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การศึกษาสวนบุคคล เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระบบประกันสังคมเดนมารก เบลเยียม 

เนเธอรแลนด กับ ไทย ศึกษากรณีชราภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินการท้ังในระดับกระทรวงและหนวยงานเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีมี
แนวโนมวากองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพจะขาดความยั่งยืนใน ป 2587 เนื่องจากภาระรายจาย
ผูกพันท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

ผลการศึกษาพบความเส่ียงกรณีชราภาพเกิดจากสาเหตุ 3 ประการดังนี้  
1. ความเส่ียงของการกําหนดอายุเกษียณตํ่า  
2. อัตราเงินสมทบตํ่าและระยะเวลาจายเงินสมทบส้ันจึงเปนภาระของกองทุนชราภาพใน

อนาคตเนื่องจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางประชากรทําใหกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพมี
รายจายสูงขณะท่ีรายรับลดลงเพราะจํานวนแรงงานนอยลงตามอัตราเด็กเกิดนอย การเพิ่มข้ึนจํานวน
ผูรับบํานาญเปนการเพิ่มตนทุนบํานาญ 

3. อัตราบํานาญไมสัมพันธกับคาครองชีพท่ีเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจเปนความเส่ียงดาน
ภาวะเงินเฟอ (inflation risk) ทําใหอัตราเงินเฟอจะลดมูลคาของประโยชนทดแทนลง  

ผูเขียนไดประเมินสถานะการเงินกองทุนกรณีชราภาพเพื่อทําใหเกิดความ
สมดุลและความยั่งยืนและไมเปนภาระหนักของลูกจาง นายจาง และรัฐบาลเปนเปาหมายหลัก เพราะ
การเพิ่มอัตราเงินสมทบในอัตราสูงอาจเปนภาระหนักและไมเปนท่ียอมรับท้ังลูกจาง นายจาง และการ
เพิ่มข้ึนของเงินสมทบสวนของรัฐบาลเปนสวนตางท่ีเพิ่มข้ึนเทากับอัตราเงินสมทบของลูกจางท่ีเพิ่มอัน
เปนภาระหนักท่ีตองไตรตรองอยางรอบคอบ ยิ่งไปกวานั้นเปนผลใหตนทุนของแรงงานสูงข้ึนมากจน
เกิดผลเสียในดานการแขงขันกับตางประเทศ ตามแนวคิดของการกําหนดอัตราเงินสมทบมีหลักการวา 
จะตองไมใหเปนการกระทบกระเทือนตอฐานะทางการเงิน หรือการครองชีพของผูออกเงินสมทบจน
กลายเปนภาระยุงยากหรือกอใหเกิดความเดือดรอนแตอยางใด ดังนั้นการกําหนดเงินสมทบท่ีจะจาย
จึงตองพยายามใหมีอัตราตํ่าสุดเทาท่ีสามารถจะกระทําไดอยางไรก็ตามในการกําหนดอัตราเงินสมทบ
ยังตองคํานึงถึงองคประกอบปจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการจายประโยชนและตอความมั่นคง
ของกองทุน อาทิ การเพิ่มข้ึนของอายุขัยเฉล่ียของประชากร ท่ีสืบเนื่องมาจากความเจริญทางการ
แพทย อัตราการพึ่งพาของผูสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงและความยืนยาวของอายุขัย
เฉล่ีย สภาวะทางเศรษฐกิจ เชน อัตราเงินเฟอ เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอโครงการประกัน
กรณีชราภาพท้ังส้ิน 

 
1. ขอเสนอเชิงนโยบาย 

การทําใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนแกกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพโดยการ
เพิ่มอัตราเงินสมทบขยับทีละนอย เนื่องจากระบบการเงินสมทบของไทยเปนอัตราเงินสมทบแบบชวง 
(scaled premium) อัตราเงินสมทบเพิ่มข้ึนเปนข้ันบันได อัตราเงินสมทบจะคํานวณใหเพียงพอ
สําหรับจายประโยชนทดแทนไดในชวงเวลาหนึ่งเมื่อโครงการท่ีเติบโตเต็มท่ีผลของการใชวิธีการท่ีจะ



จ 

ทําใหอัตราเงินสมทบเพิ่มข้ึนในแตละชวงเวลาและ เงินสะสมกองทุนตองไมลดลงและมีการประเมินคา
ทางคณิตศาสตรประกันภัยประเมินสถานะกองทุนทุกป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1  การเพิ่ม เงินสมทบเปนนโยบายท่ีสําคัญท่ีสุดในการชวยยืดอายุกองทุน
ประกันสังคมกรณีชราภาพและเปนวิธีการแรกท่ีจําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบและเรงดวน 
เพราะเปนการเพิ่มขนาดของกองทุนใหใหญข้ึนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนมากข้ึนดวย สวนเพิ่ม
ผลตอบแทนการลงทุนนั้น หากลงทุนไดผลตอบแทนเพิ่มข้ึนรอยละ 1 ทําใหเงินกองทุนเพิ่มข้ึน 
10,000 ลานบาทชวยยืดอายุกองทุน 5–10 ป การลงทุนไดผลตอบแทนเพิ่มข้ึนจึงเปนแนวนโยบาย
หลักเชนเดียวกันโดยมีสมมุติฐานวาเริ่มตนดําเนินการในป 2560 

1.2  การขยายอายุท่ีมีสิทธิรับบํานาญและการขยายระยะเวลากอใหเกิดสิทธิ (จายเงิน
สมทบ) เปนนโยบายเสริม จากระยะเวลาสงเงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม เทากับการกําหนดอายุเกษียณ
จนถึง 20 ปจะชวยยืดอายุกองทุนออกไป 5–7 ปโดยมีสมมติฐานวาจะเริ่มตนในป 2563  

2. ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
มาตรการท่ีจะลดความเส่ียงกอใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนแกกองทุนประกันสังคม

กรณีชราภาพ มีรายเอียดดังนี้  
2.1  การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพต้ังแตป 2560 ถึงป 2589 อัตราเงิน

สมทบผูประกันตนเพิ่มข้ึนรอยละ 0.25 สวนของนายจางเพิ่มข้ึนรอยละ 0.15 ทุก 2 ป จนอัตราเงิน
สมทบกรณีชราภาพรวมสองฝายรอยละ 11 สําหรับสวนของผูประกันตนรอยละ 5.50 และรอยละ 
4.50 ของนายจางในป 2589 หลังจากนั้นกําหนดใหอัตราเงินสมทบคงท่ีในอัตราดังกลาว พบวา
กองทุนจะมีอายุถึงป 2605 หรือประมาณ 46 ป นับจากเริ่มจายบํานาญ ชราภาพในป 2557 กองทุน
มีเสถียรภาพเพิ่มข้ึนประมาณ 16 ป เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณปจจุบัน 

2.2  การขยายอายุท่ีมีสิทธิรับบํานาญเริ่มในป 2563 เริ่มตนขยายอายุออกไปตอคน  
ปเกิดละ 6 เดือน จนอายุเกษียณอยูท่ี 60 ป โดยอัตราเงินสมทบคงท่ีอัตราฝายละรอยละ3 (เฉพาะ
นายจางและลูกจาง) พบวา กองทุนมีอายุถึงป 2594 หรือประมาณ 37 ป นับจากเริ่มจาย บํานาญชรา
ภาพกองทุนมีเสถียรภาพเพิ่มข้ึนประมาณ 7 ป เมื่อเทียบกับสถานการณ ปจจุบัน โดยเริ่มตนกับผูท่ี
เกิดต้ังแต ป 2510 เปนตนไป โดยกําหนดต้ังแต มกราคม 2563 และ กําหนดให อายุ 55 ปเปนการ
เกษียณกอนกําหนด 

2.3  การขยายระยะเวลากอใหเกิดสิทธิจากระยะเวลาสงเงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม 
เทากับการกําหนดอายุเกษียณจนถึง 20 ปคือเพิ่มอายุเกษียณเปน 56 ป กําหนดใหระยะสงเงินสมทบ
เปน 16 ปเปนตนโดยขยายใหสอดคลองกันระหวางมาตรการ 2 และ 3 การปรับเพิ่มระยะ เวลาการ
จายเงินสมทบเพื่อเกิดสิทธินั้นอาจจะปรับอยางคอยเปนคอยไป อาทิ เพิ่มระยะเวลา 1 ป ทุก 2 ป 
อยางไรก็ดี อายุเกษียณขณะนี้อายุเฉล่ียของคนไทยเพิ่มสูงข้ึนและยังสามารถ ทํางานไดจึงเพิ่มอายุ
เกษียณใหสอดคลองกับระยะเวลาเงื่อนไขการเกิดสิทธิรับบํานาญ อาจจะกระทบตอ กลุมแรงงานท่ี
ทํางานหนักจึงควรกําหนดใหอายุ 55 ป เปนเกษียณกอนกําหนด  

สวนสถานการณกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพในอนาคต กองทุนประกันสังคมจะ
ประสบปญหาจํานวนคนวัยแรงงาน มาตรา 33 (ภาคบังคับ) ไมเพิ่มข้ึน และคงตัวไปอีกราว 10 ป  



ฉ 

ทําใหรายรับลดนอยลงแตรายจายเพิ่มมากข้ึนโดยคาดการณวาในป 2578 รายรับกับรายจายของ
กองทุนจะเทากันและติดลบป 2587เนื่องจากมีผูรับบําเหน็จบํานาญชราภาพจํานวน 6.3 ลานคน 

3. ลักษณะเดนและลักษณะดอยของระบบประกันสังคมไทย  
3.1 ลักษณะเดนของโครงการ  

กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเปนระบบบํานาญแบบสวัสดิการท่ีรัฐบาล
จัดต้ังข้ึนเพื่อชวยเหลือและคุมครองแรงงานในภาคเอกชนมีลูกจางท้ังภาคบังคับซึ่งเปนแรงงานใน
ระบบการจางงานและภาคสมัครใจสําหรับแรงงานนอกระบบ การบริหารงานองคกรประกันสังคมและ
คณะกรรมการประกันสังคม มีระบบการบริหารงานโปรงใส มีธรรมาภิบาล เปนลักษณะเดนของ
โครงการประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม ไดรับรางวัลบริหารงานโปรงใสและมีธรรมาภิบาล
ติดตอกันหลายปจนถึงปจจุบัน ดูตัวอยางภาคผนวก ก จึงมีความเส่ียงนอยท่ีสุดดานการดําเนินงาน
และความเส่ียงดานเครดิต เพราะความเส่ียงดานการดําเนินงานเปนความเส่ียงท่ีสําคัญท่ีสุดของ
องคกรประกันสังคม 

3.2 ลักษณะดอยของโครงการ 
องคกรประกันสังคมไทยใหความสนใจในเรื่องความเส่ียงดานภาระผูกพันท่ีตอง

จายประโยชนทดแทนระยะยาว เนื่องจากตองเผชิญกับความเส่ียงเชนอัตราการเติบโตของรายได
แทจรงิ (real earning growth ) การเปล่ียนแปลงโครงสรางทางประชากร กองทุนมีแนวโนมจะขาด
เสถียรภาพในป 2587 เพราะกําหนดอัตราเงินสมทบตํ่าและระยะเวลาสงเงินสมทบส้ันจึงไมสัมพันธ
กับจํานวนเงินสะสมและเงินสมทบท่ีจายเขากองทุนตลอดชวงท่ีเปนสมาชิก ทําใหกองทุนมีภาระหนัก 
สวนกําหนดอายุเกษียณตํ่าสวนทางกับการเพิ่มข้ึนของอายุขัยคนไทยและทําใหตนทุนบํานาญเพิ่มข้ึน 

อัตราบํานาญไมสัมพันธกับคาครองชีพท่ีเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจเปนความ
เส่ียงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) จะลดมูลคาของประโยชนทดแทนลง 

4. ลักษณะเดนของโครงการในตางประเทศ 
การบริหารงานระบบประกันสังคมในตางประเทศมีท้ังลักษณะเดนและลักษณะดอย

ผูบริหารควรพิจารณาเลือกลักษณะเดนของแตละประเทศมาปรับใชใหเปนประโยชนและหลีกเล่ียง
ความเส่ียงท่ีเปนลักษณะดอยในแตละประเทศดังนี้ 

4.1 เดนมารก  
เปนโครงการบํานาญเสริมลูกจาง ATP และการบริหารงานของATP มีโครงสราง

การบริหารงานปนนิติบุคคล สถานะเปนองคกรอิสระประเภทบรรษัท (corporate body ) ผูบริหาร
ระดับสูงเปนประธานกรรมการบริหาร (chief executive office–CEO) จึงสามารถเลือกผูบริหารงาน
ท่ีมีความสามารถมาเปนคณะผูบริหาร ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพสูง มีโครงสรางการบริหารชัดเจน 
โปรงใส บริหารงานดวยความรับผิดชอบสูง นอกจากนั้นลักษณะเดนของระบบประกันสังคมเดนมารก 
คือ การชวยเหลือนายจางโดยใหนายจางกูยืมเงินในอัตราดอกเบ้ียตํ่าไมเกินรอยละ50 ของเงินสมทบ 
สวนการสงเงินสมทบนายจางสงเงินสมทบเปนรายไตรมาส ทําใหลดภาระงานของเจาหนาท่ี สวนการ
ลงทุนไดผลตอบแทนสูงสุด ท้ังนี้เดนมารกใหความคุมครองประชากรท้ังประเทศ 
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4.2. เบลเยียม  
การจัดต้ังสํานักงานประกันสังคมแหงชาติ (National Office for Social 

Security) คุมครองประชาชนทุกคน มีบํานาญสนับสนุนใหผูสูงอายุไดพักผอน ตลอดจนเปนระบบ
ไตรภาคีในการจายเงินสมทบระหวางนายจาง ลูกจางและ รัฐบาลรวมจายเงินสมทบเปนรายป และ 
เบลเยียมจายบํานาญตามคาครองชีพ ทําใหมูลคาบํานาญไมลดลง มีการประกันรายได ข้ันตํ่า
กําหนดการขยายอายุเกษียณทําใหกองทุนยั่งยืน และ สํานักงานประกันสังคมแหงชาติเบลเยียมทํา
ความตกลง (MOU) ในการจายบํานาญนอกประเทศกับประเทศกลุมสหภาพยุโรปและประเทศไทย 
ทําใหผูรับบํานาญสะดวกในการรับบํานาญในตางประเทศ 

4.3. เนเธอรแลนด  
รูปแบบการบริหารเปนธนาคารประกันสังคม สามารถนําเงินไปแสวงหากําไรได

ดวยตนเอง มีการจายบํานาญตามคาครองชีพและปรับเพิ่มสิทธิประโยชนปละ 2 ครั้งและเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงคาจางข้ันตํ่า ทําใหมูลคาบํานาญไมลดลง และธนาคารประกันสังคมทําความตกลง 
(MOU) กับองคกรประกันสังคมตางประเทศรวมท้ังไทยทําใหผูรับบํานาญสะดวกในการรับบํานาญ
สวนการขยายอายุเกษียณทําใหกองทุนประกันสังคมยั่งยืน  

5. ลักษณะดอยของโครงการในตางประเทศ 
ระบบประกันสังคมเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด ซึ่งเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวมี

ความเส่ียงในประเด็นโครงการประกันสังคมท่ีสัญญาวาจะจายเงินบํานาญมีความเส่ียงในบริบท
เดียวกันดังนี้ 

5.1  ความเส่ียงของการมีอายุยืนมากข้ึน (longevity risk) เปนความเส่ียงท่ีผูรับ
บํานาญจะมีชีวิตยืนยาวกวาในอดีตระยะเวลาสงเงินสมทบนานเกือบ 40 ป ข้ึนไปอายุเกษียณสูงและ
ทําใหตองจายภาษียาวนานข้ึน ท้ัง 3 ประเทศเปนสังคมผูสูงอายุ  

5.2  ความเส่ียงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เปนความเส่ียงท่ีอัตราเงินเฟอจะ
ลดมูลคาของประโยชนทดแทน หรือความเส่ียงตามพันธะสัญญาท่ีตองปรับประโยชนทดแทนตาม
อัตราเงินเฟอเพื่อรักษามูลคาประโยชนทดแทนซึ่งตองส้ินเปลืองคาใชจายอยางมาก 

5.3  ความเส่ียงดานการเกษียณอายุเนื่องจากไรความสามารถในการทํางานหรือ
สุขภาพไมดี (incapacity or ill–health retirement risk) เปนความเส่ียงกรณีตองใหเงินบํานาญ
กอนอายุเกษียณแกบุคคลท่ีไรความสามารถหรือสุขภาพไมดีซึ่งมีสิทธิรับบํานาญ 
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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาระบบประกันสังคม
และหลีกเล่ียงความเส่ียงตอเสถียรภาพกองทุนประกันสังคมซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของท้ังลูกจาง นายจาง 
และรัฐบาล ผูเขียนหวังวาผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของไดพิจารณาและประยุกตใช
ขอเสนอแนะในการศึกษานําไปเปนแนวทางการกําหนดนโยบายและการดําเนินการท้ังในระดับ
กระทรวงและหนวยงาน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท่ีปรึกษาในการนําเสนอรายงานนี้ ผูเขียนไดรับความกรุณา
อยางยิ่งจากศาสตราจารย ดร. พลภัทร บุราคม เอกอัครราชทูต ดร. สมเกียรติ อริยปรัชญาและ 
ศาสตราจารย ดร. สรอยตระกูล  อรรถมานะ ท่ีไดใหคําแนะนํา กรอบแนวความคิด ขอคิดเห็นท่ีเปน
ประโยชนท้ังในดานเนื้อหา รูปแบบ ขณะนําเสนอรายงาน คณาจารยท่ีปรึกษาท้ัง 3 ทาน เมตตาตอ
ผูเขียนมาก ผูเขียนซาบซึ้งใจในความกรุณาอยางยิ่ง 

ขอขอบพระคุณเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม (นางปราณิณ  มุตตาหารัช) และ 
รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม (พ.ต.ต. หญิง รมยง  สุรกิจบรรหาร) ท่ีไดกรุณาสนับสนุน
งบประมาณบริหารกองทุนประกันสังคมใหผูเขียนไดเขารับการฝกอบรมครั้งนี้ รวมท้ัง ผูอํานวยการ
กองฝกอบรม สํานักงานประกันสังคมและขาราชการเจาหนาท่ีไดชวยเหลือและดําเนินการใหผูเขียน
ซาบซึ้งใจในความกรุณาเชนกัน 

ขอขอบพระคุณขาราชการและเจาหนาท่ีกลุมงานทะเบียนนายจาง สํานักเงินสมทบ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ท่ีไดจัดเรียงขอมูลเนื้อหาและขอมูลตารางและแผนภูมิตลอดจนแกไขเพิ่มเติมจน
สําเร็จดวยความเสียสละ และอดทน และขอขอบพระคุณกลุมงานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและ
แผนงาน ท่ีเอื้อเฟอขอมูลระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด และกลุมงานคณิตศาสตรประกันภัย ,
นางสาวจารุณี  บริบาลบุรีภัณฑ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ กลุมงานวิจัย กองวิจัยและพัฒนา 
สํานักงานประกันสังคม ท่ีไดชวยเหลือใหขอมูลแกผูเขียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (ดร. ธีรวัฒน  ภูมิจิตร) ท่ีไดทุมเทเสียสละ
เวลาใหนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนท่ี 7 ท้ังชวงเวลาท่ีอบรมท่ีสถาบันและชวงเวลาท่ีลง
พื้นท่ีในตางจังหวัดทานจะเดินทางไปเปนหัวหนาคณะนักศึกษาเพื่อศึกษานอกสถานท่ีและลงพื้นท่ี 
Action Learningท่ีสงขลา ปตตานี กับคณะนักศึกษาทุกครั้ง ผูเขียนประทับใจทานท้ังมิตรไมตรีท่ี
ไดรับจากทาน และขาราชการเจาหนาท่ีของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการทุกทานท่ีดูแลผู
เขาอบรมอยางดียิ่ง และมีมาตรฐานการทํางานท่ีดีมาก นอกจากนั้น สถาบันการตางประเทศ 
เทวะวงศวโรปการไดจัดหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนท่ี 7 มีเนื้อหาของหลักสูตรท่ีมีคุณคา เนื้อหา
วิชาการจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณท้ังภายในประเทศและตางประเทศ และไดจัด
อบรมภาษาอังกฤษ ใหแกผูเขียนตามกําหนดวัน และเวลา ตลอดหลักสูตร 12 สัปดาหท่ีอบรมอยูท่ี
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ การเขารับการอบรมนี้ผูเขียนมีความสุขและไดรับ
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ประสบการณและความรูท่ีไดรับจากวิทยากร คณาจารย และเพื่อนหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนท่ี 7 
และภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัวบัวแกว 

ผูเขียนขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนชวยเหลือใหมีโอกาสเขาอบรม ดูแลผูเขียนในระหวาง
อบรมและการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบประกันสังคม
เดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด กับไทย ศึกษากรณีชราภาพ ความดีท่ีเกิดจากการเขาอบรมและ
การจัดทํารายงานการศึกษารายบุคคล ผูเขียนขอมอบใหทาวสหัมบดีพรหมและเทพ พรหมท้ังหลายท่ี
คุมครองผูเขียน หลวงพอสมควร  คนฺธิโก เจาอาวาสวัดโพธิ์นิมิต อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท และ
คณะสงฆ รวมท้ังพี่ เพื่อนและนองท่ีรวมทําบุญกับผูเขียนท่ีวัดโพธิ์นิมิต คุณพอคุณแม ครอบครัว 
ผูบังคับบัญชา เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (ดร. ธีรวัฒน  ภูมิจิตร) คณาจารยท่ีปรึกษาการศึกษา
รายบุคคล เพื่อน ตลอดจนขาราชการและเจาหนาท่ีของสถาบันแหงนี้ และผูรวมงานผูมีสวนใหความ
ชวยเหลือผูเขียนทุกทานไดรับอานิสงสเทากันทุกคน 

 
 
เพ็ญศรี  ไตรรัตน 
กรกฎาคม 2558 
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มาตรา 40 จาก สนง. กพร. 64 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

ในขณะท่ีประเทศพัฒนาซึ่งไดมีการประกันสังคมมานานบางประเทศเกินกวาศตวรรษและ
ไดปฏิรูประบบบํานาญเนื่องจากประสบปญหาวิกฤติหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาระดานการเงินท่ี
ไมเพียงพอตอการนํามาจายบํานาญใหแกผูเกษียณเนื่องจากสูงอายุแตนับวันจะมีแนวโนมเพิ่มจํานวน
มากข้ึนเนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวข้ึนแตอัตราการเกิดลดลงประกอบกับการเพิ่มระดับบํานาญ 
ใหสูงข้ึนตามระดับคาครองชีพ 

สําหรับประเทศไทยใชระบบประกันสังคมตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อ  
2 กันยายน 2533 เปนเวลา 25 ปนับเปนโอกาสดีท่ีจะไดพิจารณา ทบทวนอยางรอบคอบหลีกเล่ียง
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศและเลือกตัดสินใจดําเนินโครงการใหเหมาะสมต้ังแตกองทุน
ประกันสังคมเพิ่งเริ่มจายบํานาญเพื่อไมใหเปนการสรางภาระไวใหคนรุนตอไป เนื่องจากบทเรียน จาก
ตางประเทศในโครงการประกันสังคมกรณีชราภาพมีหลายประการซึ่งประเทศไทยประสบปญหาหลาย
ประการเชนกันดังนี้ 

1.1.1  การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากร 
ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุมาต้ังแตประมาณป 2548 ไทยเปนประเทศ

แรกๆ ในกลุมอาเซียนท่ีกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ เปนรองเพียงสิงคโปร และจะเขาสูสังคมผูสูงอายุโดย
สมบูรณในอีก 10ปขางหนาดวยอัตราเพิ่มท่ีเร็วกวาของเอเชียและของโลก โดยระหวางป 2553–2583 
สัดสวนผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนจากรอยละ 13 ในป 2553 เปน รอยละ 32 ในป 2583 ซึ่งสูงสุดในอาเซียน 
ขณะท่ีสัดสวนประชากรวัยแรงงานจะลดลง เนื่องจากอัตราการเจริญพันธุในปจจุบันลดลงเหลือเพียง
บุตร1.5 คน ตอหญิง 1 คน จากชวงกอนโครงการวางแผนครอบครัวท่ีเคยสูงกวา 5 คน ตอหญิง 1 คน 
และจะยิ่งลดลงอีกในอนาคต ทําใหอัตราการเพิ่มของประชากรโดยรวมลดลง จากเมื่อ 50 ปกอนท่ีเคย
มีอัตราเพิ่มสูงเกินรอยละ 3 ตอป เหลือเพียงรอยละ 0.5 ตอปในปจจุบันนอกจากนั้น ดวยวิทยาการ
ทางการแพทย ท่ีกาวหนาทําใหคนไทยมีอายุยืนยาวข้ึนเรื่อยๆ จากเมื่อ 20 ป ปจจุบันสัดสวน
ประชากรสูงอายุของไทยมีถึง 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรท้ังหมด 0

1 สวนเพศชายจะเพิ่มจาก 
20 ปในป 2553 เปน 23 ปในป 2583 มีประชากรสูงอายุ 6 ลานคนคิดเปนรอยละ 10 เมื่อถึงป 2578 
จํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนเปน 16 ลานคน (รอยละ 25) เทากับเพิ่มข้ึนเกือบ 3 เทาในราว 30 ป

                                                 
1
 ดวงใจ  รุงโรจนเจริญกิจ, “แผนงานขับเคลื่อนสังคมดวยวัฒนธรรมการใชขอมูล การคาดประมาณประชากรของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2553–2583,” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, วารสารการเงินการ
ลงทุนการตลาดและการบริหารธุรกจิ 1, 2. 



