30 ปี การประกันสั งคมไทยและการปฏิรูปสู่ อนาคตทีม่ ั่นคงและยัง่ ยืน:
ข้ อพิจารณาสาหรับการสร้ างสรรค์ รัฐสวัสดิการของประเทศไทย
ปาฐกถานิคม จันทรวิทรุ ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2563 โดย โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร
University, Thailand

แด่ ...... นิคม จันทรวิทุร ผู ้นาการผลักดันกฎหมายประกันสงั คม
พ.ศ. 2533 จนประสบความสาเร็จด ้วยดวงใจ

บทนา: คาอุทศ
ิ
ข ้าพเจ ้ามีความรู ้เรือ
่ งความมั่นคงทาง
สังคมและประกันสังคมเพราะท่าน
อาจารย์นค
ิ ม จันทรวิทรุ มอบหมายงาน
ให ้ทางานสองครัง้ :

การไม่เหมาะสม] ทาให ้ข ้าพเจ ้าได ้มีสว่ น
ช่วยสนับสนุนการเคลือ
่ นไหวออก
กฎหมายประกันสังคมระหว่าง พ.ศ.
2532-2533 ตามสมควร

ครัง้ แรกท่านขอร ้อง (แกมบังคับ!) ให ้
ข ้าพเจ ้าช่วยงานการขับเคลือ
่ นกฎหมาย
ประกันสังคม เมือ
่ พ.ศ. 2532-2533
โดยทางานเชิงวิชาการและการค ้นคว ้า
ข ้อมูลในประเทศต่างๆ (ขณะนัน
้ โดย
อาศัยห ้องสมุดของ FES เป็ นแหล่ง
ค ้นคว ้าข ้อมูล) ยกร่างจดหมายถึง
หน่วยงานและบุคคลต่างๆ และช่วย
ประสานการจัดประชุมพบปะผู ้คนใน
เรือ
่ งประกันสังคมและการแก ้ปั ญหา
แรงงานอยูเ่ นืองๆ ให ้กับท่านอาจารย์
นิคมโดยตรง [ในฐานะประธานคณะที่
ปรึกษาด ้านแรงงาน ภายใต ้ทีมที่
ปรึกษาบ ้านพิษณุโลกของ
นายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัณ แต่ข ้าพเจ ้ามิได ้ไปร่วมอยูใ่ นทีมที่
ปรึกษาบ ้านพิษณุโลกโดยตรง แม ้ท่าน
อาจารย์นค
ิ ม จะชวนเชิญให ้ไปร่วม
ทางานทีบ
่ ้านพิษณุโลกด ้วยหลายครัง้
แต่ข ้าพเจ ้าปฏิเสธ และผู ้อานวยการ
มูลนิธฟ
ิ รีดริค เอแบร์ท (FES) ก็ไม่
สนับสนุน เพราะขณะนัน
้ ข ้าพเจ ้าทางาน
เป็ นเจ ้าหน ้าทีต
่ าแหน่งทีป
่ รึกษาด ้าน
แรงงานเต็มเวลาให ้กับ FES การไป
ร่วมงานเชิงนโยบายของรัฐบาลไทย
ของเจ ้าหน ้าทีอ
่ งค์การต่างประเทศเป็ น

ต่อมาครัง้ ทีส
่ อง ข ้าพเจ ้ามีความรู ้เพิม
่ เติม
อีกในทางทฤษฎี มาตรฐานสากล และ
การปฏิบัตจ
ิ ริงในประเทศไทย และเป็ น
ประโยชน์ตอ
่ ส่วนรวม จากการได ้ทาวิจัย
เรือ
่ ง “ความมั่นคงทางสังคมและการ
ประกันสังคมไทย: 2 ปี ของการปฏิบัต”ิ
ในช่วงพ.ศ. 2535-2536 หลังจาก
กฎหมายประกันสังคมประกาศใช ้ได ้เพียง
สองปี ตามการกากับของท่านอาจารย์
นิคม จันทรวิทรุ รับทุนจากสถาบัน
แรงงานเสรีอเมริกัน-เอเชียน (AmericanAsian Free Labour Institute) (โดยใช ้
ห ้องสมุดขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) ในกรุงเทพ เป็ นแหล่ง
ค ้นคว ้าข ้อมูลด ้วย) และนาเสนอในที่
ประชุมสัมมนา ณ คณะนิตศ
ิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ
่ พ.ศ.
2536 ซึง่ ขณะนัน
้ สานั กงานประกันสังคม
ยังไม่เข ้มแข็งในทางวิชาการมากนัก
หลังจากนัน
้ ในบางโอกาส ข ้าพเจ ้าก็จะ
เขียนบทความเกีย
่ วกับความมั่นคงทาง
สังคม ประกันสังคม และรัฐสวัสดิการ
่ มวลชน เช่น หนังสือพิมพ์
เผยแพร่ในสือ
ในงานสัมมนา และในวารสารวิชาการ
เป็ นครัง้ คราว

