
รายงานสรปุการจดังานวนันคิม จนัทรวทิรุ คร ัง้ท ี ่18 ประจ าปี 2563 
 

เร ือ่ง “30 ปี การประกนัสงัคมไทยและการปฏริปูสูอ่นาคตทีม่ ัน่คงและย ัง่ยนื”  
 

      
 

 
1. หลกัการและเหตผุล 

เมือ่วนัที ่ 2 กนัยายน 2533 พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมมผีลบงัคบัใช ้  ตลอดเวลา 30 ปี ทีผ่า่นมา 
กฎหมายฉบบันีใ้หส้ทิธปิระโยชนแ์กแ่รงงานจ านวนมหาศาลประมาณ 14 ลา้นคนในปัจจบุนั สทิธปิระโยชนจ์ากการ
ประกนัสงัคมท าใหค้ณุภาพชวีติคนท างานสงูขึน้อยา่งชดัเจน และบางรายการไมเ่พยีงเป็นประโยชนแ์กผู่ป้ระกนัตน
เทา่นัน้ แตเ่ป็นประโยชนแ์กส่มาชกิในครอบครัวดว้ย ปรัชญาส าคญัของการประกนัสงัคมคอื "การเฉลีย่ทกุขเ์ฉลีย่
สขุ" และยอ่มจะคงอยูต่อ่ไปอกีนานตราบเทา่ทีก่องทนุประกนัสงัคมยังคงเป็นแหลง่รวมทนุจากรายไดบ้างสว่นของ
ผูท้ างานทีม่รีายได ้นายจา้งเจา้ของกจิการ และการรว่มสมทบของรัฐบาล 

ในโอกาสทีว่นันคิม จันทรวทิรุ วนัที ่ 31 ตลุาคม ของทกุปี เวยีนมาอกีค ารบหนึง่ใน พ.ศ. 2563 และใน
ฐานะที ่"การประกนัสงัคม" ในประเทศไทยไดม้อีายมุาถงึ 30 ปี ในปีนี ้เราจงึควรทบทวนกนัวา่ "การประกนัสงัคม" 
ของประเทศไทยมสีถานภาพเป็นอยา่งไร ประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพยีงใด และมปัีญหาส าคญัๆอะไรบา้ง และ
ควรจะปฏริปูระบบงานประกนัสงัคมตอ่ไปอยา่งไร เพือ่ใหเ้กดิความมั่นคงและยั่งยนืของกองทนุ สทิธปิระโยชน ์และ
คณุภาพชวีติของผูป้ระกนัตนในอนาคต 

 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 ยกระดบัความรูแ้ละขอ้มลูของผูเ้ขา้รว่มสมัมนา ในเรือ่งความม่ันคงทางสงัคมและการ 
ประกนัสงัคม นับตัง้แต ่พ.ศ. 2533 เป็นตน้มา  

2.2 สง่เสรมิการแลกเปลีย่นขอ้มลูและความคดิเห็นระหวา่งผูเ้ขา้รว่มสมัมนาถงึสถานภาพของกองทนุและ 
ระบบงานประกนัสงัคมวา่เป็นอยา่งไร ประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพยีงใด และมปัีญหาส าคญัๆอะไรบา้ง และควรจะ
ปฏริปูระบบงานประกนัสงัคมตอ่ไปอยา่งไร อนัจะน าไปสูค่วามม่ันคงและยั่งยนืของกองทนุ การยกระดบัสทิธิ
ประโยชน ์และคณุภาพชวีติของผูป้ระกนัตนในอนาคต 

2.3 แสวงหาแนวทางความเป็นไปไดใ้นความรว่มมอืของภาคคีวามรว่มมอืตา่งๆ ระหวา่งภาครัฐ  
แรงงานผูป้ระกนัตน สถานประกอบการ และประชาชน ทัง้ภายในและระหวา่งประเทศในการปฏริปูระบบงานระกนั
สงัคมเพือ่ความมัน่คงและยั่งยนืของกองทนุ การยกระดบัสทิธปิระโยชน ์ และคณุภาพชวีติของผูป้ระกนัตนใน
อนาคต 

 
3. วธิกีารสมัมนา 
 การด าเนนิการสมัมนาเป็นไปตามก าหนดการดงันี ้
 12:30 - 12:45 น.  ลงทะเบยีน 
  
 12:45 - 13:00 น.  ชมวดีทิัศนป์ระวตัแิละผลงานศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ 
 
 13:00 - 13:10 น.  กลา่วตอ้นรับและกลา่วรายงานการจัดงานโดย  

 นายฐาปบตุร ชมเสว ีประธานคณะกรรมการบรหิาร  
มลูนธินิคิม  จันทรวทิรุ   

 
 13:10 - 13:20 น.  กลา่วเปิดงาน โดย  

 ดร. สเุทพ ชติยวงษ์ เลขานุการ รัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงแรงงาน    

 
13:20 - 13:30 น.  การแนะน าองคป์าฐก โดย  

 ผูแ้ทนมลูนธิพิฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่ง 
 ประเทศ 

13:30 – 14:15 น.  ปาฐกถาหวัขอ้ “30 ปี การประกนัสงัคมไทยและการ 
    ปฏริปูสูอ่นาคตทีม่ ัน่คงและย ัง่ยนื: ขอ้พจิารณาส าหรบั 
    การสรา้งสรรคร์ฐัสวสัดกิารของประเทศไทย” โดย 

 ดร. โชคชยั สทุธาเวศ เลขาธกิาร มลูนธินิคิม  
 จันทรวทิรุ  
 

14:15 - 14:20 น.  การแนะน าคณะผูอ้ภปิราย โดย  
 ผูแ้ทนมลูนธิพิฒันาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่ง

ประเทศ 
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14:20 – 15:45 น.  การอภปิราย หวัขอ้ “30 ปี การประกนัสงัคมไทย:  
    ความส าเร็จ ปญัหา และแนวทางการปฏริปูสูอ่นาคตที ่
    ม ัน่คงและย ัง่ยนื” โดย 

 Mr Nuno Meira Simoes Cunha, ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นการคุม้ครองทางสงัคม องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ
ประจ าภาคพืน้เอเชยีและแปซฟิิก 
 นางบปุผา พันธุเ์พ็ง ผูต้รวจราชการกรม ส านักงาน 
 ประกนัสงัคม 
 ดร. ธรีะวทิย ์วงศเ์พชร ผูแ้ทนผูป้ระกนัตนใน 
 คณะกรรมการประกนัสงัคม (ส าหรับแรงงานใน 
 ระบบ)   
 นายสวุทิย ์ ศรเีพยีร ผูแ้ทนนายจา้งใน 
 คณะกรรมการประกนัสงัคม 
 นางสาวอรณุี ศรโีต ผูแ้ทนผูป้ระกนัตนใน 
 คณะกรรมการประกนัสงัคม  (ส าหรับแรงงานนอก 
 ระบบ)  
 ศ. ดร. พงษ์เทพ สนัตกิลุ อาจารยค์ณะสงัคม 
 สงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 (ด าเนนิการอภปิราย) 
 

 15:45 -16:20 น.  รว่มแสดงความคดิเห็นและซกัถามโดยผูเ้ขา้รว่มสมัมนา 
 

16:20 - 16:30 น.  กลา่วสรปุและปิดการสมัมนา โดย  
 ศ. ดร.จรีะ หงสล์ดารมภ ์เลขาธกิาร  มลูนธิพัิฒนา

ทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 
 

4. กลุม่เป้าหมาย 
ผูแ้ทนจากสหภาพแรงงาน องคก์ารของคนท างาน สถานประกอบการเอกชน หน่วยงานราชการ  

รัฐวสิาหกจิ นักศกึษา นักพัฒนา และผูส้นใจอืน่ๆ จ านวนประมาณ  200 คน (มผีูล้งทะเบยีนรว่มงาน 193 คน และ
ไมไ่ดล้งทะเบยีนการจัดงานประมาณ 7-10 คน)  
 