2 

เทานั้นปจจุบันสัดสวนประชากรสูงอายุของไทยมีถึง 1

2 คาดดานอายุและเพศ พบวา อายุคาดเฉล่ียของ
ผูสูงอายุชายเทากับ 71.3ป ขณะท่ี ผูสูงอายุหญิงเทากับ 78.2 ป  

1.1.1.1  ภาระพึ่งพิงสูงข้ึนเนื่องจากอัตราการเกิดสูง (baby boom) หลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 

ภายใตสถานการณประชากรท่ีกําลังแรงงานเติบโตชา เด็กเกิดนอยลง 
ผูสูงอายุเพิ่มเร็วข้ึนยอมสงผลในดานตางๆ เชน ปญหาขาดแคลนแรงงานฐานะการคลังภาครัฐ และ
สวัสดิการผูสูงอายุ ทําใหเกิดสภาพผูเสียภาษีจํานวนนอยท่ีตองนําสงภาษี เพื่อดูแลผูสูงอายุท่ีเขาสูวัย
เกษียณจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ จากเดิมในป 2543 วัยแรงงาน 100 คน ดูแลผูสูงอายุ 14 คน เปนวัย
แรงงานดูแลผูสูงอายุเพิ่มเปน 42 คน ในป2573 หรือถาดูท่ีอัตราเกื้อหนุนผูสูงอายุจากเดิมท่ีวัย
แรงงาน 6 คน ท่ีชวยรับภาระในการดูแลประชากรสูงอายุ 1 คน ก็เหลือเพียงวัยแรงงาน 2 คน  
ตอผูสูงอายุ 1 คนในอีกเกือบ 20 ปขางหนาตามแผนภูมิท่ี 1 และ แผนภูมิท่ี 2 

 

 
แผนภูมิท่ี 1  โครงสรางประชากรรุนเบบ้ีบูม 

ท่ีมา : ปราโมทย  ประสาทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2551 
 

                                                 
2
 ปทมา  วาพัฒนวงศ และปราโมทย  ประสาทกุล, ประชากรไทยในอนาคต พ.ศ. 2548–2568, สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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แผนภูมิท่ี 2  กราฟแสดงประชากรรุนเกิดลาน 
 
    ท่ีมา : ปราโมทย  ประสาทกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ,2551 

 
การมีประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึนในสัดสวนและขนาดรวดเร็วมากสงผล

กระทบตอภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ โครงสรางประชากรของประเทศไทย
เริ่มขยับไปสูการมีประชากรสูงอายุมากข้ึนเรื่อยๆ สัดสวนของประชากรวัยทํางาน ท่ีจะทําหนาท่ีเปน
ผูดูแลผูสูงอายุ ก็จะลดนอยลง ในปจจุบันพบวาประชากรมีอายุยืนยาวข้ึน จากการคาดประมาณอายุ
มัธยฐานประชากรของประเทศไทย 2543–2573 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พบวาอีก 20 ปขางหนา อายุมัธยฐานของประชากรไทยจะเพิ่มสูงข้ึนเปน 40 ป 
สมมุติดูวาอีก 20 ปขางหนา ถาประชากรไทยมีจํานวนประมาณ 70 ลานคนจะมีประชากรครึ่งหนึ่ง 
หรือ 35 ลานคนท่ีมีอายุสูงกวา 40 ปนั่นเอง 2

3 
1.1.1.2  ความเส่ียงของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพจะขาดเสถียรภาพ 

กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเริ่มจัดเก็บเงินสมทบ เมื่อ 31 ธันวาคม 
2541 เพื่อสรางรายไดใหผูประกันตนเมื่อยามเกษียณ ปจจุบันกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพมีเงิน
สะสมมากกวา 1 ลานลานบาทเพื่อเตรียมไวจายเงินบําเหน็จและบํานาญใหผูประกันตนในอนาคต 
อยางไรก็ตามจากการประมาณการสถานะกองทุนประกันสังคมเบ้ืองตนโดยโมเดลทางคณิตศาสตร
การประกันภัยขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) หรือท่ี เรียกวา “ILO–PEN” พบวากองทุน
ประกันสังคมกรณีชราภาพมีแนวโนมท่ีจะขาดเสถียรภาพใน ป 2587 หรือ 31 ปขางหนาอัน
เนื่องมาจากภาระรายจายผูกพันท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วหลังจากเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งจะมีการจาย

                                                 
3
 ดวงใจ  รุงโรจนเจริญกิจ, เรื่องเดียวกัน. 
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บํานาญครั้งแรกในวันท่ี 1 มกราคม 2557 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรไทย
ตามแผนภูมิท่ี 3 และแผนภูมิท่ี 4 และมีระยะเวลาการลดลงของเงินกองทุน 3

4 ดังนี้  
 

 
 

แผนภูมิท่ี 3  โครงสรางประชากรไทย ณ 31 ธ.ค.2557 65,124,708 คน  

(ชาย 31,999,008 คน หญิง 33,125,708 คน) 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 4  ประชากรทะเบียนตามกลุมอายุ 
                                                 
4
 กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม, สรุปผลการประเมินสถานะกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ, 2556. 
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1) ในป 2557 ซึ่งเปนปแรกของการจายบํานาญ เงินกองทุนชราภาพจะ
มีจํานวนประมาณ 1,002,100 ลานบาทและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจนกระท่ังถึงป 2577และ
หลังจากนั้นเงินสะสมกองทุนจะลดลงอยางตอเนื่องเนื่องจากมีผูรับบํานาญมากข้ึน  

2) ในป 2577 จะเปนปท่ีเงินกองทุนชราภาพมีจํานวนสะสมมากท่ีสุด 
อยางไรก็ตาม อีก 21 ปหลังจากท่ีมีการจายบํานาญ กองทุนจะเริ่มขาดดุลเปนปแรก กลาวคือรายรับ
จะนอยกวารายจาย จําเปนตองดึงเงินกองทุนสะสมออกมาใช 

3) ในป  2587 เงินสะสมของกองทุนจะมีไม เพียงพอในการจาย
ประโยชนชราภาพจะเปนภาระของรัฐบาลตามมาตรา 24  

โดยสรุปกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพจะมีอายุประมาณ 30 ป
หลังจากมีการจายบํานาญตามแผนภูมิ 5  

 

 
 

แผนภูมิท่ี 5 สถานการณกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพต้ังแตป 2587 
          ท่ีมา: กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม , 2556 

 
1.1.1.3  ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลง 

การลดลงของจํานวน และสัดสวนของประชากรวัยเด็กและวัยทํางาน 
ในขณะท่ีจํานวนและสัดสวนประชากรวัยสูงอายุยังคงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และตอเนื่องในชวง 30 ป
ขางหนา ยิ่งทําใหโครงสรางประชากรเปนสังคมผูสูงอายุชัดเจนยิ่งข้ึน จะมีผลตอการรักษาระดับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหตอเนื่องผลผลิตมวลรวมของประเทศจะลดลงตามจํานวนแรงงานหากเรา
ไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดในท่ีสุดก็จะไมหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (middle 
income trap) กระทบตอขีดความสามารถในการผลิตไมเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีกําลังแรงงาน
ภายในประเทศก็ลดลง ไทยอาจกลายเปนประเทศท่ีเขาสูภาวะลาหลังทางเศรษฐกิจในภายภาคหนา 
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1.1.1.4  ภาระทางการคลังสูงข้ึน 
เนื่องจากผูรับบํานาญจากโครงการประกันสังคมเพิ่งเริ่มรับบํานาญชราภาพ

เมื่อ 1 มกราคม 2557 จึงขอกลาวถึงภาครัฐจําเปนตองจัดสรรงบประมาณชวยเหลือผูสูงอายุ
โดยเฉพาะผูดอยโอกาส โครงการวิจัยเรื่องการประมาณการงบประมาณสําหรับผู สูงอายุและ
แหลงท่ีมาของเงิน วิเคราะหวาตองใชงบประมาณเพิ่มข้ึนกวา2 เทาตัว จากป 2556–2564 โดยคาดวา
รายจายสวัสดิการผูสูงอายุในปงบประมาณ 2557 จะอยูท่ี 2.17 แสนลานบาท และจะเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วสูระดับ4.64 แสนลานบาทในปงบประมาณ 2464 ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มข้ึนท่ีสูงกวาอัตราการ
เพิ่มข้ึนของรายไดภาครัฐ นอกจากนี้ สัดสวนของรายจายสวัสดิการผูสูงอายุก็มีแนวโนมสูงข้ึนเม่ือ
เทียบกับรายไดของภาครัฐ นั่นหมายความวารัฐตองกันเงินงบประมาณในสัดสวนการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสมทบในกองทุนตางๆ ท้ัง กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําสวนราชการรวมถึงภาระทางการคลังท่ีจะเกิดข้ึนจาก
กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ ในกรณีท่ีทรัพยสินในกองทุนมีไมเพียงพอ ดังนั้นคาใชจายภาครัฐ
ในการดูแลผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึน จนเปนภาระการคลังของประเทศในอนาคต และเปนปจจัยฉุดรั้ง
งบประมาณการลงทุนในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต  

1.1.2  มูลคาบํานาญลดลงไมเพียงพอในการดํารงชีพ 
สําหรับความเพียงพอของรายไดท่ีจะมีใชในชวงหลังเกษียณนั้น เปนตัวเลขท่ีมีความ

แตกตางกันในความตองการของแตละบุคคล แตหากใชตัวเลขคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
คุณภาพเปนมาตรวัดถึงความเพียงพอตอการดํารงชีพ ซึ่งลาสุดอยูท่ี 6,000บาทตอคนตอเดือนกรณี
ลูกจางเอกชนท่ีเปนผูประกันตนเปนเวลา 15 ป ซึ่งเปนระยะเวลาข้ันตํ่าท่ีมีสิทธิไดรับบํานาญนั้น ก็จะ
ไดรับบํานาญชราภาพจํานวน 3,000 บาทตอเดือนไปตลอดชีวิต ซึ่งตํ่ากวาระดับคาใชจายตามคุณภาพ 
แตเพียงพอในระดับเหนือเสนความยากจนท่ี 2,400บาทตอคนตอเดือน หรือคิดเปนรอยละตอรายได
กอนเกษียณเพียงรอยละ 20 (กําหนดเงินเดือนสูงสุดท่ี 15,000บาท) หากปรับดวยอัตราเงินเฟอรอยละ 3 
ในอีก 20 ปขางหนาคิดเปนมูลคาปจจุบันก็เหลือเพียง 1,600 บาทเทานั้นหากเปรียบเทียบความ
เพียงพอของเงินรายไดเล้ียงชีพหลังเกษียณท่ีไดจากกองทุนบํานาญภาคบังคับของกลุมประเทศ OECD 
จํานวน 34 ประเทศ4

5 แลวอยูท่ีรอยละ 54 ของไทยจึงนับวายังตํ่ากวามาก แมกระท่ังเทียบกับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียดวยกัน 

1.1.3  ผูใชแรงงานไมมีเงินออมระหวางทํางาน 
สวนดุสิตโพล ไดสํารวจความคิดเห็นจากกลุมผูใชแรงงานไทยตามจังหวัดใหญ ท่ัว

ประเทศ จํานวน 1,393 คน ในประเด็น หัวอกแรงงานไทยวันนี้ ผลสํารวจช้ีชัดวาหนี้ส้ินยังเปนปญหา
หนักของแรงงานไทย ตอคําถามท่ีสอง ความหนักใจของผูใชแรงงานไทยในวันนี้ คือ หนี้สิน รายไดไม
พอ คาจางนอย คาครองชีพสูง พุงรอยละ 41.03 สวนคําถามวาผูใชแรงงานไทย มีปญหาหนี้สิน
หรือไม รอยละ 64.32 บอกมีหนี้สิน มีหนี้ท้ังในระบบและนอกระบบ ตองกูเงิน ผอนบาน ผอนรถ หา
เงินจายคาเลาเรียนลูก คาใชจายประจําวัน ผูใชแรงงานไทย มีปญหาเรื่องสุขภาพหรือไม รอยละ 

                                                 
5
 ฝายวิจัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, การสรางความมั่นคงทางการเงินหลัง

เกษียณใหคนไทย (กันยายน 2557): 5–9. 
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39.20 มีปญหาสุขภาพ เชน ความดัน ปวดเมื่อย กระดูก ไขขอ เบาหวาน หัวใจ ส่ิงท่ีผูใชแรงงานไทย
อยากฝากบอกกับรัฐบาล รอยละ 48.94 และรอยละ 14.89 การคุมครองดูแลสิทธิประโยชน 
สวัสดิการตางๆ เปนตน ในการคุมครองสิทธิประโยชนของผูใชแรงงาน  

เมื่อพิจารณาหนี้ภาคครัวเรือนท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติไดสํารวจจากครัวเรือน
ตัวอยาง 26,000ครัวเรือน ในป 2549 พบวา ครัวเรือนท่ัวประเทศมีหนี้สินเฉล่ีย 118,434 บาทตอ
ครัวเรือน จากตัวเลขดังกลาวหากต้ังสมมุติฐานวาแตละครัวเรือนมีผูใชแรงงาน 1 คน อาจกลาวไดวา
ผูใชแรงงานประสบปญหารายไดคอนขางตํ่า แตมีภาระหนี้สินสูง นอกจากนั้นแลวยังตอง ดํารงชีพดวย
คาครองชีพสูง ซึ่งเปนเหตุใหผูใชแรงงานสวนหนึ่งไมมีการออมและตองแกไขปญหาโดยการกูยืมจาก
แหลงตางๆ ท้ังในระบบและนอกระบบท้ังท่ีเสียอัตราดอกเบ้ียตํ่าและสูง ดังนั้น เพื่อเปนการแบงเบา
ภาระของภาครัฐและประชากรวัยทํางานในอนาคตในการเล้ียงดูผูสูงอายุหรือผูท่ีไมมีงานทํา เราจึง
ตองตระหนักถึงปญหานี้พรอมกับสงเสริมใหประชาชนมีการออมเงินไวใชในยามเกษียณ 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1  เพื่อศึกษาแนวคิดระบบประกันสังคมกรณีชราภาพไทยกับระบบประกันสังคมกรณี
ชราภาพของเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด  

1.2.2  เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระบบประกันสังคมกรณีชราภาพในประเทศเดนมารก 
เบลเยียม เนเธอรแลนด กับไทยโดยเนนระบบประกันสังคมเปนภาพรวมขอบขายความคุมครอง 
รูปแบบ แบบแผนทางการเงิน กระบวนการบริหาร การดําเนินงาน  

1.2.3 เปนขอเสนอแนะนําเชิงนโยบายและการดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบประกันสังคม
กรณีชราภาพใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะระบบประกันสังคมกรณีชราภาพของประเทศเดนมารก เบลเยียม 
เนเธอรแลนดกับไทย ศึกษากรณีชราภาพ 

 
1.4  ระเบียบวิธีการศึกษา  

การศึกษานี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) เปนการศึกษาเชิง
คุณภาพ (qualitative research) ใชการศึกษาคนควาจากเอกสารโดยการวิเคราะหขอมูล ทุติยภูมิ 
(secondary Data) จากขอมูลระบบประกันสังคมกรณีชราภาพในเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด 
กับไทย เปนตน โดยเปรียบเทียบ วิเคราะหขอมูลของตางประเทศกับไทย จากขอมูลการบริหาร
กองทุนประกันสังคม เอกสารเผยแพรของตางประเทศ ไดแก social security programs thought 
out the world 2014 , เว็ปไซด ssa.gov เอกสารการศึกษาดูงานเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด 
ของระบบประกันสังคมเปนภาพรวมดังนี้ 

 1.4.1  กลุมบุคคลท่ีใหการคุมครอง ท่ีมาของเงินกองทุน อัตราเงินสมทบ การจัดเก็บ เงิน
สมทบ 
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1.4.2  เงื่อนไขการเกิดสิทธิ ประกอบดวยอายุเกษียณ ระยะเวลาสงเงินสมทบ แบบแผน
และระบบการเงินของโครงการ  

1.4.3 สิทธิประโยชน ประกอบดวย การกําหนดอายุเกษียณ กรณีเกษียณกอนกําหนด
สิทธิประโยชนอื่นๆ  

 
1.5  ประโยชนท่ีจะไดรับการศึกษา 

1.5.1  นําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปพัฒนางานประกันสังคมประเทศไทย 
1.5.2  นําไปเปนขอมูลเพื่อเผยแพรใหนายจาง ลูกจาง และผูมีสวนเกี่ยวของในทาง

นโยบาย 
1.5.3  เปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบประกันสังคมกรณีชราภาพ 
 

1.6  คําถามการศึกษา 
1.6.1  ระบบประกันสังคมแบบไหนท่ีมีขอดอยนอยท่ีสุด 
1.6.2  แนวทางใดนํามาพัฒนาหรือตอยอดระบบประกันสังคมไทยในปจจุบันไดบาง 
1.6.3  ประสบการณตางประเทศจะชวยคล่ีคลายปญหาระบบประกันสังคมกรณีชราภาพ 

ไทยไดอยางไร 
 
1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 

เงินสมทบ หมายถึง เงินท่ีนายจาง ลูกจาง นําสงเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดย
คํานวณจากคาจางท่ีลูกจางไดรับซึ่งกําหนดจากฐานคาจางเปนรายเดือนตํ่าสุดเดือนละ 1,650 บาท 
และสูงสุดเดือนละ 15,000 บาท โดยรัฐบาลออกเงินสมทบเขากองทุนอีกสวนหนึ่ง 

คาจาง หมายถึง เงินทุกประเภทท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการทํางานใน
วันและเวลาทํางานปกติ ไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําไดและให
หมายความรวมถึงเงินท่ีนายจางจายใหในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจางไมไดทํางานดวย ท้ังนี้ไมวาจะ
กําหนดคํานวณหรือจายในลักษณะใด หรือ โดยวิธีการใด และไมวาจะเรียกช่ืออยางไร 

ลูกจาง หมายถึง ผูประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533ซึ่งจายเงินสมทบท่ี
กอใหเกิดสิทธิไดรับประโยชนทดแทนโดยมีอายุไมตํ่ากวา 15 ปบริบูรณและไมเกิน60 ปบริบูรณใน
มาตรา 33 และมาตรา 39 

ประโยชนทดแทน หมายถึง สิทธิประโยชนท่ีผูประกันตน/ผูมีสิทธิไดรับ 
กรณีชราภาพ หมายถึง บํานาญชราภาพ 
สังคมผูสูงอายุ (aging society) หมายถึง ประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป มากกวา 

รอยละ 10 หรืออายุ 65 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 7 ของประชากรท้ังหมด 
สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (aged society) หมายถึง ประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป 

มากกวารอยละ 20 หรืออายุ 65 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 14 ของประชากรท้ังหมด 
ผูรับบํานาญประกันสังคม หมายถึง ผูมีอายุครบ 55 ป สงเงินสมทบครบตามเงื่อนไข 
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อัตราผลตอบแทนมาตรฐานบัญชี 105 หมายถึง อัตราผลตอบแทนตามการบัญชีสําหรับ 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนท่ีใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 และ 17 ซึ่งมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้ ไดมีการเปล่ียนเฉพาะเลขระบุฉบับมาตรฐาน จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับ 40 เปน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ 105 ของ สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ โดยไมมีการเปล่ียนแปลง
เนื้อหาสาระแตอยางใด 

อัตราผลตอบแทนมาตรฐานบัญชี 106 หมายถึง การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจ
เฉพาะดานการลงทุนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีและการสอบบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะ
ดานการลงทุน ซึ่งยอมรับในสหรัฐอเมริกา (audit and accounting guide for audits of 
investment companies–proposed 1998) ของ AICPA (American Institute of Certified 
Public Accountants) โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญไมแตกตางกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไดมีการ
เปล่ียนเฉพาะเลขระบุฉบับมาตรฐานจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 42 เปนมาตรฐานการบัญชี ฉบับ 
106 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงเนื้อหาสาระแตอยางใด 

สปส.                หมายถึง     สํานักงานประกันสังคม 
ป                    หมายถึง     ปปฏิทิน 
กองทุน             หมายถึง     กองทุนประกันสังคม 
 

 



 

  
บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  แนวคิดการประกันสังคม 
แนวความคิดเรื่องการประกันสังคม ริเริ่มข้ึนในยุโรป สืบเนื่องมาจากการ

เปล่ียนแปลงระบบ การผลิต โดยมีการคนคิดเครื่องจักร และพลังน้ํามาทํางานแทนคน ทําใหสามารถ
ขยายการผลิต มีการจางแรงงานมากข้ึน และเกิดปญหาหลายประการ รัฐจึงตองเขาชวยเหลือ โดย
ออกกฎหมายใหหลักประกันแกคนงาน โครงการแรกเปนเรื่องการประกันเกี่ยวกับการเจ็บปวย เริ่มข้ึน
ท่ีประเทศเยอรมัน ในสมัยเจาชายบิสมารค (Prince Otto Von–Bismarck) เปนนายกรัฐมนตรี สมัย
พระเจาวิลเฮลมท่ี 1 (Willhelm Friedrich Ludwig) เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม ป 2426 ตอมาใน ป 2427 
ไดจัดใหมีการประกันอุบัติเหตุ หรือโรคอันเกิดจากการทํางานข้ึนหลังจากนั้น ประเทศเยอรมันไดจัดให
มีการขยายการประกันออกไปอีก โดยใน ป 2432 ไดออกกฎหมายประกันการพิการทุพพลภาพ และ
ในป 2443 ออกกฎหมายใหประโยชนแกผูอยูภายใตอุปการะของผูเอาประกัน 5

6 
การประกันสังคมมีหลักการสําคัญคือ การใหความคุมครองท่ีสังคมจัดใหแกสมาชิก

โดยอาศัยมาตรการของรัฐเพื่อบรรเทาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อประสบปญหา
รายไดลดลงหรือไมมีรายได หรือการมีรายจายเพิ่มข้ึนอันเปนผลมาจากการเจ็บปวย คลอดบุตร 
ทุพพลภาพ ชราภาพ ตาย วางงาน สงเคราะหครอบครัวและการประกันอุบัติเหตุจากการทํางานและ
โรคอันเนื่องจากการทํางาน  

2.1.1.1  แนวคิดการประกันสังคมกรณีชราภาพ 
ขอบเขตความคุมครองประกันสังคม กําหนดปจจัยประกอบดวย 

ประเภทของระบบ อายุ ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการอาจจะใหความคุมครองแกประชาชนท้ัง
ประเทศหรือใชเฉพาะบางสวนของกําลังแรงงาน 

2.1.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับการประกันสังคมกรณีชราภาพขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO)  

การใหประโยชนทดแทนกรณีชราภาพเปนการสรางหลักประกันประเภท
หนึ่งในระบบความมั่นคงทางสังคม (social security system) ซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการ
ใหประโยชนทดแทนในกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพและตาย เพราะ
ผูสูงอายุจะประสบปญหาการครองชีพ เชนเดียวกับผูประสบปญหาท้ัง 4 กรณีดังกลาว สวนคําถาม
ท่ีวาผูท่ีชราภาพควรจะสามารถดํารงชีวิตอยูในมาตรฐานใดจึงจะเหมาะสมนั้น สามารถดําเนินการได
ตามแนวคิดพื้นฐาน 2 ประการคือ 

                                                 
6
 ยานี  ประเสริฐพันธ, รายงานการศึกษารูปแบบการประกันสังคมกรณชีราภาพของประเทศไทย, 2540. 
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1) แนวคิดขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดแกหลักการ
ของการสงเคราะห (social assistance) จากหนังสือ Introduction to Social Security กลาววา 
สังคมมีหนาท่ีเพียงจัดใหผูสูงอายุทุกคนสามารถดํารงชีวิตอยูไดในมาตรฐานข้ันตํ่าเทาท่ีสังคมจะ
ยอมรับได (minimum acceptable standard) เทานั้น ท่ีมาของแหลงเงินทุนเพื่อจายประโยชน
ทดแทนจากเงินภาษี โดยการตรวจสอบรายได (means–tested)  

2) แนวคิดของ ILO ตามหลักการประกันสังคม เปนการจัดระบบเพื่อให
ผูเขาสูวัยชราสามารถดํารงชีวิตในระดับมาตรฐานท่ีไมแตกตางจากชวงกอนท่ีจะกลายเปนผูไมได
ทํางานเนื่องจากครบอายุเกษียณผูท่ีจะไดรับประโยชนทดแทนตองจายเงินสมทบตามอัตราคาจาง
ในชวงท่ียังทํางานอยู ประโยชนทดแทน ข้ึนอยูกับจํานวนและระยะเวลาท่ีจายเงินสมทบ 

2.1.2  ทฤษฎีเสาหลักของธนาคารโลก 
ระบบการออมเพื่อเกษียณอายุหรือระบบบํานาญท่ีธนาคารโลก (World Bank) 

นํามาเปนแนวคิดท่ีเรียกกันวา “ทฤษฎีเสาหลัก 3 ตน (three pillars)”ไดแก6 7 
เสาหลักท่ี 1 (pillar 1) เปนการออมภาคบังคับ โดยประชาชนจายสวนหนึ่งและรัฐ

จะจายเงินอุดหนุนอีกสวนหนึ่ง บริหารโดยหนวยงานของรัฐกําหนดผลประโยชนเปนอัตราข้ันตํ่าท่ี
สมาชิกจะไดรับในประเทศไทยไดแกกองทุนประกันสังคม กรณีการประกันสังคมกรณีชราภาพและ
สงเคราะหบุตร 

เสาหลักท่ี 2 (pillar 2) เปนการออมบังคับโดยรัฐบังคับใหประชาชนออมเพื่อเพิ่ม
หลักประกันในยามชราโดยอาศัยผลแหงการทํางานของตนเอง รูปแบบการออมเปนบัญชีรายบุคคล 
เอกชนเปนผูบริหาร ในประเทศไทยมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ซึ่งนาจะจัดไดวาเปน
เสาหลักตนท่ี 2 แตจํากัดขอบเขตบังคับใชกับขาราชการเทานั้น นอกจากนี้ กําหนดใหแรงงานภาค
อิสระเปนสมาชิกมีกฎหมายกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) หลักประกันในการดํารงชีพเชนเดียวกับ
ขาราชการ 