วั น ที่ 30 ตุ ลา คม 2 56 3
ณ ห้ อง ประ ชุ มจอมพ ล
ป. พิ บู ลส งคราม
กร ะทร วง แรงง าน

การประชุมคณะกรรมการและ
ผู ้สนับสนุนการจัดตัง้ มูลนิธน
ิ ค
ิ ม
จันทรวิทรุ ครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2546

1. ร ัฐสว ัสดิการคืออะไร และปร ัชญาของร ัฐสว ัสดิการ

สวัสดิการ

 รัฐสวัสดิการ (Welfare State) (แปล

ตรงตัวคือ “Well-Being” = สภาวะ
การเป็ นอยูท่ ี่ดี = คุณภาพชีวติ ที่ดี)
คือ รัฐที่มีสภาพอันเป็ นอุดมคติ
(Utopia) แบบหนึ่ง ที่ให้คุณค่ากับ
ความมีคุณภาพชีวติ ที่มีมาตรฐาน
สู งอย่างเสมอภาคกันของ
ประชาชน อย่างทัว่ ถึง และเป็ นไป
อย่างยุติธรรม ปรัชญาของรัฐ
สวัสดิการ จึงตั้งอยูบ่ นการกาหนด
เจตจานงร่ วมกันของประชาชนที่
พึงจะไปให้ถึง (Determinism of

จริ งของการจัดสรร ทั้งสิ่ งที่เป็ นเงิน วัตถุสิ่งของ และ
People’s Will) สภาวะดังกล่าว โดยอาศัย
บริ การ รวมทั้งสวัสดิการและสิ่ งเอื้ออานวยความสะดวก
นโยบาย กฎหมาย และวิธีการ ภายใต้การ
จัดการ สนับสนุน ส่ งเสริ ม หรื อเอื้ออานวย ทั้งหลาย ที่เป็ นความจาเป็ นและตามความต้องการ ให้แก่
การของรัฐที่จะปกป้องและส่ งเสริ มคุณภาพ ประชาชนตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์ เกิด เติบโต ก่อนวัยทางาน
ในช่วงวัยทางาน ช่วงพ้นวัยทางาน และจนกระทัง่ เสี ยชีวติ
ชีวติ ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมของ
แรงงานและประชาชน การให้หลักประกัน บนเส้นทางและระดับต่างๆของการพัฒนาประเทศ และ
ท่ามกลางความหลากหลายขององค์การภาคีต่างๆ ที่เข้า
โดยรัฐต่อสิ ทธิที่จะมีคุณภาพชีวติ ที่ดี และ
ร่ วมรับผิดชอบในการนาพารัฐให้ไปถึงสภาวะดังกล่าว
การสนับสนุนในทางสวัสดิการในด้าน
ต่างๆให้กบั แรงงานและประชาชนทัว่ ไป  แต่รัฐสวัสดิการยังมิใช่เป้าหมายสู งสุ ด ในทัศนะของ
และโดยการอาศัยร่ วมมือและการเฉลี่ยทุกข์ ข้าพเจ้าแล้ว ยังมีอุดมรัฐ และอริ ยรัฐที่จะต้องไปให้ถึง!!!
และสุ ขร่ วมกันของประชาชน และการ
(ปั จจุบนั ประเทศไทยยังอยู่ที่ประชารัฐ!)
สนับสนุนในทางการเมืองและการปฏิบตั ิ

2

2. สภาวะของร ัฐสว ัสดิการ
1) รัฐสวัสดิการ (Welfare State) ที่ปัจจุบนั เน้นกัน 3) Esping-Andersen (1990) นักวิชาการชาว
เดนมาร์ก จัดแบ่งรัฐสวัสดิการในประเทศ
นั้น ไม่เพียงให้คุณค่ากับสภาวะอันเกี่ยวข้องกัน
ของ “ระบบทุนนิยม” “สวัสดิการ” และ
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ออกเป็ นสามกลุ่ม
“ประชาธิปไตย” (T. H. Marshall, 2000) เท่านั้น
ประเทศในโลก คือ 1) ประเทศที่ดาเนิน
แต่ยงั เกี่ยวข้องกับการ “การแทรกแซงของรัฐ”
แบบแผนสวัสดิการแบบเสรี นิยม) Liberal
ด้วย
Regimes) จะเน้นการช่วยตนเองของ
แรงงาน กลไกตลาด และให้ความสาคัญ
2) ย่อมเป็ นรัฐแห่งการสังเคราะห์ (Synthesis)
น้อยกับการลดความเป็ นสิ นค้าของแรงงาน
ระหว่าง “รัฐทุนนิยม” ในฐานะบทเสนอ
)De-commodification) เช่น อังกฤษ และ
(Thesis) และ “รัฐคอมมิวนิสต์” ในฐานะบทแย้ง
อเมริ กา 2) ประเทศที่ดาเนินแบบแผน
(Anti-Thesis) แต่ภายใต้พฒั นาการเชิงโครงสร้าง
สวัสดิการแบบอนุรักษ์นิยม )Conservative
และเงื่อนไข และการดาเนินไปของกิจกรรมรัฐ
ในแต่ละสังคม ประเทศทัว่ โลก อาจประกาศตน
Regimes) จะเน้นความร่ วมมือระหว่างรัฐ
หรื อถูกจัดว่าเป็ นรัฐสวัสดิการแบบหนึ่งใดก็ได้
กับนายทุนและแรงงาน และให้ความสาคัญ

