
 

 

  แด่ ...... นิคม จันทรวิทุร ผูน้ าการผลักดนักฎหมายประกนัสงัคม 

  พ.ศ.  2533 จนประสบความส าเร็จดว้ยดวงใจ  

บทน า: ค าอทุศิ  
ขา้พเจา้มคีวามรูเ้รือ่งความมั่นคงทาง

สงัคมและประกนัสังคมเพราะทา่น

อาจารยน์คิม จันทรวทิรุ มอบหมายงาน

ใหท้ างานสองครัง้:   

ครัง้แรกทา่นขอรอ้ง (แกมบังคับ!) ให ้

ขา้พเจา้ชว่ยงานการขับเคลือ่นกฎหมาย

ประกนัสังคม เมือ่ พ.ศ. 2532-2533 

โดยท างานเชงิวชิาการและการคน้ควา้

ขอ้มลูในประเทศตา่งๆ (ขณะนัน้โดย

อาศัยหอ้งสมดุของ FES เป็นแหลง่

คน้ควา้ขอ้มลู) ยกร่างจดหมายถงึ

หน่วยงานและบคุคลตา่งๆ และชว่ย

ประสานการจัดประชมุพบปะผูค้นใน

เรือ่งประกนัสังคมและการแกปั้ญหา

แรงงานอยูเ่นอืงๆ ใหก้บัทา่นอาจารย์

นคิมโดยตรง [ในฐานะประธานคณะที่

ปรกึษาดา้นแรงงาน ภายใตท้มีที่

ปรกึษาบา้นพษิณุโลกของ

นายกรัฐมนตรพีลเอกชาตชิาย ชณุหะ

วณั แตข่า้พเจา้มไิดไ้ปรว่มอยูใ่นทมีที่

ปรกึษาบา้นพษิณุโลกโดยตรง แมท้า่น

อาจารยน์คิม จะชวนเชญิใหไ้ปร่วม

ท างานทีบ่า้นพษิณุโลกดว้ยหลายครัง้ 

แตข่า้พเจา้ปฏเิสธ และผูอ้ านวยการ

มลูนธิฟิรดีรคิ เอแบรท์ (FES) ก็ไม่

สนับสนุน เพราะขณะนัน้ขา้พเจา้ท างาน

เป็นเจา้หนา้ทีต่ าแหน่งทีป่รกึษาดา้น

แรงงานเต็มเวลาใหก้บั FES การไป

รว่มงานเชงินโยบายของรัฐบาลไทย

ของเจา้หนา้ทีอ่งคก์ารตา่งประเทศเป็น 

การไมเ่หมาะสม] ท าใหข้า้พเจา้ไดม้สีว่น
ชว่ยสนับสนุนการเคลือ่นไหวออก
กฎหมายประกนัสังคมระหวา่ง พ.ศ. 
2532-2533  ตามสมควร 

ตอ่มาครัง้ทีส่อง ขา้พเจา้มคีวามรูเ้พิม่เตมิ

อกีในทางทฤษฎ ีมาตรฐานสากล และ

การปฏบิัตจิรงิในประเทศไทย และเป็น

ประโยชนต์อ่สว่นรวม จากการไดท้ าวจัิย

เรือ่ง “ความมั่นคงทางสงัคมและการ

ประกนัสังคมไทย: 2 ปีของการปฏบิัต”ิ 

ในชว่งพ.ศ. 2535-2536 หลังจาก

กฎหมายประกนัสังคมประกาศใชไ้ดเ้พยีง

สองปี ตามการก ากับของทา่นอาจารย์

นคิม จันทรวทิรุ รับทนุจากสถาบัน

แรงงานเสรอีเมรกิัน-เอเชยีน (American-

Asian Free Labour Institute) (โดยใช ้

หอ้งสมดุขององคก์ารแรงงานระหวา่ง

ประเทศ (ILO) ในกรงุเทพ เป็นแหลง่

คน้ควา้ขอ้มลูดว้ย) และน าเสนอในที่

ประชมุสมัมนา ณ คณะนติศิาสตร ์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์เมือ่ พ.ศ. 

2536 ซึง่ขณะนัน้ส านักงานประกนัสังคม

ยังไมเ่ขม้แข็งในทางวชิาการมากนัก 

หลังจากนัน้ ในบางโอกาส ขา้พเจา้ก็จะ

เขยีนบทความเกีย่วกบัความมั่นคงทาง

สงัคม ประกนัสังคม และรัฐสวสัดกิาร 

เผยแพรใ่นสือ่มวลชน เชน่ หนังสอืพมิพ ์

ในงานสมัมนา  และในวารสารวชิาการ 

เป็นครัง้คราว 

 

 

 

 

การประชมุคณะกรรมการและ
ผูส้นับสนุนการจัดตัง้มลูนธินิคิม 
จันทรวทิรุ ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2546 

 

 

1. รฐัสวสัดกิารคอือะไร และปรชัญาของรฐัสวสัดกิาร

สวัสดกิาร  รัฐสวสัดิการ (Welfare State) (แปล
ตรงตวัคือ “Well-Being” = สภาวะ
การเป็นอยูท่ี่ดี = คุณภาพชีวติท่ีดี) 
คือ รัฐท่ีมีสภาพอนัเป็นอุดมคติ 
(Utopia) แบบหน่ึง ท่ีใหคุ้ณค่ากบั
ความมีคุณภาพชีวติท่ีมีมาตรฐาน
สูงอยา่งเสมอภาคกนัของ
ประชาชน อยา่งทัว่ถึง และเป็นไป
อยา่งยติุธรรม ปรัชญาของรัฐ
สวสัดิการ จึงตั้งอยูบ่นการก าหนด
เจตจ านงร่วมกนัของประชาชนท่ี
พึงจะไปใหถึ้ง (Determinism of 

People’s Will) สภาวะดงักล่าว โดยอาศยั
นโยบาย กฎหมาย และวธีิการ ภายใตก้าร
จดัการ สนบัสนุน ส่งเสริม หรือเอ้ืออ านวย
การของรัฐท่ีจะปกป้องและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ทั้งในทางเศรษฐกิจและสงัคมของ
แรงงานและประชาชน การใหห้ลกัประกนั
โดยรัฐต่อสิทธิท่ีจะมีคุณภาพชีวติท่ีดี และ
การสนบัสนุนในทางสวสัดิการในดา้น
ต่างๆใหก้บัแรงงานและประชาชนทัว่ไป 
และโดยการอาศยัร่วมมือและการเฉล่ียทุกข์
และสุขร่วมกนัของประชาชน  และการ
สนบัสนุนในทางการเมืองและการปฏิบติั

จริงของการจดัสรร ทั้งส่ิงท่ีเป็นเงิน วตัถุส่ิงของ และ
บริการ รวมทั้งสวสัดิการและส่ิงเอ้ืออ านวยความสะดวก
ทั้งหลาย ท่ีเป็นความจ าเป็นและตามความตอ้งการ ใหแ้ก่
ประชาชนตั้งแต่อยูใ่นครรภ ์เกิด เติบโต ก่อนวยัท างาน 
ในช่วงวยัท างาน ช่วงพน้วยัท างาน และจนกระทัง่เสียชีวติ 
บนเส้นทางและระดบัต่างๆของการพฒันาประเทศ และ
ท่ามกลางความหลากหลายขององคก์ารภาคีต่างๆ ท่ีเขา้
ร่วมรับผดิชอบในการน าพารัฐใหไ้ปถึงสภาวะดงักล่าว  

 แต่รัฐสวสัดิการยงัมิใช่เป้าหมายสูงสุด ในทศันะของ
ขา้พเจา้แลว้ ยงัมีอุดมรัฐ และอริยรัฐท่ีจะตอ้งไปใหถึ้ง!!! 
(ปัจจบุนัประเทศไทยยงัอยู่ท่ีประชารัฐ!) 