เสาหลักท่ี 3 (pillar 3) เปนระบบการออมแบบสมัครใจ รูปแบบการออมเปนบัญชี
รายบุคคล เอกชนเปนผูบริหาร รัฐใหการสนับสนุนดวยการใหสิทธิประโยชนทางภาษี ในประเทศไทย
ไดแกกองทุนสํารองเล้ียงชีพและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

2.1.3  แนวคิดเก่ียวกับแหลงเงินของกองทุน 
2.1.3.1  ผูออกเงินสมทบ 

โดยหลักการของการประกันสังคม ลูกจางเปนฝายแรกท่ีจะตองจายเงิน
สมทบ เพราะวาลูกจางจะเปนผูไดรับประโยชนจากการคุมครองประกันสังคมโดยตรง สวนนายจางใน
ฐานะ ผูเปนเจาของกิจการตองรับภาระในการจายเงินสมทบใหกับกลุมลูกจางตามแตกฎหมายจะ
กําหนด สําหรับรัฐบาลในทางปฏิบัติจะยื่นมือเขามารับภาระในการจายเงินสมทบมากนอยแตกตางกันไป 
  

                                                 
7
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดทรัพย, การสรางความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณใหคนไทย, 

2557. 
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2.1.3.2  อัตราเงินสมทบ 
แนวคิดของการกําหนดอัตราเงินสมทบมีหลักการวา จะตองไมใหเปนการ

กระทบกระเทือนตอฐานะทางการเงิน หรือการครองชีพของผูออกเงินสมทบจนกลายเปนภาระยุงยาก
หรือกอใหเกิดความเดือดรอนแตอยางใด ดังนั้นการกําหนดเงินสมทบท่ีจะจายจึงตองพยายามใหมี
อัตราตํ่าสุดเทาท่ีสามารถจะกระทําไดอยางไรก็ตามในการกําหนดอัตราเงินสมทบยังตองคํานึงถึง
องคประกอบปจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการจายประโยชนและตอความมั่นคงของกองทุน 
อาทิ การเพิ่มข้ึนของอายุขัยเฉล่ียของประชากร ท่ีสืบเนื่องมาจากความเจริญทางการแพทย อัตราการ
พึ่งพาของผูสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงและความยืนยาวของอายุขัยเฉล่ีย สภาวะทาง
เศรษฐกิจ เชน อัตราเงินเฟอ เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอโครงการประกันกรณีชราภาพ
ท้ังส้ิน7

8 
2.1.3.3  อัตราเงินสมทบในระบบการเงินโครงการบํานาญ 

ระบบเงินสมทบท่ีมีแบบแผนทางการเงินของโครงการบํานาญท่ัวโลกมีดวยกัน 3 
ระบบ ไดแก 

1)  ระบบการเงินแบบไดมาจายไป (Pay–As–You–Go) หรือ PAYG /PAYGO 
เปนระบบการเงินท่ีจะไมมีการสะสมเงินกองทุนเพื่อจายประโยชน

ทดแทนหรือบํานาญในอนาคต ดังนั้นรายไดของโครงการในปจจุบันครอบคลุมรายจายในปจจุบัน
เทานั้น หากใชระบบการเงินแบบนี้ในระยะเริ่มตนโครงการ อัตราเงินสมทบไมจําเปนตองกําหนดใน
อัตราสูงเนื่องจากยังมิไดมีการจายเงินบํานาญออกไป 

ระบบการเงินนี้เปรียบเสมือนเปนพันธะสัญญาทางสังคมระหวางคน
ในชวงอายุตางกัน (intergeneration contract) กลาวคือ คนวัยหนุมสาวเปนผูจายเงินสมทบ เพื่อ
บํานาญของผูเกษียณอายุในปจจุบัน โดยคาดวาเมื่อถึงเวลาท่ีคนวัยหนุมสาวเหลานี้เกษียณจะไดรับ
บํานาญกลับคืนมาโดยความชวยเหลือของผูประกันตนในรุนตอไป หากอัตราสวนของผูรับบํานาญตอ
ผูประกันตน (อัตราการพึ่งพา) อยูในระดับตํ่าและอัตราคาจางสูงจะเปนผลใหไดรับบํานาญสูงข้ึนและ
จายเงินสมทบในอัตราท่ีตํ่าได ระบบการเงิน PAYG ดําเนินการตามแผนกําหนดประโยชนทดแทน 
(definded benefit plan–DB) 

2) ระบบการเงินสะสมทุนเต็มจํานวน (fully Funded)  
ระบบการเงินแบบสะสมทุนเต็มจํานวนไวอยางเพียงพอในโครงการ

บํานาญชราภาพเพื่อการจายบํานาญในอนาคต เปนระบบการเงินท่ีไมมีความยุงยากในการระดมทุน 
กลาวคือใหสมาชิกสงเงินสมทบเขากองทุนโดยเปดบัญชีสวนบุคคลกับองคกรท่ีบริหารโครงการ
บํานาญชราภาพ เมื่อถึงกําหนดก็จะมีการนําเงินสมทบจากลูกจาง นายจาง หรือบางกรณีมีรัฐบาล
สมทบรวมดวยเขาบัญชีท่ีเปดไวและรักษาระดับมูลคาใหเพียงพอสําหรับการจายคืนใหแกสมาชิก ผูสง
เงินสมทบเมื่อเกิดสิทธิประโยชนทดแทน  

ดังนั้นระบบการเงินแบบนี้จึงตองมีการสะสมเงินและนําไปลงทุนหา
ผลประโยชนเพิ่มเติม เพื่อใหมีเงินกองทุนมากจนกระท่ังเพียงพอสําหรับการจายบํานาญในอนาคตได

                                                 
8
 กองนโยบายและแผนงาน สํานักงานประกันสังคม, การบริหารความเสี่ยงและระบบบํานาญ, 2553. 
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ตลอดไป ผูประกันตนรุนปจจุบันจะชวยเหลือตนเองดวยคาจางปจจุบันและออมสวนนี้ไวใชจาย
หลังจากออกจากงานหรือเกษียณ หากอัตราสวนของอายุเกษียณตออายุการทํางานตํ่าและอัตรา
ดอกเบ้ียจากกการลงทุนสูงก็จะทําใหไดรับบํานาญสูง หรือทําใหสามารถจายเงินสมทบในอัตราตํ่าได 
ระบบการเงินนี้สามารถดําเนินงานไดงายภายใตแผนกําหนดเงินสมทบ (definded contribution 
plan–DC)

9 
3) ระบบการเงินแบบสะสมเงินสํารองบางสวน (partially Funded)  

อัตราเงินสมทบภายใตระบบนี้ถูกกําหนดข้ึนเพื่อใหเพียงพอกับ
คาใชจายในชวงระยะเวลาหนึ่งท่ีตองการในอนาคต เชน 20 ป อัตราเงินสมทบภายใตระบบนี้ถูก
กําหนดข้ึนในชวงแรกจะอยูระหวางเงินสมทบภายใตระบบ PAYG และระบบ fully funded และจะ
ปรับเพิ่มสูงข้ึนแบบสะสมเงินสํารองบางสวน (scaled premium) ตามชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมเปน
ผลใหกองทุนสะสมมากข้ึนดวย  

ระบบการเงินแบบสะสมเงินสํารองบางสวน (partially funded) 
เปนวิธีการผสมผสานระหวาง 2 แบบแรก กลาวคือ มีการสะสมเงินสํารองเรื่อยๆ จนกระท่ังโครงการ
การเติบโตและยืนอยูไดดวยความมั่นคง แตไมจําเปนตองสะสมเงินไวใหเพียงพอตอภาระการจาย
ประโยชนทดแทนในอนาคตท้ังหมด อัตราเงินสมทบในชวงตนจะตํ่ากวาอัตราเงินสมทบภายใต fully 
funded แตจะสูงกวาอัตราเงินสมทบระบบPAYG และหลังจากนั้นจะคอยๆ เพิ่มข้ึน 

ระบบสะสมเงินสํารองบางสวน (partially funded) จะใชใน
ประเทศท่ีมีคน รุนหนุมสาวมาก เชน ประเทศไทย เม็กซิโก อิยิปต ตูนีเซีย ประเทศอุตสาหกรรม เชน 
แคนาดา ญี่ปุน สวีเดน โดยสะสมเงินสํารองไวใชจายบํานาญในอนาคต  

2.1.4  การอางอิงเร่ืองรายไดและชวงเวลาข้ันตํ่าในการจายเงินสมทบ (reference 
earning and minimum contribution period)10 

สําหรับโครงการบํานาญแบบกําหนดประโยชนทดแทน (definded benefit) ซึ่ง
กําหนดการจายบํานาญโดยสัมพันธกับรายได (earning–related pension) นั้นมีปญหาวาจะเอา
รายไดใดมาเปนฐานอางอิงเพื่อการคํานวณโดยท่ัวไปจะใชรายไดในปสุดทายของการทํางานหรือรายไดเฉล่ีย
ในระยะ 2–3 ปสุดทายกอนออกจากงานหรือรายไดเฉล่ียสูงสุด 5 ปหรือ 10 ป หรือรายไดเฉล่ียตลอด
ชีวิตการทํางานเปนตน 

2.1.4.1  วิธีกําหนดคาดัชนี (indexation procedures)  
โดยท่ัวไป ตัวแปรตางๆ ในโครงการบํานาญจะตองมีการแกไขตาม

ระยะเวลาใหสอดคลองกับอัตราเงินเฟอหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตัวแปรเหลานี้สงผลกระทบตอ
การคํานวณกอนการเกษียณอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับเงินสมทบใหเปนปจจุบันเพื่อการคํานวณ
รายไดท่ีนํามาอางอิงในการขอรับบํานาญจะตองมีการกําหนดคาดัชนีใหสอดคลองกับรายไดเฉล่ีย โดย
อาจจะมีทางเลือกเกี่ยวกับฐานและกระบวนการกําหนดคาดัชนี (indexation process) อยางนอย
ท่ีสุดประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ (บํานาญชราภาพ) ควรกําหนดใหสอดคลองกับคาครองชีพ (cost 

                                                 
9
 เพ็ญศรี  ไตรรัตน, แบบแผนและระบบการเงินของโครงการบํานาญชราภาพ, 2553 

10
 กองนโยบายและแผนงาน สํานักงานประกันสังคม, เรื่องเดียวกัน. 
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of living) เพื่อใหมูลคาเงินบํานาญอยูในระดับคงท่ี หลายๆ ประเทศอาจคํานวณปรับดัชนีโดย
อัตโนมัติทุกระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน มีบางประเทศท่ีกําหนดเปนชวงเวลาและแมวาใน
ประเทศเหลานั้นมักจะมีการปรับมูลคาบํานาญทุกๆ ปแตก็มีเหมือนกันท่ีไมยอมปรับคาบํานาญเลย
หรือปรับแตเพียงบางสวนทําใหบํานาญตองลดมูลคาท่ีแทจริง 

ทางเลือกคือ การกําหนดดัชนีเงินบํานาญใหสอดคลองกับรายไดเฉล่ีย
เนื่องจากกลุมผูเกษียณอายุ ไดสงเงินสมทบเพื่อการสงเสริมการผลิตและเพื่อเปนการออม จึงควรมี
สวนรวมเมื่อรายไดท่ีแทจริงสูงข้ึนภายหลังเกษียณอายุ 

2.1.4.2  การลงทุนในสินทรัพย  
ไดกลาวมาแลววาโครงการบํานาญแบบระบบการเงินสะสมทุน (fully 

funded) และระบบการเงิน (partially funded) เปนโครงการท่ีตองมีการสะสมเงินสํารองไวในระยะ
ยาวเพื่อการจายประโยชนทดแทน อยางเพียงพอแกการดํารงชีพ เมื่อบุคคลตองออกจากงานดวยเหตุ
ชราภาพ ดังนั้นเงินกองทุนท่ีสะสมไวนั้นควรนําไปลงทุนเพื่อผลประโยชนตอบแทนท่ีสูงข้ึน เพื่อการ
คุมครองแกผูสูงอายุและเพื่อสรางความมั่นคงแกกองทุน  

หลักเกณฑเบ้ืองตนของการลงทุนกองทุนประกันสังคม 4 ประการ คือ 
1) ไดผลตอบแทนสูงสุด อาจมองได 2 ดาน คือผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ 

(business rate of return) และผลตอบแทนในเชิงสังคม (social rate of return) ซึ่งตองมีการ
วิเคราะหใหเหมาะสมในกรณีท่ีจะนําเงินไปลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนดานสังคม เชน โครงการ
สาธารณูปโภคตางๆ การศึกษา ส่ิงแวดลอม เพราะผลท่ีไดไมใชตัวเงินจึงตองวิเคราะหวาส่ิงท่ีไดรับ
คุมคาและมีผลตอบแทนตอสังคมอยางแทจริง 

2) ความเส่ียงนอยท่ีสุด ความเส่ียงในท่ีนี้ แยกได 2 ประเภท คือความเส่ียง
ทางการเงินและความเส่ียงจากการฉอฉล การแกปญหาความเส่ียงทางการเงินคือการกระจายการ
ลงทุน กําหนดขอบเขต และสัดสวนเงินลงทุนทางดานความเส่ียงจากการฉอฉลเปนเรื่องท่ีนากลัว  
ดังหลายประเทศผูมีอํานาจในการปกครองประเทศไดเขาแทรกแซงนําเงินกองทุนไปใชผิดประเภท 
ดังนั้นผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจลงทุนไมควรเขาไปเกี่ยวพันกับธุรกิจและสถาบันการเงินใดๆ  

3) มีสภาพคลอง คือการสํารองเงินไวในจํานวนท่ีเหมาะสมกับคาใชจาย
และอาจแบงการลงทุนเปนระยะส้ัน ระยะปานกลาง ระยะยาวไวดวย 

4) มีความโปรงใส คือความโปรงใสจากการฉอฉล และโปรงใสใน
ความรูสึกของคนท่ีเกี่ยวของเพื่อรับรูวาเงินสมทบกับประโยชนทดแทนมีความเกี่ยวพันกันอยางไรและ
ส่ิงท่ีจะไดรับในอนาคตและพรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบไดทุกระยะท้ังดานฐานะกองทุน รายได 
รายจาย ผลตอบแทนจากการลงทุน 

2.1.5  หลักการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของการประกันสังคม  
Christopher D. Daykin11 ไดใหนิยามของความเส่ียง คือ โอกาสในการเกิดความ

ผิดพลาดซึ่งทําใหเกิดผลเสียและทําความเสียหายใหกับแผนงานขององคกรหรือทําใหองคกรไมบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีต้ังไว การจัดการความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองกําหนดวัตถุประสงคท่ี

                                                 
11

 นักคณิตศาสตรประกันภัย แผนกคณิตศาสตรประกันภัยภาครัฐ มหาวิทยาลัยลอนดอน 
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ชัดเจนรวมกัน ดังนั้น การจัดการความเส่ียงจึงเปนองคประกอบสําคัญในการบริหารจัดการองคกรเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคภายในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได 

การจัดการความเส่ียงขององคกรประกันสังคมรวมไปถึงการบริหารจัดการดานการ
ตรวจสอบอยางถูกตองเหมาะสมรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบหรือโครงสรางท่ีมีหนาท่ีเฉพาะดาน
ซึ่งใกลเคียงกันเพื่อกํากับ ดูแล ควบคุม และบริหารกิจกรรมการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก 
การทบทวนทางคณิตศาสตรประกันภัยอยางสม่ําเสมอในเรื่องของสถานะทางการเงินนับเปนสวน
สําคัญของการจัดการความเส่ียงขององคกรประกันสังคม 

2.1.5.1  ประเภทของความเส่ียง  
ความเส่ียงท่ีองคกรประกันสังคมเผชิญไมสามารถจัดการไดชัดเจนเพราะ

การจัดการประเภทความเส่ียงข้ึนอยูกับสาขาท่ีใหความคุมครอง วิธีการออกแบบ และการดําเนิน
โครงการความเส่ียงอาจแตกตางกันแตละประเทศตามส่ิงแวดลอม ธนาคารและสถาบันการเงินจะ
มุงเนนความเส่ียง 4 ประเภท ไดแก ความเส่ียงดานการใหเครดิต ความเส่ียงดานสภาพคลอง ความ
เส่ียงดานการตลาด ความเส่ียงดานการดําเนินงาน 

ความเส่ียงดานการดําเนินงาน เปนความเส่ียง ท่ีเกิดข้ึนจากการ
บริหารงานผิดพลาดประกอบดวยมีระบบไมดีเพียงพอ ความผิดพลาดจากการบริหารงาน ความ
บกพรองของกลไกท่ีใชควบคุมการฉอโกง ความเส่ียงดานการดําเนินงานเปนความเส่ียงท่ีสําคัญท่ีสุด
ขององคกรประกันสังคม นอกจากนั้นสถาบันประกันสังคมจะตองเกี่ยวของกับความเส่ียงดานเครดิต 

องคกรประกันสังคมใหความสนใจในเรื่องความเส่ียงดานภาระผูกพันท่ี
ตองจายประโยชนทดแทนระยะยาว ซึ่งคลายกับภาระผูกพันของบริษัทประกันชีวิตเนื่องจากตอง
เผชิญกับความเส่ียงเชนอัตราการเติบโตของรายไดแทจริง (real earning growth) การเปล่ียน
โครงสรางเศรษฐกิจการวางงาน การเพิ่มข้ึนของตนทุนคารักษาพยาบาล ความไรความสามารถระยะ
ยาว การท่ีประชากรมีอายุขัยยืนยาวข้ึน11

12 
2.1.5.2  ประเภทความเส่ียงองคกรประกันสังคม  

ความเส่ียงดานการดําเนินงาน ความเส่ียงดานสภาพคลอง ความเส่ียง
ดานภาระผูกพันท่ีตองจายประโยชนทดแทนในระยะยาว ความเส่ียงดานเศรษฐกิจ ความเส่ียงดาน
การลงทุนความเส่ียงดานวินาศภัยความเส่ียงดานการเมือง 

ความเส่ียงดานการดําเนินงานเปนเรื่องสําคัญท่ีสุดสําหรับองคกร
ประกันสังคมทุกแหงเนื่องจากวิเคราะหและกําจัดไดยาก เนื่องจากแตละองคกรตางมีจุดออนของ
ตนเอง ความยุงยากประการหนึ่งในการจัดการความเส่ียง คือโดยปกติแลวปญหาจะไมเกิดข้ึนซ้ําเมื่อมี
ประสบการณความเส่ียงใดเกิดข้ึน ผูบริหารตองจัดต้ังกลไกปองกันความผิดพลาดไมใหเกิดซ้ําอีก 

ความเส่ียงดานภาระผูกพันท่ีตองจายประโยชนทดแทนในระยะยาวเปน
ประเภทของความเส่ียงท่ีครอบคลุมบางส่ิงบางอยางท่ีอาจผิดพลาดไดในสวนท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

สําหรับโครงการประกันสังคมท่ีสัญญาวาจะจายเงินบํานาญความเส่ียง
ประกอบดวย 

                                                 
12

 กองนโยบายและแผนงาน สํานักงานประกันสังคม, เรื่องเดียวกัน. 
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1) ความเส่ียงของการมีอายุยืนมากข้ึน (longevity risk) เปนความเส่ียง
ท่ีผูรับบํานาญจะมีชีวิตยืนยาวกวาในอดีต 

2) ความเส่ียงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เปนความเส่ียงท่ีอัตรา
เงินเฟอจะลดมูลคาของประโยชนทดแทน หรือความเส่ียงตามพันธะสัญญาท่ีตองปรับประโยชน
ทดแทนตามอัตราเงินเฟอเพื่อรักษามูลคาประโยชนทดแทนซึ่งตองส้ินเปลืองคาใชจายอยางมาก 

3) ความเส่ียงดานการเกษียณอายุเนื่องจากไรความสามารถในการ
ทํางานหรือสุขภาพไมดี (incapacity or ill–health retirement risk) เปนความเส่ียงกรณีตองใหเงิน
บํานาญกอนอายุเกษียณแกบุคคลท่ีไรความสามารถหรือสุขภาพไมดีซึ่งมีสิทธิรับบํานาญ 

4) ความเส่ียงเรื่องของเบ้ียหวัดเงินป (annuitization risk) ในโครงการ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพหรือโครงการบํานาญแบบเก็บเงินสมทบซึ่งผูเกษียณอายุจะไดรับเงินกอนจะ
สามารถนําไปซื้อเบ้ียหวัดเงินปจากบริษัทประกันซึ่งอาจเส่ียงในเรื่องคาใชจายสวนเกินท่ีเกิดข้ึนซึ่งมี
คาธรรมเนียมในการซื้อดวย 

5) ความเส่ียงดานคาใชใชจาย (expense risk) เปนความเส่ียงเรื่อง
คาใชจายในการบริหารซึ่งอาจจะสูงเกินไป 

6) ความเส่ียงดานกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ (legislative or 
regulatory risk) เปนความเส่ียงในเรื่องของกฎเกณฑของการดําเนินโครงการซึ่งอาจตองเปล่ียนแปลง
เนื่องจากกิจกรรมทางกฎหมายหรือการตัดสินใจของผูออกระเบียบหลักเกณฑ 

7) ความเส่ียงเรื่องการลงทุนเปนความเส่ียงเมื่อผลการลงทุนตํ่ากวา
ระดับท่ีคาดไวเนื่องจากเงื่อนไขทางดานการตลาดตกตํ่าหรือไมเปนระบบหรืออาจจะจะเปนผลมาจาก
การตัดสินใจดานกลยุทธผิดลมเหลวหรือการเลือกเครื่องมือการลงทุนท่ีไมดี เปนตน 

 
2.2  ทบทวนวรรณกรรม 

มัทนา  พนานิรามัย และนิรัติ  อิงพรประสิทธิ์ (2537) ศึกษาประชากรและความอยูรอด
ของการประกันสังคมกรณีประโยชนทดแทนการชราภาพ ผลการศึกษา พบวาอัตราเพิ่มของประชากร
มีผลกระทบอยางมากตอการอยูรอดของกองทุน จากโครงสรางทางอายุท่ีเปนอยูในประเทศไทยและ
แนวโนมของอัตราการเกิดและการตายในอนาคต จะทําใหอัตราการเปนภาระของผูสูงอายุในประเทศ
ไทยเพิ่มข้ึนอยางมาก ดังนั้นหากตองการกําหนดอัตราบํานาญท่ีสูงจะตองกําหนดอัตราเงินสมทบ
คอนขางสูงดวยจนอาจกลายเปนภาระท่ียอมรับไมไดท้ังจากนายจางและลูกจาง ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้จึงกําหนดอัตราเงินบํานาญท่ีระดับคอนขางตํ่าเพียงรอยละ 30 ของคาจางเฉล่ีย 5 ป กอน
เกษียณอายุ ระดับบํานาญดังกลาวอาจถือวาจําเปนตอการใหความมั่นคงข้ันตํ่าแกผูสูงอายุ ระดับ
ความมั่นคงท่ีสูงกวานั้นนาจะเกิดโครงการรวมมืออื่นๆ โดยสมัครใจระหวางนายจางและลูกจางแตดวย
ระดับบํานาญดังกลาวอัตราเงินสมทบก็ยังตองถึงระดับรอยละ 9–10 ข้ึนไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอัตราการ
เพิ่มของประชากร การขยายของคุมรวมประกันสังคมและอัตราผลสินทรัพย แตถาตองการบรรเทา
ภาระของผูประกันในชวงแรกซึ่งยังมีรายไดตํ่าและลดผลกระทบของโครงการตอตนทุนการผลิตอาจ
คอยๆ เพิ่มอัตราเงินสมทบจากรอยละ 6 ไปทีละ 1 ในทุกๆ 10 ป โดยอัตราเงินสมทบจะไป หยุดท่ี 
ระดับรอยละ 10–15ท้ังนี้แลวแตขอสมมุติเกี่ยวกับประชากร คุมรวมและอัตราผลตอบแทนใน
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สินทรัพย ผูวิจัยเช่ือวาทางเลือกนี้เหมาะสมท่ีสุดในสถานการณปจจุบัน คือ คอยๆ เพิ่มเงินสมทบจาก
รอยละ 6 โดยรัฐบาล นายจาง ลูกจางจายรอยละ2ของคาจาง เมื่อโครงการดําเนินการไปได 10 ป 
ลูกจางนายจางจายเงินสมทบรอยละ 2.5 ของคาจางแตละฝาย ในขณะท่ีรัฐบาลคงเงินสมทบท่ีระดับ
รอยละ 2 ตอไป ท้ังนี้เพราะเช่ือวาเม่ือดําเนินโครงการเนิ่นนานข้ึนรายไดของลูกจางนาจะสูงข้ึน จึง
นาจะลดการอุดหนุนของรัฐบาลลง ท้ังนี้เพื่อลดความไมเปนธรรมดวย เนื่องจากโครงการประกันสังคม
ครอบคลุมเฉพาะผูทํางานกลุมหนึ่งในสังคมเทานั้น  

จินตนา  ยงพฤกษา (2549) ศึกษาความคิดเห็นตอการขยายอายุการรับประโยชนทดแทน
กรณีชราภาพจาก 55 ป เปน 60 ปของผูประกันตน ศึกษาเฉพาะกรณีผูประกันตนจังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางมีความเห็นดวยกับแนวทางการขยายอายุการรับ
ประโยชนทดแทนจาก 55 ป เปน 60 ป เพราะการรักษาพยาบาลปจจุบันเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหคนมี
อายุยืนกวาอดีตและนายจางควรกําหนดอายุเกษียณใหสอดคลองกับประกันสังคม นอกจากนั้นกลุม
ตัวอยางเห็นดวยกับการเพิ่มอายุเกษียณใหมากกวา 55 ปเหมาะสมกวาการเก็บเงินสมทบเพิ่มและการ
เพิ่มอายุเกษียณหรือการเพิ่มระยะเวลาการสงเงินสมทบเพื่อใหเกิดสิทธิไมไดเพิ่มภาระแกผูประกันตน 
ขอเสนอแนะในการศึกษา สํานักงานประกันสังคมควรประชาสัมพันธในรูปแบบใหมๆ ท่ีนาสนใจและ
ควรประชาพิจารณกอนการขยายอายุการรับประโยชนทดแทนจาก 55 ป เปน 60 ป หลังจากได
ดําเนินการใหความรูและประชาสัมพันธไปแลวระยะหนึ่งและขอความรวมมือจากนายจางในการ
กําหนดอายุเกษียณของลูกจางตามอายุการรับประโยชนทดแทนของกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ 