ั
3. ร ัฐสว ัสดิการก ับระบบความมน
่ ั คงทางสงคม
รัฐสวัสดิการจึงตั้งอยูไ่ ด้อย่างมีคุณค่าต่อการ
คุม้ ครองทางสังคมของประชาชน ด้วยการจัดให้มี
ระบบความมัน่ คงทางสังคมที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นใน
แต่ละประเทศ อันประกอบด้วย การประกันสังคม
การบริ การสังคม การสังคมสงเคราะห์ และระบบ
อื่นๆในการจัดสวัสดิการสังคม ชุมชน ครอบครัว
และในสถานประกอบการให้แก่แรงงาน

มัน่ คงทางสังคม ว่ า “หมายถึงโครงการหรื อ
โครงการใด ๆ ที่กาหนดขึน้ โดยกฎหมายหรื อ
ข้ อตกลงบังคับอื่นใดซึ่ งให้ ความคุ้มครองไม่ ว่าจะ
เป็ นเงินสดหรื อในรู ปแบบใดก็ตาม ในกรณี ที่เกิด
อุบัติเหตุในการทางานโรคจากการทางาน การ
ว่ างงาน การเป็ นมารดา การเจ็บป่ วยการทุพพล

ในส่ วนความมัน่ คงทางสังคมนั้น สมาคมความ
มัน่ คงทางสังคมระหว่ างประเทศให้ นิยามความ

อุดมร ัฐ และอริยร ัฐ คือ
ก้าวต่อไปของร ัฐสว ัสดิการ

ปานกลางกับการลดความเป็ นสิ นค้าของ
แรงงาน เช่น ในยุโรปกลาง อาทิ เยอรมนี
ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ และ 3) ประเทศ
ที่ดาเนินแบบแผนสวัสดิการแบบสังคม
ประชาธิปไตย )Social Democratic
Regimes) จะเน้นการให้ความสาคัญอย่าง
สู งกับการลดความเป็ นสิ นค้าของแรงงาน
การไม่พ่ งึ พิงกลไกตลาด และการจัด
สวัสดิการแบบถ้วนหน้า เช่น ประเทศใน
กลุ่มสแกนดิเนเวียน
4) ประเทศไทยของเราน่าจะจัดอยูใ่ นกลุ่มที่
หนึ่ง แต่กก็ าลังขยับไปสู่ กลุ่มที่สอง และ
อาจไปเป็ นแบบที่สามในอนาคตกาล
ข้างหน้า
ภาพ การชราภาพ การเกษียณอายุ การรอดชีวิต
หรื อการเสียชีวิต และรวมถึงผลประโยชน์ ต่างๆ
สาหรั บเด็ก และสมาชิ กในครอบครั ว
ผลประโยชน์ ด้านการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค
การฟื ้ นฟู และการดูแลระยะยาว อาจรวมถึงการ
ประกันสังคม ความช่ วยเหลือทางสังคม โครงการ
ที่มผี ลประโยชน์ ตอบแทนร่ วมกัน กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ และการเตรี ยมการอื่น ๆ ซึ่ งตามกฎหมาย
หรื อแนวปฏิบัติของประเทศ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ระบบประกันสังคมของประเทศ”

ั
4. คุณค่าของร ัฐสว ัสดิการและการประก ันสงคม
คุณค่าของรัฐสวัสดิการที่เน้นคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน
จึงย่อมสนับสนุนต่อความรุ่ งโรจน์ให้กบั
ประเทศ
และคุณค่าตามเป้าหมายหลักของการ
ประกันสังคมนั้น พุง่ ไปที่ตวั ผูป้ ระกันตน คือ การช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนด้านการเจ็บป่ วย
ทุพพลภาพ
ค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัว การเสี ยชีวติ การชราภาพ ส่ วน
เป้าหมายรองของการประกันสังคม น่าจะพุง่ ไปที่การ
ส่ งเสริ มแรงงานที่มีสุขภาพดีและมีความพร้อมในการ
ทางานอย่างเต็มที่
อันจะทาให้สถานประกอบการมี
ประสิ ทธิภาพการผลิต และอันจะนาผลไปสู่ กาไรและ
ความยัง่ ยืนของสถานประกอบการ
ส่ วนผลกระทบ
ภายนอก (Externalities) ของการประกันสังคม ใน
ทางบวก คือ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะทาให้มี