วันที่  3 0  ตุลาคม 2563  
ณ ห้องประ ชุมจอมพล 
ป .  พิ บู ลสงคราม  
กระทรวงแรงงาน  

30 ปี การประกนัสังคมไทยและการปฏิรูปสู่อนาคตทีม่ั่นคงและยัง่ยืน: 
ข้อพจิารณาส าหรับการสร้างสรรค์รัฐสวสัดิการของประเทศไทย 

 ปาฐกถานิคม จันทรวทิรุ ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2563 โดย โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
University, Thailand 



 

1) รัฐสวสัดิการ (Welfare State) ท่ีปัจจุบนัเนน้กนั
นั้น ไม่เพียงใหคุ้ณค่ากบัสภาวะอนัเก่ียวขอ้งกนั
ของ “ระบบทุนนิยม” “สวสัดิการ” และ 
“ประชาธิปไตย”  (T. H. Marshall, 2000) เท่านั้น 
แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบัการ  “การแทรกแซงของรัฐ”  
ดว้ย 

2) ยอ่มเป็นรัฐแห่งการสงัเคราะห์ (Synthesis) 
ระหวา่ง “รัฐทุนนิยม” ในฐานะบทเสนอ 
(Thesis)  และ “รัฐคอมมิวนิสต”์ ในฐานะบทแยง้ 
(Anti-Thesis) แต่ภายใตพ้ฒันาการเชิงโครงสร้าง
และเง่ือนไข และการด าเนินไปของกิจกรรมรัฐ
ในแต่ละสงัคม ประเทศทัว่โลก อาจประกาศตน
หรือถูกจดัวา่เป็นรัฐสวสัดิการแบบหน่ึงใดกไ็ด ้

 

3) Esping-Andersen (1990) นกัวชิาการชาว
เดนมาร์ก จดัแบ่งรัฐสวสัดิการในประเทศ
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีออกเป็นสามกลุ่ม
ประเทศในโลก คือ 1)  ประเทศท่ีด าเนิน
แบบแผนสวสัดิการแบบเสรีนิยม  ) Liberal 
Regimes) จะเนน้การช่วยตนเองของ
แรงงาน กลไกตลาด และใหค้วามส าคญั
นอ้ยกบัการลดความเป็นสินคา้ของแรงงาน 
)De-commodification) เช่น องักฤษ และ
อเมริกา  2) ประเทศท่ีด าเนินแบบแผน
สวสัดิการแบบอนุรักษนิ์ยม )Conservative 
Regimes) จะเนน้ความร่วมมือระหวา่งรัฐ
กบันายทุนและแรงงาน และใหค้วามส าคญั 

 
ปานกลางกบัการลดความเป็นสินคา้ของ
แรงงาน เช่น ในยโุรปกลาง อาทิ เยอรมนี 
ฝร่ังเศส และเนเธอร์แลนด ์และ 3) ประเทศ
ท่ีด าเนินแบบแผนสวสัดิการแบบสงัคม
ประชาธิปไตย )Social Democratic 
Regimes) จะเนน้การใหค้วามส าคญัอยา่ง
สูงกบัการลดความเป็นสินคา้ของแรงงาน 
การไม่พึ่งพิงกลไกตลาด และการจดั
สวสัดิการแบบถว้นหนา้ เช่น ประเทศใน
กลุ่มสแกนดิเนเวยีน  

4) ประเทศไทยของเราน่าจะจดัอยูใ่นกลุ่มท่ี

หน่ึง แต่กก็ าลงัขยบัไปสู่กลุ่มท่ีสอง และ
อาจไปเป็นแบบท่ีสามในอนาคตกาล
ขา้งหนา้ 
 

          2. สภาวะของรฐัสวสัดกิาร 

มัน่คงทางสังคม ว่า “หมายถึงโครงการหรือ
โครงการใด ๆ ท่ีก าหนดขึน้โดยกฎหมายหรือ
ข้อตกลงบังคับอ่ืนใดซ่ึงให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะ 

เป็นเงินสดหรือในรูปแบบใดกต็าม ในกรณีท่ีเกิด
อุบัติเหตใุนการท างานโรคจากการท างาน การ
ว่างงาน การเป็นมารดา การเจบ็ป่วยการทุพพล

ภาพ การชราภาพ การเกษยีณอาย ุการรอดชีวิต 
หรือการเสียชีวิต และรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ
ส าหรับเดก็ และสมาชิกในครอบครัว 
ผลประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟู และการดูแลระยะยาว อาจรวมถึงการ
ประกันสังคม ความช่วยเหลือทางสังคม โครงการ
ท่ีมผีลประโยชน์ตอบแทนร่วมกัน กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ และการเตรียมการอ่ืน ๆ ซ่ึงตามกฎหมาย
หรือแนวปฏิบัติของประเทศ ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบประกันสังคมของประเทศ” 

 

รัฐสวสัดกิารจึงตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งมีคุณค่าต่อการ
คุม้ครองทางสงัคมของประชาชน ดว้ยการจดัใหมี้
ระบบความมัน่คงทางสงัคมท่ีค่อยๆพฒันาข้ึนใน
แต่ละประเทศ อนัประกอบดว้ย การประกนัสงัคม 
การบริการสงัคม การสงัคมสงเคราะห์ และระบบ
อ่ืนๆในการจดัสวสัดิการสงัคม ชุมชน ครอบครัว 
และในสถานประกอบการใหแ้ก่แรงงาน  

ในส่วนความมัน่คงทางสังคมน้ัน สมาคมความ
มัน่คงทางสังคมระหว่างประเทศให้นิยามความ อดุมรฐั และอรยิรฐั คอื  

กา้วตอ่ไปของรฐัสวสัดกิาร 

การจา้งงานท่ีมีคุณภาพอาจมีในระดบัสูงหรืออาจ
เตม็ท่ี (Full Employment) ประชาชนมีหลกัประกนั
ทางรายไดเ้พื่อการใชจ่้ายและบริโภค และการออม
เพื่อการลงทุน การพฒันาบุคคล การบริโภค และการ
เล้ียงชีพในยามชราภาพ และกองทุนกลางสามารถมี
เงินไปลงทุนทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ
จ านวนมาก อนัท าใหเ้ศรษฐกิจเติบโตและมี
เสถียรภาพ เป็นตน้ ส่วนผลกระทบในทางลบ กเ็ป็น
เร่ืองการเพิ่มตน้ทุนการผลิตในอุตสาหกรรม ซ่ึงหาก
จดัการใหแ้รงงานมีทกัษะและคุณภาพสูงในการ
ท างานกจ็ะแกปั้ญหาน้ีได ้ แต่เร่ืองน้ี ประเทศไทยยงั
ไม่เคยมีการท าวจิยัประเมินผลกระทบของกองทุน
ประกนัสงัคมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอยา่งท่ี

