิทธิยังมีไม่มาก 
3. ได้รับบ านาญเยอะที่สุด เกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพที่อายุ 60 ปี หากสุขภาพไม่อ านวยเกิด

สิทธิรับบ าเหน็จชดเชยได้ที่อายุ 55 ปี และมีให้เลือกจ่ายเพ่ิมได้กรณีอยากได้บ านาญเพ่ิมขึ้น
จากมาตรฐานตามที่ประกันสังคมก าหนด 

4. ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินบางส่วน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากยังชีพ อาจน าเงิน
บ าเหน็จบางส่วนไปลงทุน/ประกอบธุรกิจ 

5. ควรคงอายุเกิดสิทธิรับบ านาญชราภาพไว้ที่อายุ 50-55 ปี และให้สิทธิเลือกจะบ าเหน็จหรือ
บ านาญขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกันตนเพราะการให้สิทธิผู้ประกันตนเลือกเองเนื่องจาก ผู้ประกันตน
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แต่ละคนมีความจ าเป็นและเหตุผลในการน าเงินที่ได้ไปใช้แตกต่างกัน เช่น บางคนน าไปลงทุน ค้าขาย บางคน
น าเงินไปใช้หนี้และลงทุนบางคนน าไปออมและลงทุนอย่างอ่ืนตามความจ าเป็นไม่ควรออกกฎหมายมาบังคับ 
 ผู้ที่เลือกแนวทางอ่ืน ๆ มีความเห็นว่า 

1. คงอายุรับบ านาญไว้ที่อายุ 55 ปี 
2. ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับบ านาญสามารถเลือกได้ระหว่างการรับบ าเหน็จหรือบ านาญ เพ่ือจะ

ได้ไปลงทุนประกอบกิจการส่วนตัวในช่วงที่มีความสามารถในการท างาน (อายุยังไม่มากนัก) เพ่ือจะได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีหลายคนเลือกรับบ าเหน็จและบ านาญ ไม่ต้องมีภาคบังคับ ในการเลือกสิทธิขอเป็นสมัครใจ 

3. ปัจจุบันอายุยังไม่ถึงอายุ 55 ปี แต่ต้องการรับบ าเหน็จตอนอายุ 55 ปี แล้วก็ขยายสิทธิรับ
บ านาญ 

4. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้คนที่ยังมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการท างาน 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.63) เห็นด้วยกับการที่ผู้รับบ านาญสามารถเลือกรับการ
ประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้ โดยยอมให้ส านักงานประกันสังคมหักบ านาญ
ส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 
เห็นด้วย 140 61.40 68.63 
ไม่เห็นด้วย 64 28.07 31.37 
ไม่ระบุ 24 10.53  

รวม 228 100.00 100.00 
 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 

1. จะได้ใช้สิทธิรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง 
2. บางคนไม่มีอาชีพส่วนตัวก็รับบ านาญไป 
3. สุขภาพของผู้รับบ านาญส าคัญมาก และมีปัญหาเรื่องสุขภาพ 
4. เป็นทางเลือกส าหรับผู้มีรายได้น้อย แต่ควรขยายโรคให้ครอบคลุมมากกว่าบัตรประกัน

สุขภาพ (บัตรทอง) 
5. เวลาเจ็บป่วยเราไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาเพราะเรายังมีสิทธิตรงนี้อยู่แต่ต้องก าหนดให้แน่ชัด

ว่าจะจัดเก็บเบี้ยประกันสุขภาพจ านวนเท่าใด 
 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. ผู้รับบ านาญเลือกรับการประกันต่อเนื่องหลังจากออกจากระบบ 
2. สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากรัฐบาลได้ 
3. การพิจารณาเงินบ านาญซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยอยู่แล้ว ซ้ าอาจจะไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

ซึ่งค่ารักษาพยาบาลน่าจะให้รัฐบาลดูแลแทน บางคนอาจจะยังไม่เคยได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเลย ตั้งแต่ส่ง
เงินสมทบมาเพราะมีสวัสดิการของบริษัทท่ีมากกว่า 

4. ผู้ประกันตนสามารถท าบัตรทองได้ 
5. ควรให้ผู้รับบ านาญแสดงความประสงค์ในการท าประกันสุขภาพตนเองเพราะอาจมีการท า

ประกันหลายที่อยู่แล้ว 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.71) เห็นด้วยกับการปรับสูตรการค านวณบ านาญจาก
ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นการค านวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการท างาน โดยปรับมูลค่าของ
ค่าจ้างแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนน ามาเฉลี่ย 

ความเห็น จ านวน ร้อยละ 
ร้อยละ  

(เฉพาะผู้ออกความเห็น) 

เห็นด้วย 159 69.74 78.71 
ไม่เห็นด้วย 43 18.86 21.29 
ไม่ระบุ 26 11.40  

รวม 228 100.00 100.00 
 

 ผู้ที่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. จะได้รับบ านาญเพียงพอกับการใช้ชีวิต 
2. ความยุติธรรมส าหรับผู้รับบ านาญ 
3. เป็นการประกันรายได้ให้ผู้ที่ออกจากงานว่างงานไปช่วงบั้นปลายก่อนวัยเกษียณ และให้เกิด

ความชอบธรรมจากการส่งเงินสมทบตามจริง 
4. น ามาค านวณเป็นปัจจุบันไม่ท าให้ผู้ประกันตนเสียเปรียบ 
5. ได้อัตราค่าบ านาญที่มากข้ึน 

 ผู้ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า 
1. น าเอาจ านวนเงินเดือนในเดือนท่ีสูงสุดมาค านวณ 
2. รายได้ในอดีตมีความต่างมากเกินไป เมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นตลอดทุกปี 
3. ควรเฉลี่ยตามรายได้ทีผู่้รับบ านาญจ่ายจริง 
4. ไม่จ าเป็นต้องหักเบี้ยประกันสุขภาพ เนื่องจากผู้ประกันตนสามารถจ่ายเองได้และสามารถน า

เงินทีไ่ด้ไปซื้อสิทธิทางด้านสุขภาพได้ เช่น ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 
5. ควรก าหนดสูตรแยกระหว่างผู้ประกันตน ม.33 และผู้ประกันตน ม.39 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีทางเลือกให้ผู้ประกันตนเพื่อให้เหมาะสมต่อบุคคลนั้น ๆ 
2. ควรมีทางเลือกในการรับสิทธิชราภาพ ส าหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินครบ มีสิทธิเลือกรับเงิน

เป็นบ าเหน็จหรือบ านาญก็ได้โดยให้ผู้ประกันตนเป็นผู้เลือกเอง เพราะเป็นสิทธิของผู้ประกันตน 
3. ควรปรับเพ่ิมฐานค่าจ้างในการจัดเก็บเงินสมทบเพ่ือจะได้จัดเก็บในส่วนเงินสมทบชราภาพ

เพ่ิมข้ึน สามารถเลือกได้ว่าต้องการรับบ าเหน็จหรือบ านาญ 
4. เรื่องการเพ่ิมโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนหรือคลินิกให้เลือกรับบริการมากกว่านี้ บางท่านเป็น

ผู้ป่วยนอกเล็กน้อยไม่ต้องการไปรอคิวที่โรงพยาบาล ต้องการเลือกใช้คลีนิคซึ่งเร็วและดีมาก 
5. เห็นด้วยกับการมีบ านาญ แต่ตอนอายุ 55 ปี ควรเฉลี่ยคืนบางส่วนแล้วอายุ 60 ปี ค่อยรับ

บ านาญไปเรื่อย ๆ จนเสียชีวิต 

 