5. วนัเวลาและสถานที ่
 วนัศกุรท์ี ่30 ตลุาคม 2563 ระหวา่งเวลา 12:30 – 16:30 น. ณ หอ้งประชมุจอมพล ป. พบิลูสงคราม ชัน้ 
5 กระทรวงแรงงาน เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 
 
6. องคก์รรว่มจดังาน 

กระทรวงแรงงาน สถาบนัเสรมิศกึษาและทรัพยากรมนุษย ์ และคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มลูนธิพิัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ และ มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ 

 
7. ผลทีไ่ดร้บั 
 

7.1 ผูเ้ขา้สมัมนาไดรั้บการยกระดบัความรูแ้ละขอ้มลู ในเรือ่งความม่ันคงทางสงัคมและการประกนัสงัคม  
นับตัง้แต ่พ.ศ. 2533 เป็นตน้มา ดว้ยขอ้มลูจาก: 

7.1.1 การกลา่วรายงานการจัดงานของนายฐาปบตุร ชมเสว ีประธานคณะกรรมการบรหิาร มลูนธิ ิ
นคิม จันทรวทิรุ ทีใ่หข้อ้มลูถงึความเป็นมาของการจัดงานวนันคิม จันทรวทิรุ ครัง้ที ่18 ประจ าปี 2563 และบทบาท
ของศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ ในดา้นแรงงานและการประกนัสงัคม และอืน่ๆ ทีค่วรจะสบืสานตอ่ไป 

7.1.2 การกลา่วเปิดงานของ ดร. สเุทพ ชติยวงษ์ เลขานุการ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน  
ไดใ้หค้ณุคา่ตอ่การสรา้งสรรคง์านดา้นกฎหมายแรงงาน อนัควรยอมรับวา่ศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ เป็นบดิา
ของกฎหมายแรงงานไทย การผลกัดนังานดา้นประกนัสงัคม การจัดตัง้กระทรวงแรงงาน และงานอืน่ๆ 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานจงึฝากความเห็นมาใหพ้วกเรา ไดใ้หค้วามส าคญัและสนับสนุนการด าเนนิงานของ
มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ อยา่งมคีวามหมายและอยูคู่ก่บักระทรวงแรงงาน สามารถชว่ยเหลอืงานของกระทรวงแรงงาน 
และเป็นโซก่ลางในการท างานของกระทรวงกบัหน่วยงานตา่งๆ เพือ่ใหเ้ป็นมลูนธิซิ ึง่มเีครอืขา่ยมากอยูแ่ลว้ มคีวาม
เจรญิรุง่เรอืงและกา้วหนา้ เชน่ ในการด าเนนิงานดา้นวชิาการ การเรยีนรูข้องแรงงาน การชว่ยเหลอืสงัคม และอืน่ๆ 
รว่มกบักระทรวงแรงงาน และสว่นอืน่ๆ เชน่ แรงงาน และผูป้ระกอบการ เนือ่งจากไดพ้ยายามท างานตาม
วตัถปุระสงคท์ัง้ 8 ขอ้ ทีส่อดคลอ้งกบัการด าเนนิงานของกระทรวงแรงงานตลอดมา นอกจากนี ้ ดร. สเุทพ ชติ
ยวงษ์  ยังไดเ้นน้ย ้านโยบายของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานตอ่ผูบ้รหิารกระทรวงแรงงานในเรือ่งการบรหิาร
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หน่วยงานตา่งๆของกระทรวงแรงงานในรปูศนูยแ์รงงานในภาพรวม และการจัดการขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data) ให ้
ไดผ้ลอกีดว้ย   

7.1.3 การปาฐกถาของ ดร. โชคชยั สทุธาเวศ เลขาธกิาร มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ ทีไ่ดป้าฐกถา 
หวัขอ้ “30 ปี การประกนัสงัคมไทยและการปฏริปูสูอ่นาคตทีม่ั่นคงและยั่งยนื: ขอ้พจิารณาส าหรับการสรา้งสรรครั์ฐ
สวสัดกิารของประเทศไทย” โดยใหข้อ้มลูประกอบดว้ย 10 หวัขอ้ ตอ่ไปนี ้ 1) รัฐสวสัดกิารคอือะไร และปรัชญา
ของรัฐสวสัดกิาร 2) สภาวะของรัฐสวสัดกิาร 3) รัฐสวสัดกิารกบัระบบความม่ันคงทางสงัคม 4) คณุคา่ของรัฐ
สวสัดกิารและการประกนัสงัคม 5) พัฒนาการของความม่ันคงทางสงัคมระหวา่งประเทศ 6) มาตรฐานความมั่นคง
ทางสงัคมสากล 7) ปัจจัยหลกัแหง่ความส าเร็จของรัฐสวสัดกิารและการประกนัสงัคม 8) ความมั่นคงทางสงัคมและ
การประกนัสงัคมไทย 9) สภาวะของระบบประกนัสงัคมไทย (ขอ้มลูจากส านักงานประกนัสงัคม) 10) แนวทางการ
ปฏริปูการประกนัสงัคม (รายละเอยีดปรากฏตามภาคผนวกทีแ่นบ)  
 ขอ้เสนอขององคป์าฐกส าหรับการปฏริปูการประกนัสงัคมไทยในอนาคตมดีงัตอ่ไปนี ้

(1) รัฐบาลตอ้งเขา้มารว่มจา่ยในทกุกองทนุประกนัสงัคม ใหม้ากขึน้ และควรผกูโยงกบั 
มลูคา่ของ GDP ในแตล่ะปี เชน่ โดยทัว่ไปรัฐบาลสมควรจัดงบประมาณในทางสวสัดกิารสงัคมโดยรวมไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 25 ของมลูคา่ GDP และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ทกุๆ 5 ปี 

(2) ปรับเพิม่อตัราเงนิสมทบจากรอ้ยละ 5 ในปัจจบุนัเป็น รอ้ยละ 30 ภายใน 25 ปี อยา่ง 
เป็นขัน้เป็นตอน เชน่ อยา่งนอ้ยทกุๆ 5 ปี เพือ่รองรับคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ (เฉลีย่แลว้เพิม่รอ้ยละหา้ทกุๆหา้ปีหรอืปีละ
รอ้ยละหนึง่ของรายได)้ และการขยายเพดานเงนิสมทบใหเ้กนิกวา่ 15,000 บาทตอ่เดอืน ออกไป โดยไมค่วรมี
เพดานขัน้สงู (นายจา้งน่าจะไมเ่ห็นดว้ยมากทีส่ดุในการเพิม่การจัดเก็บเงนิสมทบ เวน้แตจ่ะมสี ิง่จงูใจตา่งๆมาเป็น
การแลกเปลีย่น เชน่ การลดหยอ่นดา้นภาษี การมกี าไรจากการประกอบการเพราะแรงงานทีม่มีาตรฐานคณุภาพ
ชวีติทีด่หีรอืในระดบัสงูมคีวามพรอ้มในการท างานตลอดเวลา) 

(3) การสมทบเงนิของผูป้ระกนัตนและนายจา้งอยา่งสม ่าเสมอนัน้ พจิารณาไดว้า่กองทนุ 
ประกนัสงัคมมลีกัษณะคลา้ยสหกรณ์ ทีส่มาชกิรว่มกนัถอืหุน้ กองทนุประกนัสงัคมจงึเป็นธนาคารแรงงานแบบหนึง่ 
นอกเหนอืการเป็นธนาคารแรงงานในรปูแบบสหกรณ์ออมทรัพย ์  วธิกีารบรหิารกองทนุประกนัสงัคม จงึควรน า
หลกัการสากลเจ็ดประการของขบวนการสหกรณ์มาปรับใชไ้ดอ้ยูห่ลายประการ ทัง้ในภาคสว่นของผูป้ระกนัตนและ
นายจา้ง แมภ้าคสว่นผูป้ระกนัตนจะสนใจในความเป็นประชาธปิไตยในการตดัสนิใจทีม่มีากกวา่ภาคนายจา้งก็ตาม 
คณะกรรมการบรหิารกองทนุประกนัสงัคมในทัง้สองสว่น จงึควรไดม้าจากการเลอืกตัง้ของสมาชกิตามหลกั
ประชาธปิไตยดว้ย ซึง่เรือ่งนีรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เคยก าหนดไว ้แตไ่มส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 