ควรจะเป็น จึงท าใหไ้ม่เห็นภาพท่ีเป็น
จริงวา่เป็นอยา่งไรและมากนอ้ยเพียงใด 
ไดแ้ต่เห็นกนัวา่น่าจะเป็นบวกต่อ
ระบบเศรษฐกิจในเชิงหลกัการเท่านั้น 

 
 
 

 

4. คณุคา่ของรฐัสวสัดกิารและการประกนัสงัคม 

คุณค่าของรัฐสวสัดิการท่ีเนน้คุณภาพชีวติของ
ประชาชน จึงยอ่มสนบัสนุนต่อความรุ่งโรจน์ใหก้บั
ประเทศ และคุณค่าตามเป้าหมายหลกัของการ
ประกนัสงัคมนั้น พุง่ไปท่ีตวัผูป้ระกนัตน คือ การช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนดา้นการเจบ็ป่วย ทุพพลภาพ 
ค่าใชจ่้ายดูแลครอบครัว การเสียชีวติ การชราภาพ ส่วน
เป้าหมายรองของการประกนัสงัคม น่าจะพุง่ไปท่ีการ
ส่งเสริมแรงงานท่ีมีสุขภาพดีและมีความพร้อมในการ
ท างานอยา่งเตม็ท่ี อนัจะท าใหส้ถานประกอบการมี
ประสิทธิภาพการผลิต และอนัจะน าผลไปสู่ก าไรและ
ความย ัง่ยนืของสถานประกอบการ ส่วนผลกระทบ
ภายนอก (Externalities) ของการประกนัสงัคม ใน
ทางบวก คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะท าใหมี้

3. รฐัสวสัดกิารกบัระบบความม ัน่คงทางสงัคม 

 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. พฒันาการของความม ัน่คงทางสงัคมระหวา่งประเทศ 
 

.  

     6. มาตรฐานความม ัน่คงทางสงัคมสากล  
 
มาตรฐานสากลของความมั่นคงทางสังคมขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
(ILO) ในปัจจบุันม ี 17 ฉบับ สมควรทีป่ระเทศไทยจะใหส้ตัยาบันในอนาคตอนั
ใกล ้อนัไดแ้กอ่นุสัญญาและขอ้เสนอแนะดังตอ่ไปนี ้

 
1) Social Security (Minimum Standards) Convention, 

1952 (No. 102)  
2) Income Security Recommendation, 1944 (No. 67)  
3) Medical Care Recommendation, 1944 (No. 69)  
4) Medical Care and Sickness Benefits Convention, 

1969 (No. 130)   
5) Medical Care and Sickness Benefits 

Recommendation, 1969 (No. 134)  
6) Employment Promotion and Protection against 

Unemployment Convention, 1988 (No. 168)   
7) Employment Promotion and Protection against 

Unemployment Recommendation, 1988 (No. 176)   
8) Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits 

Convention, 1967 (No. 128)   
9) Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits 

Recommendation, 1967 (No. 131)  
10) Employment Injury Benefits Convention, 1964 (No. 

121)  

 

 

 

11) Employment Injury Benefits  

       Recommendation, 1964 (No.  

       121)  

12) Maternity Protection Convention, 
2000, (No. 183)   

13) Maternity Protection 

Recommendation, 2000 (No. 

191)   

14) Equality of Treatment (Social 

Security) Convention, 1962 (No. 

118)   

15) Maintenance of Social Security 

Rights Convention, 1982 (No. 

157)   

16) Maintenance of Social Security 

Rights Recommendation, 1983 

(No. 167)  

17) Social Protection Floors 

Recommendation (No. 202)   

 

 (อนสุญัญาทีค่วรใหส้ตัยาบนั คอื ฉบบัที ่
102, 130, 128, 121, 118, 157 และ
ขอ้แนะน าฉบบัที ่202) 
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1) เยอรมน ี 

ในสมยันายกรฐัมนตรอ็ีอตโต วอน บสิมารค์ 

(Otto von Bismarck) เมือ่ ค.ศ. 1883/

พ.ศ. 2426 (สมยัรชักาลที ่5 ของประเทศ

สยาม) การจดัต ัง้กองทนุเพือ่การ

รกัษาพยาบาลการเจ็บป่วยของผูใ้ชแ้รงงาน

เป็นการเฉพาะ โดยนายจา้งสมทบ 1/3 และ

ลกูจา้งรว่มสมทบ 2/3 ของเงนิกองทนุ 

ตอ่มาในปี ค.ศ. 1884/พ.ศ. 2427 รฐับาล

ออกกฎหมายการประกนัอบุตัเิหตใุนการ

ท างาน โดยใหน้ายจา้งจา่ยฝ่ายเดยีว 

2) การประชุมระหวา่งประเทศของสมาคม

การประกนัการเจ็บป่วยและผลประโยชน์

รว่มกนั (International Conference of 

Sickness Insurance Funds and Mutual 

Benefit Societies) คร ัง้แรก เมือ่วนัที ่4 

ตลุาคม ค.ศ. 1927/พ.ศ. 2470 ณ กรงุบรสั

เซล ประเทศเบลเยยีม จากน ัน้ระหวา่ง ค.ศ. 

1927-1935/พ.ศ. 2470-2478 ก็มกีาร

เวยีนไปประชุมกนัในหลายประเทศในยโุรป 

และไดป้รบัเป็นการประชุมระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยการประกนัสงัคม (International 

Social Insurance Conference)  ใน ค.ศ. 

1936/ พ.ศ. 2479 ในการประชุมทีก่รงุ

ปราก ประเทศเชคโกสโลวาเกยี จนในทีส่ดุมี

การจดัต ัง้ข ึน้เป็นสมาคมความม ัน่คงทาง

สงัคมนานาชาต ิ(International Social 

Security Association) เมือ่ ค.ศ. 1947/

พ.ศ. 2480 โดยมวีตัถปุระสงคข์องสมาคม

คอื “การรว่มมอืกนัในระดบันานาชาต ิใน

การประชุมทีก่รงุปราก ประเทศเชคโกสโล

วาเกยี จนในทีส่ดุมกีารจดัต ัง้ข ึน้เป็นสมาคม

ความม ัน่คงทางสงัคมนานาชาต ิ

(International Social Security 

Association) เมือ่ ค.ศ. 1947/พ.ศ. 2480 

โดยมวีตัถปุระสงคข์องสมาคมคอื “การ

รว่มมอืกนัในระดบันานาชาต ิในการสง่เสรมิ

และพฒันาความม ัน่คงทางสงัคมท ัว่โลก 

โดยใหค้วามส าคญัตอ่การปรบัปรงุทาง

วชิาการและการบรหิาร เพือ่มุง่หวงัใหเ้กดิ

ความกา้วหนา้ในเงือ่นไขทางสงัคมและ

เศรษฐกจิของประชากร บนพืน้ฐานของ

ความยตุธิรรมทางสงัคม” (ประเทศไทยเขา้

เป็นสมาชกิท ัง้ ILO และ ISSA) 

 

 