การจ้างงานที่มีคุณภาพอาจมีในระดับสู งหรื ออาจ
เต็มที่ (Full Employment) ประชาชนมีหลักประกัน
ทางรายได้เพื่อการใช้จ่ายและบริ โภค และการออม
เพื่อการลงทุน การพัฒนาบุคคล การบริ โภค และการ
เลี้ยงชีพในยามชราภาพ และกองทุนกลางสามารถมี
เงินไปลงทุนทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ
จานวนมาก
อันทาให้เศรษฐกิจเติบโตและมี
เสถียรภาพ เป็ นต้น ส่ วนผลกระทบในทางลบ ก็เป็ น
เรื่ องการเพิ่มต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรม ซึ่ งหาก
จัดการให้แรงงานมีทกั ษะและคุณภาพสู งในการ
ทางานก็จะแก้ปัญหานี้ได้ แต่เรื่ องนี้ ประเทศไทยยัง
ไม่เคยมีการทาวิจยั ประเมินผลกระทบของกองทุน
ประกันสังคมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างที่

ควรจะเป็ น จึงทาให้ไม่เห็นภาพที่เป็ น
จริ งว่าเป็ นอย่างไรและมากน้อยเพียงใด
ได้แต่เห็นกันว่าน่าจะเป็ นบวกต่อ
ระบบเศรษฐกิจในเชิงหลักการเท่านั้น
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5. พ ัฒนาการของความมน
่ ั คงทางสงคมระหว่
างประเทศ
1) เยอรมนี
ในสม ัยนายกร ัฐมนตรีอ็อตโต วอน บิสมาร์ค
(Otto von Bismarck) เมือ
่ ค.ศ. 1883/
พ.ศ. 2426 (สม ัยร ัชกาลที่ 5 ของประเทศ
สยาม) การจ ัดตงกองทุ
ั้
นเพือ
่ การ
ร ักษาพยาบาลการเจ็บป่วยของผูใ้ ช้แรงงาน
เป็นการเฉพาะ โดยนายจ้างสมทบ 1/3 และ
ลูกจ้างร่วมสมทบ 2/3 ของเงินกองทุน
ต่อมาในปี ค.ศ. 1884/พ.ศ. 2427 ร ัฐบาล
ออกกฎหมายการประก ันอุบ ัติเหตุในการ
ทางาน โดยให้นายจ้างจ่ายฝ่ายเดียว
2) การประชุมระหว่างประเทศของสมาคม
การประก ันการเจ็บป่วยและผลประโยชน์
ร่วมก ัน (International Conference of
Sickness Insurance Funds and Mutual
Benefit Societies) ครงแรก
ั้
เมือ
่ ว ันที่ 4
ตุลาคม ค.ศ. 1927/พ.ศ. 2470 ณ กรุงบร ัส
เซล ประเทศเบลเยียม จากนนระหว่
ั้
าง ค.ศ.
1927-1935/พ.ศ. 2470-2478 ก็มก
ี าร
เวียนไปประชุมก ันในหลายประเทศในยุโรป
และได้ปร ับเป็นการประชุมระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการประก ันส ังคม (International
Social Insurance Conference) ใน ค.ศ.
1936/ พ.ศ. 2479 ในการประชุมทีก
่ รุง
ปราก ประเทศเชคโกสโลวาเกีย จนในทีส
่ ด
ุ มี
้ เป็นสมาคมความมนคงทาง
การจ ัดตงขึ
ั้ น
่ั
ส ังคมนานาชาติ (International Social
Security Association) เมือ
่ ค.ศ. 1947/
พ.ศ. 2480 โดยมีว ัตถุประสงค์ของสมาคม
คือ “การร่วมมือก ันในระด ับนานาชาติ ใน
การประชุมทีก
่ รุงปราก ประเทศเชคโกสโล
้ เป็นสมาคม
วาเกีย จนในทีส
่ ด
ุ มีการจ ัดตงขึ
ั้ น
ังคมนานาชาติ
ความมนคงทางส
่ั
(International Social Security
Association) เมือ
่ ค.ศ. 1947/พ.ศ. 2480
โดยมีว ัตถุประสงค์ของสมาคมคือ “การ
ร่วมมือก ันในระด ับนานาชาติ ในการส่งเสริม
ังคมทวโลก
และพ ัฒนาความมนคงทางส
่ั
่ั
โดยให้ความสาค ัญต่อการปร ับปรุงทาง
วิชาการและการบริหาร เพือ
่ มุง
่ หว ังให้เกิด
ความก้าวหน้าในเงือ
่ นไขทางส ังคมและ
้ ฐานของ
เศรษฐกิจของประชากร บนพืน
ความยุตธ
ิ รรมทางส ังคม” (ประเทศไทยเข้า
เป็นสมาชิกทงั้ ILO และ ISSA)