(4) ความม่ันคงและความยั่งยนืของระบบประกนัสงัคม ภายใตห้ลงัคาใหญข่องระบบความ 
ม่ันคงทางสงัคม และภายใตค้วามเป็นรัฐสวสัดกิาร สมควรมสีตูรและขอ้พจิารณาจัดการดงัตอ่ไปนี ้

ความมั่นคงและความยั่งยนืของระบบประกนัสงัคม (Security and Sustainability of  
Social Insurance) = F (A + B) อนัหมายถงึ ความม่ันคงของระบบประกนัสงัคม = ฟังคช์นั (Function of) ของ 
[A คอื ความเป็นรัฐสวสัดกิารในสว่นความม่ันคงทางสงัคม = นโยบายรัฐบาลดา้นสวสัดกิารสงัคม + ความตอ่เนือ่ง
ของความเป็นรัฐบาลทีส่นับสนุนรัฐสวสัดกิาร + การมกีฎหมายสนับสนุนสวสัดกิารสงัคม ทัง้ภายในสถาน
ประกอบการ นอกสถานประกอบการ และภาคสว่นการจา้งงานอืน่ๆ + ความเขม้แข็งและการมสีว่นรว่มของสหภาพ
แรงงาน + ความรว่มมอืของนายทนุ/ผูป้ระกอบการ/นายจา้ง] + [B คอื ระบบการเงนิแบบกองทนุกลาง (ทีส่มทบ
เงนิจากคนท างาน นายจา้ง และรัฐบาล และเงนิบรจิาค) + ความมั่นคงของกองทนุ (ความความกวา้งขวางของ
ประเภทและปรมิาณของผูป้ระกนัตนทัง้ประเทศ และความสม ่าเสมอของการสมทบเงนิกองทนุจากทกุฝ่ายทีเ่ป็น
หุน้สว่นกนั, การใชจ้า่ยเงนิกองทนุตามประเภทสทิธปิระโยชน,์ รายไดท้ีม่ากกวา่รายจา่ย (สดัสว่นของรายจา่ยสทิธิ
ประโยชนจ์ากกองทนุทีส่มเหตผุล และการลดการจา่ยทีไ่มจ่ าเป็น และการสญูเสยี), อตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุของกองทนุ) + สมรรถนะในการบรหิารกองทนุของคณะกรรมการประกนัสงัคม และส านักงานประกนัสงัคม] 

(5) ความมั่นคงของกองทนุประกนัสงัคม ตอ้งการความกวา้งขวางของประเภทและปรมิาณ 
การเขา้รว่มของแรงงานทีม่อียูใ่นประเทศ รวมทัง้รักษาใหแ้รงงานทีอ่อกไปท างานในตา่งประเทศยังคงอยูใ่น
กองทนุประกนัสงัคมตอ่ไป และมคีวามสม ่าเสมอของการสมทบเงนิเขา้กองทนุจากจากทกุฝ่ายทีเ่ป็นหุน้สว่นกนั ทัง้
แรงงาน ผูป้ระกอบการ และ รัฐบาล และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประชากรผูม้งีานท านัน้ ทีผ่า่นมากลุม่คนท างานบาง
กลุม่มไิดเ้ขา้รว่มระบบประกนัสงัคม สมควรทีจ่ะไดเ้ขา้มารว่ม เชน่ ขา้ราชการทีม่กีองทนุบ าเหน็จบ านาญเฉพาะของ
ตน แตปั่จจบุนัพบวา่ไมเ่ขม้แข็งเตบิโตเพยีงพอ เพราะจ านวนสมาชกิประมาณ 2 ลา้นคนเทา่นัน้ พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 4. 5 แสนคน )ทัง้พนักงานประจ าและชัว่คราว) (ซึง่เคยเขา้รว่มตอนแรก พ.ศ .2533 แตถ่อนตวัออกไป
ไมน่านหลงัจากเขา้รว่ม (อยูก่บักองทนุส ารองเลีย้งชพีและสหกรณ์ออมทรัพย ์ พนักงานองคก์ารมหาชนอสิระ และ
ครโูรงเรยีนเอกชน ก็เชน่กนั แตแ่รงงานภาคเกษตรและผูป้ระกอบอาชพีอสิระก็เขา้มารว่มในสดัสว่นทีน่อ้ยประมาณ
รอ้ยละ 10 ของประชากรทัง้สองกลุม่นี ้ทัง้โดยภาพรวมประชาชนนอกกองทนุประกนัสงัคม ก็ยังมใิชว่า่จะมคีณุภาพ
ชวีติทีม่มีาตรฐานสงูหรอืในทกุดา้น 

(6) ประชากรไทยจะมสีดัสว่นผูส้งูอายมุากขึน้ๆ ในอกี 10  ปี ขา้งหนา้ สงัคมไทยจะ 
กลายเป็นสงัคมผูส้งูอายเุต็มที ่ แรงงานหนุ่มสาวในตลาดแรงงานตอ้งเลีย้งดผููส้งูอายทุีเ่กษียณอายแุลว้มากขึน้ 
กองทนุประกนัสงัคมจะมเีงนิไหลเขา้ในอตัราทีล่ดนอ้ยลง การแกปั้ญหานี ้สมควรขยายเวลาอายเุกษียณ โดยสมัคร
ใจ และก าหนดใหอ้ายรัุบเงนิบ านาญทีส่งูขึน้ ไดย้อดเงนิบ านาญสงูขึน้ 

(7) การปรับปรงและเพิม่เตมิสทิธปิระโยชน ์เชน่ ปรับใหม้เีงนิทดแทนการสญูเสยีรายได ้ 
หากผูป้ระกนัตนมรีายไดล้ดลง อนัมาจากสถานประกอบการมปัีญหาการด าเนนิงาน แมว้า่จะยังมไิดอ้อกจากงานก็
ตาม เปลีย่นกองทนุการเป็นมารดาหรอืการคลอดบตุร เป็นกองทนุครอบครัว (สทิธปิระโยชนท์ีไ่ด ้คอื การแตง่งาน 



 
 

4 

การเป็นมารดา การเลีย้งดบูตุร การสง่เสรมิการศกึษาและเรยีนรูเ้พิม่เตมิของผูป้ระกนัตนและบตุร การมบีา้น และ
อืน่ๆ) การเพิม่เงนิสนับสนุนการมบีตุรในอตัรากา้วหนา้ การมศีนูยส์งเคราะหค์นชราและการใหบ้รกิารคนชราที่
บา้นพักอาศยั ปรับเพิม่อตัราเงนิบ านาญชราภาพขัน้ต า่จากรอ้ยละ 20 เป็นรอ้ยละ 30 เป็นอยา่งนอ้ย (ดงัตวัอยา่ง
ของสหรัฐอเมรกิา และ OECD ทีเ่ป็นการรวมกลุม่ของประเทศทีพ่ัฒนาแลว้ ระบวุา่อตัราทดแทนจากรายไดเ้ดมิ 
(Replacement Rate) ไมค่วรนอ้ยกวา่รอ้ยละ 60)    การเปิดโอกาสใหคู้ส่มรสผูป้ระกนัตนใชบ้รกิารรักษาพยาบาล
ฟร ีตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ เพิม่สทิธปิระโยชนพ์เิศษนอกเหนอืขัน้ต า่ส าหรับผูท้ีพ่รอ้มจา่ยมากกวา่ปกต ิ

(8) รักษาความยตุธิรรมในการดแูลแรงงานขา้มชาตทิีจ่ะไดรั้บผลประโยชนค์รบถว้น และไม ่
เลอืกปฏบิตั ิ