5) ลอรด์ วลิเลยีม เบเวอรร์ดิจ ์(Lord 

William Beveridge) ไดเ้สนอรายงานเบ

เวอรจิ (Beveridge Report) ตอ่รฐัสภา เมือ่ 

ค.ศ. 1942/พ.ศ. 2485 เพือ่พฒันาระบบ

การประกนัสงัคมและงานบรกิารอืน่ๆทีเ่ป็น

พนัธมติรกนั ในประเทศองักฤษ และรฐับาล

พรรคแรงงานน ามาใชใ้นปี ค.ศ. 1945/

พ.ศ. 2488 เมือ่ส ิน้สดุสงครามโลกคร ัง้ที่

สอง โดยเสนอใหจ้ดัเก็บเงนิสมทบจาก

ผูป้ระกนัตนเร ิม่ตน้แบบสมคัรใจ และจดัเงนิ

ชราภาพใหแ้กผู่เ้กษยีณ ผูท้พุพลภาพ และ

คนวา่งงาน เงนิชว่ยเหลอืบตุร และการ

บรกิารรกัษาพยาบาลแหง่ชาต ินบัจากน ัน้

งานสวสัดกิารสงัคมในรปูแบบประกนัสงัคมก็

ไดแ้พรห่ลายไปท ัว่โลกอยา่งรวดเร็ว 

 

6) พ.ศ. 2497 รฐับาลจอมพล ป. พบิลู

สงคราม ผูท้ ีเ่ราเอาชือ่ทา่นมาต ัง้เป็นชือ่หอ้ง

จดังานในวนันี ้ไดเ้สนอพ.ร.บ. ประกนัสงัคม

ใหร้ฐัสภาเห็นชอบ  แตม่เีง ือ่นไขวา่ตอ้งมี

พระราชกฤษฎกีาออกมาอกีคร ัง้จงึจะบงัคบั

ใชไ้ดจ้รงิ และก็ไมเ่คยมกีารประกาศใช้

พรฎ. จนในทีส่ดุ 36 ปี ตอ่มา รฐับาลพลเอก

ชาตชิาย ชุณะหวณั สามารถออกพ.ร.บ. 

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ไดส้ าเร็จ โดยที่

ประเทศไทยไมไ่ดใ้หส้ตัยาบนัอนุสญัญา 

ILO ฉบบัที ่102 วา่ดว้ยความม ัน่คงทาง

สงัคมแตอ่ยา่งใด 

 

                              3) ในประเทศไทย ดร. ปรดี ีพนมยงค ์ผูเ้ป็นมนัสมอง
ของคณะราษฎร ในการเปลีย่นแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 มุง่สรา้งสงัคมนยิมโดยรฐั (State 
Socialism) น าเสนอเคา้รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ย
การประกนัความสขุสมบรูณข์องราษฎร ใน พ.ศ. 
2476 ทีใ่หร้ฐัและสหกรณข์องรฐัเป็นผูร้บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยฝ่ายเดยีว ตามแนวคดิ Assurance Sociale 
เชน่ ใหบ้คุคลสญัชาตไิทยถว้นทกุคนทีอ่ายตุ า่กวา่ 1 
ปี - 55 ปี ไดร้บัเงนิเดอืนข ัน้ต า่จากรฐัหรอืสหกรณ ์ผู ้
อาย ุ 11-18 ปี ไมต่อ้งท างาน  แตผู่อ้าย ุ 18-55 ปี 
ตอ้งรบัราชการหรอืท างานสหกรณข์องรฐั เวน้แตเ่ป็น
บคุคลทีม่เีงนิหรอืประกอบอาชพีอสิระ เชน่ แพทย ์
ทนายความ ชา่งฝีมอื นกัประพนัธ ์และผูป้ระกอบการ
เศรษฐกจิอืน่ๆ การค านงึถงึสทิธเิพศหญงิและผูม้อีายุ
มากทีจ่ะท างานเบากวา่คนในวยัฉกรรจ ์และมสีทิธิ
ไดร้บัเงนิรางวลัตามผลแหง่การงานของตน และให้
หญงิมคีรรภแ์ละบตุรอายตุ า่กวา่ 18 ปี คนเจ็บป่วย 
และคนพกิาร และนกัเรยีนมหาวทิยาลยัและโรงเรยีน
อดุม ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนโดยไมต่อ้งท างาน และผูท้ ี่
ท างานเมือ่อายคุรบ 55 ปี ใหไ้ดร้บัเบีย้บ านาญ) แตไ่ม่
สามารถออกมาเป็นกฎหมายไดจ้รงิ ดว้ยเสนออยูใ่น
เคา้โครงการเศรษฐกจิหรอื                             หรอื
สมดุปกเหลอืง แตไ่มผ่า่นมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่
28 มนีาคม พ.ศ. 2476 

 

4) ประธานาธบิดแีฟรงคลนิ ด.ี รสูเวลท ์(Franklin 

D. Roosevelt)  น าแนวคดิการเดนิสายกลาง

ระหวา่งทนุนยิมและสงัคมนยิมของประเทศสวเีดน 

ไปใชใ้นสหรฐัอเมรกิา ในยคุแหง่ความกา้วหนา้ของ

การปฏวิตัอิตุสาหกรรม การเรง่รดัพฒันาประเทศ 

และการขยายอทิธพิลในระดบัสากล (Progressive 

Era) ในชว่งครสิต ์ทศวรรษที ่ 1880s – 1930s/

พ.ศ. 2423 – 2473  (สมยัรชักาลที ่5– รชักาลที ่7 

ของประเทศไทย) โดยไดอ้อกกฎหมายความม ัน่คง

ทางสงัคม (Social Security Act) เมือ่ 85 ปีทีแ่ลว้ 

ค.ศ. 1935/พ.ศ. 2478 สีปี่กอ่นสงครามโลกคร ัง้ที่

สองจะเกดิขึน้ กฎหมายฉบบันี ้นบัเป็นหวัใจของ

ระบบสวสัดกิารสงัคมของคนอเมรกินัตลอดมา 

 

 

https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-advice/WCMS_205340/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/legal-advice/WCMS_205340/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312407
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C130
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C130
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R134,/Document
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R134,/Document
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C168
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C168
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R176
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R176
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,en,C128,/Document
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,en,C128,/Document
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312469:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312469:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C121
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C121
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C183
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C183
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R191
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R191
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R191
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C118
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C118
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C118
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C157
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C157
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C157
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R167
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R167
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R167
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3065524:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3065524:NO
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1


 

  

 

กรณีรฐัสวสัดกิาร 
 
1) นโยบายรฐับาลทีส่ง่เสรมิ
สวสัดกิารสงัคมและสวสัดกิาร
แรงงาน 
 
2) ความตอ่เนือ่งของความเป็น
รฐับาลทีส่นบัสนนุรฐัสวสัดกิาร 
 
3) การมกีฎหมายสนบัสนุนสวสัดกิาร
สงัคม ท ัง้ทีด่ าเนนิการโดยบงัคบัและ
สมคัรใจ ภายในสถานประกอบการ 
นอกสถานประกอบการ และอืน่ๆ 
 
4) การจดัการทางการเงนิเพือ่ใชใ้น
การจดัสรรผลประโยชนด์า้น
สวสัดกิารและทีเ่ก ีย่วขอ้งแก่
ประชาชน เชน่ ระบบการเก็บภาษี
อตัรากา้วหนา้ (Progressive Tax) 
และการจดัการความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ภาษเีงนิเดอืน (Payroll Tax) และ
ภาษรีายไดป้ระจ าปี (Income Tax) 
ทีเ่หมาะสมและยตุธิรรมในหมู่
ประชาชน 
 