บุญเลิศ  ธีระตระกูล และคณะ (2553) ศึกษาการสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใน
ประเทศไทยและตางประเทศ ไดแก อังกฤษ ฝรั่งเศส ไตหวัน สิงคโปร และญี่ปุน ผลการศึกษาพบวา 

1) การกําหนดนโยบายและมาตรการในการดําเนินงานสงเสริมการมีงานทํา ทําใหผูสูงอายุ
ของประเทศไทยใหความสําคัญกับการสงเสริมและสนับสนุนและการสราง เพิ่มโอกาส หรือเอื้อ
ประโยชนใหผูสูงอายุไดมีงานทํา แตนโยบายตางๆ ยังไมไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานสงเสริม
การมีงานทํารองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรตอตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานและตอเศรษฐกิจของไทย 

2) จุดออนของการดําเนินงานสงเสริมการมีงานทําใหผูสูงอายุไทยท่ีพบคือกําหนด
มาตรการในการดําเนินงานไมมีความหลากหลายเหมือนกับในประเทศอื่นๆ ท่ีไดศึกษาสวนใหญให
ความสําคัญกับมาตรการการสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําขอผูสูงอายุ โดยเฉพาะหรือการ
ประกอบอาชีพซึ่งเปนการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมท้ัง
มาตรการการใหบริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน และการใหบริการจัดหางาน ในขณะท่ีมาตรการ
ในการเพิ่มโอกาสในการมีงานทําของผูสูงอายุเชนการปรับปรุงกฎหมายแรงงานในเรื่องช่ัวโมงการ
ทํางาน คาจาง สถานท่ีทํางาน การกําหนดเกณฑการเกษียณอายุ การจัดทําฐานขอมูลแรงงาน เปนตน 

3) มาตรการสงเสริมการมีงานทําใหผูสูงอายุไทยสวนใหญพบวาเปนการดําเนินการเชิงต้ัง
รับมากกวาเชิงรุกท้ังการใหบริการขอมูลขาวสาร การใหบริการจัดหางาน การต้ังศูนยกลางขอมูล
อาชีพและตําแหนงวางสําหรับผูสูงอายุเปนการเฉพาะรวมท้ังการสงเสริมการจางงานผูสูงอายุ 

กอบศักด์ิ  ภูตระกูล และอนรรฆ  เสรีเชษฐพงษ (2550) ทําการวิจัยเรื่อง “ทางรอดของ
ระบบประกันสังคมไทย: แนวทางการปฏิรูปสูความยั่งยืน” พบวา ในระยะตอไปโครงสรางประชากรไทย
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เขาสูสังคมผูสูงอายุ มากข้ึนโดยในป 2550ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุเปนสัดสวนรอยละ30 ของ
ประชากรท้ังหมด หากพิจารณาทางเงินกองทุนประกันสังคมในปจจุบัน พบวาเงินท่ีจายเขากองทุน
ประกันสังคมจํานวน 110,000 บาท จะจายคืนใหกับผูประกันสังคมท่ีเปนชาย 190,000 บาท และ
ผูหญิง 300,000 บาท ซึ่งเทากับวารายจายท่ีกองทุนประกันสังคมตองจายมีมากกวารายได โดยหาก
วิเคราะหเงินกองทุนประกันสังคมก็จะพบวาจะมีรายไดสูงสุดในอีก 24 ปขางหนาและเงินกองทุนจะ
คอยๆ ลดนอยลงต้ังแตปท่ี 35 เปนตนไป โดยความเสียหายจนถึงป 2630 ตอกองทุนประกันสังคมจะ
เปนเงินถึง 250,000 ลานบาท และหากนับรวมเงินเฟอดวยความเสียหายจะสูงถึง 750,000 ลานบาท 
และกลาวอีกวาจากภาวะท่ีสะทอนใหเห็นวาคนชราในสังคมจะมีมากข้ึน โดยท่ีเงินกองทุน
ประกันสังคมมีไมพอจายทําใหตองมีการปฏิรูประบบประกันสังคมไทยใหมีความยั่งยืนกอน โดยการทํา
ใหคนเกษียณอายุชาลงเนื่องจากผลการศึกษาพบวาถาคนเกษียณอายุชาลงเปน 65 ปจะทําใหมีเงินคืน
ในกองทุนประกันสังคมมากข้ึนรอยละ 35 ซึ่งจะเปนสัดสวนท่ีเทากับเงินท่ีจายใหกับผูประกันสังคม
เพิ่มอีก รอยละ 5 เพื่อใหผูประกันสังคมไดรับประโยชนจากประกันสังคมเพิ่มข้ึน กองทุนประกันสังคม
ยังสามารถหารายไดเพิ่มข้ึนเพื่อคนไทยในระยะขางหนา ดวยการเพิ่มเงินท่ีตองจายใหกองทุน
ประกันสังคมเพิ่มข้ึน จากปจจุบันท่ีเก็บรอยละ 6 จากท้ังนายจาง และลูกจางเปนรอยละ 11–12 โดย
อาจจะเก็บลูกจางเพิ่มอีกรอยละ2 และเก็บนายจางเพิ่มอีกรอยละ 3 ซึ่งหากเก็บเพิ่มในระดับนี้ ซึ่งจะ
ชวยใหเงินกองทุนเปนบวกโดย ไมลดลงในระยะขางหนา และหากกองทุนประกันสังคมเรียกเก็บเพิ่ม
ไดอีกรอยละ 1 จะทําใหมีเงินมาแกปญหากลุมคนท่ีมีปญหาเฉพาะมากกวากลุมคนกลุมอื่นได  

 
2.3  สรุปกรอบแนวความคิดการศึกษา 
 

ประเทศ  ภาพรวมของระบบประกันสังคม 4 ประเทศ  ผล 
1. ไทย  1. ชนิดของโครงการและความคุมครองท่ีมา

ของเงินกองทุน การบริหารโครงการ 
 1. ลดความเส่ียง เกิดความ

ยั่งยืนแกกองทุนประกัน 
สังคม กรณีชราภาพ 

     2. เดนมารก  2. เงื่อนไขในการกอใหเกิดสิทธิ วิธีการจัดเก็บ
เงินสมทบ ระยะเวลาการนําสงเงินสมทบ
กอนเกษียณ อัตราเงินสมทบ 

 2. การออมภายในประเทศเพิ่ม 

     3. เบลเยียม  3. แบบแผนและระบบการเงินของโครงการ 
รูปแบบกองทุน 

 3. ลูกจางมีหลักประกันรายได 
เมื่อเกษียณ สามารถ 
ดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี 

     4. เนเธอรแลนด  4. สิทธิประโยชนประกอบดวยการกําหนด
อายุเกษียณ เงื่อนไขกอใหเกิดสิทธิบํานาญ 
รูปแบบการจายบํานาญ วิธีการจาย
ประโยชนทดแทน ระบบบํานาญ 

  

 

 



 

 

บทท่ี 3 
ผลการศึกษา 

 
 
3.1 ระบบประกันสังคมกรณีชราภาพตามกฎหมายประกันสังคม 

กองทุนประกันสังคมของประเทศไทยจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักประกันและความมั่นคงในการดํารงชีวิตใหแกลูกจางท่ีจายเงิน
สมทบเขากองทุน ในท่ีนี้เรียกวา “ผูประกันตน” โดยมีสํานักงานประกันสังคมเปนผูดูแล และบริหาร
เงินของกองทุนเพื่อใหเกิดดอกผลและนําไปจายใหแกผูประกันตน 

ความคุมครองภายใตกองทุนประกันสังคมแบงเปน 7 ประเภท คือ กรณีเจ็บปวยหรือ 
ประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ 
และกรณีการวางงาน  

กรณีชราภาพ นายจาง ลูกจางจายเงินสมทบฝายละรอยละ 3 ของคาจาง สวนรัฐบาล
จายเงินสมทบรอยละ 1 ของคาจาง (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1  อัตราเงินสมทบ 

 
กรณี  รัฐ  นายจาง  ลูกจาง 
1. ประสบอันตราย/ 

เจ็บปวย 
 
 

แตละฝายสมทบในอัตรารอยละ 1.5 ของคาจาง 2. คลอดบุตร 
3. ทุพพลภาพ 
4. ตาย 
5. สงเคราะหบุตร รอยละ 1 ของคาจาง รอยละ 3 ของคาจาง รอยละ 3 ของคาจาง 
6. ชราภาพ 
7. วางงาน รอยละ 0.25 ของคาจาง รอยละ0.5ของคาจาง รอยละ0.5 ของคาจาง 

 
 
ในการคํานวณคาจางท่ีใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบตองไมตํ่ากวาเดือนละ 1,650 

บาท และไมเกิน 15,00 บาท รัฐจายเงินเขากองทุนรอยละ 1 ของคาจางเพื่อความคุมครองในกรณี
สงเคราะหบุตร สวนนายจางและลูกจางจายเขากองทุนฝายละรอยละ 3 กรณีชราภาพ ท้ังนี้มี
ผูประกันตนในป 2557 จํานวน 13,625,658 คน (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 ผูประกันตนเปรียบเทียบกับจํานวนผูมีงานทําและจํานวนประชากร ป 2547–2557 
 

 
ป 
 

ผูประกันตน ผูมีงานทํา3/ 
(ลานคน) 

 

รอยละของ 
ผูมีงานทํา 

 (%) 

ประชากร3/ 
(ลานคน) 

รอยละของ 
ประชากร 

 (%) 
ภาคบังคับ1/ 

(คน) 
ภาคสมัครใจ2/ 

(คน) 
รวม 
(คน) 

2547 7,831,463 200,305 8,031,768 34.718 23.14 61.973 12.96 
2548 8,225,477 241,933 8,467,410 35.169 24.08 62.418 13.56 
2549 8,537,801 322,382 8,860,183 35.699 24.82 62.828 14.10 
2550 8,781,262 400,908 9,182,170 36.268 25.32 63.038 14.57 
2551 8,779,131 514,469 9,293,600 37.023 25.10 63.389 14.66 
2552 8,680,359 679,760 9,360,119 37.633 24.87 63.525 14.73 
2553 8,955,744 747,089 9,702,833 38.055 25.49 63.878 15.19 
2554 9,054,535 1,445,458 10,499,993 38.460 27.30 64.076 16.39 
2555 9,425,478 2,286,538 11,712,016 38.950 30.07 64.456 18.17 
2556 9,781,101 2,652,311 12,433,412 38.930 31.94 64.786 19.19 
2557 10,029,777 3,595,881 13,625,658 38.030 35.83 64.79 19.19 
หมายเหตุ:  1/ ผูประกันตนภาคบังคับ = ผูประกันตนตามมาตรา 33 
 2/ ผูประกันตนภาคสมัครใจ = ผูประกันตนตามมาตรา 39 + ผูประกันตนตามมาตรา 40 
 3/ ขอมูลจากกรมการปกครอง 

ท่ีมา: กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม 

 
3.1.1  รูปแบบกองทุนประกันสังคม 

กองทุนประกันสังคมเปนกองทุนระบบกําหนดประโยชนทดแทนลวงหนา 
(defined benefit) ใชแบบแผนการเงินระบบการเงินแบบสะสมเงินบางสวน (partially funded 
scheme) ซึ่งหมายถึงกองทุนกําหนดประโยชนทดแทนท่ีผูประกันตนจะไดรับไวแนนอนตายตัวโดยไม
ผันแปรไปตามจํานวนเงินท่ีผูประกันตนจายเขากองทุนโดยนายจางท่ีมีลูกจางต้ังแตหนึ่งคนข้ึนไปตอง
เขาสูระบบประกันสังคม (ยกเวนบุคคลประเภทท่ีกฎหมายกําหนด เชน ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ ครู
โรงเรียนเอกชน ฯลฯ)  

3.1.2  ผลการดําเนินงานของสํานักงานประกันสังคมป 2557 
สํานักงานประกันสังคมไดใหความคุมครองลูกจางในสถานประกอบการท่ีมีลูกจาง

ต้ังแต 1 คนข้ึนไป โดยมีสถานประกอบการข้ึนทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
ณ 31 ธันวาคม 2557 สวนใหญรอยละ 72.59 เปนสถานประกอบการขนาดเล็กท่ีมีลูกจางตํ่ากวา 10 คน  

ป 2557 กองทุนประกันสังคมมีผูประกันตนรวมท้ังส้ิน 13,625,658 คน เพิ่มข้ึน 
รอยละ 9.59 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา จําแนกเปนผูประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 จํานวน 
10,029,777 คน โดยมีสัดสวนของผูประกันตนชายและหญิงไมแตกตางกันมากนัก สวนใหญ อายุ
ระหวาง 30–34 ป และผูประกันตนภาคสมัครใจท้ังมาตรา 39 และมาตรา 40 จํานวน 3,595,881 
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คน ท้ังนี้ผูประกันตนภาคสมัครใจมีสัดสวนของผูประกันตนหญิงมากกวาชาย คือ 1.47: 1 และสวน
ใหญอายุระหวาง 45–49 ป และผูประกันตนภาคสมัครใจสวนใหญจะเปนผูท่ีมีอายุมากกวา 40 ป 
จํานวน 1,701,167 คน คิดเปนรอยละ 64.14 ของผูประกันตน ภาคสมัครใจท้ังหมด โดยผูประกันตน
ท่ีไดรับความคุมครองจากกองทุนประกันสังคมท้ังหมดในป 2557 (แผนภูมิท่ี 6 และแผนภูมิท่ี 7 )    
คิดเปนรอยละ 35.83 ของกําลังแรงงานท่ีมีงานทํา หรือรอยละ 20.92 ของประชากรท้ังประเทศ 12

13 

 
 

แผนภูมิท่ี 6  จํานวนผูประกันตน สํานักงานประกนัสังคมจําแนกตามอายุและเพศ  

 
แผนภูมิท่ี 7  จํานวนลูกจางและสถานประกอบการในระบบประกันสังคม 2548–2557 

                                                 
13

 กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม, 2558. 
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สําหรับผูประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 40) ซึ่งสํานักงานประกันสังคมใหความคุมครอง
ต้ังแตป 2537 ตอมาสํานักงานประกันสังคมไดดําเนินการพัฒนาแนวทางการประกันสังคมตามมาตรา 
40 เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับ ท่ี 10 (พ.ศ. 2550–2554) ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2554 โดยปรับชุดสิทธิประโยชน และอัตรา
เงินสมทบรวมถึงการปรับกลยุทธการประชาสัมพันธอยางกวางขวาง ทําใหจํานวนผูประกันตนภาค
สมัครใจ มาตรา 40 ในป 2557 มีจํานวน 2,471,116 คน เพิ่มข้ึนรอยละ 56.59 เมื่อเทียบกับ ป 
2556  

3.1.3  สรุปผลการประเมินสถานะกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ 
สํานักงานประกันสังคมไดดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการจายประโยชน

ทดแทนกรณีชราภาพต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2541 และเริ่มจายบํานาญชราภาพใหแกผูมีสิทธิรับ
ประโยชน ทดแทนกรณีชราภาพเปนครั้งแรกในเดือนมกราคม 2557  

นิยามประโยชนทดแทนกรณีชราภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
ไดแก เงินเล้ียงชีพรายเดือน เรียกวา เงินบํานาญชราภาพ จายใหในกรณีท่ีผูประกันตนสงเงินสมทบ
มาแลวไมตํ่ากวา 180 เดือน (15 ป) โดยผูประกันตนจะไดรับเงินบํานาญชราภาพเปนรายเดือนตลอด
ชีวิต เริ่มตนในอัตรารอยละ 20 ของคาจาง (ท่ีใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ) เฉล่ีย 60 เดือน
สุดทาย และหากสงเงินสมทบเกินกวา 180 เดือน จะไดรับบํานาญเพิ่มข้ึนรอยละ 1.5 ตอป ตามสูตร
บํานาญชราภาพ และจํานวนเงินบํานาญท่ีผูประกันตนไดรับ(ตารางท่ี 3) 

 
สูตรบํานาญปจจุบันกําหนดอัตราบํานาญไวดังนี้ 

 
P  =   (20% + 1.5% * (Y)) * W 

 
เมื่อ  P = เงินบํานาญ (บาทตอเดือน)  
  Y = จํานวนปท่ีจายเงินสมทบเกิน 15 ป 
  W = คาจางเฉล่ียท่ีนําสงเงินสมทบ 5 ปสุดทาย 

 
ตารางท่ี 3  ระยะเวลาสงเงินสมทบกับจํานวนเงินบํานาญชราภาพ 
 

ระยะเวลาท่ีสงเงินสมทบ (ป) 
บํานาญท่ีไดรับ  

รอยละของคาจางเดือนสุดทาย (%)  จํานวนเงิน (บาท/เดือน)  
15  20.0   3,000  
20  27.5   4,125  
25  35.0   5,250  
30  42.5   6,375  
35  50.0   7,500  

ท่ีมา: กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม, 2552 
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3.1.4  สถานการณประโยชนทดแทนกรณีชราภาพในระบบประกันสังคม 

การจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ เริ่มดําเนินการ
ครั้งแรกในเดือนธันวาคม ป 2541 เมื่อนับถึงปจจุบันดําเนินการมาแลวเปนระยะเวลา 16 ป ดังนั้น
ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพท่ีจายใหผูประกันตนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนบําเหน็จชราภาพ 
และบํานาญชราภาพ ณ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนมีเงินออมชราภาพ 1,112,225 ลานบาท กองทุน
ประกันสังคมตอ GDP 10.82 (แผนภูมิท่ี 8 ) และผลการบริหารกองทุน ป 2557 (แผนภูมิท่ี 9) 

 

 
แผนภูมิท่ี 8  กองทุนประกันสังคมตอ GDP 

 

 
แผนภูมิท่ี 9  ผลการบริหารเงินกองทุนประกนัสังคม 2557 
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เมื่อพิจารณาดานรายรับพบวา เงินสมทบมีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องอันเนื่องมาจาก
จํานวนผูประกันตนท่ีเพิ่มข้ึนทุกป อยางไรก็ตามเงินสมทบในป 2552, ป 2555 และป 2556 ลดลง
เล็กนอย เปนผลมาจากการประกาศลดอัตราเงินสมทบ ในป 2557 (ณ กันยายน) เงินสมทบรับเพื่อ
การจายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพมีจํานวน 59,409.240 ลานบาท  

เมื่อพิจารณาดานรายจายประโยชนทดแทนกรณีชราภาพพบวา ในป 2557 (ณ 
กันยายน) มีรายจายรวม 4,944.62 ลานบาท แบงเปนบําเหน็จชราภาพ 4,715.84 ลานบาท และ
บํานาญชราภาพจํานวน 228.78 ลานบาท ท้ังนี้รายจายมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ และคาดวาจะสูงข้ึน
มากหลังจากมีการจายบํานาญชราภาพ 

สําหรับอัตราประโยชนทดแทนตอเงินสมทบซึ่งเปนตัวช้ีวัดท่ีบงบอกวา เงินสมทบท่ี
เขามาในกองทุนนั้นเพียงพอตอการจายประโยชนทดแทนหรือไม พบวา ในป 2557 (ณ กันยายน) 
อัตราการจายประโยชนทดแทนตอเงินสมทบกรณีชราภาพ คิดเปนรอยละ 8.32 นั่นแสดงวาปจจุบัน 
เงินสมทบรับเพียงพอตอคาใชจายประโยชนทดแทนในแตละป 

สรุประบบบํานาญชราภาพประเทศไทยจัดโครงการประกันสังคมไวในเสาหลักท่ี 1 
(แผนภูมิท่ี 9) 

ระบบการออมเพือ่เกษียณอายุในประเทศไทย 

 
 

แผนภูมิท่ี 10  การออมในประเทศไทย 3 เสา (Pillar) 
 
3.2  ระบบประกันสังคมกรณีชราภาพเดนมารก 

3.2.1 ระบบและแผนการออมบํานาญชราภาพแหงชาติ  
เดนมารกมีการจัดการระบบบํานาญชราภาพและแผนการออมแหงชาติเพื่อเปน

หลักประกันความมั่นคงทางรายไดเมื่อชราภาพ 7 ระบบ ดังนี้ 
1) ระบบบํานาญชราภาพภาครัฐใหความคุมครองประชาชนทุกคน (public old–

age pension)  
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2) กองทุนบํานาญเสริมของลูกจาง (labor market supplementary pension 
fund–ATP)  

3) แผนการออมเพื่อบํานาญชราภาพแบบพิเศษใหม (new special pension 
saving scheme–new SP)    

4) แผนบํานาญทุพพลภาพของบุคคลในตลาดแรงงานภาคสมัครใจ (the 
supplement labor market pension scheme for disability pensioners–SUPP)  

5) กองทุนบํานาญชราภาพของลูกจาง (employee capital fund–LD)  
6) แผนการออมเพื่อบํานาญชราภาพรายบุคคล (individual pension scheme)  
7) แผนการออมเพื่อลูกจางทุพพลภาพ (labor market supplementary 

pension for scheme for recipients of anticipatory pension–SAP)  
3.2.2  ระบบบํานาญชราภาพแหงชาติในเดนมารก 

บํานาญชราภาพภาครัฐคุมครองประชาชนทุกคน (public old–age pension) 
หนวยงานดําเนินการ คือ กระทรวงการจางงาน (Ministry of Employment) เปนหนวยงาน
บริหารงานระบบบํานาญแหงชาติ สวนหนวยงานรัฐบาลทองถ่ินคือเทศบาลจะดําเนินการจายบํานาญ 
เดนมารกกระจายอํานาจแบงเปนการปกครอง 5 ภูมิภาค เปนหนวยงานระดับเทศบาล 98 แหง และ
มีคณะกรรมการบริหารงานบํานาญแหงชาติกํากับดูแลการจายบํานาญใหแกผูรับบํานาญท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ประเภทของบํานาญภาครัฐแบง 2 ประเภท คือ  

3.2.2.1  บํานาญพื้นฐานภาคบังคับตามกฎหมาย (universal state basic 
pension) รัฐบาลกลางจัดสรรงบประมาณแผนดินผานทางภาษีใหแกรัฐบาลทองถ่ินเพื่อคาใชจายท่ี
เปนบํานาญชราภาพใหแกประชาชนทุกคน ประชาชนในขายการความคุมครอง ไดแก พลเมือง
เดนมารก พํานักในเดนมารกระหวางอายุ 16 ปถึง 66ป และอายุ 66 ป สําหรับชาวตางประเทศมี
สัญชาติอื่นๆ มีระยะเวลาพํานักนอยกวา 10 ป รวมไปถึงระยะสุดทาย 5 ปกอนเกษียณ สวนผูท่ีไมใช
พลเมืองเดนมารกแตพํานักหรือทํางานอยูในเดนมารกจะไดรับการคุมครองดวยกฎหมายเดนมารก
กําหนดคุณสมบัติผูไดรับบํานาญชราภาพเต็มจํานวน (full pension) ตองเปนผูท่ีพํานักอยูใน
เดนมารก 40 ป ระหวางอายุ 16–66 ป สิทธิประโยชนอาจจะลดลงเล็กนอยตามปท่ีพํานักในเดนมารก 
และพลเมืองเดนมารกท่ีไปพักอาศัยในตางประเทศ สิทธิประโยชนสามารถจายในตางประเทศได และ
คุมครองผูรับประโยชนทดแทนตามขอตกลงระหวางประเทศ  

3.2.2.2.  บํานาญชราภาพพื้นฐานเสริม (universal pension supplement) 
บางครั้งมีการเรียกบํานาญประเภทนี้วา income–tested pension เพราะมีการทดสอบรายได 
(mean–tested) รายไดนี้เปนการรวมรายไดทุกประเภท งบประมาณไดรับจากรัฐบาลท้ังหมด 
คุณสมบัติท่ีไดรับบํานาญนี้ คือผูมีสัญชาติเดนมารก อายุ 66 ป อยางนอย 3 ป ของการพํานักใน
เดนมารกระหวางอายุ 16 ป และ 66 ป สวนผูมีสัญชาติตางประเทศอยางนอย 10 ป พํานักใน
เดนมารก รวมไปถึงอยางนอย 5 ป กอนมีสิทธิไดรับบํานาญชราภาพเสริมพื้นฐานลดลงจากรายได
ท้ังหมดมากกวา 61,300 โครน สําหรับผูรับบํานาญท่ีมีสถานะภาพโสด (unmarried pensioner) 
หรือ 123,000 โครนตอปตอ 1 คนสําหรับคูสมรสท่ีอยูกินฉันสามีภรรยา 
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3.2.3  กองทุนบํานาญชราภาพเสริมสําหรับลูกจาง (labor market supplementary 
pension fund)  

บางครั้งเรียก บํานาญ ATP เปนบํานาญภาคบังคับสําหรับลูกจางเพื่อเสริมบํานาญ
ชราภาพภาครัฐ กองทุนนี้มีผูจายเงินสมทบเขากองทุน 2 ฝาย คือนายจาง และลูกจาง นายจางมี
หนาท่ีรวบรวมเงินสมทบสวนของลูกจางและสวนของนายจางแลวจัดสงเงินสมทบเขากองทุน ATP 
กองทุนบํานาญชราภาพเสริมสําหรับลูกจางจัดเปนเสาหลักท่ี 1  เปนการประกันกรณีชราภาพภาค
บังคับ ตามหลักการจัดบํานาญชราภาพของธนาคารโลก (แผนภูมิท่ี 10) การใหความคุมครองลูกจาง
ในสถานประกอบการและผูประกอบอาชีพอิสระ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

แผนภูมิท่ี 11  ระบบบํานาญแหงชาติของเดนมารก 
ท่ีมา: คัดมาจาก powerpoint การนําเสนอระบบบํานาญแหงชาติเดนมารก 