3) ในประเทศไทย ดร. ปรีด ี พนมยงค์ ผูเ้ ป็นม ันสมอง
ของคณะราษฎร ในการเปลีย
่ นแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 มุง
่ สร้างส ังคมนิยมโดยร ัฐ (State
Socialism) นาเสนอเค้าร่างพระราชบ ัญญ ัติวา่ ด้วย
การประก ันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร ใน พ.ศ.
2476 ทีใ่ ห้ร ัฐและสหกรณ์ของร ัฐเป็นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยฝ่ายเดียว ตามแนวคิด Assurance Sociale
เช่น ให้บค
ุ คลส ัญชาติไทยถ้วนทุกคนทีอ
่ ายุตา่ กว่า 1
ปี - 55 ปี ได้ร ับเงินเดือนขนต
ั้ า่ จากร ัฐหรือสหกรณ์ ผู ้
อายุ 11-18 ปี ไม่ตอ
้ งทางาน แต่ผอ
ู ้ ายุ 18-55 ปี
ต้องร ับราชการหรือทางานสหกรณ์ของร ัฐ เว้นแต่เป็น
บุคคลทีม
่ เี งินหรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น แพทย์
ทนายความ ช่างฝี มือ น ักประพ ันธ์ และผูป
้ ระกอบการ
เศรษฐกิจอืน
่ ๆ การคานึงถึงสิทธิเพศหญิงและผูม
้ อ
ี ายุ
ิ ธิ
มากทีจ
่ ะทางานเบากว่าคนในว ัยฉกรรจ์ และมีสท
ได้ร ับเงินรางว ัลตามผลแห่งการงานของตน และให้
หญิงมีครรภ์และบุตรอายุตา่ กว่า 18 ปี คนเจ็บป่วย
และคนพิการ และน ักเรียนมหาวิทยาล ัยและโรงเรียน
อุดม ให้ได้ร ับเงินเดือนโดยไม่ตอ
้ งทางาน และผูท
้ ี่
้ บานาญ) แต่ไม่
ทางานเมือ
่ อายุครบ 55 ปี ให้ได้ร ับเบีย
สามารถออกมาเป็นกฎหมายได้จริง ด้วยเสนออยูใ่ น
เค้าโครงการเศรษฐกิจหรือ
หรือ
สมุดปกเหลือง แต่ไม่ผา่ นมติคณะร ัฐมนตรี เมือ
่ ว ันที่
28 มีนาคม พ.ศ. 2476

4) ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ (Franklin
D. Roosevelt) นาแนวคิดการเดินสายกลาง
ระหว่างทุนนิยมและส ังคมนิยมของประเทศสวีเดน
ไปใช้ในสหร ัฐอเมริกา ในยุคแห่งความก้าวหน้าของ
การปฏิว ัติอต
ุ สาหกรรม การเร่งร ัดพ ัฒนาประเทศ
และการขยายอิทธิพลในระด ับสากล (Progressive
Era) ในช่วงคริสต์ ทศวรรษที่ 1880s – 1930s/
พ.ศ.. 2423 – 2473 (สม ัยร ัชกาลที่ 5– ร ัชกาลที่ 7
ของประเทศไทย) โดยได้ออกกฎหมายความมน
่ ั คง
ทางส ังคม (Social Security Act) เมือ
่ 85 ปี ทีแ
่ ล้ว
่ ี ก่อนสงครามโลกครงที
ค.ศ. 1935/พ.ศ. 2478 สีป
ั้ ่
้ กฎหมายฉบ ับนี้ น ับเป็นห ัวใจของ
สองจะเกิดขึน
ระบบสว ัสดิการส ังคมของคนอเมริก ันตลอดมา

5) ลอร์ด วิลเลียม เบเวอร์รด
ิ จ์ (Lord
William Beveridge) ได้เสนอรายงานเบ
เวอริจ (Beveridge Report) ต่อร ัฐสภา เมือ
่
ค.ศ. 1942/พ.ศ. 2485 เพือ
่ พ ัฒนาระบบ
การประก ันส ังคมและงานบริการอืน
่ ๆทีเ่ ป็น
พ ันธมิตรก ัน ในประเทศอ ังกฤษ และร ัฐบาล
พรรคแรงงานนามาใช้ในปี ค.ศ. 1945/
้ สุดสงครามโลกครงที
พ.ศ. 2488 เมือ
่ สิน
ั้ ่
สอง โดยเสนอให้จ ัดเก็บเงินสมทบจาก
ผูป
้ ระก ันตนเริม
่ ต้นแบบสม ัครใจ และจ ัดเงิน
ชราภาพให้แก่ผเู ้ กษียณ ผูท
้ พ
ุ พลภาพ และ
คนว่างงาน เงินช่วยเหลือบุตร และการ
บริการร ักษาพยาบาลแห่งชาติ น ับจากนน
ั้
งานสว ัสดิการส ังคมในรูปแบบประก ันส ังคมก็
ได้แพร่หลายไปทว่ ั โลกอย่างรวดเร็ ว

6) พ.ศ. 2497 ร ัฐบาลจอมพล ป. พิบล
ู
่ ท่านมาตงเป
่ ห้อง
สงคราม ผูท
้ เี่ ราเอาชือ
ั้ ็ นชือ
จ ัดงานในว ันนี้ ได้เสนอพ.ร.บ. ประก ันส ังคม
ให้ร ัฐสภาเห็ นชอบ แต่มเี งือ
่ นไขว่าต้องมี
พระราชกฤษฎีกาออกมาอีกครงจึ
ั้ งจะบ ังค ับ
ใช้ได้จริง และก็ไม่เคยมีการประกาศใช้
พรฎ. จนในทีส
่ ด
ุ 36 ปี ต่อมา ร ัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณะหว ัณ สามารถออกพ.ร.บ.
ประก ันส ังคม พ.ศ. 2533 ได้สาเร็จ โดยที่
ประเทศไทยไม่ได้ให้ส ัตยาบ ันอนุส ัญญา
ILO ฉบ ับที่ 102 ว่าด้วยความมน
่ ั คงทาง
ส ังคมแต่อย่างใด