(9) พจิารณาใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา ILO ดา้นความม่ันคงทางสงัคม ฉบบัที ่102, 130,  
128, 121, 118 และ157 

(10) การปรับระบบส านักงานประกนัสงัคมเป็นองคก์ารอสิระ อาจจ าเป็น แตท่ัง้นี ้ยังควรให ้
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานมสีทิธวิโีตม้ตคิณะกรรมการประกนัสงัคม หากการบรหิารกองทนุขดัตอ่นโยบายของ
รัฐบาล 

(11) แกไ้ขเพิม่เตมิออกกฎหมายเพือ่กนัเงนิกองทนุกลางเฉพาะสว่นทีแ่รงงานไดส้มทบ 
ออกมากอ้นหนึง่ (เริม่ตน้ควรจะประมาณหนึง่แสนลา้นบาท คอืประมาณรอ้ยละ 10 ของเงนิกองทนุเทยีบเทา่สว่นที่
เป็นของฝ่ายแรงงานครึง่หนึง่ของเงนิกองทนุทัง้หมด) จัดตัง้เป็น “กองทนุเพือ่การสรา้งสรรคก์ารประกอบการที่
รับผดิชอบตอ่คณุภาพชวีติแรงงาน ชมุชน และสงัคม” ขอเรยีก  เป็นภาษาองักฤษวา่ “Labour Fund for 
Constructive Investment Capital”  เพือ่ใหใ้ชเ้งนิสว่นนีพั้ฒนาการประกอบการธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัความเป็น 
“ทนุนยิมสวสัดกิาร” อาท ิการจัดตัง้ขึน้ใหมห่รอืปรับเปลีย่นและฟ้ืนฟสูถานประกอบการ (ทัง้ทีย่ังไมปิ่ดกจิการจะปิด
กจิการ และปิดกจิการแลว้) เพือ่ใหแ้รงงานไดย้มืเพือ่ซือ้หุน้หรอืรว่มกนัลงทนุเป็นเจา้ของกจิการ (Workers’ Self- 
Management Firm) หรอื ในรปูสหกรณ์ของคนท างาน (Workers’ Cooperative) ในทีส่ดุ รวมถงึการเสรมิสรา้ง
สถานประกอบการเพือ่สงัคม (Social Enterprise) อยา่งไรก็ตามการใชจ้า่ยเงนิเพือ่การเป็นแบบอยา่งอนัควร
ดงักลา่วจ าเป็นตอ้งเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและไดป้ระสทิธผิลดว้ย และในทีส่ดุกองทนุพเิศษนีต้อ้งม่ันคงใน
ระยะยาว แมจ้ะไมม่กี าไรมากนักก็ตาม 

(12) จัดเตรยีมการวจัิยเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงการท างานในอนาคตภายใตเ้ศรษฐกจิด ิ
จติลัในอตุสาหกรรมตา่งๆ ทีม่ผีลใหแ้รงงานในระบบเป็นแรงงานนอกระบบมากขึน้ และขาดความมั่นคงในการจา้ง
งาน แตต่อ้งท าใหก้ารเขา้รว่มกบักองทนุประกนัสงัคมอยา่งม่ันคงและยั่งยนื 

(13) ลงทนุของกองทนุในหลกัทรัพยต์า่งๆ สมควรมกีารทบทวนอยา่งสม า่เสมอ รวมทัง้ให ้
โอกาสการลงทนุในสถานประกอบการทีเ่ป็นสมาชกิของกองทนุประกนัสงัคม และมคีวามรับผดิชอบตอ่แรงงานและ
สงัคมตามมาตรฐาน และมมีาตรฐานระบบแรงงานสมัพันธใ์นระดบัด-ีดเีดน่ 

(14) ผลกัดนัระบบการเลอืกตัง้ผูแ้ทนผูป้ระกนัตนตามหลกัการประชาธปิไตยใหเ้ป็นจรงิ  
(15) ปรับปรงุกฎหมายใหส้หภาพแรงงานรับผดิชอบการประสานงานการเบกิจา่ยสทิธ ิ

ประโยชน ์ เชน่ การวา่งงาน การชราภาพ และการดแูลครอบครัว เพือ่แบง่เบาภาระของฝ่ายบคุคลของบรษัิท และ
สนง.ประกนัสงัคม และสง่เสรมิใหส้หภาพแรงงานมบีทบาทอนัสมควรมากขึน้ในการรับผดิชอบสมาชกิของตน  

(16) การจัดตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิความม่ันคงและยั่งยนืของระบบความม่ันคงทาง 
สงัคมไทย ทีม่าจากตวัแทนของระบบความม่ันคงทางสงัคมทัง้เจ็ดกองทนุ  (อยา่งนอ้ย) ในปัจจบุนั ก็เป็นอกี
หนทางหนึง่ของการท าใหร้ะบบความม่ันคงทางสงัคมเป็นประโยชนต์อ่ประชาชนรว่มกนัมากขึน้ การจัดประชมุ
รว่มกนัประจ าปีของคณะกรรมการบรหิารและหรอืตวัแทนกองทนุในทางความม่ันคงทางสงัคม และการท างานเชงิ
เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งกนั ทัง้เจ็ดกองทนุ เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกนั ก็มปีระโยชนม์ใิชน่อ้ย เพือ่สรา้ง
ขอ้มลูทีบ่รูณาการรว่มกนั ขอ้มลูใหม ่ และการน าขอ้มลูกลางและจากแต่ละองคก์ารไปปรับปรงุงานของแตล่ะแหง่ 
รวมทัง้การเกือ้กลูทางการเงนิระหวา่งกนั 

(17) จัดตัง้ระบบประกนัสงัคมอาเซยีนทีไ่ดม้าตรฐานเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัใหม้ากทีส่ดุ  
อยา่งมกีรอบเวลาทีเ่ป็นขัน้เป็นตอนยอ่ยๆภายในกรอบใหญ ่อาท ิภายใน 25 ปี ขา้งหนา้ 
 
 7.2 นอกเหนอืสาระตามขอ้ 7.1 การแลกเปลีย่นขอ้มลูและความคดิเห็นระหวา่งผูเ้ขา้รว่มสมัมนาถงึ
สถานภาพของกองทนุและระบบงานประกนัสงัคมวา่เป็นอยา่งไร ประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพยีงใด และมปัีญหา
ส าคญัๆอะไรบา้ง และควรจะปฏริปูระบบงานประกนัสงัคมตอ่ไปอยา่งไร อนัจะน าไปสูค่วามม่ันคงและยัง่ยนืของ
กองทนุ การยกระดบัสทิธปิระโยชน ์และคณุภาพชวีติของผูป้ระกนัตนในอนาคต ไดด้ าเนนิการผา่นการอภปิรายโดย
คณะผูอ้ภปิรายทัง้หา้คน ในหวัขอ้ “30 ปี การประกนัสงัคมไทย: ความส าเร็จ ปัญหา และแนวทางการปฏริปูสู่

อนาคตทีม่ั่นคงและยั่งยนื” สรปุไดด้งันี ้
  1) ขอ้มลูและความคดิเห็นจากการอภปิรายของ Mr Nuno Meira Simoes Cunha ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นการคุม้ครองทางสงัคม องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศประจ าภาคพืน้เอเชยีและแปซฟิิก 

1.1) สาระส าคญัของการประกนัสงัคมสามารถพจิารณาไดจ้ากมาตรฐานสากลของ 
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศสองสว่นคอื อนุสญัญาฉบบัที ่102 วา่ดว้ยความมั่นคงทางสงัคม (Social Security) 
และขอ้แนะน าฉบบัที ่202 วา่ดว้ยพืน้ฐานการคุม้ครองทางสงัคม (Social Protection Floors)  