 
ลูกจางในสถานประกอบการ บํานาญ ATP เปนระบบบํานาญชราภาพเสริมสําหรับ

ลูกจาง กฎหมายเดนมารกเริ่มใชครั้งแรกในป 1964 ปจจุบันใชกฎหมายบํานาญป 2008 เรียกวา 
“consolidated act on The Arbejdsmarkedets Tillaeges Pension 2008 no. 767 of 8 june 
2008” ใน Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2010เรียกบํานาญนี้วา 
ATP Pensionหรือบํานาญ ATP ตามหนวยงานบริหารคือ ATP ท่ีมาของเงินกองทุน ATP (Source 
of Fund) คือ ลูกจางและนายจางสงเงินสมทบเขากองทุน ATP กฎหมายกําหนดใหลูกจาง ท่ีมีอายุ
ระหวาง 16–66 ป ประเภททํางานเต็มเวลา คํานวณเปน 37 ช่ัวโมง และลูกจางท่ีมีระยะเวลาทํางาน
มากกวาสัปดาหละ 9 ช่ัวโมงตองสงเงินสมทบ 1 ใน 3 ของรายได เขากองทุน ATP โดยกฎหมาย
กําหนดใหนายจางรวบรวมเงินสมทบของลูกจางและนําสงเงินสมทบท้ังสวนของลูกจางและสวนของ
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นายจางเขากองทุน ATP เกษียน 67 ปกองทุนบํานาญ ATP เปนระบบบํานาญแบบกําหนดเงินสมทบ 
(definded contribution) ใชแบบแผนการเงินสะสมเต็มจํานวน (fully funded)  

การสงเงินสมทบของลูกจาง 1ใน3 เขากองทุน ATP กฎหมายเดนมารกกําหนดให
ลูกจางท่ีทํางานเต็มเวลา 37 ช่ัวโมงสงเงินสมทบ 1 ใน 3 ของรายไดกอนหักภาษี และกําหนดให
ลูกจางจายเงินสมทบเปนรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได ขณะนี้มีลูกจางในระบบประกันสังคมอยูใน
การคุมครองมากกวารอยละ 85 ของลูกจางเต็มเวลาท่ีสงเงินสมทบเขากองทุนการสงเงินสมทบของ
นายจางสัดสวน 2 ใน 3 เขากองทุน ATP กฎหมายกําหนดใหนายจางสงเงินสมทบสัดสวน 2 ใน 3 
ของรายไดของลูกจางกอนหักภาษี กฎหมายกําหนดใหนายจางสงเงินสมทบเปนรายไตรมาส โดย
กฎหมายกําหนดใหนายจางเก็บรวบรวมเงินสมทบของลูกจางเปนรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ไดแลว
จายเปนภาษีเขากองทุนทุก 3 เดือน ในกรณีสงเงินสมทบลาชา นายจางตองจายเงินเพิ่ม (ดอกเบ้ีย) 
ของเงินสมทบในอัตรารอยละ 1.50 ใหเริ่มนับจากการส้ินสุดของไตรมาสท่ีคางชําระเงินสมทบ 

ผูประกอบอาชีพอิสระ เดนมารกใหความคุมครองเปนภาคสมัครใจ คุมครอง ผูประกอบ
อาชีพอิสระ (self–employed worker) และบุคคลท่ีประกันตนไมนอยกวา 3 ป สามารถสมัครเขา
เปนสมาชิกของ ATP การรับบํานาญชราภาพผูรับบํานาญสามารถขอรับบํานาญในตางประเทศได     
ผูประกอบอาชีพอิสระ ตองจายเงินสมทบเขากองทุน 3,240 โครน/ปข้ึนไป 

3.2.4  การบริหารงานของสถาบันบริหารกองทุนบํานาญเสริมลูกจาง (The 
Arbejdsmarkedets Tillaeges Pension)  

สถาบันบริหารกองทุนบํานาญเสริมลูกจาง เรียกยอวา ATP หรือ The Labor 
Market Supplementary Pension Institution14 จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายป 1964 เปนหนวยงาน
อิสระ (independent agency) ประเภทบรรษัทหรือบริษัท (corporate governance body) สังกัด
กระทรวงการจางงาน (Ministry of Employment)     ปจจุบันบริหารงานภายใตกฎหมายเดนมารก 
ป 2008 (act of The Arbejdsmarkedets Tillaeges Pension 2008) กฎหมายบัญญัติให การ
บริหารงานโดยคณะกรรมการทวิภาคี (bipartite board) คณะกรรมการอํานวยการ (board of 
director) และ CEO (chief executive officer for non profit organization) คณะกรรมการ ท้ัง 
2 คณะและ CEO มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป    นอกจากนี้การบริหารงานมีคณะกรรมการอุทธรณ 
1 คณะ  

คณะกรรมการทวิภาคี ATP ตามกฎหมาย Arbejdsmarkedets Tillaegspension 
2008 บัญญัติให คณะกรรมการทวิภาคีประกอบดวยผูแทนจากนายจางจํานวน 15 คน และผูแทน
จากผูไดรับคาจาง จํานวน 15 คน และ ประธานกรรมการ 1 คน รวมเปน 31 คน มีวาระการ ดํารง
ตําแหนง 3 ป ประกอบดวย 

ผูแทนฝายนายจาง จะไดรับการแตงต้ังภายใตการแนะนําและรับรอง 15 คน จาก
กลุมบุคคลตอไปนี้อาทิ ผูแทนจํานวน 8 คน จากการแนะนําและรับรองของสมาพันธนายจาง ผูแทน
จํานวน 2 คน จากการแนะนําและรับรองของสมาพันธนายจางเดนมารกภาคเกษตร     ผูแทนจํานวน 

                                                 
14

 สํานักเงินสมทบ สํานักงานประกันสังคม, รายงานการศกึษาดูงานการใหบริการและพัฒนางานประกันสังคม
เดนมารก และนอรเวย (20–28 กันยายน 2554): 4–14. 
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1 คน จากกระทรวงการคลัง ผูแทนจํานวน 2 คน จากรัฐบาลทองถ่ินเดนมารก ผูแทนจํานวน 1 คน 
จากหนวยงานบริการภูมิภาค ผูแทนจํานวน 1 คน จากสมาคมนายจางภาคการเงินการธนาคาร 
ผูแทนฝายผูไดรับคาจาง จะไดรับการแตงต้ังภายใตการแนะนําและรับรอง 15 คน ดังนี้ ผูแทนจํานวน 
10 คน จากการแนะนําและรับรองของสหพันธสหภาพแรงงานเดนมารก ผูแทนจํานวน 3 คน จากการ
แนะนําและรับรองจากลูกจาง และสมาคม/สมาพันธขาราชการ ผูแทนจํานวน 1 คน จากการแนะนํา
และรับรองสมาพันธผูจัดการหรือผูบริหารผูแทนจํานวน 1 คน    จากการแนะนําและรับรองสมาพันธ
ผูประกอบอาชีพเดนมารก 

ท้ังนี้คณะกรรมการทวิภาคีจะแตงต้ังประธานกรรมการซึ่งจะมิไดมีความเกี่ยวของ
กับองคการนายจางหรือผูไดรับคาจางแตอยางใด คณะกรรมการอํานวยการ (board of director) 12 
คน เ ลือกจากกรรมการทวิภาคี และแตง ต้ังบุคคลจากภูมิภาคและทอง ถ่ิน ส วนประธาน
กรรมการบริหารมีวาระ 3 ป ไดแก ผูแทนจํานวน 3 คน จากการรับรองของสมาพันธนายจาง ผูแทน
จํานวน 1 คน จากการรับรองของสมาพันธนายจางเดนมารกภาคเกษตร ผูแทนจํานวน 1 คน จาก
กระทรวงการคลัง ผูแทนจํานวน 1 คน จากรัฐบาลทองถ่ิน 

ลูกจางในคณะกรรมการทวิภาคีท่ีรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินจาง ผูแทนจํานวน 
1 คน จากสมาคม/สมพันธขาราชการและสมาพันธผูจัดการ/ผูบริหาร ผูแทนจํานวน 3 คน จากการ
แนะนําและรับรองสมาพันธสหภาพแรงงานเดนมารก  

3.2.5  บทบาทของนักคณิตศาสตรประกันภัย  
ตามกฎหมายเดนมารก ป 2008 กําหนดใหคณะกรรมการอํานวยการจะจัดจาง นัก

คณิตศาสตรประกันภัยเขาดําเนินการรับผิดชอบตามความจําเปน มีหนาท่ีความรับผิดชอบใน
การศึกษาวิเคราะหขอมูลและคํานวณผลการดําเนินงานของ ATP โดยกฎหมายกําหนดใหรายงานผล
การประเมินสถานะกองทุน ATP ตอ สํานักงานเดนนิส FSA (The Danish FSA) เปนรายป การ
ทํางานของนักคณิตศาสตรประกันภัยมีอิสระ ผูท่ีปฏิบัติงานดานคณิตศาสตรประกันภัยจะตอง ไมเปน
กรรมการ 

3.2.5.1  การลงทุนในสินทรัพย 
1) กฎหมายกําหนดใหลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ ท่ีมีการรับรอง 

จากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลทองถ่ินในโซน A 
2) ลงทุนในพันธบัตรในตลาดหลักทรัพยในประเทศกลุมอียูหรือกลุม

ประเทศท่ีมีการตกลงไว 
3) ลงทุนในท่ีดิน ทรัพยสิน และอสังหาริมทรัพยอื่นๆ  

3.2.5.2  การชวยเหลือของ ATP ตอนายจาง 
กฎหมายเดนมารกบัญญัติใหนายจางท่ีสงเงินสมทบให ATP ใหกูเงินได

สูงสุด รอยละ 50 ของเงินสมทบ ท่ีจาย และไมตํ่ากวา 500.00 โครน 
3.2.5.3  หนวยงานจายบํานาญ 

รัฐบาลทองถ่ินของเทศบาล 98 แหงดําเนินการจายบํานาญของ ATP 
โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูรับบํานาญ รัฐบาลทองถ่ินของเทศบาล มีความเปนอิสระในการ
ดําเนินโครงการคุมครองทางสังคม การบริหารงานของเดนมารก แบงเขตการปกครองเปน 5 เขต โดย
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เริ่มใชต้ังแตป 2550 แตละเขตมีผูอํานวยการบริหารรัฐ (director of state administration) และ
ประธานกรรมการบริหารภูมิภาค (chairman of the regional council) ผูบริหารทองถ่ินมาจากการ
เลือกต้ังรัฐบาลทองถ่ิน เปนผูใหบริการทางสังคม  

3.2.5.4  การปฏิรูประบบบํานาญเสริมสําหรับลูกจาง (reform of pension age)  
1) ATP ขยายอายุจาก 65 ป เปน 67 ป    ตามกฎหมายอายุเกษียณ 

66 ป เพิ่มเปนมากกวา 67 ป ในระหวางป 2024 จนถึงป 2025 สําหรับผูท่ีเกิดหลังป 1962 อายุ
เกษียณเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนตามอายุเฉล่ีย การคาดหมายซึ่งอายุหลังเกษียณจะอยูท่ี 64.5 ปจํานวน
บํานาญท่ีไดรับบํานาญพื้นฐาน 5,552 โครนหรือ 31,000 บาท บํานาญเสริม ของลูกจาง 5,766–
2,787 โครน หรือ 32,248–15,587 บาท 

2) การเกษียณกอนครบกําหนดปรับจากอายุ 60 ป เปน 62 ป เปนการ
ปรับแบบขยับอายุทีละนอย 

3) ลดระยะเวลาสมัครใจเกษียณกอนกําหนดลดลงจาก 5 ป เปน 3 ป 
4) เพิ่มประสิทธิผลการลงทุนท้ังเดนมารกและกลุมสหภาพยุโรป  
ในป 2011 กองทุนบํานาญ ATP ไดรับผลตอบแทนการลงทุนรอยละ 42 

หรือ 15.7 พันลานโครน ในไตรมาสแรกของป 2011 จากสินทรัพยท้ังหมด 554 พันลานโครน ซึ่งถือ
วาเปนการประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่ง ในขณะท่ียุโรปประสบวิกฤตทางการเงิน แต ATP สามารถ
บริหารสินทรัพยไดกําไรอยางนาพอใจ 

 
3.3  ระบบประกันสังคมกรณีชราภาพเบลเยียม 

ภูมิหลังของระบบประกันสังคมเบลเยียม ระบบประกันสังคมไดพัฒนาการมาเปนเวลานาน
กวาศตวรรษ (150 ป) 1 4

15 โดยเริ่มข้ึนในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของระบบ
ทุนนิยมท่ีทําใหปญหาความยากจนกลายเปนปญหาทางสังคมเพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมผลักดันให
คนเขาไปทํางานในโรงงาน ไดมีประกาศใชระบบประกันสังคมภาคบังคับเกิดข้ึนครั้งแรกในป 2446 
ในชวงระหวางสงครามโลกครั้งสองมีการจัดต้ังสํานักงานประกันสังคมแหงชาติ (National Office for 
Social Security)16 

3.3.1  หลักการสําคัญของระบบการประกันสังคมเบลเยียม 
ระบบการประกันสังคมเบลเยียมมีพื้นฐานของหลักการความเปนหนึ่งเดียวกัน 

(solidarity) โดยมีระบบความสัมพันธระหวางกลุมบุคคลตางๆ อาทิ ผูทํางานและผูวางงาน วัยหนุม
สาวและคนชรา ผูมีสุขภาพดีและผูเจ็บปวย ผูมีรายไดและผูไมมีรายได ครอบครัวท่ีมีบุตรและ
ครอบครัวไมมีบุตร  
  

                                                 
15

 Office Social Security Website, Social Security Programs Throughout the World: Europe [Online], 
2014, Available from: http://ssa.gov. 
16

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส, ขอมูลจากเว็บไซต [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 
http://www2.thaieurope.net. 



30 

 

3.3.2  โครงสรางระบบประกันสังคม 
3.3.2.1 การประกันสังคมของประเทศเบลเยียมแบงเปน 2 ระบบ คือ ระบบการ

ประกันสังคมแบบปกติ (classic system) และระบบความชวยเหลือทางดานประกันสังคม (social 
assistance) ระบบการประกันสังคมแบบปกติ มีขอบเขตครอบคลุม 7 ดาน คือ บํานาญผูสูงอายุ การ
วางงาน การประกันอุบัติเหตุระหวางการทํางาน การประกันการเจ็บปวยท่ีเกิดจากการทํางาน
สวัสดิการ ความชวยเหลือทางครอบครัว การประกันการเจ็บปวยและทุพพลภาพและบํานาญสําหรับ
หยุดพักผอนประจําป สําหรับผูท่ีประกอบธุรกิจสวนตัวจะมีระบบการประกันสังคมในกรณีการ
ลมละลายระบบประกันสังคมแบบปกติไดแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1)  กลุมผูมีรายไดประจํา  
เปนกลุมท่ีใหญท่ีสุด โดยมีสํานักงานประกันสังคมแหงชาติเปน

ศูนยกลาง (National Office for Social Security–RSZ–ONSS) โดยมีหนาท่ีเรียกเก็บเงินสมทบจาก
ท้ังนายจางและลูกจาง และการเบิกจายสวัสดิการจากระบบประกันสังคมจะดําเนินการโดยกลุม
หนวยงานรับผิดชอบ อาทิ National office for family allowances (RKW–O , Fund for 
accidents at work (FAO–FAT) , National office for annual vacation (RJV–ONVA) เปนตน  

อัตราเงินสมทบ 
นายจางจายเงินสมทบรอยละ 8.86 สวนลูกจางจายเงินสมทบรอย

ละ 7.50 รวมสองฝายเปนรอยละ 16.36 รัฐบาลจายเงินสมทบเปนรายป 
2)  กลุมผูประกอบการสวนตัว 

กลุมผูประกอบการสวนตัวจะเขาระบบการประกันสังคมใน 5 กรณี 
คือ การ รักษาพยาบาล การขาดสมรรถภาพในการทํางานหรือทุพพลภาพ คลอดบุตร สวัสดิการ
ครอบครัว กรณีชราภาพ และการลมละลาย โดยกลุมบุคคลดังกลาวจะตองจายเงินสมทบใหแก
สํานักงานการประกันสังคมแหงชาติ (National Office for Social Security–RSZ–ONSS) อัตราเงิน
สมทบจะข้ึนอยูกับรายได ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4  นายจางและลูกจางจายเงินสมทบประกันสังคมเบลเยียม 
 

Sector Employee 
Contribution(%) 

Employer’s 
Contribution(%) 

Total(%) 

1. Sickness and invalidity    
- medical care 3.55 3.80 7.35 
- invalidity benefits 1.15 2.35 3.50 
2. Unemployment 0.87 1.46 2.33 
3. Pensions 7.50 8.86 16.36 
4. Family benefits 0.00 7.00 7.00 
5. Accidents at work 0.00 0.30 0.30 
6. Professional disease 0.00 1.10 1.10 
Total(“global contribution”) 13.07  24.87 37.94 
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3)  กลุมขาราชการ 
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
(1) กลุมขาราชการท่ีอยูในองคกรทองถ่ิน ซึ่งจะข้ึนอยูกับสํานักงาน 

ประกันสังคมทองถ่ิน โดยกลุมขาราชการดังกลาวจะจายเงินสมทบประกันดานการเจ็บปวยและพิการ 
สําหรับอัตราเงินสมทบมีอัตราสวน ขาราชการทองถ่ินจะตองจายรอยละ 3.55 หนวยงานทองถ่ินจาย
รอยละ 3.80 

(2) ฝายบริหารหนวยงานตนสังกัดจะเปนผูรับผิดชอบการจัดเก็บ
เงินสมทบและการเบิกจายสวัสดิการโดยจะเก็บเงินสมทบในอัตราสวนขาราชการจะตองจายรอยละ 
7.5 ของรายไดสวนหนวยตนสังกัดจะจายเงินสมทบรอยละ 3.85  

3.3.2.2 การประกันรายไดผูสูงอายุ (income guarantee for the elderly)  
เริ่มมีผลใชแกบุคคลท้ังหญิงและชายท่ีมีอายุต้ังแต 63 ปข้ึนไป อยางไรก็

ตาม ต้ังแตเดือนมกราคม ป 2549 (ค.ศ. 2006) ขยายใหแกผูมีอายุต้ังแต 64 ปข้ึนไป และในเดือน
มกราคม ป 2552 (ค.ศ. 2009) เริ่มใหผูท่ีมีอายุต้ังแต 65 ปข้ึนไป  

สรุประบบประกันสังคมเบลเยี่ยมกฎหมายฉบับแรก กฎหมายชราภาพ ป 
พ.ศ. 2443 กฎหมายทุพพลภาพ ป 2487 กฎหมายฉบับปจจุบัน บํานาญชราภาพและบํานาญทายาท
ผูเสียชีวิต ป 2510 และประกันรายได ป2544 ชนิดของเปนโครงการกองทุนประกันสังคม ใหความ
คุมครองผูมีงานทํา ผูประกอบอาชีพอิสระและขาราชการ 

อัตราเงินสมทบ ผูประกันตนจายรอยละ 7.5 ของรายไดนายจางจายรอย
ละ 8.86 ของรายได รัฐบาล สนับสนุนเปนรายป 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ อายุ 65 ป และเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 
45 ป เกษียณกอนกําหนดอายุ 61 ป และสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 39 ป (มีกําหนดปรับเพิ่ม
เปน 62 ป และสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 40 ป ภายในป 2559)  

สิทธิรับเงินบํานาญกอนกําหนด และประกันบํานาญข้ันตํ่าสําหรับ
ผูสูงอายุ 65 ปข้ึนไปท่ีมีรายไดไมเกิน 1,000 ยูโร กรณีอยูคนเดียว และไมเกิน 625 ยูโร กรณีอยูกับ
ครอบครัว สําหรับ ผูสูญเสียรายไดในการทํางานไมนอยกวา 66.7% ของรายไดท่ีเคยไดรับไมนอยกวา 
12 เดือน เคยเปนผูประกันตนมาแลวไมนอยกวา 2 ไตรมาสกอนไตรมาสท่ีเริ่มทุพพลภาพ และปกติ
เคยทํางานไมนอยกวา 38 ช่ัวโมงตอสัปดาห ประโยชนทดแทนบํานาญชราภาพ ไดรับรอยละ 60 ของ
รายไดเฉล่ีย มีการกําหนดอัตราบํานาญข้ันตํ่า 13,480.03 ยูโร สําหรับคนโสด 16,844.72 ยูโร สําหรับ
ผูท่ีมีคูสมรส บํานาญบางสวนลดลงตามจํานวนปท่ีสงเงินสมทบไมครบตามกําหนด และปรับประโยชน
ทดแทนตามดัชนีราคาสินคา 
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3.4  ระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด (Sociale Verzerkeringsbank–SVB)  
ระบบความมั่นคงทางสังคมของเนเธอรแลนด ครอบคลุมผูท่ีพํานักอาศัยและทํางานใน

ประเทศทุกคน โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ คือ กระทรวงกิจการและความมั่นคงทางสังคม 1 6

17 (Ministry 
of Social Affairs and Employment) กํากับดูแลสํานักงานประกันสังคมเปนรูปแบบธนาคาร
ประกันสังคม (Social Insurance Bank (SVB) กํากับดูแลเกี่ยวกับ บํานาญชราภาพ (AOW) บํานาญ
สําหรับผูอยูในอุปการะ (ANW) และประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร (AKW) (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5  ระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด 
 

พระราชบัญญัติ 
จํานวนผูรับประโยชนทดแทน (คน)  

เนเธอรแลนด 
 (ขอมูลเดือนม.ค. 57)  

ตางประเทศ 
 (ขอมูลเดือนม.ค. 57)  

ในประเทศไทย 
 (ขอมูลเดือนส.ค. 57)  

บํานาญชราภาพ (AOW)  3,212,080 321,727 1,260 คน / €1,114,608 
บํานาญสาํหรับผูอยูในอุปการะ 
(Anw)  52,283 4,573 18 คน / €11,263 
ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะห
บุตร (AKW)  3,409,632 45,836 330 คน / €45,581 
ความชวยเหลือทางสังคม 40,462 – – 
พรบ. การสงกลับประเทศ 
(Remigration Act)  – 12,952 – 
ท่ีมา: กองนโยบายและแผน สํานักงานประกันสังคม, ระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด 2558 
 

3.4.1  สํานักงานประกันสังคมเนเธอรแลนด (Social Insurance Bank–SVB)  
สํานักงานใหญของ SVB ต้ังอยูท่ีเมืองอัมสเทลวีน (Amstelveen) หรืออัมเตอรดัม 

ประกอบดวยสํานักงานภูมิภาค 9 แหง และมีลูกจางจํานวนท้ังส้ิน 3,000 คน ปจจุบัน SVB 
ดําเนินงานภายใตโครงการการประกันแหงชาติ (National Insurance Scheme)  

3.4.1.1  ภาษี เงินสมทบ และการจายประโยชนทดแทน 
สํานักงานสรรพากร (Tax authorities) เปนผูรับผิดชอบเก็บเงินสมทบ

จากภาษีและเงินสมทบ ในสวนของลูกจาง นายจางจะเปนผูหักภาษีและเงินสมทบของลูกจางจาก
เงินเดือน ตามกฎหมาย และจายใหสํานักงานสรรพากร สวนผูประกอบอาชีพอิสระ จะมีการประเมิน
ภาษีใน ชวงปลายปงบประมาณ ซึ่งภาษีและเงินสมทบจะถูกสงไปยังกระทรวงการคลัง (treasury) 
จากนั้น SVB จะไดรับเงินรายเดือน หรือรายไตรมาส สําหรับจายบํานาญ และประโยชนทดแทนกรณี
สงเคราะหบุตร  
 
  

                                                 
17

 กองนโยบายและแผนงาน สํานักงานประกันสังคม, รายงานการศึกษาดูงานราชอาณาจักรเนเธอรแลนด, 2558. 
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ตารางท่ี 6  การจัดเก็บเงินสมทบ 
 

 
ท่ีมา: กองนโยบายและแผน สํานักงานประกันสังคม, ระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด 2558 
 

3.4.1.2  วิธีการคํานวณบํานาญและจายบํานาญ  อายุการประกัน ต้ังแต 15–65 
ป (ระยะเวลาการประกัน เทากับ 50 ป) จะไดรับบํานาญเต็มจํานวน ระยะเวลาการประกัน 1 ป 
เทากับ รอยละ2 ดังนั้น หากมีระยะเวลา การประกัน 50 ป คูณ รอยละ 2 เทากับรอยละ 100 

บํานาญคิดเปนอัตราเดียว (ข้ึนอยูกับระยะเวลาการสงเงินสมทบเทานั้น) 
โดยไมมีความเกี่ยวของกับการจายเงินสมทบหรือจํานวนบํานาญ และกรณีเมื่อผูประกันตนมีรายได
เทานั้นจึงจะตองจายเงินสมทบ ท้ังนี้  จํานวนบํานาญจะข้ึนอยูกับคาจางข้ันตํ่าตามกฎหมาย
เนเธอรแลนดจัดระบบประกันสังคมและการจายบํานาญเปนการจายตามสถานะการอยูอาศัยดังนี้ 

 
ตารางท่ี 7  รายการจายบํานาญตามสถานการณอยูอาศัย 
 

สถานะ รอยละของบํานาญ จํานวน (ยูโร) 
โสด/ไมไดแตงงาน  
บิดาหรือมารดาหมาย  
อาศัยอยูรวมกัน  
อาศัยอยูรวมกัน 

70  
90  
50  

100 

1,087 
1,369 

751 
1,477 

ท่ีมา: กองนโยบายและแผน สํานักงานประกันสังคม, ระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด 2558 
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ตารางท่ี 8  ระบบประกันสังคมกรณีชราภาพ (บํานาญชราภาพ) แบงเปน 3 เสา (pillars) 
 

โครงการ ผูรับผิดชอบ วิธีการ หนวยงานปฏิบัติ 
pillar 1 โครงการบํานาญของรัฐบาล 
 (public pension scheme, (AOW) 

รัฐบาล Pay as you go SVB 

pillar 2 โครงการบํานาญอาชีพ 
 (professionals pension Scheme) 

นายจาง/ลูกจาง จายจากเงินกองทุน บริษัทประกันเงิน 
บํานาญชราภาพ 

pillar 3 การออมเงินภาคเอกชน 
 (private savings investments) 

สวนบุคคล เครดิตภาษี  
(หัก ณ ท่ีจาย) 