ั
6. มาตรฐานความมน
่ ั คงทางสงคมสากล
มาตรฐานสากลของความมั่นคงทางสังคมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ในปั จจุบันมี 17ฉบับ สมควรทีป
่ ระเทศไทยจะให ้สัตยาบันในอนาคตอัน
ใกล ้ อันได ้แก่อนุสัญญาและข ้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
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)
Maternity Protection
Recommendation, 2000 (No.
191)
Equality of Treatment (Social
Security) Convention, 1962 (No.
118)
Maintenance of Social Security
Rights Convention, 1982 (No.
157)

1)

13)
14)
15)
16)
17)

Maintenance of Social Security
Rights Recommendation, 1983
(No. 167)
Social Protection Floors
Recommendation (No. 202)

ั
ั
(อนุสญญาที
ค
่ วรให้สตยาบ
ัน คือ ฉบ ับที่
102, 130, 128, 121, 118, 157 และ
ข้อแนะนาฉบ ับที่ 202)
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7. ปัจจ ัยหล ักแห่งความสาเร็จของร ัฐสว ัสดิการและการประก ันสงคม

กรณีร ัฐสว ัสดิการ
่ เสริม
1)
นโยบายร ัฐบาลทีส
่ ง
สว ัสดิการส ังคมและสว ัสดิการ
แรงงาน
2)
ความต่อเนือ
่ งของความเป็น
ร ัฐบาลทีส
่ น ับสนุนร ัฐสว ัสดิการ
3) การมีกฎหมายสน ับสนุนสว ัสดิการ
ส ังคม ทงที
ั้ ด
่ าเนินการโดยบ ังค ับและ
สม ัครใจ ภายในสถานประกอบการ
นอกสถานประกอบการ และอืน
่ ๆ

8)
สมรรถนะในการบริหารงานของ
คณะกรรมการทีร่ ับผิดชอบระบบความ
มน
่ ั คงทางส ังคม
9) ระบบมาตรฐานคุณภาพของบริการ
ทีป
่ ระชาชนได้ร ับตามสิทธิประโยชน์
ต่างๆ
10) ธรรมาภิบาลของการบริหารงาน
สว ัสดิการส ังคมในแบบแผนต่างๆ

4) การจ ัดการทางการเงินเพือ
่ ใช้ใน
การจ ัดสรรผลประโยชน์ดา้ น
สว ัสดิการและทีเ่ กีย
่ วข้องแก่
ประชาชน เช่น ระบบการเก็บภาษี
อ ัตราก้าวหน้า (Progressive Tax)
และการจ ัดการความส ัมพ ันธ์ระหว่าง
ภาษีเงินเดือน (Payroll Tax) และ
ภาษีรายได้ประจาปี (Income Tax)
ทีเ่ หมาะสมและยุตธ
ิ รรมในหมู่
ประชาชน

กรณีความมั่นคงทางสังคม/
ประกันสังคม
1) ระบบการเงิน เช่น การจ ัดตงระบบ
ั้
กองทุน
หรือการใช้จา
่ ยแบบ
งบประมาณรายปี
การสมทบเงินจาก
คนทางาน นายจ้าง และร ัฐบาล และเงิน
บริจาค
2) ความมน
่ ั คงของกองทุน เช่น ความ
ต่อเนือ
่ งของการสมทบเงินกองทุน การ
ใช้จา
่ ยเงินกองทุนตามประเภทสิทธิ
ประโยชน์
รายได้ทม
ี่ ากกว่ารายจ่าย
(ส ัดส่วนของรายจ่ายสิทธิประโยชน์
จากกองทุนทีส
่ มเหตุผล
และการลด
การจ่ายทีไ่ ม่จาเป็น และการสูญเสีย)
อ ัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของ
กองทุน
3)
ความกว้างขวางของประเภทและ
ปริมาณของผูป
้ ระก ันตน
และความ
สมา
่ เสมอของการสมทบเงินกองทุน
จากทุกฝ่ายทีเ่ ป็นหุน
้ ส่วนก ัน
4)
สมรรถนะในการบริหารกองทุน
ต่างๆ
เช่น
คณะกรรมการกองทุน
ประก ันส ังคม
คณะกรรมการกองทุน
้ งชีพ
เงินทดแทน
กองทุนสารองเลีย
และสาน ักงานทีเ่ กีย
่ วข้อง

5)
สมรรถนะของร ัฐบาลและ
หน่วยงานของร ัฐในการจ ัดการและ
สน ับสนุนร ัฐสว ัสดิการ
6)
การมีกองทุนความมน
่ ั คงทาง
ส ังคมทีแ
่ ข็ งแกร่งและยง่ ั ยืน