5) สมรรถนะของรฐับาลและ
หนว่ยงานของรฐัในการจดัการและ
สนบัสนนุรฐัสวสัดกิาร 
 
6) การมกีองทนุความม ัน่คงทาง
สงัคมทีแ่ข็งแกรง่และย ัง่ยนื 
 
7) ความเขม้แข็งขององคก์าร
สหภาพแรงงานและองคก์ารของ
ผูป้ระกนัตน และความรว่มมอืระหวา่ง
นายทนุ/ผูป้ระกอบการ/นายจา้งกบั
แรงงาน และองคก์ารของท ัง้สองฝ่าย 
 
 

 

8. ความม ัน่คงทางสงัคมและการประกนัสงัคมไทย 

 ในภาพกวา้งของระบบความ
ม ัน่คงทางสงัคม แรงงาน
ไทยมเิพยีงไดร้บัการ
คุม้ครองทางคณุภาพชวีติ
ในการท างานและสวสัดกิาร
แรงงาน ภายใตก้ารดแูล
ของกระทรวงแรงงานเทา่น ัน้ 
แตแ่รงงานไทยท างานอยูใ่น
ทกุกระทรวง ท ัง้ใน
สว่นกลางและภมูภิาคของรฐั 
และในองคก์ารอสิระตา่งๆ 
รวมท ัง้ในศาล และรฐัสภา 
ความม ัน่คงของแรงงาน
เหลา่น ัน้ อยูภ่ายใตร้ะบบ
การจดักาทีแ่ตกตา่งและ
คลา้ยคลงึกนั 

                  7. ปจัจยัหลกัแหง่ความส าเร็จของรฐัสวสัดกิารและการประกนัสงัคม 

 

8) สมรรถนะในการบรหิารงานของ
คณะกรรมการทีร่บัผดิชอบระบบความ
ม ัน่คงทางสงัคม  
 
9) ระบบมาตรฐานคณุภาพของบรกิาร
ทีป่ระชาชนไดร้บัตามสทิธปิระโยชน์
ตา่งๆ 
 
 10) ธรรมาภบิาลของการบรหิารงาน
สวสัดกิารสงัคมในแบบแผนตา่งๆ 
 

 

 ปจัจบุนัผลประโยชนด์า้นคณุภาพชวีติทีค่รอบคลมุของแรงงาน

ไทยไดร้บัการคุม้ครองภายใตร้ะบบความม ัน่คงทางสงัคม รองรบั

ไวด้ว้ยกฎหมายอยา่งนอ้ย 7 ฉบบั  กลา่วคอื พระราชบญัญตั ิ

สหกรณ์ พ.ศ. 2511/2562 (วา่ดว้ยสหกรณ์ออมทรพัย)์  

พระราชบญัญตักิองทนุส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 

พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537  กองทนุสงเคราะหค์รู

โรงเรยีนเอกชน (สกสค.) ตามพระราชบญัญตัคิรโูรงเรยีน

เอกชน พ.ศ. 2550 ซึง่มไีวเ้พือ่ประโยชนข์องแรงงานทีเ่ป็น

ทางการในอตุสาหกรรมและการบรกิาร พระราชบญัญตั ิ

ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 มไีวเ้พือ่ประโยชนข์องแรงงานทีเ่ป็น

ทางการและไมเ่ป็นทางการ และพระราชบญัญตักิองทนุการออม

แหง่ชาต ิพ. ศ. 2554 มไีวเ้พือ่ประโยชนข์องคนงานนอกระบบ

หรอือาชพีอสิระ และผูท้ ีเ่ป็นนกัเรยีนและนกัศกึษา อยูใ่นวยัเรยีน   

  

 

กรณีความม่ันคงทางสังคม/
ประกันสังคม 

1) ระบบการเงนิ เชน่ การจดัต ัง้ระบบ
กองทนุ หรอืการใชจ้า่ยแบบ
งบประมาณรายปี การสมทบเงนิจาก
คนท างาน นายจา้ง และรฐับาล และเงนิ
บรจิาค 
 
2) ความม ัน่คงของกองทนุ เชน่ ความ
ตอ่เนือ่งของการสมทบเงนิกองทนุ การ
ใชจ้า่ยเงนิกองทนุตามประเภทสทิธิ
ประโยชน ์ รายไดท้ีม่ากกวา่รายจา่ย 
(สดัสว่นของรายจา่ยสทิธปิระโยชน์
จากกองทนุทีส่มเหตผุล และการลด
การจา่ยทีไ่มจ่ าเป็น และการสญูเสยี) 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของ
กองทนุ  
 
3) ความกวา้งขวางของประเภทและ
ปรมิาณของผูป้ระกนัตน และความ
สม า่เสมอของการสมทบเงนิกองทนุ
จากทกุฝ่ายทีเ่ป็นหุน้สว่นกนั 
 
4) สมรรถนะในการบรหิารกองทนุ
ตา่งๆ เชน่ คณะกรรมการกองทนุ
ประกนัสงัคม คณะกรรมการกองทนุ
เงนิทดแทน กองทนุส ารองเลีย้งชพี 
และส านกังานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 
5) คณุภาพของการใหบ้รกิารตามสทิธิ
ประโยชนต์า่งๆ 
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1) การสมทบเงนิเขา้กองทนุประกนัสงัคม (ในภาวะปกต)ิ 

ผูส้มทบ ประเภทสทิธปิระโยชน ์

การเจ็บป่วย

นอกเหนอืการ

ท างาน 

การ

คลอด

บตุร 

การ

ทพุพ

ลภาพ 

การเสยี 

ชวีติ 

การสงเคราะห์

บตุร 

การชรา

ภาพ 

 

การวา่งงาน 

 

รวม 

รัฐบาล 1.5 - 1.0 0.25 2.75 

นายจา้ง 1.5 3.0 0.5 5 

ลกูจา้ง 1.5 3.0 0.5 5 

(หมายเหต ุ- มกีารปรับลดเงนิสมทบในขณะนีเ้พราะการระบาดของ COVID-19 เป็นระยะๆคราวละสามเดอืน เชน่ ในระหวา่ง ก.ย. – พ.ย. 2563 ใหน้ายจา้งและ

ลกูจา้ง (ม. 33) สมทบฝ่ายละ รอ้ยละ 2 จาก 750 บาท/เดอืน เหลอื 300 บาท/เดอืน และผูป้ระกันตนทีเ่คยเป็นลกูจา้ง (ม. 39) เหลอื 96 บาท/เดอืน) 

2) สถานประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2563  สถานประกอบการ สถานประกอบการทีข่ ึน้ทะเบยีนกบักองทนุประกนัสงัคม ณ ส ิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 มจี านวน 490,076 

แหง่ เพิม่ข ึน้จากไตรมาสทีผ่า่นมา จ านวน 6,152 แหง่ หรอืเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 1.27 และสถานประกอบการทีอ่ยูใ่นระบบ ประกนัสงัคมสว่นใหญเ่ป็นสถานประกอบการขนาด

เล็กทีม่ลีกูจา้งต า่กวา่ 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.33 ของจ านวน สถานประกอบการท ัง้หมด 

 