สวนบุคคล 

 
3.4.1.3  การบริหารความเส่ียงในการจายประโยชนทดแทน 

 ในแตละป SVB จะทําการสุมตรวจสอบลูกคาวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ท่ีกําหนด โดยเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสอบ เชน การสํารวจและตรวจสอบรายได การแลกเปล่ียน
ขอมูลเกี่ยวกับรายไดกับสรรพากรการมอบหมายเจาหนาท่ีตรวจสอบการฉอโกง เชน ตรวจสอบการ
อยูอาศัยกับหนวยงานท่ีดูแลทะเบียนบาน เปนตนหากพบวามีการกระทําผิด ลูกคาจะถูกปรับซึ่งมี
อัตราสูง รวมท้ังมีบทลงโทษทางกฎหมายตอไป SVB มีหนวยงานตรวจสอบ (International 
Verification Unit: IVU) ซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานตามความตกลงดานการ
ประกันสังคมระหวางเนเธอรแลนดและประเทศคูสัญญา 

3.4.1.4  อายุเกษียณตามพระราชบัญญัติเงินบํานาญแหงชาติ 
 

ตารางท่ี 9  อายุเกษียณตามพระราชบัญญัติเงินบํานาญแหงชาติ 
 
วัน เดือน ปเกิด  ปท่ีเร่ิมตนจายเงินบํานาญ อายุรับเงินบาํนาญ 
กอน 1 มกราคม 2491 (1948)  2555 (2012) 65 
1 มกราคม 2491–30 พฤศจิกายน 2491 2556 (2013) 65 + 1 เดือน 
1 ธันวาคม 2491–31 ตุลาคม 2492 2557 (2014) 65 + 2 เดือน 
1 พฤศจิกายน 2492–30 กันยายน 2493 2557 (2015) 65 + 3 เดือน 
1 ตุลาคม 2493–30 มิถุนายน 2494 2559 (2016)  65 + 6 เดือน 
1 กรกฎาคม 2494–30 มีนาคม 2495 2560 (2017)  65+ 9 เดือน 
1 เมษายน 2495–31 ธันวาคม 2495 2561 (2018)  66 
1 มกราคม 2496–31 สิงหาคม 2496 2562 (2019)  66 + 4 เดือน 
1 กันยายน 2496–30 เมษายน 2497 2563 (2020)  66 + 8 เดือน 
1 พฤษภาคม 2497–31 ธันวาคม 2497 2564 (2021)  67 
ท่ีมา: กองนโยบายและแผน สํานักงานประกันสังคม, ระบบประกันสังคมเนเธอรแลนด 2558 
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อายุเกษียณตามพระราชบัญญัติเงินบํานาญแหงชาติต้ังแตผู ท่ีเกิด 1 
มกราคม 2591 ท่ีเริ่มตนจายบํานาญ 2555 หลังจากนั้น 1 มกราคม 2593–30 พฤศจิกายน 2593 
อายุรับบํานาญ 65 บวก 1 เดือน เปนตน (แผนภูมิท่ี 11) 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 12  เนเธอรแลนดขยายอายุ 
 

3.4.2 สรุประบบประกันสังคมเนเธอรแลนด  
ชนิดของโครงการเปนกองทุนประกันสังคมใหความคุมครองประชากรทุกคนท่ี

พํานักและทํางานอยูในประเทศอัตราเงินสมทบผูประกันตนกรณีชราภาพจายบํานาญรอยละ 17.9 
ของรายได รายไดสูงสุดท่ีใชคํานวณเงินสมทบสูงสุดไมเกิน 33,363 ยูโร รัฐบาลสนับสนุนบางสวน 

ผูประกอบอาชีพอิสระ กรณีชราภาพจายรอยละ 17.9 ของรายได กรณีเสียชีวิต 
จาย 0.6 ของรายได รายไดสูงสุดท่ีใชคํานวณเงินสมทบสูงสุดไมเกิน 33,363 ยูโร 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ บํานาญชราภาพอายุ 65 ป 2 เดือน (มีกําหนดเพิ่มเปน 67 ป
ภายในป 2566) และพํานักอยูในเนเธอรแลนดหรือทํางานอยูในเนเธอรแลนด ต้ังแตอายุ 15 ป (มี
กําหนดเพิ่มเปน 17 ปภายในป 2566) และไมจําเปนตองเกษียณอายุจากงาน ผูท่ีอยูรวมกันฉันสามี
ภรรยาอายุเกิน 65 ปท้ังคูจะไดรับบํานาญแบบคูสมรส หากคนหนึ่งอายุไมถึง 65 ป แตมีรายไดไมถึง
เกณฑท่ีกําหนดจะไดรับเงินชวยเหลือ  

ประโยชนทดแทนบํานาญชราภาพ คนโสดจะไดรับบํานาญ 1,099.37 ยูโร ตอเดือน 
คูสมรสท่ีมีสิทธิรับบํานาญท้ังคูจะไดรับคนละ 759.53 ยูโรตอเดือน แมหรือพอเล้ียงเด่ียว ท่ีตองดูแล
บุตรอายุไมเกิน 18 ป จะไดรับบํานาญเพิ่มเปน 1,387.32 ยูโรตอเดือน หากสงเงินสมทบมาไมถึง 40 
ป บํานาญจะลดลง ปรับประโยชนทดแทนปละ 2 ครั้ง ข้ึนอยูกับการเปล่ียนไปของคาจางข้ันตํ่าตาม
กฎหมาย 
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3.5  ผลการศึกษา  
การศึกษานี้ใชระเบียบวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) เปนการศึกษาเชิง

คุณภาพ (qualitative research) คนควาจากเอกสารโดยการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (secondary 
data) จากขอมูลระบบประกันสังคมกรณีชราภาพในประเทศเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด กับ
ไทย โดยเปรียบเทียบ วิเคราะหขอมูลของตางประเทศกับไทย ในประเด็นดังนี้ 

1) การวิเคราะหขอมูลกองทุนประกันสังคมไทย 
2) การวิเคราะหเปรียบเทียบภาพรวมระบบประกันสังคมกรณีชราภาพตางประเทศกับไทย 

(1) ชนิดของโครงการและความคุมครอง ท่ีมาของเงินกองทุน การบริหารโครงการ 
(2) เงื่อนไขในการกอใหเกิดสิทธิ วิธีการจัดเก็บเงินสมทบ ระยะเวลาการนําสง เงิน

สมทบกอนเกษียณ อัตราเงินสมทบ  
(3) ระบบการเงินและแบบแผนบํานาญชราภาพ 
(4) สิทธิประโยชน ประกอบดวยการกําหนดอายุของการเกษียณ เงื่อนไข ในการ

กอใหเกิดสิทธิรับบํานาญ 
3.5.1  บทวิเคราะหกองทุนประกันสังคมไทย  

3.5.1.1 สถานะการณกองทุนประกันสังคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
กองทุนมีเงินสะสม 1,170 ลานลานบาทคิดเปนรอยละ 9.83 ของ GDP 

เงินกองทุนประกันสังคมสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กองทุนประกันสังคมมีเงินกองทุน
สะสม 1.327 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 10.94 ของ GDP ตามแผนภูมิ 7 GDP เพิ่มข้ึน 1.11 
สํานักงานประกันสังคมไดจัดแบงสัดสวนเงินกองทุนประกันสังคมสะสม เปน 4 สวน คือ  

1) เงินกองทุนสะสม 4 กรณี เพื่อจายประโยชนทดแทนสําหรับ
ผูประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 กรณีเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย มีจํานวน 54,444 
ลานบาท  

2) เงินกองทุนสะสม 2 กรณี เพื่อจายประโยชนทดแทนสําหรับ
ผูประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 กรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ จํานวน 1,142,323 ลาน
บาท  

3) เงินกองทุนสะสม 1 กรณี เพื่อจายประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
ผูประกันตนมาตรา33 เทานั้น มีจํานวน 102,083 ลานบาท  

4) เงินกองทุนสะสมเพื่อจายประโยชนทดแทนผูประกันตนมาตรา 40 
จํานวน 4,028 ลานบาท การนําเงินออมลงทุนใหเกิดดอกผลขอมูลสัดสวนการลงทุน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2557 สปส. ลงทุนท้ังส้ิน 1,251,859 ลานบาท ในหลักทรัพยท่ีมั่นคงสูง รอยละ 79 แบงเปน 
ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รอยละ 66.76 หรือ 835,758 ลาน
บาท พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลังคํ้าประกัน) รอยละ 7.73 หรือ 96,792 ลานบาท และ
หุนกูเอกชนรอยละ 4.17 หรือ 52,260 ลานบาท นอกจากนี้ สปส. ยังลงทุนในหลักทรัพยเส่ียงรอยละ 
21 แบงเปน ตราสารหนี้อื่นๆ รอยละ 4.95 หรือ 61,954 ลานบาท หนวยลงทุน (กองทุนอสังหาฯ–
และกองทุนตางประเทศ) รอยละ 4.17 หรือ 52,190 ลานบาท และเงินฝากธนาคาร (ไมคํ้าประกัน) 
รอยละ 3.15 หรือ 39,392 ลานบาท ดูในแผนภูมิท่ี 8  
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3.5.1.2  รายได–คาใชจายกองทุนประกันสังคม 
รายไดของกองทุนประกันสังคมในป 2557 มีจํานวนท้ังส้ิน 222,737.78 

ลานบาท รายไดสวนใหญรอยละ77.97 เปนรายไดจากเงินสมทบ รอยละ 16.71 เปนรายไดจาก
ดอกเบ้ีย และรอยละ 5.32 เปนรายไดอื่นๆ ในขณะท่ีกองทุนประกันสังคมมีคาใชจายท้ังส้ิน 
66,843.83 ลานบาท ประกอบดวย คาใชจายประโยชนทดแทน รอยละ 91.92 คาใชจายเพื่อการ
บริหารสํานักงาน รอยละ 7.61 และคาใชจายอื่นๆ รอยละ 0.47 ท้ังนี้ กองทุนมีรายไดสูงกวาคาใชจาย 
เปนเงิน 155,893.95 ลานบาท หากหักสํารองประมาณการหนี้สินประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ 
ออกกองทุนประกันสังคมมีรายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิเปนเงิน 42,840.71 ลานบาท ซึ่งอัตรา
คาใชจายตอรายไดของป 2557 คิดเปนรอยละ 30.01 สูงกวาป 2556 ท่ีมีอัตราคาใชจาย ตอรายได 
คิดเปนรอยละ 34.32 

จากการประเมินสถานะกองทุนประกันสังคมเบ้ืองตนโดยโมเดลทาง
คณิตศาสตรประกันภัยขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) หรือท่ีเรียกวา “ILO–PEN” พบวา
กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพมีแนวโนมท่ีจะขาดเสถียรภาพในป พ.ศ. 2587 กองทุนจะมีอายุ
ประมาณ 30 ป หลังจากมีการจายเงินบํานาญ สอดคลองกับการวิเคราะหทางดานคณิตศาสตร
ประกันภัยเพื่อประเมินสถานะกองทุนชราภาพตามสมมุติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัยไดใช
โปรแกรมการคํานวณซึ่งดําเนินการรวมกับสํานักงานประกันสังคมกับ Mr.Jonh C. Wilkin18 คํานวณ
เงินกองทุนชราภาพเปนระยะเวลา 75 ป ต้ังแตป 2541 ซึ่งเปนปแรกของการดําเนินโครงการประกัน
ชราภาพจนถึงป 2615 ภายใต แบบแผนกําหนดประโยชนทดแทน (defined benefit plan) โดย
เลือกใชอัตราเงินสมทบรวมรอยละ 6 ของคาจาง อัตราบํานาญรอยละ 20 ของคาจางเฉล่ีย 5 ป
สุดทายและเพิ่มอีกรอยละ 1 ตอปตามจํานวนท่ีจายเงินสมทบเกิน 15 ปและมีคาใชจายในการบริหาร
กองทุนชราภาพรอยละ 7 ของเงินสมทบตามเงื่อนไขในการเกิดสิทธิรับบํานาญชราภาพจายเงินสมทบ
ไมตํ่ากวา 15 ปและวิเคราะหเปรียบเทียบท่ีอายุผูรับชราภาพท่ี 55 ปและ 60 ป สําหรับผูท่ีไมเปนไป
ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิบํานาญใหไดรับบําเหน็จชราภาพในรูปเงินกอน (lump sum) พรอมดอกผล
จากการลงทุน ในการประเมินสถานะเงินกองทุนชราภาพเพื่อกําหนดอัตราเงินสมทบท่ีสอดคลอง กับ
อัตราประโยชนทดแทนท่ีกําหนดไว ตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยจะรักษาอัตราสวนของ
กองทุน (fund ratio) ท่ีรอยละ 500 หรือสํารองเงินไว 5 เทาของคาใชจายในปถัดไป 

3.5.1.3  ผลการศึกษาสถานการณกองทุนในปจจุบัน  
ในป 2541 ซึ่งเปนปแรกท่ีดําเนินการประกันสังคมกรณีชราภาพจะมี

รายรับจากเงินสมทบและดอกผลจาการลงทุนรวมเปนเงิน 27,158 ลานบาทมีการจายประโยชน
ทดแทนในรูปแบบเงินกอนและคาใชจายในการบริหารเปนเงิน 3,684 ลานบาท fund ratio อยูท่ีรอย
ละ 553 และรายรับกองทุนสูงข้ึนเรื่อยๆ เมื่อดําเนินการไปถึงป 2578 รายจายเริ่มสูงกวารายรับแต
กองทุนยังคงมีเงินสะสมอยู สามารถจายบํานาญไดถึงป 2580 fund ratio อยูท่ี 500 และจายบํานาญ
ตอไปไดจนถึงป 2587 กองทุนจึงประสบกับภาวะขาดดุลตามตารางท่ี 10 และแผนภูมิท่ี 14 ฉะนั้น
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 นักคณิตศาสตรประกันภัยธนาคารโลก, เอกสารแสดงขอคิดเห็นในฐานะท่ีปรึกษาดานคณิตศาสตรประกันภัยของ
ธนาคารโลก, กรุงเทพมหานคร, 2539. 
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การกําหนดใหอายุเกษียณกรณีชราภาพ 55 ปใหเปนไปตามหลักการทางคณิตศาสตรประกันภัยอัตรา
เงินสมทบท่ีสอดคลองกับอัตราบํานาญท่ีกําหนดไวควรเปนรอยละ 10.02 จึงจะสามารถรักษาสถานะ
ของกองทุนไวไดตลอดชวงเวลาท่ีวิเคราะห (75 ป) ซึ่งหากกําหนดเพิ่มข้ึนกอนป 2581 เพื่อรักษา 
fund ratio ท่ีระดับรอยละ50019  ในป 2556 กองวิจัยและพัฒนาประมาณการกองทุน(ตารางท่ี 10) 
 
ตารางท่ี 10  การประมาณการกองทุนประกันสังคม ต้ังแต 2014–2046  
 

ป ค.ศ. Billion Baht reserve Million USD 
2014 1,002,104.80 1,002 33,403 
2015 1,120,096.11 1,120 37,337 
2016 1,248,116.47 1,248 41,604 
2017 1,386,742.89 1,387 46,225 
2018 1,537,293.02 1,537 51,243 
2019 1,700,129.95 1,700 56,671 
2020 1,875,650.75 1,876 62,522 
2021 2,063,790.13 2,064 68,793 
2022 2,264,237.35 2,264 75,475 
2023 2,475,930.20 2,476 82,531 
2024 2,697,831.35 2,698 89,928 
2025 2,927,213.89 2,927 97,574 
2026 3,160,851.50 3,161 105,362 
2027 3,395,936.04 3,396 113,198 
2028 3,629,319.42 3,629 120,977 
2029 3,854,408.06 3,854 128,480 
2030 4,065,556.21 4,066 135,519 
2031 4,254,767.02 4,255 141,826 
2032 4,412,399.35 4,412 147,080 
2033 4,529,787.54 4,530 150,993 
2034 4,593,460.47 4,593 153,115 
2035 4,589,553.86 4,590 152,985 
2036 4,504,684.31 4,505 150,156 
2037 4,324,868.72 4,325 144,162 
2038 3,622,417.23 3,622 120,747 
2039 3,063,259.11 3,063 102,109 
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 จอหน ซี. วิลกิน, เรื่องเดียวกัน. 
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ป ค.ศ. Billion Baht reserve Million USD 
2040 2,338,979.43 2,339 77,966 
2041 1,426,644.48 1,427 47,555 
2042 301,278.16 301 10,043 
2043 –1,065,188.75 –1,065 –35,506 
2044 –2,702,589.38 –2,703 –90,086 
2045 –4,642,397.29 –4,642 –154,747 
2046 –6,918,405.15 –6,918 –230,614 
2047 –9,566,493.02 –9,566  
2048 –12,625,499.24 –12,625  
2049 –16,136,833.06 –16,137  
2050 –20,145,525.01 –20,146  
2051 –24,700,893.54 –24,701  
2052 –29,856,447.28 –29,856  
2053 –35,669,144.80 –35,669  
2054 –42,200,477.94 –42,200  
2055 –49,516,646.93 –49,517  
2056 –57,688,404.26 –57,688  
2057 –66,791,086.83 –66,791  
2058 –76,907,400.10 –76,907  
2059 –88,124,165.69 –88,124  
2060 –100,533,689.61 –100,534  

 
ท่ีมา :  กองวิจัยและพัฒนา สํานักงานประกันสังคม ,2556 
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แผนภูมิท่ี 13  ประมาณการกองทุนประกันสังคม ต้ังแต 2014–2046 (หนวยนับ: Billion Baht) 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 14  ประมาณการกองทุนประกันสังคม ต้ังแต 2014–2046 (หนวยนับ: Million USD) 
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3.5.1.4  ผลการศึกษาพบความเส่ียงกรณีชราภาพ 
เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ  
1) ความเส่ียงของการกําหนดอายุเกษียณตํ่า กําหนดอายุเกษียณอยูท่ี 

55 ป  
2) อัตราเงินสมทบตํ่า (รอยละ7ของคาจาง) และระยะเวลาจายเงิน

สมทบส้ันจึงเปนภาระของกองทุนชราภาพในอนาคตเนื่องจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางทาง
ประชากรทําใหกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพมีรายจายสูงขณะท่ีรายรับลดลงเพราะจํานวน
แรงงานนอยลง ตามอัตราเด็กเกิดนอย การเพิ่มข้ึนจํานวนผูรับบํานาญเปนการเพิ่มตนทุนบํานาญสวน
ใหญ และ บํานาญคอนขางตํ่า (รอยละ 20+1.5)  

3) อัตราบํานาญไมสัมพันธกับคาครองชีพ และยังไมมีการปรับบํานาญ
ตามคาครองชีพท่ีเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจเปนความเส่ียงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เพราะ
อัตราเงินเฟอจะลดมูลคาของประโยชนทดแทน  

จากการศึกษาประสบการณกองทุนชราภาพในตางประเทศ ผูเขียน
ประเมินสถานะทางการเงินกรณีชราภาพใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนแกกองทุนประกันสังคม
โดยการไมใหเปนภาระหนักเกินไปสําหรับลูกจาง นายจาง และรัฐบาลเปนเปาหมายหลัก เพราะการ
เก็บเงินสมทบในอัตราสูงอาจเปนภาระหนักและไมยอมรับท้ังลูกจาง นายจาง และการเพิ่มข้ึนของเงิน
สมทบสวนของรัฐบาลเปนการเพิ่มข้ึนตามอัตราเงินสมทบของลูกจาง ยิ่งไปกวานั้นอาจมีผลทําให
ตนทุนของแรงงานสูงข้ึนมากจนเกิดผลเสียในดานการแขงขันกับตางประเทศ แนวทางเพิ่มเสถียรภาพ
ใหกองทุนจึงมีท้ังมาตรการเด่ียว และ มาตรการผสม ทางเลือกคือเพิ่มเงินสมทบในอัตราตํ่าขยับข้ึนที
ละนอย เนื่องจากระบบการเงินสมทบของโครงการเปนอัตราเงินสมทบแบบชวง (scaled premium) 
อัตราเงินสมทบเพิ่มข้ึนเปนข้ันบันได อัตราเงินสมทบจะคํานวณใหเพียงพอสําหรับจายประโยชน
ทดแทนไดในชวงเวลาหนึ่ง ในโครงการท่ีเติบโตเต็มท่ีผลของการใชวิธีการท่ีจะทําใหอัตราเงินสมทบ
เพิ่มข้ึนในแตละชวงเวลาและเงินสะสมกองทุนตองไมลดลง 

ตามแนวคิดของการกําหนดอัตราเงินสมทบมีหลักการวา จะตองไมให
เปนการกระทบกระเทือนตอฐานะทางการเงิน หรือการครองชีพของผูออกเงินสมทบจนกลายเปน
ภาระยุงยากหรือกอใหเกิดความเดือดรอนแตอยางใด ดังนั้นการกําหนดเงินสมทบท่ีจะจายจึงตอง
พยายามใหมีอัตราตํ่าสุดเทาท่ีสามารถจะกระทําไดอยางไรก็ตามในการกําหนดอัตราเงินสมทบยังตอง
คํานึงถึงองคประกอบปจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการจายประโยชนและตอความมั่นคงของ
กองทุน อาทิ การเพิ่มข้ึนของอายุขัยเฉล่ียของประชากร ท่ีสืบเนื่องมาจากความเจริญทางการแพทย 
อัตราการพึ่งพาของผูสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงและความยืนยาวของอายุขัยเฉล่ีย 
สภาวะทางเศรษฐกิจ เชน อัตราเงินเฟอ เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอโครงการประกันกรณี
ชราภาพท้ังส้ิน 

แนวทางทําใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนแกกองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ ดังนี้  

1) การเพิ่มเงินสมทบเปนแนวทางหลักสําคัญท่ีสุดชวยยืดอายุกองทุน
กรณีชราภาพและเปนวิธีการแรกท่ีจําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวน เพราะการเพิ่มเงินสมทบเปน
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การเพิ่มขนาดของกองทุนใหใหญข้ึนและไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนมากข้ึนดวย สวนแนวทาง
เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนนั้น หากลงทุนไดผลตอบแทนเพิ่มข้ึนรอยละ 1 ทําใหเงินกองทุนเพิ่มข้ึน 
10,000 ลานบาท ยืดอายุกองทุน 5–10 ป การหาชองทางการลงทุนท่ีไดผลตอบแทนเพิ่มเปนแนวท้ัง
ท่ีจําเปนแตหนวยลงทุนตองพิจารณาความเส่ียงอยางรอบคอบเพราะการเส่ียงสูงไดรับผลตอบแทนสูง 
(high risk high return)  

2) การขยายอายุท่ีมีสิทธิรับบํานาญและการขยายระยะเวลากอใหเกิด
สิทธิ (จายเงินสมทบ) จากระยะเวลาสงเงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม เทากับกําหนดอายุเกษียณจนถึง 20 
ปจะชวยยืดอายุกองทุนกรณีชราภาพออกไป 5–7 ป ท้ังนี้มีสมมติฐานวาเริ่มตนดําเนินการในป 2563  

3.5.1.5  มาตรการทําใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนกองทุนประกันสังคมกรณี
ชราภาพ  

1) การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพต้ังแตป 2560–2589 
ผูประกันตนเพิ่มข้ึนรอยละ0.25 และสวนของนายจางเพิ่มข้ึนรอยละ 0.15 ทุก 2 ป จนกระท่ังอัตรา
เงินสมทบกรณีชราภาพรวมสองฝายรอยละ 11 สําหรับสวนของผูประกันตนรอยละ5.50 และนายจาง
รอยละ 4.50ในป 2589 หลังจากนั้นกําหนดใหอัตราเงินสมทบคงท่ีในอัตราดังกลาว พบวากองทุนจะมี
อายุถึงป พ.ศ. 2605 หรือประมาณ 46 ป นับจากเริ่มจายบํานาญชราภาพในป 2557 กองทุนมี
เสถียรภาพเพิ่มข้ึนประมาณ 16 ป เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณปจจุบัน ตามตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 แนวทางการสรางเสถียรภาพกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพการเพิ่มเงินสมทบแบบ

ชวง (Scaled Premium) ต้ังแต ป 2560–2589 
 

ป พ.ศ. 
อัตราเงินสมทบ (%)  อัตราเงินสมทบ

รัฐบาล (%) 
รวมเงินสมทบ  
3 ฝาย (%) นายจาง ลูกจาง 

2560–2562 3.15 3.25 1 7.4 
2563–2565 3.3 3.5 1 7.8 
2566–2568 3.45 3.75 1 8.2 
2569–2571 3.6 4 1 8.6 
2572–2574 3.75 4.25 1 9 
2575–2577 3.9 4.5 1 9.4 
2578–2580 4.05 4.75 1 9.8 
2581–2583 4.2 5 1 10.2 
2584–2586 4.35 5.25 1 10.6 
2587–2589 4.5 5.5 1 11 

หมายเหตุ:  เพิ่มอัตราเงินสมทบนายจางรอยละ 0.15 ลูกจางรอยละ 0.25 ทุก 2 ป ต้ังแต ป 2560–
2589 = 29 ป 
  เพ็ญศรี  ไตรรัตน ประเมินผลกระทบแนวทางการสรางความยั่งยืนกองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ  
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2) การขยายอายุท่ีมีสิทธิรับบํานาญเริ่มในป 2563 เริ่มตนขยายอายุ

ออกไป ตอคน ปเกิดละ 6 เดือน จนอายุเกษียณอยูท่ี 60 ป โดยอัตราเงินสมทบคงท่ีอัตราฝายละรอย
ละ 3 (เฉพาะนายจางและลูกจาง) พบวา กองทุนมีอายุถึงป 2594 หรือประมาณ 37 ป นับจากเริ่ม
จายบํานาญชราภาพ (กองทุนมีเสถียรภาพเพิ่มข้ึนประมาณ 7 ป เมื่อเทียบกับสถานการณปจจุบัน) 
โดยเริ่มตนกับผูท่ีเกิดต้ังแต ป 2510เปนตนไป โดยกําหนดต้ังแต มกราคม 2563 และ กําหนดใหอายุ 
55 ปเปนการเกษียณกอนกําหนด 