5) คุณภาพของการให้บริการตามสิทธิ
ประโยชน์ตา่ งๆ

7)
ความเข้มแข็ งขององค์การ
สหภาพแรงงานและองค์การของ
ผูป
้ ระก ันตน และความร่วมมือระหว่าง
นายทุน/ผูป
้ ระกอบการ/นายจ้างก ับ
แรงงาน และองค์การของทงสองฝ
ั้
่ าย

ั
ั
8. ความมนคงทางส
่ั
งคมและการประก
ันสงคมไทย
 ในภาพกว้างของระบบความ
ั
มน
่ ั คงทางสงคม
แรงงาน
ไทยมิเพียงได้ร ับการ
คุม
้ ครองทางคุณภาพชีวต
ิ
ในการทางานและสว ัสดิการ
แรงงาน
ภายใต้การดูแล
ของกระทรวงแรงงานเท่านน
ั้
แต่แรงงานไทยทางานอยูใ่ น
ทุกกระทรวง
ทงใน
ั้
ส่วนกลางและภูมภ
ิ าคของร ัฐ
และในองค์การอิสระต่างๆ
รวมทงในศาล
ั้
และร ัฐสภา
ความมน
่ ั คงของแรงงาน
เหล่านน
ั้
อยูภ
่ ายใต้ระบบ
การจ ัดกาทีแ
่ ตกต่างและ
คล้ายคลึงก ัน



ปัจจุบ ันผลประโยชน์ดา้ นคุณภาพชีวต
ิ ทีค
่ รอบคลุมของแรงงาน
ไทยได้ร ับการคุม
้ ครองภายใต้ระบบความมน
่ ั คงทางส ังคม รองร ับ
ไว้ดว้ ยกฎหมายอย่างน้อย 7 ฉบ ับ กล่าวคือ พระราชบ ัญญ ัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2511/2562 (ว่าด้วยสหกรณ์ออมทร ัพย์)
้ งชีพ พ.ศ. 2530
พระราชบ ัญญ ัติกองทุนสารองเลีย
พระราชบ ัญญ ัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 กองทุนสงเคราะห์ครู
โรงเรียนเอกชน (สกสค.) ตามพระราชบ ัญญ ัติครูโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 ซึง่ มีไว้เพือ
่ ประโยชน์ของแรงงานทีเ่ ป็น
ทางการในอุตสาหกรรมและการบริการ พระราชบ ัญญ ัติ
ประก ันส ังคม พ.ศ. 2533 มีไว้เพือ
่ ประโยชน์ของแรงงานทีเ่ ป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และพระราชบ ัญญ ัติกองทุนการออม
แห่งชาติ พ. ศ. 2554 มีไว้เพือ
่ ประโยชน์ของคนงานนอกระบบ
หรืออาชีพอิสระ และผูท
้ เี่ ป็นน ักเรียนและน ักศึกษา อยูใ่ นว ัยเรียน

ั
ั
9. สภาวะของระบบประก ันสงคมไทย
(ข้อมูลจากสาน ักงานประก ันสงคม)
1) การสมทบเงินเข้ากองทุนประก ันส ังคม (ในภาวะปกติ)
ผู ้สมทบ