3) ผูป้ระกนัตน ผูป้ระกนัตนในความคุม้ครองของกองทนุประกนัสงัคมทกุมาตรา ณ ส ิน้ไตรมาส 1 ปี 2563 มจี านวน 16,739,048คน เพิม่ข ึน้จากไตรมาสทีผ่า่นมา 

จ านวน 161,958 คน หรอืขยายตวัเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 0.98 และเมือ่เทยีบกบั ชว่งเวลาเดยีวกนัของปีทีผ่า่นมาเพิม่ข ึน้ 631,266 คน หรอืขยายตวัเพิม่ข ึน้รอ้ยละ 3.92 ท ัง้นี ้

จ าแนกเป็น - ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 จ านวน 11,730,351 คน ประกอบดว้ย ผูป้ระกนัตนสญัชาตไิทย จ านวน 10,518,864 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.67 ของผูป้ระกนัตน 

มาตรา 33 และผูป้ระกนัตนตา่งชาต ิ จ านวน 1,211,487 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.33 ของผูป้ระกนัตนมาตรา 33 - ผูป้ระกนัตนมาตรา 39 จ านวน 1,665,227 คน - 

ผูป้ระกนัตนมาตรา 40 จ านวน 3,343,470 คน 

 

4) เงนิกองทนุประกนัสงัคม ไตรมาส 1 ปี 2563 กองทนุประกนัสงัคมเร ิม่ด าเนนิการจดัเก็บเงนิสมทบจากนายจา้ง ลกูจา้ง และรฐับาล ต ัง้แตปี่ 2534 ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 

2563 เงนิกองทนุประกนัสงัคม ตามงบการเงนิมจี านวน 2,169,172 ลา้นบาท แบง่เป็น - เงนิกองทนุเพือ่การจา่ยประโยชนท์ดแทน 4 กรณี )เจ็บป่วย ทพุพลภาพ คลอด

บตุร และตาย (จ านวน 132,524 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.11 - เงนิกองทนุเพือ่การจา่ยประโยชนท์ดแทน 2 กรณี )สงเคราะหบ์ตุร และชราภาพ (จ านวน 1,841,946 

ลา้นบาท เป็นเงนิส ารองจา่ยประโยชนท์ดแทนกรณีชราภาพ จ านวน 1,549,791 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 84.91 - เงนิกองทนุเพือ่การจา่ยประโยชนท์ดแทนกรณี

วา่งงาน จ านวน 181,054 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.35 - เงนิกองทนุในสว่นของผูป้ระกนัตนมาตรา 40 จ านวน 13,648 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.63 

 

5) จ านวนการใชบ้รกิารของผูป้ระกนัตนมาตรา 33 และมาตรา 39  

 จ านวนการบรกิาร (ราย) 

ปี เจ็บป่วย การเป็น

มารดา/คลอด

บตุร 

ทพุพล

ภาพ 

ตาย สงเคราะหบ์ตุร ชราภาพ วา่งงาน 

บ าเหน็จ  บ านาญ 

2558 33,226,2135 286,295 11,001 23,700 1,302,765 134,204 47,490 123,536 

2559 34,939,990 294,169 12,139 25,905 1,326,518 265,690 79,247 141,267 

2560 38,386,358 296,984 13,258 26,542 1,335,321 325,964 117,911 140,273 

2561 35,807,578 292,897 14,500 28,166 1,323,873 289,139 170,001 152,464 

2562 45,064,410 293,723 15,875 30,268 1,372,219 293,894 231,733 170,455 

2563 

(ม.ค . – ม.ีค.)  

7,982,368 67,870 16,181 7,709 1,364,110 68,283 256,214 170,144 

 

 6) สถานะการบรหิารเงนิลงทนุกองทนุประกนัสงัคม (ไตรมาสที ่3 ณ 30 กนัยายน 2563) 

        เงนิลงทนุกองทนุประกนัสงัคม ณ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 2,104,508 ลา้นบาท 
ลงทนุในหลกัทรพัยท์ ีม่คีวามม ัน่คงสงู จ านวน 1,678,291 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 80 
ลงทนุในหลกัทรพัยท์ ีม่คีวามเสีย่ง จ านวน 426,217 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20 
ผลตอบแทนจากการลงทนุสะสม ต ัง้แตปี่ 2534 – ปจัจบุนั จ านวน 659,827 ลา้นบาท 
กองทนุประกนัสงัคม:สดัสว่นการลงทนุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 ลงทนุในหลกัทรพัยท์ ีม่คีวามม ัน่คงสงู 80% หลกัทรพัยเ์ส ีย่ง 20 % 
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9. สภาวะของระบบประกนัสงัคมไทย (ขอ้มลูจากส านกังานประกนัสงัคม) 



 

 

10. แนวทางการปฏริปูการประกนัสงัคม         
             

              1) รัฐบาลตอ้งเขา้มาร่วมจ่ายในทกุกองทนุประกนัสงัคม ให ้

มากขึน้ และควรผกูโยงกบัมลูคา่ของ GDP ในแตล่ะปี เชน่ โดยท่ัวไป

รัฐบาลสมควรจัดงบประมาณในทางสวสัดกิารสังคมโดยรวมไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 25 ของมลูคา่ GDP และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.5 ทกุๆ 5 ปี 

 
2) ปรับเพิม่อตัราเงนิสมทบจากรอ้ยละ 5 ในปัจจบุันเป็น รอ้ย

ละ 30 ภายใน 25 ปี อยา่งเป็นขัน้เป็นตอน เชน่ อยา่งนอ้ยทกุๆ 5 ปี เพือ่
รองรับคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ (เฉลีย่แลว้เพิม่รอ้ยละหา้ทกุๆหา้ปีหรอืปีละ
รอ้ยละหนึง่ของรายได)้ และการขยายเพดานเงนิสมทบใหเ้กนิกวา่ 
15,000 บาทตอ่เดอืน ออกไป โดยไมค่วรมเีพดานขัน้สงู (นายจา้งน่าจะ
ไมเ่ห็นดว้ยมากทีส่ดุในการเพิม่การจัดเก็บเงนิสมทบ เวน้แตจ่ะมสีิง่จงูใจ
ตา่งๆมาเป็นการแลกเปลีย่น เชน่ การลดหยอ่นดา้นภาษี การมกี าไรจาก
การประกอบการเพราะแรงงานทีม่มีาตรฐานคณุภาพชวีติทีด่หีรอืใน
ระดับสงูมคีวามพรอ้มในการท างานตลอดเวลา) 

 
3) การสมทบเงนิของผูป้ระกันตนและนายจา้งอยา่ง

สม า่เสมอนัน้ พจิารณาไดว้า่กองทนุประกันสงัคมมลีักษณะคลา้ย
สหกรณ์ ทีส่มาชกิรว่มกันถอืหุน้ กองทนุประกันสังคมจงึเป็นธนาคาร
แรงงานแบบหนึง่ นอกเหนอืการเป็นธนาคารแรงงานในรปูแบบสหกรณ์
ออมทรัพย ์  วธิกีารบรหิารกองทนุประกนัสังคม จงึควรน าหลักการสากล
เจ็ดประการของขบวนการสหกรณ์มาปรับใชไ้ดอ้ยูห่ลายประการ ทัง้ใน
ภาคสว่นของผูป้ระกนัตนและนายจา้ง แมภ้าคสว่นผูป้ระกนัตนจะสนใจ
ในความเป็นประชาธปิไตยในการตัดสนิใจทีม่มีากกวา่ภาคนายจา้งก็ตาม 
คณะกรรมการบรหิารกองทนุประกนัสังคมในทัง้สองสว่นจงึควรไดม้า
จากการเลอืกตัง้ของสมาชกิตามหลักประชาธปิไตยดว้ย ซึง่เรือ่งนี้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ  .2550 เคยก าหนดไว ้แตไ่มส่ามารถปฏบิัตไิดจ้รงิ 