3) การขยายระยะเวลากอใหเกิดสิทธิ (จายเงินสมทบ) จากระยะเวลาสง 
เงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม เทากับการกําหนดอายุเกษียณจนถึง 20 ปคือเพิ่มอายุเกษียณเปน 56 ป 
กําหนดใหระยะสงเงินสมทบเปน 16 ปเปนตนโดยขยายใหสอดคลองกันระหวางมาตรการ 2 และ 3 
การปรับเพิ่มระยะเวลาการจายเงินสมทบเพื่อเกิดสิทธินั้นอาจจะปรับอยางคอยเปนคอยไปอาทิ เพิ่ม
ระยะเวลา 1 ป ทุก 2 ป  

อยางไรก็ดี อายุเกษียณขณะนี้อายุเฉล่ียของคนไทยเพิ่มสูงข้ึนและยัง
สามารถทํางานไดจึงเพิ่มอายุเกษียณใหสอดคลองกับระยะเวลาเงื่อนไขการเกิดสิทธิรับบํานาญ อาจจะ
กระทบตอกลุมแรงงานท่ีทํางานหนักจึงสมควรกําหนดใหอายุ 55 ปเปนเกษียณกอนกําหนด  

4) สถานการณกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพในอนาคต  
กองทุนประกันสังคมจะประสบปญหาจํานวนวัยแรงงาน มาตรา 33 

ไมเพิ่มข้ึน และคงตัวไปอีกราว 10 ป ทําใหรายรับลดนอยลง แตรายจายเพิ่มมากข้ึน โดยคาดการณ 
ในป 2578 รายรับกับรายจายของกองทุนจะเทากัน และติดลบในป 2587 เนื่องจากมีผูรับบําเหน็จ
และบํานาญชราภาพมีจํานวน 6.3 ลานคน 

3.5.2  การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบประกันสังคมกรณีชราภาพตางประเทศกับไทย 
3.5.2.1  ชนิดของโครงการและความคุมครอง  

โครงการประกันสังคมท้ัง 4ประเทศใหการคุมครองแกลูกจางและผู
ประกอบอาชีพอิสระเชนเดียวกับประเทศไทยแตแตกตางกันในวิธีการคุมครอง สวน 3 ประเทศ
คุมครองประชาชนทุกคนท่ีมีงานทําโดยเฉพาะเบลเยียมกลุมขาราชการอยูในความคุมครองในระบบ
ประกันสังคมดวย 

1) สัดสวนกองทุนประกันสังคมไทยและการคุมครอง  
กองทุนประกันสังคมคุมครองประชากร รอยละ 35.83 ของกําลัง

แรงงานในป 2557 มีจํานวนกําลังแรงงาน 38.030ลานคน หรือรอยละ 19.19 ของประชากรท้ัง
ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมกับจํานวนผูมีงานทํา 38.930 
ลานคน ป 2556เปนสัดสวนคงท่ีเทากับป 2556 คือรอยละ 19.19 เดนมารกคุมครองประชากรไดรอย
ละ 85 ในป 2014 หากเปรียบเทียบกับกลุมประเทศใน OECD ในป 2555คุมครองประชากรได
มากกวา ไทย 6 อับดับ โดยสัดสวนความคุมครองของไทยรอยละ 23 ของกําลังแรงงานแตคุมครองได
มากกวาเวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย รอยละ 21 , รอยละ 11 และ รอยละ 10 ตามลําดับ แต
นอยกวา ฟลลิปนสจีน และมาเลเซีย (แผนภูมิท่ี 15) 
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แผนภูมิท่ี 15  ความครอบคลุมของกองทุนบํานาญภาคบังคับแรงงานภาคเอกชน ป 2555 
 

จากผลสํารวจของ Allianz ไดจัดทําดัชนีวายั่งยืนของระบบบํานาญ
จากผลสํารวจของ Allianz ท่ีไดจัดทําดัชนีความยั่งยืนของระบบบํานาญ (The Allianz Pension 
Sustainability Index)20 ประเทศไทยถูกจัดใหอยูในอันดับท่ีตํ่าท่ีสุดของเอเชียและของโลกจาก
ประเทศท่ี Allianz ทําการสํารวจท้ังหมด 50 ประเทศ (แผนภูมิท่ี 16) เนื่องจากปจจัยสําคัญประการ
หนึ่งคือความครอบคลุมแรงงานของระบบบํานาญเอกชนภาคบังคับอยูในระดับตํ่าเพียงรอยละ 23 
ของแรงงานท้ังหมดในป 2556 เทียบกับคาเฉล่ียประเทศในกลุม OECD จํานวน 34 ประเทศ มี
สัดสวนถึงรอยละ 86 ของจํานวนแรงงานท้ังหมด  
 

                                                 
20

 ฝายวิจัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, เรื่องเดียวกัน. 
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แผนภูมิท่ี 16  Allianz 2014 Pension Sustainability Index 
หมายเหตุ: ดัชนีนี้มีคาระหวาง 1–10 1 หมายถึง ความจําเปนเรงดวนในการปฏิรูประบบบํานาญ 10 
หมายถึง ความจําเปนนอยในการปฏิรูประบบบํานาญ 
ท่ีมา: ฝายวิจัย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2557 
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2) ท่ีมาของเงินกองทุน 
มีความคลายกันท้ัง ไทย เบลเยียม เปนการรวมสมทบระหวาง 

นายจาง ลูกจาง และรัฐบาล เปนระบบไตรภาคีโดยเบลเยียมเปนการจายเงินสมทบระหวางนายจาง
จายเงินสมทบสูงกวาลูกจางและรัฐบาลสนับสนุนเปนรายป แตเนเธอรแลนดและเดนมารกเปนระบบ
ทวิภาคีมีลูกจางจายเงินสมทบและรัฐบาลสนับสนุนบางสวน สวนเดนมารกนายจางจางจายเงินสมทบ
กับลูกจางท้ัง 4 ประเทศเปนระบบประกันสังคมและจัดกองทุนประกันสังคมไวในเสาหลักท่ี 1 (pillar 
1) และจัดระบบบํานาญเปนบํานาญหลายช้ัน (multi pillar)  

3) การดําเนินโครงการประกันสังคม  
รูปแบบบริหาร 
(1)  รูปแบบการบริหาร เดนมารกจัดต้ังเปนหนวยงานแบบองคกร

อิสระ แบบบรรษัท (corporate body) สวน เนเธอรแลนดจัดต้ังเปนธนาคารประกันสังคมอาจเปน
เพราะแนวคิดวาการประกันสังคมเปนท้ังสังคมและการเงินนั่นเอง สวน เบลเยียมหลักการสําคัญของ
ระบบการประกันสังคมเบลเยียมอยูพื้นฐานของหลักการความเปนหนึ่งเดียวกัน (solidarity) และ
จัดต้ังสํานักงานประกันสังคมแหงชาติ (National Office for Social Security) สวนไทยใชแนวคิดรัฐ
ชวยเหลือในการจัดสวัสดิการภาคบังคับใหแกแรงงานและเปนหนวยงานราชการบริหารงานกองทุน
ประกันสังคมคือสํานักงานประกันสังคมภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงแรงงาน 

(2) เบลเยียมจัดต้ังหนวยงานแยกเปนหนวยบริหารเปนเอกเทศ 
เชนหนวยงานบริหารงานบํานาญช่ือ National Pension Office (RVP–ONP) , หรือหนวยงาน
บริหารงานเพื่อเงินสนับสนุนการพักรอนผูสูงอายุ (National office for annual vacation (RJV–
ONVA)) เปนตน เบลเยียมใหเงินสนับสนุนใหผูสูงอายุท่ีพักรอนเดินทางไปพักผอนหรือทองเท่ียวตาม
อัตราท่ีกําหนดเพื่อใหผูสูงอายุสุขภาพดีมีการจัดต้ังหนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ สวนอีก 3 ประเทศ
ไมไดจัดใหบริการแตอยางใด 

3.5.2.2  เงื่อนไขในการกอใหเกิดสิทธิ ระยะเวลาการนําสงเงินสมทบกอนเกษียณ 
วิธีการจัดเก็บอัตราเงินสมทบไทยจัดเก็บเงินสมทบโดยสํานักงาน

ประกันสังคม สวนเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนดมีการจัดเก็บเงินสมทบโดยหนวยงานสรรพากร 
อาจเปนเพราะวาฐานขอมูลลูกจางนายจางอยูในฐานขอมูลเสียภาษีอยูแลวการจัดเก็บเงินผาน
กรมสรรพากรจึงสะดวก สวนกรณีประเทศไทยสํานักงานประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบเพราะ
ผูประกันตนจํานวนมากกวารอยละ 40 มีรายไดไมถึงอัตราข้ันตํ่าท่ีตองเสียภาษี ผูประกันตนจึงไมมีช่ือ
ในฐานขอมูลบุคคลท่ีตองเสียภาษี 

1) อัตราเงินสมทบ 
อัตราเงินไทยตํ่าสุดในขณะท่ีเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด

กําหนดอัตราเงินสมทบในอัตราสูงกวาไทยในสัดสวน มากกวา 2 เทาของอัตราเงินสมทบของไทย 
2) ระยะเวลาการสงเงินสมทบของไทยกําหนดไวตํ่าสุด 15 ป สวนอีก 3 

ประเทศกําหนดระยะเวลาสงเงินสมทบ 40 ปข้ึนไป 
3.5.2.3  ระบบการเงินและแบบแผนบํานาญชราภาพ 
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เดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด เดิมใชระบบการเงินบํานาญแบบไดมา
จายไป (PAYG) และท้ัง 3 ประเทศประสบปญหาการเปล่ียนโครงสรางประชากรและปญหาทางการ
เงินมากอนไดปฏิรูประบบบํานาญท่ีใชในปจจุบันเชนเดียวกับ เนเธอรแลนด เบลเยียมใชแผนบํานาญ
ชราภาพแบบกําหนดประโยชนทดแทน เปนแผนท่ีมีการกําหนดระดับประโยชนทดแทนไวลวงหนา
แนนอน เพื่อใหสมาชิกมีรายไดเพียงพอในการดํารงชีพหลังเกษียณไมตํ่ากวามาตรฐานข้ันตํ่าของ
อนุสัญญาความมั่นคงขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ฉบับท่ี 102 กําหนดข้ันตํ่ารอยละ 
40 ของคาจางกอนเกษียณ ตอมาเดนมารกจัดทําโครงการบํานาญเสริมหรือกองทุนบํานาญ ATP เปน
ระบบบํานาญแบบกําหนดเงินสมทบและ ใชแบบแผนการเงินสะสมเต็มจํานวน  

ไทยใชแบบแผนบํานาญแบบกําหนดประโยชนทดแทนแตใชระบบ
การเงินแบบสะสมเงินสํารองบางสวน เพราะอัตราเงินสมทบภายใตระบบนี้ถูกกําหนดข้ึนเพื่อให
เพียงพอกับคาใชจายในชวงระยะเวลาหนึ่งท่ีตองการในอนาคต เชน 20 ป อัตราเงินสมทบภายใต
ระบบนี้ถูกกําหนดข้ึนในชวงแรกจะอยูระหวางเงินสมทบภายใตระบบ PAYG และระบบ fully 
funded และจะปรับเงินสมทบเพิ่มสูงข้ึน (scaled premium) ตามชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมเปนผล
ใหกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมมากข้ึนดวยทําใหกองทุนมีเสถียรภาพ  

อัตราเงินสมทบเนเธอรแลนด ลูกจางจายมากท่ีสุด รองลงมาเปน 
เดนมารก เบลเยียมและไทยอัตราเงินสมทบตํ่าสุด ลูกจางสงเงินสมทบฝายละรอยละ 3 สวนรัฐบาลสง
เงินสมทบรอยละ 1 กรณีชราภาพและสงเคราะหบุตร  

3.5.6.4  สิทธิประโยชน  
1) การกําหนดอายุเกษียณไทยตํ่าสุด และไมมีเกษียณกอนกําหนด 

(early retired) ในขณะท่ีอายุขัยของคนไทยสูงข้ึน สวนเดนมารกกําหนดอายุเกษียณขยายอายุจาก 
65 ป เปน 67 ป อายุเกษียณ 66 ป เพิ่มเปนมากกวา 67 ปในระหวางป 2024 จนถึงป 2025 สําหรับ 
ผูท่ีเกิดหลังป 1962 อายุเกษียณเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนตามอายุเฉล่ีย การคาดหมายซึ่งอายุหลังเกษียณจะ
อยูท่ี 64.5 ป เนเธอรแลนดกําหนดอายุเกษียณเปน 65 ป 2 เดือน (มีกําหนดเพิ่มเปน 67 ปภายในป 
2566) สําหรับเบลเยียมกําหนดอายุเกษียณ 65 ปนับวาเปนการขยายอายุเกษียณท่ีใกลเคียงกัน และ
เพิ่มอายุเกษียณกอนกําหนดมากข้ึน 2 ปดวย การเกษียณกอนกําหนดปรับจากอายุ 60 ปเปน 62 ป
เปนการปรับแบบขยับอายุทีละนอย ท้ัง 3 ประเทศท่ีศึกษามีหนวยงานระดับทองถ่ินจายบํานาญแต
ของไทยเปนมีหนวยงานในสวนกลางและราชการภูมิภาคเปนผูจายประโยชนทดแทน โดยท้ัง 4 
ประเทศจายผานธนาคารทุกประเทศท้ังหมด 

2) ระยะเวลากอนใหเกิดสิทธิบํานาญ  
เดนมารก เนเธอรแลนด เบลเยียมมีระยะเวลากอใหเกิดสิทธิบํานาญ

ตองสงเงินสมทบมาแลวต้ังแต 39–45 ปสวนไทยกําหนดไวตํ่าสุดคือ 15 ป 
นอกจากนั้น เนเธอรแลนด เดนมารก เบลเยียม การจายบํานาญจะ

พิจารณาสถานะการอยูอาศัยดวย ซึ่งจํานวนท่ีไดรับจะแตกตางกันระหวางผูรับบํานาญมีสถานะภาพ
โสด/ไมไดแตงงาน บํานาญท่ีไดรับรอยละ 70 หรืออาศัยอยูรวมกันเปนผูรับบํานาญท้ังสองคนไดรับ
บํานาญรอยละ 100 เปนตน แตไทยไมมีการแบงแยกระหวางการสมรส หรือไมสมรสเปนสิทธิเฉพาะ
ตนไดรับตามสูตรบํานาญท่ีประกาศไวเปนการจายบํานาญตามคาครองชีพ (cost of living) หรือ
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ระดับความยากจน (poverty line) และไทยไมไดจัดใหมีบํานาญข้ันตํ่า หรือการจายบํานาญให
สัมพันธกับมาตรฐานการดํารงชีพ (standard of living) ดัชนีการเพิ่มของบํานาญในอนาคตมูลคา
บํานาญจะลดลง สวนเดนมารก และเบลเยียม เดนมารกจายประโยชนทดแทนใหผูรับบํานาญโดย
พิจารณาสถานะการสมรส การอยูอาศัยรวมดวย สวนไทยไมไดพิจารณาความแตกตางผูการสมรสการ
อาศัยรวมกันของผูรับบํานาญจายบํานาญตามสิทธิเทานั้น 
 
3.6 ลักษณะเดนของโครงการและลักษณะดอยของโครงการ  

3.6.1  ระบบประกันสังคมไทย  
3.6.1.1 ลักษณะเดนของโครงการ  

กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเปนระบบบํานาญแบบสวัสดิการท่ี
รัฐบาลจัดต้ังข้ึนเพื่อชวยเหลือและคุมครองแรงงานในภาคเอกชนมีลูกจางท้ังภาคบังคับซึ่งเปนแรงงาน
ในระบบการจางงานและภาคสมัครใจสําหรับแรงงานนอกระบบ การบริหารงานองคกรประกันสังคม
และ คณะกรรมการประกันสังคม มีระบบการบริหารงานโปรงใส มีธรรมาภิบาล เปนลักษณะเดนของ
โครงการประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม ไดรับรางวัลบริหารงานโปรงใสและมีธรรมภิบาล
ติดตอกันหลายปจนถึงปจจุบัน ดูตัวอยางภาคผนวก ก จึงมีความเส่ียงนอยท่ีสุดดานการดําเนินงาน
และความเส่ียงดานเครดิต เพราะความเส่ียงดานการดําเนินงานเปนความเส่ียงท่ีสําคัญท่ีสุดของ
องคกรประกันสังคม 

3.6.1.2 ลักษณะดอยของโครงการ  
องคกรประกันสังคมใหความสนใจในเรื่องความเส่ียงดานภาระผูกพันท่ี

ตองจายประโยชนทดแทนระยะยาว เนื่องจากตองเผชิญกับความเส่ียงเชนอัตราการเติบโตของรายได
แทจริง (real earning growth) การเปล่ียนโครงสรางทางประชากร ประชากรมีอายุขัยยืนยาวข้ึน 
กองทุนมีแนวโนมจะขาดเสถียรภาพในป 2587 เพราะกําหนดอัตราเงินสมทบตํ่าและระยะเวลาสงเงิน
สมทบส้ันจึงไมสัมพันธกับจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบท่ีจายเขากองทุนตลอดชวงท่ีเปนสมาชิก ทํา
ใหกองทุนมีภาระสูง สวนกําหนดอายุเกษียณตํ่าสวนทางกับการเพิ่มข้ึนของอายุขัยคนไทยและทําให
ตนทุนบํานาญเพิ่มสูงข้ึน 

ผูเกษียณไทยไดรับบํานาญไมสัมพันธกับคาครองชีพ และยังไมมีการปรับ
บํานาญตามคาครองชีพท่ีเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจเปนความเส่ียงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) 
เปนความเส่ียงท่ีอัตราเงินเฟอจะลดมูลคาของประโยชนทดแทน  

3.6.2 ลักษณะเดนของโครงการในตางประเทศ 
1) เดนมารก  

เปนโครงการบํานาญเสริมลูกจาง ATP และ การบริหารงานของATP มี
โครงสรางการบริหารงานเปนนิติบุคคล สถานะเปนองคกรอิสระประเภทบรรษัท (corporate body) 
ผูบริหารระดับสูงเปนประธานกรรมการบริหาร (chief executive office–CEO) จึงสามารถเลือกผู
บริหารงานท่ีมีความสามารถมาเปนคณะผูบริหารไดดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูง มีโครงสรางการ
บริหารชัดเจน โปรงใส บริหารงานดวยความรับผิดชอบสูง ดังนี้ 

(1) มีการบริหารงานท่ีดี และมีการปฏิบัติทางบัญชีท่ีดี 
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(2) ติดตามความเส่ียงในการบริหารงาน 
(3) มีอํานาจบริหารงานเต็ม 
(4) มีระบบ IT ท่ีเหมาะสม มั่นคง และมาตรฐาน 
ป 2011 กองทุนบํานาญ ATP ไดรับผลตอบแทนการลงทุนรอยละ 42 หรือ 

15.7 พันลานโครน ใน 3 ไตรมาสแรกของป 2011 จากสินทรัพยท้ังหมด 554 พันลานโครนเดนมารก 
ซึ่งถือวาเปนการประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่ง ในขณะท่ียุโรปประสบวิกฤตทางการเงิน แต ATP 
สามารถบริหารสินทรัพยไดกําไรอยางนาพอใจ รูปแบบการบริหารงานของ ATP ตามท่ีบัญญัติใน
กฎหมายกําหนดบทบาทของนักคณิตศาสตรประกันภัย ตามกฎหมายเดนมารก ป2008 กําหนดให
คณะกรรมการอํานวยการจะจัดจางนักคณิตศาสตรประกันภัยเขาดําเนินการรับผิดชอบตามความ
จําเปน มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะหขอมูลและคํานวณผลการดําเนินงานของ ATP 
โดยกฎหมายกําหนดใหรายงานผลการประเมินสถานะกองทุน ATP ตอ สํานักงานเดนนิส FSA (The 
Danish FSA) เปนรายป การทํางานของนักคณิตศาสตรประกันภัยมีความอิสระ  

นอกจากนั้นลักษณะเดนของระบบประกันสังคมเดนมารกคือการชวยเหลือ
นายจางโดยใหนายจางกูยืมเงินในอัตราดอกเบ้ียตํ่าไมเกินรอยละ50 ของเงินสมทบ สวนการสงเงิน
สมทบ นายจางสงเงินสมทบเปนรายไตรมาส ทําใหลดภาระงานของเจาหนาท่ี ท้ังนี้เดนมารกใหความ
คุมครองประชากรท้ังประเทศ  

2) เบลเยียม  
การจัดต้ังสํานักงานประกันสังคมแหงชาติ (National Office for Social 

Security) คุมครองประชาชนทุกคน ระบบการประกันสังคมเบลเยียมมีพื้นฐานของหลักการความเปน
หนึ่งเดียวกัน (solidarity) โดยมีระบบความสัมพันธระหวางกลุมบุคคลตางๆ อาทิ ผูทํางานและผู
วางงาน วัยหนุมสาวและคนชรา ผูมีรายไดและผูไมมีรายได ครอบครัวท่ีมีบุตรและครอบครัวไมมีบุตร 
มีบํานาญสนับสนุนใหผูสูงอายุไดพักผอน ตลอดจนเปนระบบไตรภาคีในการจายเงินสมทบระหวาง
นายจาง ลูกจางและ รัฐบาลรวมจายเงินสมทบเปนรายป และ เบลเยียมจายบํานาญตามคาครองชีพ 
ทําใหมูลคาบํานาญไมลดลง มีประกันรายไดข้ันตํ่า  *กําหนดการขยายอายุเกษียณทําใหกองทุนยั่งยืน 
และ องคกรประกันสังคมแหงชาติเบลเยียมทําความตกลง (MOU) ในการจายบํานาญนอกประเทศกับ
ประเทศกลุมสหภาพยุโรปและประเทศไทย ทําใหผูรับบํานาญสะดวกในการรับบํานาญในตางประเทศ 

3) เนเธอรแลนด  
รูปแบบการบริหารเปนธนาคาร สามารถนําเงินไปแสวงหากําไรไดดวยตนเอง 

มีการจายบํานาญตามคาครองชีพและปรับเพิ่มสิทธิประโยชนปละ 2 ครั้ง ทําใหมูลคาบํานาญไมลดลง 
การจายบํานาญมีการพิจารณาสถานะการอยูรวมกันฉันสามีภรรยา โสด การอยูกันแบบเพื่อนมีการ
จายบํานาญตามสถานะภาพ และองคกรประกันสังคมทําความตกลง (MOU) กับองคกรประกันสังคม
ไทย ในการจายบํานาญนอกประเทศกับผูสูงอายุเนเธอรแลนดท่ีพํานักในประเทศไทย ทําใหผูรับ
บํานาญสะดวกในการรับบํานาญและเยี่ยมติดตามผูรับบํานาญตามท่ีรัฐบาลเนเธอรแลนดรองขอความ
รวมมือนอกจากนั้น รวมท้ังการขยายอายุเกษียณทําใหกองทุนประกันสังคมยั่งยืน  
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3.6.3 ลักษณะดอยของโครงการในตางประเทศ 
ระบบประกันสังคมเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด ซึ่งเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว

มีความเส่ียงในประเด็นโครงการประกันสังคมท่ีสัญญาวาจะจายเงินบํานาญมีความเส่ียงในบริบท
เดียวกันดังนี้ 

1) ความเส่ียงของการมีอายุยืนมากข้ึน (longevity risk) เปนความเส่ียงท่ีผูรับ
บํานาญจะมีชีวิตยืนยาวกวาในอดีตระยะเวลาสงเงินสมทบนานเกือบ 40 ป ข้ึนไปอายุเกษียณสูงและ
ทําใหตองจายภาษียาวนานข้ึน ท้ัง 3 ประเทศมีเปนสังคมผูสูงอายุ  

2) ความเส่ียงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เปนความเส่ียงท่ีอัตราเงินเฟอจะ
ลดมูลคาของประโยชนทดแทน หรือความเส่ียงตามพันธะสัญญาท่ีตองปรับประโยชนทดแทนตาม
อัตราเงินเฟอเพื่อรักษามูลคาประโยชนทดแทนซึ่งตองส้ินเปลืองคาใชจายอยางมาก 

3) ความเส่ียงดานการเกษียณอายุเนื่องจากไรความสามารถในการทํางานหรือ
สุขภาพไมดี (incapacity or ill–health retirement risk) เปนความเส่ียงกรณีตองใหเงินบํานาญ
กอนอายุเกษียณแกบุคคลท่ีไรความสามารถหรือสุขภาพไมดีซึ่งมีสิทธิรับบํานาญ 

 
ตารางท่ี 12  สรุปผลการเปรียบเทียบระบบประกันสังคมเดนมารก เนเธอรแลนด เบลเยียมกับไทย 
 

เนื้อหา ไทย เดนมารก เนเธอรแลนด เบลเยียม 
1) การคุมครอง/ชนิดโครงการ ∆ ∆ ∆ ∆ 

– ลูกจาง/ผูประกอบอาชีพ
อิสระ     

– ประชาชนทุกคนในประเทศ 
 

∆ ∆ ∆ 
– สัดสวนของผูประกันตนกับ

กําลังแรงงาน 2014 (รอยละ) 19.19 85.00 – – 
– สัดสวนตอ GDP (รอยละ)  

    
2) ท่ีมาของเงินกองทุน 

    
– นายจาง ∆ ∆ 

 
∆ 

– ลูกจาง ∆ ∆ ∆ ∆ 
– รัฐบาล ∆ 

 
∆ ∆ 

3) แบบแผนและระบบการเงิน 
ของโครงการ     
– Pay as you go 

  
∆ ∆ 

4) Partially Funded ∆ 
   

– Fully Funded 
 

∆ 
  

5) ระบบบํานาญท่ีใช 
    

– ระบบบํานาญ DB ∆ 
 

∆ ∆ 
– ระบบบํานาญ DC 

 
∆ 
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เนื้อหา ไทย เดนมารก เนเธอรแลนด เบลเยียม 
– ระบบบํานาญ NDC 