1.2) การประกนัสงัคมไทยมอีายเุพยีง 30 ปี แตถ่อืวา่ประสบความส าเร็จพอสมควร  
เชน่ สามารถคุม้ครองคนถงึประมาณรอ้ยละ 45 ของประชากรวยัท างาน แตก็่มสี ิง่ทา้ทายส าคญัๆหลายประการที่
สมควรด าเนนิการในอนาคต 
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1.3) การคุม้ครองทางสงัคมเป็นประเด็นหนึง่ในการเป็นสว่นหนึง่ของเป้าหมายการ 
พัฒนาทีย่ั่งยนืของสหประชาชาต ิ และประเทศไทยสามารถท าเรือ่งนีไ้ดใ้นระดบัทีด่ ี เพราะเมือ่พจิารณาในภมูภิาค
เอเชยีและแปซฟิิค สามารถใหก้ารคุม้ครองประชากรไดถ้งึประมาณรอ้ยละ 70 และสงูกวา่หลายๆประเทศในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่มรีะดบัความคุม้ครองทางสงัคมเฉลีย่เพยีงประมาณรอ้ยละ 30-40 ของประชากร 

1.4) ในบรรดาประเทศทัว่โลกมกีารคุม้ครองสทิธปิระโยชนส์ามสว่นดงันี ้1)  
มากกวา่รอ้ยละ 90 ใหก้ารคุม้ครองดา้นชราภาพ ทพุพลภาพ และการประกนัสขุภาพ 2)  ระหวา่งรอ้ยละ 50-90 มี
ประกนัการวา่งงาน 3) นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ผา่นระบบการสมทบเงนิ ใหก้ารคุม้ครองดา้นการเป็นมารดา การเจ็บป่วย
เนือ่งจากการท างาน การเจ็บป่วยทัว่ไป และการเลีย้งดบูตุร  

1.5) สทิธปิระโยชนท์ีป่ระชากรไดรั้บการคุม้ครองนัน้ มทีัง้ผา่นการสมทบเงนิและการไม ่
สมทบเงนิ แตพ่บวา่สทิธปิระโยชนส์ว่นใหญ ่มักจะไดม้าเพราะการสมทบเงนิ 

1.6) สทิธปิระโยชนท์ีย่ังเป็นปัญหา เชน่ เงนิบ านาญตกทอด ใหป้ระโยชนก์บัทายาทของ 
แรงงานทีเ่จ็บป่วยจากการท างาน แตย่ังมไีมท่ัว่ถงึกบัแรงงานอืน่ๆ 

1.7) แรงงานทีไ่มไ่ดรั้บการคุม้ครองทางสงัคมอยา่งทั่วถงึ คอื แรงงานนอกระบบ ซึง่ 
ปัจจบุนัพบวา่ รอ้ยละ 30 ของการจา้งงานทีไ่มเ่ป็นทางการทัง้หมดอยูใ่นการจา้งงานในระบบ และมแีรงงานนอก
ระบบประมาณรอ้ยละ 23 อยูภ่ายใตก้ารจา้งงานในระบบ อนัแสดงถงึการทีแ่รงงานจ านวนมากไมไ่ดรั้บการคุม้ครอง 
คงเป็นเพราะท างานใหก้บัผูอ้ืน่ทีท่ างานใหก้บับรษัิทจดทะเบยีน ฉะนัน้จะสรา้งเงือ่นไขอยา่งไรใหแ้รงงานเหลา่นี้
ไดรั้บการคุม้ครอง 

1.8) นอกจากแรงงานนอกระบบจะอยูใ่นการจา้งงานนอกระบบแบบดัง้เดมิ (Traditional  
informal employment) แลว้ ขณะนีย้ังอยูใ่นการท างานแบบใหม ่(new reality of new form of work) อกีดว้ย 
ท าใหแ้รงงานหลดุออกจากระบบความม่ันคงทางสงัคม ซึง่เป็นปัญหาของทกุประเทศทีต่อ้งการการปฏริปู ฉะนัน้
สมควรท าระบบประกนัสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิแบบใหมข่องตลาดแรงงาน เพือ่เอาคนทีไ่มอ่ยูใ่น
คุม้ครองใหเ้ขา้มารับการคุม้ครอง 

1.9) สงัคมไทยก าลงัเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายทุีต่อ้งพึง่กองทนุชราภาพระยะยาว 
1.10) อตัราการสมทบเงนิเขา้กองทนุประกนัสงัคมต า่ จงึมปัีญหาความเพยีงพอของเงนิ 

ชราภาพในอนาคต เชน่ ในรอบ 30 ปี ทีผ่า่นมา ผูป้ระกนัตนควรไดบ้ านาญชราภาพรอ้ยละ 45 ของเงนิเดอืน
สดุทา้ย แตก่ารก าหนดเพดานสมทบขัน้สงู (ปัจจบุนั 15,000 บาท) ท าใหไ้ดรั้บเงนิชราภาพของผูเ้กษียณอายไุม่
เพยีงพอ ฉะนัน้ ควรพจิารณาแกไ้ขปัญหานีเ้สยีแตเ่นิน่ๆ เชน่ ตวัอยา่งในบางประเทศทีข่ยายอายเุกษียณออกไป 

1.11) เสรมิสรา้งวฒันธรรมความม่ันคงทางสงัคม โดนอาจเริม่จากโรงเรยีนเพือ่เตรยีมความ 
พรอ้มจากเด็กไปสูก่ารจา้งงาน 

1.12) เสรมิสรา้งการบรูณาการหน่วยงานตา่งๆทีด่แูลดา้นความม่ันคงทางสงัคม เชน่  
หน่วยงานดา้นภาษี ขอ้มลู และส านักงานประกนัสงัคม  

1.13) ประเด็นอืน่ๆ ทีส่มควรค านงึถงึ  
1.13.1) สงัคมไทยก าลงัเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายทุีต่อ้งพึง่กองทนุชราภาพระยะยาว  
1.13.2) การแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกนัอยา่งทั่วถงึในการคุม้ครองทางสงัคมที ่

ค านงึถงึการทีบ่คุคลอายยุนืนานมากขึน้  
   1.13.3) การก าลงัมกีารพจิารณาแกไ้ขใหส้ามารถรับเงนิชราภาพในรปูเงนิกอ้นแทนเงนิ
ชราภาพรายเดอืน จะเป็นความเสีย่งตอ่ความม่ันคงทางการเงนิของผูป้ระกนัตนทีเ่กษียณอายใุนระยะยาว 

 1.13.4) กองทนุดา้นความม่ันคงทางสงัคมมหีลายกองทนุเปรยีบเสมอืนไซโล  
(Silo) สะสมเงนิตา่งๆ จงึสมควรบรูณาการการท างานรว่มกนัระหวา่งกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กระทรวงการคลงั 
กระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณีการจัดการเงนิชราภาพ 
   1.13.5) ใหค้วามส าคญักบัการจัดการเงือ่นไขใหแ้รงงานนอกระบบใหไ้ดเ้ขา้มารับการ
คุม้ครองอยา่งทั่วถงึมากขึน้ ทา่มกลางระบบงานตา่งๆทีแ่ตกตา่งกนัทีม่อียูใ่นปัจจบุนั 

 
2) ขอ้มลูและความคดิเห็นจากการอภปิรายของดร. ธรีะวทิย ์วงศเ์พชร ผูแ้ทนผูป้ระกนัตนใน 

คณะกรรมการประกนัสงัคม (ส าหรับแรงงานในระบบ)   
2.1) สนับสนุนใหม้กีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนผูป้ระกนัตนในคณะกรรมการประกนัสงัคม ตามที ่

ก าหนดในกฎหมายประกนัสงัคมฉบบัใหม ่แทนชดุปัจจบุนัทีแ่ตง่ตัง้โดยคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) โดย
ใชว้ธิกีารเลอืกตัง้ทีป่ระหยัดทีส่ดุ 