 

             4) ความมั่นคงและความย่ังยนืของระบบประกันสงัคม 
ภายใตห้ลังคาใหญ่ของระบบความมั่นคงทางสังคม และภายใตค้วาม

เป็นรัฐสวสัดกิาร สมควรมสีตูรและขอ้พจิารณาจัดการดังตอ่ไปนี้ 

ความมั่นคงและความย่ังยนืของระบบประกนัสังคม  
(Security and Sustainability of Social Insurance) = F (A + B) อนั
หมายถงึ ความมั่นคงของระบบประกนัสงัคม = ฟังคช์นั (Function of) 
ของ [A คอื ความเป็นรัฐสวสัดกิารในสว่นความมั่นคงทางสังคม = 
นโยบายรัฐบาลดา้นสวสัดกิารสงัคม + ความตอ่เนือ่งของความเป็น
รัฐบาลทีส่นับสนุนรัฐสวสัดกิาร + การมกีฎหมายสนับสนุนสวสัดกิาร
สงัคม ทัง้ภายในสถานประกอบการ นอกสถานประกอบการ และภาค
สว่นการจา้งงานอืน่ๆ + ความเขม้แข็งและการมสีว่นร่วมของสหภาพ
แรงงาน + ความร่วมมอืของนายทนุ/ผูป้ระกอบการ/นายจา้ง] + [B คอื 
ระบบการเงนิแบบกองทนุกลาง (ทีส่มทบเงนิจากคนท างาน นายจา้ง 
และรัฐบาล และเงนิบรจิาค) + ความมั่นคงของกองทนุ (ความความ
กวา้งขวางของประเภทและปรมิาณของผูป้ระกันตนทัง้ประเทศ และ
ความสม ่าเสมอของการสมทบเงนิกองทนุจากทกุฝ่ายทีเ่ป็นหุน้สว่นกัน, 
การใชจ้่ายเงนิกองทนุตามประเภทสทิธปิระโยชน,์ รายไดท้ีม่ากกวา่
รายจ่าย (สดัสว่นของรายจ่ายสทิธปิระโยชนจ์ากกองทนุทีส่มเหตผุล 
และการลดการจา่ยทีไ่มจ่ าเป็น และการสญูเสยี), อตัราผลตอบแทนจาก
การลงทนุของกองทนุ) + สมรรถนะในการบรหิารกองทนุของ
คณะกรรมการประกันสงัคม และส านักงานประกันสงัคม] 

 
             5) ความมั่นคงของกองทนุประกันสังคม ตอ้งการความ

กวา้งขวางของประเภทและปรมิาณการเขา้รว่มของแรงงานทีม่อียูใ่น

ประเทศ รวมทัง้รักษาใหแ้รงงานทีอ่อกไปท างานในตา่งประเทศยังคง

อยูใ่นกองทนุประกันสงัคมตอ่ไป และมคีวามสม ่าเสมอของการสมทบ

เงนิเขา้กองทนุจากจากทกุฝ่ายทีเ่ป็นหุน้สว่นกัน ทัง้แรงงาน 

ผูป้ระกอบการ และ รัฐบาล และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประชากรผูม้งีานท า

นัน้ ทีผ่า่นมากลุม่คนท างานบางกลุม่มไิดเ้ขา้ร่วมระบบประกนัสังคม 

สมควรทีจ่ะไดเ้ขา้มาร่วม เชน่ ขา้ราชการทีม่กีองทนุบ าเหน็จบ านาญ

เฉพาะของตน แตปั่จจบุันพบวา่ไมเ่ขม้แข็งเตบิโตเพยีงพอ เพราะ

จ านวนสมาชกิประมาณ 2 ลา้นคนเทา่นัน้ พนักงานรัฐวสิาหกจิ 4.5 แสน

คน )ทัง้พนักงานประจ าและชัว่คราว) (ซึง่เคยเขา้รว่มตอนแรก พ.ศ .

2533 แตถ่อนตัวออกไปไมน่านหลังจากเขา้รว่ม (อยูก่บักองทนุส ารอง

เลีย้งชพีและสหกรณ์ออมทรัพย ์ พนักงานองคก์ารมหาชนอสิระ และครู

โรงเรยีนเอกชน ก็เชน่กัน แตแ่รงงานภาคเกษตรและผูป้ระกอบอาชพี

อสิระก็เขา้มาร่วมในสดัสว่นทีน่อ้ยประมาณรอ้ยละ 10 ของประชากรทัง้

สองกลุม่นี ้ ทัง้โดยภาพรวมประชาชนนอกกองทนุประกันสงัคม ก็ยังมใิช่

วา่จะมคีณุภาพชวีติทีม่มีาตรฐานสงูหรอืในทกุดา้น 

             6) ประชากรไทยจะมสีดัสว่นผูส้งูอายมุากขึน้ๆ ในอกี 10 ปี 
ขา้งหนา้ สงัคมไทยจะกลายเป็นสังคมผูส้งูอายเุต็มที ่ แรงงานหนุ่มสาว
ในตลาดแรงงานตอ้งเลีย้งดผููส้งูอายทุีเ่กษียณอายแุลว้มากขึน้ กองทนุ
ประกนัสังคมจะมเีงนิไหลเขา้ในอตัราทีล่ดนอ้ยล การแกปั้ญหานี ้สมควร
ขยายเวลาอายเุกษียณ โดยสมัครใจ และก าหนดใหอ้ายรัุบเงนิบ านาญที่
สงูขึน้ ไดย้อดเงนิบ านาญสงูขึน้  

 

7) การปรับปรงและเพิม่เตมิสทิธปิระโยชน ์เชน่ ปรับใหม้เีงนิทดแทน
การสญูเสยีรายได ้หากผูป้ระกนัตนมรีายไดล้ดลง อันมาจากสถานประกอบการมี
ปัญหาการด าเนนิงาน แมว้า่จะยังมไิดอ้อกจากงานก็ตาม เปลีย่นกองทนุการเป็น
มารดาหรอืการคลอดบตุร เป็นกองทนุครอบครัว (สทิธปิระโยชนท์ีไ่ด ้ คอื การ
แตง่งาน การเป็นมารดา การเลีย้งดบูตุร การสง่เสรมิการศกึษาและเรยีนรู ้
เพิม่เตมิของผูป้ระกันตนและบตุร การมบีา้น และอืน่ๆ) การเพิม่เงนิสนับสนุนการ
มบีตุรในอตัรากา้วหนา้ การมศีนูยส์งเคราะหค์นชราและการใหบ้รกิารคนชราที่
บา้นพักอาศัย ปรับเพิม่อตัราเงนิบ านาญชราภาพขัน้ต า่จากรอ้ยละ 20 เป็นรอ้ย
ละ 30 เป็นอยา่งนอ้ย (ดังตัวอยา่งของสหรัฐอเมรกิา และ OECD ทีเ่ป็นการ
รวมกลุม่ของประเทศทีพั่ฒนาแลว้ ระบวุา่อัตราทดแทนจากรายไดเ้ดมิ 
(Replacement Rate) ไมค่วรนอ้ยกวา่รอ้ยละ 60)    การเปิดโอกาสใหคู้ส่มรส
ผูป้ระกนัตนใชบ้รกิารรักษาพยาบาลฟร ี ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ เพิม่สทิธิ
ประโยชนพ์เิศษนอกเหนอืขัน้ต ่าส าหรับผูท้ีพ่รอ้มจา่ยมากกวา่ปกต ิ