    
6) กฎหมายใหความชวยเหลือ 

นายจาง 
มีมาตรการ  

เปนครั้งคราว 
∆ 

  
– มีเงินชวยเหลือเมื่อพักผอน

ประจําป – 
  

∆ 
– ทบทวนประโยชนทดแทน 

ปละ 2 ครั้ง – 
 

∆ 
 – มีพลเมืองท่ีไทยจาย

ประโยชนทดแทนให 
  

∆ 
 7) อัตราเงินสมทบ 

    
– นายจาง 0.03 2/3 ของรายได 

 
 

– ลูกจาง  0.03 1/3 ของรายได 0.18 0.08 
– รัฐบาล 0.01 – สนับสนุน

บางสวน 
สนับสนุน

บางสวนเปนป 
8) รูปแบบกองทุน 

    
– จัดต้ังเปนกองทุน

ประกันสังคม ∆ ∆ 
 

∆ 
– จัดต้ังเปนธนาคาร

ประกันสังคม     
9) วิธีการจายประโยชนทดแทน 

    
– หนวยงานจายเอง ∆ ∆ ∆ ∆ 
– มอบใหหนวยงานทองถ่ิน

จายประโยชนทดแทนให 
 

∆ ∆ ∆ 
–โอนเงินเขาธนาคาร 

    
10) การเกษียณอายุ 

    
– เกษียณอายุปกติ 55 ป 65 ป 65.2 ป 65 ป 
– เกษียณอายุกอนกําหนด ไมมี 62 ป – 61 ป 

11) จํานวนบํานาญ 
    

– อัตราเดียว ∆  
  

  
– โสด   ∆ ∆ ∆ 
– อยูรวมกัน 

 
∆ ∆ ∆ 

– แตงงาน 
 

∆ ∆ ∆ 
12) ระบบบํานาญ 3 เสาหลัก  ∆ ∆ ∆ ∆ 

– มีระบบบํานาญเสริมเปน  
 

∆ 
  – ระบบประกันสังคม  
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3.7  สรุปผลการศึกษา 

3.7.1 ผลการศึกษาพบความเสี่ยงกรณีชราภาพ 
เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ  
1) ความเส่ียงของการกําหนดอายุเกษียณตํ่า  
2) อัตราเงินสมทบตํ่า (รอยละ7ของคาจาง) และระยะเวลาจายเงินสมทบส้ันแต

จายบํานาญรอยละ 20 บวก 1.5 จึงเปนภาระของกองทุน 
3) อัตราบํานาญไมสัมพันธกับคาครองชีพ และยังไมมีการปรับบํานาญตาม 

คาครองชีพท่ีเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจเปนความเส่ียงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เพราะ
อัตราเงินเฟอจะลดมูลคาของประโยชนทดแทน  

3.7.2 แนวทางทําใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนแกกองทุนประกันสังคมกรณี 
ชราภาพ  

1) การเพิ่มเงินสมทบเปนแนวทางหลักสําคัญท่ีสุดชวยยืดอายุกองทุนและเปน
วิธีการแรกท่ีจําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวน เพราะการเพิ่มเงินสมทบเปนการเพิ่มขนาดของ
กองทุนใหใหญข้ึนและไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนมากข้ึนดวย สวนแนวทางเพิ่มผลตอบแทนการ
ลงทุนนั้น หากลงทุนไดผลตอบแทนเพิ่มข้ึนรอยละ 1 ทําใหเงินกองทุนเพิ่มข้ึน 10,000 ลานบาท ยืด
อายุกองทุน 5–10 ป การหาชองทางการลงทุนท่ีไดผลตอบแทนเพิ่มเปนแนวท้ังท่ีจําเปนแตหนวย
ลงทุนตองพิจารณาความเส่ียงอยางรอบคอบเพราะการเส่ียงสูงไดรับผลตอบแทนสูง (high risk high 
return) โดยเริ่มตนในป 2560 

2) การขยายอายุ ท่ีมีสิทธิรับบํานาญและการขยายระยะเวลากอใหเกิดสิทธิ 
(จายเงินสมทบ) จากระยะเวลาสงเงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม เทากับการกําหนดอายุเกษียณจนถึง 20 ป
จะชวยยืดอายุกองทุนออกไป 5–7 ป ท้ังนี้มีสมมติฐานวาจะเริ่มตนดําเนินการในป 2563  

 
   
 
 
 



 

 

 
บทท่ี 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาสวนบุคคล เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบประกันสังคมเดนมารก เบลเยียม 
เนเธอรแลนด กับ ไทย ศึกษากรณีชราภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอเสนอเชิงนโยบายและ
ขอเสนอในการดําเนินการท้ังในระดับกระทรวงและระดับหนวยงานโดยใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณาเปน
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) และวิเคราะหขอมูลของ
กองทุนประกันสังคม เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีมีแนวโนมวากองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพจะขาด
ความยั่งยืนใน ป 2587 เนื่องจากภาระรายจายผูกพันท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

ผลการศึกษาพบความเส่ียงกรณีชราภาพเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ  
1) ความเส่ียงของการกําหนดอายุเกษียณตํ่า 
2) อัตราเงินสมทบตํ่ารับเงินสมทบรอยละ 7 แต จายบํานาญรอยละ 20บวก 1.5 และ

ระยะเวลาจายเงินสมทบส้ัน 15 ป จึงเปนภาระของกองทุนชราภาพในอนาคต  
3) อัตราบํานาญไมสัมพันธกับคาครองชีพท่ีเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจเปน ความเส่ียงดาน

ภาวะเงินเฟอ (inflation risk)  
4.1.1  ขอเสนอเชิงนโยบาย 

ขอเสนอท่ีจะทําใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนแกกองทุนกรณีชราภาพ และไม
เปนภาระหนักของลูกจาง นายจาง และ รัฐบาลเปนเปาหมายหลัก เพราะการเพิ่มอัตราเงินสมทบใน
อัตราสูงอาจเปนภาระหนักและไมเปนท่ียอมรับท้ังลูกจาง นายจาง และการเพิ่มข้ึนของเงินสมทบสวน
ของรัฐบาลเปนสวนตางท่ีเพิ่มข้ึนเทากับอัตราเงินสมทบของลูกจางท่ีเพิ่มข้ึนอันเปนภาระหนักท่ีตอง
ไตรตรองอยางรอบคอบ ยิ่งไปกวานั้นเปนผลใหตนทุนของแรงงานสูงข้ึนมากจนเกิดผลเสียในดานการ
แขงขันกับตางประเทศ 

นโยบายท่ีจะทําใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนใหกองทุน คือ การเพิ่มอัตราเงิน
สมทบตํ่าและเพิ่มทีละนอย เนื่องจากระบบการเงินสมทบของโครงการของไทยเปนอัตราเงินสมทบ
แบบชวง (scaled premium) อัตราเงินสมทบเพิ่มข้ึนเปนข้ันบันได อัตราเงินสมทบจะคํานวณให
เพียงพอสําหรับจายประโยชนทดแทนไดในชวงเวลาหนึ่ง เมื่อโครงการท่ีเติบโตเต็มท่ีผลของการใช
วิธีการท่ีจะทําใหอัตราเงินสมทบเพิ่มข้ึนในแตละชวงเวลาและเงินสะสมกองทุนตองไมลดลงและมีการ
ประเมินคาทางคณิตศาสตรประกันภัยประเมินสถานะกองทุนทุกปรายละเอียดดังนี้ 

1) การเพิ่มเงินสมทบเปนวิธีการท่ีสําคัญท่ีสุดในการชวยยืดอายุกองทุน
ประกันสังคมกรณีชราภาพและเปนวิธีการแรกท่ีจําเปนตองดําเนินการอยางรอบคอบและเรงดวน 
เพราะเปนการเพิ่มขนาดของกองทุนใหใหญข้ึนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนมากข้ึนดวย สวนเพิ่ม
ผลตอบแทนการลงทุนนั้น หากลงทุนไดผลตอบแทนเพิ่มข้ึนรอยละ 1 ทําใหเงินกองทุนเพิ่มข้ึน 
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10,000 ลานบาทชวยยืดอายุกองทุน 5–10 ป การลงทุนไดผลตอบแทนเพิ่มข้ึนจึงเปนแนวนโยบาย
หลักเชนเดียวกันโดยมีสมมุติฐานวาเริ่มตนดําเนินการในป 2560 

2) การขยายอายุ ท่ีมีสิทธิรับบํานาญและการขยายระยะเวลากอใหเกิดสิทธิ 
(จายเงินสมทบ) จากระยะเวลาสงเงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม เทากับการกําหนดอายุเกษียณจนถึง 20 ป
จะชวยยืดอายุกองทุนออกไป 5–7 ปท้ังนี้โดยมีสมมติฐานวานโยบายเสริมจะเริ่มตนดําเนินการในป 
2563  

4.1.2  ขอเสนอในการดําเนินการ 
มาตรการลดความเส่ียงกอเกิดความสมดุลและความยั่งยืนแกกองทุนประกันสังคม

กรณีชราภาพดังนี้ 
1) การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพต้ังแตป 2560 ถึงป 2589 อัตราเงิน

สมทบผูประกันตนเพิ่มข้ึนรอยละ 0.25 และสวนของนายจางเพิ่มข้ึนรอยละ 0.15 ทุก 2 ป จนกระท่ัง
อัตราเงินสมทบกรณีชราภาพรวมสองฝายรอยละ 11 สําหรับสวนของผูประกันตนรอยละ 5.50 และ
รอยละ 4.50ของนายจางในป 2589 หลังจากนั้นกําหนดใหอัตราเงินสมทบคงท่ีในอัตราดังกลาว 
พบวากองทุนจะมีอายุถึงป 2605 หรือประมาณ 46 ป นับจากเริ่มจายบํานาญชราภาพในป 2557 
กองทุนมีเสถียรภาพเพิ่มข้ึนประมาณ 16 ป  

2) การขยายอายุท่ีมีสิทธิรับบํานาญเริ่มในป 2563 เริ่มตนขยายอายุออกไปตอคน 
ปเกิดละ 6 เดือน จนอายุเกษียณอยูท่ี 60 ป โดยอัตราเงินสมทบคงท่ีอัตราฝายละรอยละ 3 (เฉพาะ
นายจางและลูกจาง) พบวา กองทุนมีอายุถึงป 2594 หรือประมาณ 37 ป นับจากเริ่มจาย บํานาญชรา
ภาพกองทุนมีเสถียรภาพเพิ่มข้ึนประมาณ 7 ป เมื่อเทียบกับสถานการณ ปจจุบัน โดยเริ่มตนกับผูท่ี
เกิดต้ังแต ป 2510 เปนตนไป โดยกําหนดต้ังแต มกราคม 2563 และ กําหนดใหอายุ 55 ปเปนการ
เกษียณกอนกําหนด 

3) การขยายระยะเวลากอใหเกิดสิทธิจากระยะเวลาสงเงินสมทบ 15 ปบวกเพิ่ม 
เทากับการกําหนดอายุเกษียณจนถึง 20 ปคือเพิ่มอายุเกษียณเปน 56 ป กําหนดใหระยะสงเงินสมทบ
เปน 16 ปเปนตนโดยขยายใหสอดคลองกันระหวางมาตรการ 2 และ 3 การปรับเพิ่มระยะเวลาการ
จายเงินสมทบเพื่อเกิดสิทธิอาจจะปรับอยางคอยเปนคอยไปอาทิ เพิ่มระยะเวลา 1 ป ทุก 2 ป อยางไร
ก็ดี อายุเกษียณขณะนี้อายุเฉล่ียของคนไทยเพิ่มสูงข้ึนและยังสามารถ ทํางานไดจึงเพิ่มอายุเกษียณให
สอดคลองกับระยะเวลาเงื่อนไขการเกิดสิทธิรับบํานาญ อาจจะกระทบตอ กลุมแรงงานท่ีทํางานหนัก
จึงสมควรกําหนดใหอายุ 55 ปเปนเกษียณกอนกําหนด  

สวนสถานการณกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพในอนาคต กองทุนประกันสังคม
จะประสบปญหาจํานวนคนวัยแรงงาน มาตรา 33 (ภาคบังคับ) ไมเพิ่มข้ึน และคงตัวไปอีกราว 10 ป 
ทําใหรายรับลดนอยลงแตรายจายเพิ่มมากข้ึนโดยคาดการณวาในป 2578 รายรับกับรายจายของ
กองทุนจะเทากันและติดลบป 2587เนื่องจากมีผูรับบําเหน็จบํานาญชราภาพจํานวน 6.3 ลานคน 

4.1.3  ลักษณะเดนและลักษณะดอยของระบบประกันสังคมไทย  
1) ลักษณะเดนของโครงการ  

กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเปนระบบบํานาญแบบสวัสดิการท่ีรัฐบาล
จัดต้ังข้ึนเพื่อชวยเหลือและคุมครองแรงงานในภาคเอกชนมีลูกจางท้ังภาคบังคับซึ่งเปนแรงงานใน
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ระบบการจางงานและภาคสมัครใจสําหรับแรงงานนอกระบบ การบริหารงานองคกรประกันสังคมและ 
คณะกรรมการประกันสังคม มีระบบการบริหารงานโปรงใส มีธรรมาภิบาล เปนลักษณะเดนของ
โครงการประกันสังคม สํานักงานประกันสังคม ไดรับรางวัลบริหารงานโปรงใสและมีธรรมภิบาล
ติดตอกันหลายปจนถึงปจจุบัน ดูตัวอยางภาคผนวก ก  

2) ลักษณะดอยของโครงการ  
องคกรประกันสังคมไทยใหความสนใจในเรื่องความเส่ียงดานภาระผูกพันท่ีตอง

จายประโยชนทดแทนระยะยาว เนื่องจากตองเผชิญกับความเส่ียงเชนอัตราการเติบโตของรายได
แทจริง (real earning growth) การเปล่ียนโครงสรางทางประชากร ประชากรมีอายุขัยยืนยาวข้ึน 
กองทุนมีแนวโนมจะขาดเสถียรภาพในป 2587 เพราะกําหนดอัตราเงินสมทบตํ่าและระยะเวลาสงเงิน
สมทบส้ันจึงไมสัมพันธกับจํานวนเงินสะสมและเงินสมทบท่ีจายเขากองทุนตลอดชวงท่ีเปนสมาชิก ทํา
ใหกองทุนมีภาระสูง สวนกําหนดอายุเกษียณตํ่าสวนทางกับการเพิ่มข้ึนของอายุขัยคนไทยและทําให
ตนทุนบํานาญเพิ่มสูงข้ึน 

ผูรับบํานาญไดรับบํานาญไมสัมพันธกับคาครองชีพท่ีเพิ่มข้ึนตามภาวะ
เศรษฐกิจเปนความเส่ียงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เปนความเส่ียงท่ีอัตราเงินเฟอจะลดมูลคา
ของประโยชนทดแทนลง  

4.1.4  ลักษณะเดนของโครงการในตางประเทศ 
การบริหารงานระบบประกันสังคมในตางประเทศมีท้ังลักษณะเดนและลักษณะ

ดอยผูบริหารควรพิจารณาเลือกลักษณะเดนของแตละประเทศมาปรับใชประโยชนและหลีกเล่ียงความ
เส่ียงท่ีเปนลักษณะดอยในแตละประเทศดังนี้ 

1) เดนมารก  
เปนโครงการบํานาญเสริมลูกจาง ATP และ การบริหารงานของATP มี

โครงสรางการบริหารงานเปนนิติบุคคล สถานะเปนองคกรอิสระประเภทบรรษัท (corporate body) 
ผูบริหารระดับสูงเปนประธานกรรมการบริหาร (chief executive office–CEO) จึงสามารถเลือกผู
บริหารงานท่ีมีความสามารถมาเปนคณะผูบริหารได สามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูง เปน
องคกรท่ีมี โครงสรางการบริหารองคกรชัดเจน โปรงใส บริหารงานดวยความรับผิดชอบสูง 
นอกจากนั้นลักษณะเดนของระบบประกันสังคมเดนมารกคือการชวยเหลือนายจางโดยใหนายจางกูยืม
เงินในอัตราดอกเบ้ียตํ่าไมเกินรอยละ50 ของเงินสมทบ สวนการสงเงินสมทบ นายจางสงเงินสมทบ
เปนรายไตรมาส ทําใหลดภาระงานของเจาหนาท่ี ท้ังนี้เดนมารกใหความคุมครองประชากรท้ัง
ประเทศ  

2) เบลเยียม  
การจัดต้ังสํานักงานประกันสังคมแหงชาติ (National Office for Social 

Security) คุมครองประชาชนทุกคน มีบํานาญสนับสนุนใหผูสูงอายุไดพักผอน ตลอดจนเปนระบบ
ไตรภาคีในการจายเงินสมทบระหวางนายจาง ลูกจางและ รัฐบาลรวมจายเงินสมทบเปนรายป และ 
เบลเยียมจายบํานาญตามคาครองชีพ ทําใหมูลคาบํานาญไมลดลง มีประกันรายไดข้ันตํ่า กําหนดการ
ขยายอายุเกษียณทําใหกองทุนยั่งยืน และ องคกรประกันสังคมแหงชาติเบลเยียมทําความตกลง 
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(MOU) ในการจายบํานาญนอกประเทศกับประเทศกลุมสหภาพยุโรปและประเทศไทย ทําใหผูรับ
บํานาญสะดวกในการรับบํานาญในตางประเทศ 

3) เนเธอรแลนด  
รูปแบบการบริหารเปนธนาคาร สามารถนําเงินไปแสวงหากําไรไดดวยตนเอง 

มีการจายบํานาญตามคาครองชีพและปรับเพิ่มสิทธิประโยชนปละ 2 ครั้ง ทําใหมูลคาบํานาญไมลดลง 
และองคกรประกันสังคมทําความตกลง (MOU) กับองคกรประกันสังคมทําใหผูรับบํานาญสะดวกใน
การรับบํานาญรวมท้ังการขยายอายุเกษียณทําใหกองทุนประกันสังคมยั่งยืน  

4.1.5  ลักษณะดอยของโครงการในตางประเทศ 
ระบบประกันสังคมเดนมารก เบลเยียม เนเธอรแลนด ซึ่งเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว

มีความเส่ียงในประเด็นโครงการประกันสังคมท่ีสัญญาวาจะจายเงินบํานาญมีความเส่ียงในบริบท
เดียวกันดังนี้ 

1) ความเส่ียงของการมีอายุยืนมากข้ึน (longevity risk) เปนความเส่ียงท่ีผูรับ
บํานาญจะมีชีวิตยืนยาวกวาในอดีตระยะเวลาสงเงินสมทบนานเกือบ 40 ป ข้ึนไปอายุเกษียณสูงและ
ทําใหตองจายภาษียาวนานข้ึน ท้ัง 3 ประเทศมีเปนสังคมผูสูงอายุ  

2) ความเส่ียงดานภาวะเงินเฟอ (inflation risk) เปนความเส่ียงท่ีอัตราเงินเฟอจะ
ลดมูลคาของประโยชนทดแทน หรือความเส่ียงตามพันธะสัญญาท่ีตองปรับประโยชนทดแทนตาม
อัตราเงินเฟอเพื่อรักษามูลคาประโยชนทดแทนซึ่งตองส้ินเปลืองคาใชจายอยางมาก 

3) ความเส่ียงดานการเกษียณอายุเนื่องจากไรความสามารถในการทํางานหรือ
สุขภาพไมดี (incapacity or ill–health retirement risk) เปนความเส่ียงกรณีตองใหเงินบํานาญ
กอนอายุเกษียณแกบุคคลท่ีไรความสามารถหรือสุขภาพไมดีซึ่งมีสิทธิรับบํานาญ 
 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ในเรื่องของผลกระทบท่ีจะมีตอภาคการจางงานและการผลิตของประเทศท่ีสัดสวน
กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง อันสงผลตอขีดความสามารถในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ระยะยาว เพื่อใหผูเกษียณมีรายไดเพิ่มเติมและเพิ่มการจางงาน การสงเสริมการมีบุตร ปรับโครงสราง
ประชากรใหสมดุลระหวางประชากรวัยเด็กและประชากรสูงอายุ อัตราเจริญพันธุของประเทศไทย
ลดลงอยางรวดเร็ว จาก 2.7 ในป 2528 ลดลงเหลือ 1.49 ในป 2558 และจะลดลงเหลือ 1.36 ในป 
2563 หากไมใหการสนับสนุนอยางจริงจัง จึงมีขอเสนอแนะใหรัฐบาลสนับสนุนวัยเจริญพันธุ มีบุตรใน
อัตราทดแทนท่ียั่งยืนคือ มาตรการสงเสริมและขยายเวลาใหสามีและ ภรรยาลาหยุดเล้ียงดูบุตรจน
บุตรครบ 1 ขวบและมาตรการสงเสริมการเล้ียงดูบุตร สนับสนุนเปนเงินสมเคราะหบุตรใหบุตร
ผูประกันตนใหมากข้ึนสงเสริมการจางงานลูกจางสูงอายุเปนรายช่ัวโมง การจัดดําเนินการโครงการ
บํานาญเสริมแกลูกจางระบบบัญชีรายบุคคล จะเพิ่มหลักประกันความมั่นคงทางรายได  
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4.2.2  การปฏิรูปกองทุนประกันสังคม ควรกําหนดแนวทาง (road map) เพื่อการปฏิรูป
กองทุนประกันสังคมดังนี้  

1) วางกรอบใหสํานักงานประกันสังคมเปนหนวยงานกํากับดูแล โดยมีเปาหมาย 
โปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ และเพิ่มดอกผลการลงทุนมากกวา 1 
หมื่นลานบาทตอป เพื่อยืดอายุกองทุน 5–10 ป 

2) ปรับปรุงอัตราประโยชนทดแทนกรณีชราภาพจากการจายบํานาญตามคาครอง
ชีพ (Cost of living) หรือเสนความยากจน (Poverty line) เปนการจายบํานาญชราภาพใหสัมพันธ
กับมาตรฐานการดํารงชีพ (Standard of living) ในชวงกอนท่ีจะเกษียณอายุอาจจะกําหนดเปนดัชนี
ไวในกฎหมายปรับเพิ่มบํานาญทุก 2 ตอครั้งหรือ ปรับบํานาญทุกป เปนตน 

3) กําหนดใหกองทุนประกันสังคมใหนายจางกูยืมเงินได 
4) มีการทบทวนและปรับปรุงการคาดประมาณการทางดานคณิตศาสตร

ประกันภัยทุกปอาจวาจางกลุมนักคณิตศาสตรประกันภัยตรวจสอบสมมุติฐานทางคณิตศาสตร
ประกันภัย 

5) ภายในป 2559 ตองผลักดันใหสํานักงานบริหารการลงทุน เปนกองจริงท่ีมี
กฎหมายรองรับ พรอมออกระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมจัดต้ังหนวยปฏิบัติการลงทุน 
(investment unit) และจัดทําระเบียบการจางบุคลากรและจัดซื้ออุปกรณท่ีจําเปนภายในป 2560 
และผลักดันแกไขกฎหมายประกันสังคมใหกองทุนประกันสังคมเปนนิติบุคคลสังกัดกระทรวงแรงงาน 

6) การบริหารการเงินระบบประกันสังคม 
การบริหารเงินกองทุนมีแนวทางการบริหารท่ีคลายคลึงกันเกือบท่ัวโลก ซึ่งแตละ

ประเทศจะใชแนวคิดและหลักการท่ีมีการดําเนินโครงการประกันสังคมมากอน ผูเช่ียวชาญดาน
นโยบายประกันสังคม ไดกลาวไวในเอกสารรายงานปญหาดานนโยบายและการบริหารงาน
ประกันสังคมวา การท่ีจะสามารถบริหารการเงินของระบบประกันสังคมใหอยูในสภาพสมดุลไดจะตอง
ข้ึนอยูกับการดําเนินงานของรัฐบาลในทางบวกท่ีสําคัญ คือ 

1) การปรับปรุงกฎหมายและนโยบายดานการเงินท่ีเอื้อตอการดําเนินงานของ
กองทุน 

2) การควบคุมการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
3) การเก็บเงินสมทบใหไดครบถวนบริบูรณของหนวยงาน 
4) การเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารของหนวยงาน 
5) มีการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับกลยุทธดานการเงินท่ีปลอดภัย 
 

4.3  งานวิจัยท่ีควรจะศึกษาตอไป 
1) ศึกษาความตองการของลูกจางนายจางในเพิ่มการออมและขยายอายุเกษียณ 
2) ศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังโครงการบํานาญเสริมลูกจาง 
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ประมวลภาพ 

 
ภาพท่ี 1 ภาพเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรับโลและประกาศเกียรติคุณสวนราชการท่ีสงผลงาน

การประเมินมาตรฐานความโปรงใสประจําป 2557 จากสํานักงาน ก.พ. 
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ภาพท่ี 2 ภาพเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรับรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติประจําป 2557  
ดานผลงานการรับชําระเงินสมทบผูประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 จาก สนง. กพร. 
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ภาพท่ี 3 ภาพเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ 2557 จาก สนง.ก.พ.ร. 
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ภาพท่ี 4 ภาพรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรวมเปนเกียรติในพิธีมอบรางวัลผูประกันตนใน

รายการคุยโขมงขาวเชา 
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ภาพท่ี 5 ภาพเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรับรางวัลดัชนีวัดความโปรงใสของ หนวยงานภาครัฐ

โดยไดรับคะแนนสูงสุดรายดัชนีในดัชนีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ ราชการ เมื่อ 11 ธันวาคม 
2556 จาก ปปช. 

  



68 

 

 
 
ภาพท่ี 6 ภาพเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรับประกาศเกียรติคุณในโอกาสท่ีสํานักงาน

ประกันสังคมไดรับรางวัล “หนวยงานโปรงใส” จากสํานักงาน ก.พ. 
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ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ–สกุล นางเพ็ญศรี  ไตรรัตน 
 
ประวัติการศึกษา – นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 – Certificate for network system administration 

techniques for IT professionals 
 – Certificate for the asian social insurance administrator 

for Japan International Corporation of welfare Services, 
Tokyo Japan 

 – Certificate workshop on pension schemes of 
International Labour Organization, Italy 

 
ตําแหนงปจจุบัน นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ  
 ปฏิบัติงานผูอํานวยการกลุมทะเบียนนายจาง 
 สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
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