2.2) สมควรทบทวนอ านาจของคณะกรรมการประกนัสงัคม มใิชเ่พยีงแตใ่หค้ าปรกึษา 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานเกีย่วกบัการออกกฎกระทรวง เชน่ มอี านาจการตรวจสอบบญัชกีองทนุ และอืน่ๆ 
ดว้ย 

2.3) พจิารณาทบทวนวา่การรักษาพยาบาลผูป้ระกนัตนควรไดรั้บบรกิารทีใ่หส้ทิธ ิ
ประโยชนม์ากกวา่ประชาชนทีอ่ยูภ่ายใตร้ะบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตจิะเป็นไปไดห้รอืไม ่ เนือ่งจาก
ผูป้ระกนัตนสมทบเงนิ แตป่ระชาชนภายใตห้ลกัประกนัสขุภาพไมไ่ดส้มทบเงนิ หรอืไมเ่ชน่นัน้ผูป้ระกนัตนก็ควร
ไดรั้บบรกิารฟรเีชน่เดยีวกบัประชาชนทีอ่ยูภ่ายใตร้ะบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

2.4) แมว้า่เจา้หนา้ทีส่ านักงานประกนัสงัคมจะท างานอยา่งเต็มที ่แตศ่กัยภาพขององคก์าร 
ไดรั้บการจ ากดัจากฝ่ายนโยบายและฝ่ายการเมอืงทีเ่ขา้มาแลว้จากไป และกงัวลวา่ฝ่ายการเมอืงอาจสนับสนุนขอ้
เรยีกรอ้งของกลุม่บคุคลทีเ่สนอแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ แตจ่ะมผีลตอ่ความไมม่ั่นคงของกองทนุประกนัสงัคม 
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2.5) ความส าเร็จของส านักงานประกนัสงัคมมาจากหลายปัจจัย เชน่ ความเป็นองคก์ารแหง่ 
การเรยีนรู ้ภาวะผูน้ า ทรัพยากร ฯลฯ 

2.6) ภยัคกุคามของส านักงานประกนัสงัคม เชน่ การมกีลุม่บคุคลประสงคจ์ะเอาเงนิชรา 
ภาพไปใชก้อ่นก าหนด อนัมผีลตอ่ความม่ันคงของกองทนุประกนัสงัคม  

2.7) การสง่เสรมิประสทิธภิาพของส านักงานระกนัสงัคมของคณะกรรมการชดุปัจจบุนัม ี
หลายเรือ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจัดการใหม้กีารประหยดังบประมาณดา้นการฝึกอบรม ดว้ยการเนน้ประหยัดสดุ
ประโยชนส์งู  

2.8) การจะน าเงนิกองทนุประกนัสงัคมไปใชใ้นเรือ่งใดสมควรมกีารท าประชาพจิารณ์ 
เสยีกอ่น 

2.9) อดุมการณ์ของการประกนัสงัคมคอืความยั่งยนืของทรัพยากรมนุษย ์
2.10) สนับสนุนการปฏริปูส านักงานประกนัสงัคมเป็นองคก์ารอสิระ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้น 

หน่วงงานการลงทนุ 
    

3) ขอ้มลูและความคดิเห็นจากการอภปิรายของนายสวุทิย ์ ศรเีพยีร ผูแ้ทนนายจา้งใน 
คณะกรรมการประกนัสงัคม 

3.1) การชว่ยกนัท าใหก้องทนุมเีสถยีรภาพเป็นสิง่ส าคญั ดว้ยการอาศยัธรรมาภบิาลในการ 
จัดการ โดยทกุคนเขา้มาเพือ่ประโยชนส์ว่นรวม 

3.2) ปัญหาทีพ่บ เชน่ ความลา่ชา้ของการรักษาพยาบาล และการรับเงนิวา่งงานเนือ่งจาก 
ปัญหาโรค COVID  

3.3) คณะกรรมการประกนัสงัคมพยายามประชาสมัพันธข์อ้มลูเกีย่วกบัการด าเนนิงานของ 
ส านักงานประกนัสงัคมอยา่งทัว่ถงึมากขึน้ในหลายๆชอ่งทาง โดยใชส้ือ่ เชน่ Applications และ Line  ชว่ยลดการ
ต าหนจิากผูป้ระกนัตนลงไดม้าก  

3.4) ภาคธรุกจิเผชญิกบัวกิฤต COVID จนรายไดล้ดลงไปรว่มรอ้ยละ 50 จงึคาดหวงัให ้
ภาครัฐบาลด าเนนิงานในการดแูลประชาชนในทางทีถ่กูตอ้ง 

3.5) กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกจิ การลดปัญหาแรงงานก็จะชว่ยลดผลกระทบ 
ทางเศรษฐกจิ 

3.6) การเอาเงนิประกนัชราภาพไปใชใ้นทางทีข่ดัตอ่วตัถปุระสงคต์อ้งท าประชาพจิารณ์ 
เสยีกอ่น  

3.7) กองทนุจะมปัีญหาในอกี 30 ปี ขา้งหนา้ ฉะนัน้การสง่เสรมิความม่ันคงของกองทนุเป็น 
สิง่ส าคญั โดยค านงึถงึความยัง่ยนืในระยะยาว และเห็นดว้ยกบัการขยายเพดานการสมทบเงนิ แตไ่มเ่ห็นดว้ยกบั
การปรับเพิม่อตัราเงนิสมทบ 

 
4) ขอ้มลูและความคดิเห็นจากการอภปิรายของนางบปุผา พันธุเ์พ็ง ผูต้รวจราชการกรม  

ส านักงานประกนัสงัคม 
4.1) การด าเนนิงานระบบประกนัสงัคมทีป่ระกาศใชต้ามกฎหมาย เมือ่เดอืนกนัยายน 2533  

ไดเ้ริม่กบัสถานประกอบการทีม่ลีกูจา้ง 20 คน แตปั่จจบุนัเริม่ตัง้แต ่1 คน และจัดใหไ้ดส้ทิธปิระโยชนค์รบถว้นตาม
กฎหมาย และเพิม่ผลประโยชนใ์หแ้กผู่ป้ระกนัตนทกุปี แตอ่ตัราการจัดเก็บเงนิสมทบและเพดานขัน้สงูสดุยังคงเทา่
เดมิ และในชว่งวกิฤต เชน่ โรค COVID ก็จัดเก็บลดลง 

4.2) ในระยะเวลา 30 ปี ทีผ่า่นมา อตัราการจัดเก็บเงนิสมทบและฐานคา่จา้ง 15,000 บาท  
ไมเ่คยปรับเพิม่ แตก่องทนุประกนัสงัคมยังสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตามสทิธปิระโยชนต์า่งๆ คอื การเจ็บป่วย 
การเป็นมารดา (การคลอดบตุร) การทพุพลภาพ การเสยีชวีติ การสงเคราะหบ์ตุร การวา่งงาน การชราภาพ  ให ้
เป็นไปไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด  

4.3) อตัราการสมทบกองทนุชราภาพปัจจบุนัต า่ สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญ 
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ โดยควรปรับเป็นอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 10 ของคา่จา้ง  

4.4) สมควรแกปั้ญหาความไมม่ั่นใจของประชาชนและผูป้ระกนัตนตอ่ระบบประกนัสงัคม 
โดยการประชาสมัพันธใ์หท้ั่วถงึมากขึน้ 

4.5) ส านักงานประกนัสงัคม (สปส.) พยายามอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารแกส่ถาน 
ประกอบการและผูป้ระกนัตนโดยไมต่อ้งเดนิทางมายังสปส. เชน่ การลงทะเบยีนทางอแิล็กทรอนกิส ์ การเขา้รักษา
เกีย่วกบัทันตกรรม (กบัโรงพยาบาลนอกตวัเลอืก) ไมต่อ้งส ารองจา่ย เป็นตน้ 