 
8) รักษาความยตุธิรรมในการดแูลแรงงานขา้มชาตทิีจ่ะไดรั้บ

ผลประโยชนค์รบถว้น และไมเ่ลอืกปฏบิัต ิ
 
9) พจิารณาใหส้ตัยาบันอนุสญัญา ILO ดา้นความมั่นคงทางสังคม

การ ฉบับที ่102, 130, 128, 121, 118 และ157 
 
10) การปรับระบบส านักงานประกนัสงัคมเป็นองคก์ารอสิระ อาจ

จ าเป็น แตทั่ง้นี ้ ยังควรใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงานมสีทิธวิโีตม้ติ
คณะกรรมการประกันสงัคม หากการบรหิารกองทนุขัดตอ่นโยบายของรัฐบาล 

 
               11) แกไ้ขเพิม่เตมิออกกฎหมายเพือ่กันเงนิกองทนุกลางเฉพาะสว่น

ทีแ่รงงานไดส้มทบออกมากอ้นหนึง่ (เริม่ตน้ควรจะประมาณหนึง่แสนลา้นบาท 

คอืประมาณรอ้ยละ 10 ของเงนิกองทนุเทยีบเทา่สว่นทีเ่ป็นของฝ่ายแรงงาน

ครึง่หนึง่ของเงนิกองทนุทัง้หมด) จัดตัง้เป็น “กองทนุเพือ่การสรา้งสรรคก์าร

ประกอบการทีรั่บผดิชอบตอ่คณุภาพชวีติแรงงาน ชมุชน และสงัคม” ขอเรยีก  

เป็นภาษาอังกฤษวา่ “Labour Fund for Constructive Investment Capital”  

เพือ่ใหใ้ชเ้งนิสว่นนีพั้ฒนาการประกอบการธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัความเป็น “ทนุ

นยิมสวสัดกิาร” อาท ิการจัดตัง้ขึน้ใหมห่รอืปรับเปลีย่นและฟ้ืนฟสูถาน

ประกอบการ (ทัง้ทีย่ังไมปิ่ดกจิการจะปิดกจิการ และปิดกจิการแลว้) เพือ่ให ้

แรงงานไดย้มืเพือ่ซือ้หุน้หรอืร่วมกันลงทนุเป็นเจา้ของกจิการ (Workers’ Self 

Management Firm) หรอื ในรปูสหกรณ์ของคนท างาน (Workers’ 

Cooperative) ในทีส่ดุ รวมถงึการเสรมิสรา้งสถานประกอบการเพือ่สงัคม 

(Social Enterprise) อยา่งไรก็ตามการใชจ้า่ยเงนิเพือ่การเป็นแบบอยา่งอันควร

ดังกลา่วจ าเป็นตอ้งเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและไดป้ระสทิธผิลดว้ย และใน

ทีส่ดุกองทนุพเิศษนีต้อ้งมั่นคงในระยะยาว แมจ้ะไมม่กี าไรมากนักก็ตาม 

 
12) จัดเตรยีมการวจัิยเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงการท างานใน

อนาคตภายใตเ้ศรษฐกจิดจิติัลในอตุสาหกรรมตา่งๆ ทีม่ผีลใหแ้รงงานในระบบ
เป็นแรงงานนอกระบบมากขึน้ และขาดความมั่นคงในการจา้งงาน แตต่อ้งท าให ้
การเขา้ร่วมกบักองทนุประกันสังคมอยา่งมั่นคงและย่ังยนื 

 
13) ลงทนุของกองทนุในหลักทรัพยต์า่งๆ สมควรมกีารทบทวนอยา่ง

สม า่เสมอ รวมทัง้ใหโ้อกาสการลงทนุในสถานประกอบการทีเ่ป็นสมาชกิของ
กองทนุประกนัสังคม และมคีวามรับผดิชอบตอ่แรงงานและสงัคมตามมาตรฐาน 
และมมีาตรฐานระบบแรงงานสมัพันธใ์นระดับด-ีดเีดน่ 

 
14) ผลักดันระบบการเลอืกตัง้ผูแ้ทนผูป้ระกนัตนตามหลักการ

ประชาธปิไตยใหเ้ป็นจรงิ  
 
15) ปรับปรงุกฎหมายใหส้หภาพแรงงานรับผดิชอบการประสานงาน

การเบกิจ่ายสทิธปิระโยชน ์เชน่ การวา่งงาน การชราภาพ และการดแูลครอบครัว 
เพือ่แบง่เบาภาระของฝ่ายบคุคลของบรษัิท และสนง.ประกนัสังคม และสง่เสรมิ
ใหส้หภาพแรงงานมบีทบาทอนัสมควรมากขึน้ในการรับผดิชอบสมาชกิของตน  

 
16) การจัดตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิความมั่นคงและยั่งยนืของระบบ

ความมั่นคงทางสังคมไทย ทีม่าจากตัวแทนของระบบความมั่นคงทางสังคมทัง้
เจ็ดกองทนุ   )อยา่งนอ้ย (ในปัจจบุัน ก็เป็นอกีหนทางหนึง่ของการท าใหร้ะบบ
ความมั่นคงทางสังคมเป็นประโยชนต์อ่ประชาชนร่วมกนัมากขึน้ การจัดประชมุ
รว่มกันประจ าปีของคณะกรรมการบรหิารและหรอืตัวแทนกองทนุในทางความ
มั่นคงทางสงัคม และการท างานเชงิเครอืขา่ยความร่วมมอืระหวา่งกนั ทัง้เจ็ด
กองทนุ เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งกัน ก็มปีระโยชนม์ใิชน่อ้ย เพือ่สรา้งขอ้มลู
ทีบ่รูณาการร่วมกัน ขอ้มลูใหม ่ และการน าขอ้มลูกลางและจากแตล่ะองคก์ารไป
ปรับปรงุงานของแตล่ะแหง่ รวมทัง้การเกือ้กลูทางการเงนิระหวา่งกัน 
  
               17) จัดตัง้ระบบประกนัสงัคมอาเซยีนทีไ่ดม้าตรฐานเดยีวกนัหรอื
ใกลเ้คยีงกนัใหม้ากทีส่ดุ อยา่งมกีรอบเวลาทีเ่ป็นขัน้เป็นตอนยอ่ยๆภายในกรอบ
ใหญ ่อาท ิภายใน 25 ปี ขา้งหนา้ 
 

ขา้พเจา้ขอขอบพระคณุทีก่รณุารบัฟงัดว้ยด ีและ

สวสัดคีรบั : ดร. โชคชยั สทุธาเวศ 30/10/63 

 

6 

 

 

 