4.6) ปัจจบุนัสปส. ก าลงัเรง่ด าเนนิการตามนโยบายของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน  
(นายสชุาต ิชมกลิน่) ดงันี ้
   4.6.1) นโยบาย 3H (Helping–Healthy–Harmless) (1) Helping คอื การทีเ่จา้หนา้ที่
เขา้ถงึแรงงานทีเ่ดอืดรอ้นเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืโดยเร็วและแจง้ใหท้ราบถงึสทิธทิีพ่งึจะไดรั้บ (2) Health คอื ให ้
ความส าคญักบัการป้องกนัสขุภาพ เชน่ การจัดใหม้ทีีอ่อกก าลงักาย การตรวจสขุภาพป้องกนัโรค การฉีดวคัซนี 
(ป้องกนัไขห้วดัใหญใ่หก้บัผูท้ีม่อีายเุกนิกวา่ 50 ปี) และ (3) Harmless คอื การลดการประสบอนัตรายทัง้ในงาน
และนอกงาน 
   4.6.2) การพัฒนาสทิธปิระโยชนช์ราภาพ ก าลงัด าเนนิการแกก้ฎหมายใหม้ทีางเลอืกรับ
แบบเงนิบ าเหน็จส าหรับบคุคลทีค่าดวา่จะมอีายไุมน่าน หมายรวมถงึการตกลงขอรับบ านาญในขอบเขตจ านวนปีที่
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แน่นอน เชน่ 5 ปี แตเ่มือ่รับไปแลว้เสยีชวีติเสยีกอ่น ทายาทจะไดรั้บเงนิตอ่ไปตามจ านวนเดอืนทีเ่หลอืในขอบเขต 
5 ปีนัน้  

 4.6.3) ใหโ้อกาสผูรั้บเงนิบ านาญชราภาพ สามารถซือ้ประกนัได ้3 กรณี คอื เจ็บป่วย  
ทพุพลภาพ และเสยีชวีติ  
   4.6.4) ผลกัดนัใหแ้รงงานผูป้ระกอบอาชพีอสิระเขา้รว่มกองทนุประกนัสงัคมใหม้าก
ทีส่ดุ ดว้ยสทิธปิระโยชนจ์งูใจส าหรับแตล่ะกลุม่ เชน่ ผูข้บัขี ่Grab และ มัคคเุทศก ์

4.7) การประชาสมัพันธเ์พือ่ใหน้ายจา้งและแรงงานเขา้ถงึขอ้มลูตอ่อยา่งทัว่ถงึ จะชว่ยให ้
แรงงานสามารถใชส้ทิธิไ์ดเ้ต็มที ่

4.8) ส านักงานประกนัสงัคมก าลงัด าเนนิการตามนโยบายการเสรมิสรา้งเครอืขา่ย 
ประกนัสงัคมตามหลกั “บวร” คอื บา้น = บา้นและชมุชน ว = วดั และ ร = โรงเรยีนหรอืโรงงาน เพือ่ใหแ้ตล่ะแหง่
ของทัง้สามบรบิทมตีวัแทนประกนัสงัคม 1 คน  

 
5) ขอ้มลูและความคดิเห็นจากการอภปิรายของน.ส. อรณุี ศรโีต  ผูแ้ทนผูป้ระกนัตนใน 

คณะกรรมการประกนัสงัคม  (ส าหรับแรงงานนอกระบบ)   
5.1) กฎหมายประกนัสงัคมเกดิขึน้ไดต้อ้งไมล่มืการผลกัดนัของอาจารยน์คิม จันทรวทิรุ  

และการอดขา้วอดน ้าของผูน้ าแรงงานดว้ย  ปัจจบุนัสปส. ก าลงัเรง่ด าเนนิการตามนโยบายของรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงแรงงาน 

5.2) คณะกรรมการตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของส านักงานประกนัสงัคมสมควรไดรู้จั้กกนั 
และเชือ่มโยงการท างานรว่มกนั 

5.3) ส านักงานประกนัสงัคมยังคงท างานตามระบบราชการ สมควรปรับเปลีย่นเป็นองคก์าร 
อสิระในก ากบัของกระทรวงแรงงาน  

5.4) สมควรปรับปรงุสทิธปิระโยชนป์ระกนัสงัคมใหเ้หมาะสมโดยค านงึถงึความม่ันคงของ 
กองทนุประกนัสงัคม 

5.5) ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ยังตอ้งจา่ยเงนิสมทบสองเทา่ตามกฎหมายก าหนด จะ 
แกไ้ขอยา่งไรในอนาคต และเมือ่เกษียณอายจุะไดเ้งนิบ านาญรายเดอืนเพยีง 1,350 บาท แมว้า่จะไดเ้งนิเบีย้ยังชพี
อกีเดอืนละ 600 บาท ก็ยังไมพ่น้เสน้ความยากจน  

5.6) ผูป้ระกนัตนทีเ่ป็นแรงงานในระบบและนอกระบบสมควรพัฒนาไปดว้ยกนั 
5.7) ควรใหผู้ป้ระกนัตนมสีว่นรว่มในการด าเนนิงานประกนัสงัคมมากขึน้ เชน่ ในเวท ีและ 

สือ่ตา่งๆ 
5.8) การทีก่ลุม่ผูป้ระกนัตนบางสว่นประทว้งการปรับเพิม่เพดานสมทบเงนิตอ่นายกรัฐมนตร ี

ทีท่ าเนยีบรัฐบาล มผีลใหน้ายกรัฐมนตรรีะงับการเพิม่เงนิสมทบ นับเป็นการเสยีโอกาสทีจ่ะท าใหม้กีองทนุเพิม่ขึน้ 
5.9) ควรใหผู้ป้ระกนัตนไดรั้บรูข้อ้มลูและปัญหาทีเ่ป็นอยู่ตามทีเ่ป็นจรงิ 
5.10) คณะกรรมการประกนัสงัคมในอนาคตทีจ่ะมาจากการเลอืกตัง้ สมควรมคีวามแข็งแรง 

มาก เพือ่ไมใ่หถ้กูระบบกลนื มคีวามกลา้หาญ และรักษาผลประโยชน์ของผูป้ระกนัตน 
 
6) ขอ้มลูและความคดิเห็นจากผูเ้ขา้รว่มงานสมัมนา 

6.1) สมควรก าหนดฐานขัน้ต า่ของเงนิบ านาญชราภาพไมค่วรต า่กวา่ 5,000 บาท ตามที ่
สภาองคก์ารลกูจา้งสภาแรงงานตา่งๆไดเ้รยีกรอ้งในวนัแรงงานแหง่ชาตมิาแลว้เป็นหลายปี 

6.2) ยดืหยุน่เงือ่นไขการจะใหส้ทิธปิระโยชนแ์กผู่ป้ระกนัตนในกรณีทีม่ปัีญหาการสง่เงนิ 
สมทบไมเ่ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด เชน่ บางครัง้ผูป้ระกนัตนประสบปัญหาถกูเลกิจา้ง อนัท าใหจ้า่ยเงนิสมทบ
ไมค่รบเงือ่นไขทีก่ฎหมายก าหนด  

6.3) การค านวณเงนิสมทบ 60 เดอืนสดุทา้ย เพือ่ค านวณเงนิชราภาพของผูป้ระกนัตนที ่
เคยอยูใ่นมาตรา 33 และตอ่มาเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 ทีม่รีายไดน้อ้ยลง ท าใหแ้รงงานเสยีประโยชน ์ จงึ
สมควรแกไ้ข 

6.4) การทีผู่ป้ระกนัตนเกดิอบุตัเิหต ุตอ้งเขา้รับการรักษาฉุกเฉนิในโรงพยาบาลทีไ่มไ่ด ้
เลอืกไว ้ ตามสทิธทิีก่ระท าไดภ้ายในเวลา 72 ชัว่โมง ตอ้งเสยีคา่รักษาพยาบาลสงู แตเ่บกิคนืไดน้อ้ยมาก สมควร
แกไ้ข 

 
7) การสรปุขอ้มลูและความเห็นจากการน าเสนอขององคป์าฐก ผูร้ว่มอภปิราย และผูเ้ขา้รว่ม 

สมัมนา โดย ศาสตราจารย ์ดร. จรีะ หงสล์ดารมภ ์
7.1) งานวนันีช้ว่ยบอกวา่เราจะตอ้งท าอะไรบา้ง และท าอยา่งไรในอนาคต ใหป้ระสบ 

ความส าเร็จ โดยตระหนักถงึวา่การผลกัดนักฎหมายประกนัสงัคมทีศ่าสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ และศาสตราจารย์
ดร. จรีะ หงสล์ดารมภ ์ เอง ก็ไดม้สีว่นรว่มด าเนนิการ ตอ้งใชเ้วลาเพือ่ท าใหเ้กดิขึน้มาได ้ ฉะนัน้จงึควรค านงึถงึวา่
การเปลีย่นแปลง (Change) อยา่งไรจงึน าไปสูค่วามส าเร็จ อนัสมัพันธก์บัการประสบความส าเร็จของ Nikom 
Lecture ในวนันี ้ ซ ึง่รวมถงึการมาเป็นประธานกลา่วเปิดงานของทา่นเลขานุการ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน 
(ดร. สเุทพ ชติยวงษ์)  ทีแ่สดงถงึการใหค้วามสนใจกบัการจัดงานในวนันี ้ และรัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานคน
ปัจจบุนัก็เป็นบคุคลทีใ่จถงึ คลา้ยอดตีรัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย (นายวฒันา อศัวเหม)  

7.2) ประเด็นสมควรด าเนนิงานตอ่ไป คอื 
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 7.2.1) การปรับส านักงานประกนัสงัคมเป็นองคก์ารอสิระ อาจตอ้งใชเ้วลา 5-10 ปี  
และสมควรท าการวจัิยอยา่งตอ่เนือ่ง (ถงึความเป็นไปได)้  

 7.2.2) สมควรใหก้องทนุหรอืไซโล (Silo) เกีย่วกบัความม่ันคงทางสงัคมตา่งๆ ไดม้า 
อยูร่วมกนั ทัง้ในสว่นทีเ่กีย่วกบักระทรวงการคลงั กระทรวงแรงงาน และอืน่ๆ ทัง้ในสว่นกลางและตา่งจังหวดั โดย
เริม่จากการประชมุรว่มกนั 

 7.2.3) การปรับปรงุระบบประกนัสงัคมสมควรพจิารณาพรอ้มกบัการท างานของระบบ 
แรงงานสมัพันธ ์

 7.2.4) ด าเนนิการวเิคราะหอ์งคก์ารราชการแบบส านักงานประกนัสงัคมวา่มกีระบวนการ 
ท างานทีล่า่ชา้ตรงจดุใด และเป็นอยา่งไร เพือ่การปรับปรงุ เชน่ ดา้นคอมพวิเตอร ์และ การเงนิ 

 7.2.5) การจัดท าแผนพฒันาบคุลากรส านักงานประกนัสงัคม สมควรด าเนนิการเป็น 
เบือ้งแรก โดยเรยีนรูจ้ากความเป็นจรงิ เพือ่ใหม้ทีักษะสามดา้น คอื finance/marketing management/strategy 
เพือ่ใหม้สี านกึของการประกอบการ และ soft skill (service mind, passion และmind set ในการรับใชป้ระชาชน) 
โดยจัดท าการศกึษาความตอ้งการดา้นการฝึกอบรม เพือ่ใหบ้คุลากรส านักงานประกนัสงัคมสามารถเอาความรูไ้ปใช ้

ในทางทีเ่ป็นจรงิ 

 
8. ขอ้เสนอแนะ 

ผลทีไ่ดรั้บจากการจัดงานประการสดุทา้ย คอื ขอ้เสนอแนะถงึแนวทางความเป็นไปไดใ้นความรว่มมอืของ 
ภาคคีวามรว่มมอืตา่งๆ ระหวา่งภาครัฐ แรงงาน ผูป้ระกนัตน สถานประกอบการ และประชาชน ทัง้ภายในและ
ระหวา่งประเทศในการปฏริปูระบบงานระกนัสงัคมเพือ่ความม่ันคงและยั่งยนืของกองทนุ การยกระดบัสทิธปิระโยชน ์
และคณุภาพชวีติของผูป้ระกนัตนในอนาคตนัน้ 
 จากขอ้มลูและความคดิเห็นทีไ่ดต้ลอดการจัดงานสมัมนาขา้งตน้ มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ ในฐานะตวัแทน
องคก์ารรว่มจัดสมัมนาเห็นสมควรทีก่ระทรวงแรงงานและส านักงานประกนัสงัคม สมควรพจิารณาด าเนนิการ
ดงัตอ่ไปนี ้
  8.1 ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูและขอ้เสนอแนะของผูน้ าเสนอตา่งๆ ในรายงานสรปุการจัดงานวนั
นคิม จันทรวทิรุ ฉบบันี ้เทา่ทีก่ระทรวงแรงงานและส านักงานประกนัสงัคมจะสามารถด าเนนิการตอ่ไปได ้
  8.2 การสนับสนุนการด าเนนิงานของมลูนธินิคิม จันทรวทิรุ โดยกระทรวงแรงงานและส านักงาน
ประกนัสงัคม ในดา้นเงนิทนุและอืน่ๆ เพือ่ชว่ยใหเ้ป็นมลูนธิทิีส่ามารถด าเนนิงาน โดยการรว่มมอืกบักระทรวง
แรงงาน สหภาพแรงงานและองคก์ารของคนท างาน ผูป้ระกอบการ องคก์ารพัฒนาเอกชน และหน่วยงานอืน่ๆ 
อยา่งมั่นคงในระยะยาว 

8.3 จัดตัง้คณะท างานเพือ่การปฏริปูกองทนุประกนัสงัคมและส านักงานประกนัสงัคมใหม้ั่นคง 
และยั่งยนื อนัสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายการปฏริปูประเทศของรัฐบาล โดยประกอบดว้ยตวัแทน
จากคณะกรรมการประกนัสงัคม และองคก์ารรว่มจัดงาน เพือ่น าขอ้เสนอแนะตา่งๆจากการจัดงานไปจัดท าเป็น
ขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏริปูกองทนุประกนัสงัคมและส านักงานประกนัสงัคมอยา่งรอบดา้น โดยใหเ้วลาท างาน
ประมาณ 5 ปี  
  8.4 เห็นชอบใหม้ลูนธินิคิม จันทรวทิรุ รว่มกบัองคก์ารรว่มจัดงานวนันคิม จันทรวทิรุ จัดใหม้ี
การศกึษาถงึความตอ้งการดา้นการพัฒนาองคก์ารในภาพรวมของส านักงานประกนัสงัคม ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  9 – 
12 เดอืน เพือ่ด าเนนิการพัฒนาองคก์ารส านักงานประกนัสงัคมในทางปฏบิตัอิยา่งมแีผนงาน (ประมาณ 5 ปี) 
  8.5 เห็นชอบใหม้ลูนธินิคิม จันทรวทิรุ รว่มกบัองคก์ารรว่มจัดงานวนันคิม จันทรวทิรุ จัดใหม้ี
การศกึษาถงึความตอ้งการเฉพาะดา้นการพัฒนาบคุลากรของส านักงานประกนัสงัคมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 9 – 12 
เดอืน เพือ่ด าเนนิการพัฒนาบคุลากรของส านักงานประกนัสงัคมในทางปฏบิตัอิยา่งมแีผนงาน (ประมาณ 5 ปี) 

  8.6 มอบหมายใหส้ านักงานประกนัสงัคมสนับสนุนทรัพยากรในการท างานตามขอ้ 8.2 – 8.5 ทัง้
ในดา้นขอ้มลู เงนิทนุ บคุลากร สถานที ่อปุกรณ์ และบรกิารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
ผูส้รปุรายงานการจัดงาน:  
ดร. โชคชยั สทุธาเวศ 
วนัที ่27 พฤศจกิายน 2563 