ประเภทสิทธิประโยชน์
การเจ็บป่วย
นอกเหนือการ
ทางาน

รัฐบาล

การ
คลอด
บุตร
1.5

การ
ทุพพ
ลภาพ

การเสีย
ชีวต
ิ

การสงเคราะห์
บุตร
-

การชรา
ภาพ
1.0

การว่างงาน

รวม

0.25

2.75

นายจ ้าง

1.5

3.0

0.5

5

ลูกจ ้าง

1.5

3.0

0.5

5

(หมายเหตุ - มีการปรับลดเงินสมทบในขณะนีเ้ พราะการระบาดของ COVID-19 เป็ นระยะๆคราวละสามเดือน เช่น ในระหว่าง ก.ย. – พ.ย. 2563 ให ้นายจ ้างและ
ลูกจ ้าง (ม. 33) สมทบฝ่ ายละ ร ้อยละ 2 จาก 750 บาท/เดือน เหลือ 300 บาท/เดือน และผู ้ประกันตนทีเ่ คยเป็ นลูกจ ้าง (ม. 39) เหลือ 96 บาท/เดือน)
้ ไตรมาส 1 ปี 2563 มีจานวน 490,076
2) สถานประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2563  สถานประกอบการ สถานประกอบการทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนก ับกองทุนประก ันส ังคม ณ สิน
้ จากไตรมาสทีผ
้ ร้อยละ 1.27 และสถานประกอบการทีอ
แห่ง เพิม
่ ขึน
่ า
่ นมา จานวน 6,152 แห่ง หรือเพิม
่ ขึน
่ ยูใ่ นระบบ ประก ันส ังคมส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด
เล็กทีม
่ ล
ี ก
ู จ้างตา
่ กว่า 10 คน คิดเป็นร้อยละ 72.33 ของจานวน สถานประกอบการทงหมด
ั้
้ ไตรมาส 1 ปี 2563 มีจานวน 16,739,048คน เพิม
้ จากไตรมาสทีผ
3) ผูป
้ ระก ันตน ผูป
้ ระก ันตนในความคุม
้ ครองของกองทุนประก ันส ังคมทุกมาตรา ณ สิน
่ ขึน
่ า
่ นมา
้ ร้อยละ 0.98 และเมือ
้ 631,266 คน หรือขยายต ัวเพิม
้ ร้อยละ 3.92 ทงนี
จานวน 161,958 คน หรือขยายต ัวเพิม
่ ขึน
่ เทียบก ับ ช่วงเวลาเดียวก ันของปี ทีผ
่ า
่ นมาเพิม
่ ขึน
่ ขึน
ั้ ้
จาแนกเป็น - ผูป
้ ระก ันตนมาตรา 33 จานวน 11,730,351 คน ประกอบด้วย ผูป
้ ระก ันตนส ัญชาติไทย จานวน 10,518,864 คน คิดเป็นร้อยละ 89.67 ของผูป
้ ระก ันตน
มาตรา 33 และผูป
้ ระก ันตนต่างชาติ จานวน 1,211,487 คน คิดเป็นร้อยละ 10.33 ของผูป
้ ระก ันตนมาตรา 33 - ผูป
้ ระก ันตนมาตรา 39 จานวน 1,665,227 คน ผูป
้ ระก ันตนมาตรา 40 จานวน 3,343,470 คน
้ ไตรมาส 1 ปี
4) เงินกองทุนประก ันส ังคม ไตรมาส 1 ปี 2563 กองทุนประก ันส ังคมเริม
่ ดาเนินการจ ัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และร ัฐบาล ตงแต่
ั้
ปี 2534 ณ สิน
2563 เงินกองทุนประก ันส ังคม ตามงบการเงินมีจานวน 2,169,172 ล้านบาท แบ่งเป็น - เงินกองทุนเพือ
่ การจ่ายประโยชน์ทดแทน 4 กรณี )เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอด
บุตร และตาย (จานวน 132,524 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.11 - เงินกองทุนเพือ
่ การจ่ายประโยชน์ทดแทน 2 กรณี )สงเคราะห์บต
ุ ร และชราภาพ (จานวน 1,841,946
ล้านบาท เป็นเงินสารองจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ จานวน 1,549,791 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.91 - เงินกองทุนเพือ
่ การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี
ว่างงาน จานวน 181,054 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.35 - เงินกองทุนในส่วนของผูป
้ ระก ันตนมาตรา 40 จานวน 13,648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.63
5) จานวนการใช้บริการของผูป
้ ระก ันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
จานวนการบริการ (ราย)
ปี

เจ็บป่ วย

การเป็ น
มารดา/คลอด
บุตร

ทุพพล
ภาพ

ตาย

สงเคราะห์บต
ุ ร

ชราภาพ
บาเหน็ จ

บานาญ

ว่างงาน

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

7,982,368

67,870

16,181

7,709

1,364,110

68,283

256,214

170,144

(ม.ค . – มี.ค.)

6) สถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนประก ันส ังคม (ไตรมาสที่ 3 ณ 30 ก ันยายน 2563)
เงินลงทุนกองทุนประก ันส ังคม ณ 30 ก ันยายน 2563 จานวน 2,104,508 ล้านบาท
ลงทุนในหล ักทร ัพย์ทม
ี่ ค
ี วามมน
่ ั คงสูง จานวน 1,678,291 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80
่ ง จานวน 426,217 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20
ลงทุนในหล ักทร ัพย์ทม
ี่ ค
ี วามเสีย
ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม ตงแต่
ั้
ปี 2534 – ปัจจุบ ัน จานวน 659,827 ล้านบาท
ังคม:ส
ัดส่
่ ง 20 %
กองทุนประก ันส
วนการลงทุน ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563 ลงทุนในหล ักทร ัพย์ทม
ี่ ค
ี วามมนคงสู
่ั
ง 80% หล ักทร ัพย์เสีย

5

ั
10. แนวทางการปฏิรป
ู การประก ันสงคม
1) รัฐบาลต ้องเข ้ามาร่วมจ่ายในทุกกองทุนประกันสังคม ให ้
มากขึน
้ และควรผูกโยงกับมูลค่าของ GDP ในแต่ละปี เช่น โดยทั่วไป
รัฐบาลสมควรจัดงบประมาณในทางสวัสดิการสังคมโดยรวมไม่น ้อยกว่า
ร ้อยละ 25 ของมูลค่า GDP และเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.5 ทุกๆ 5 ปี
2) ปรับเพิม
่ อัตราเงินสมทบจากร ้อยละ 5 ในปั จจุบันเป็ น ร ้อย
ละ 30 ภายใน 25 ปี อย่างเป็ นขัน
้ เป็ นตอน เช่น อย่างน ้อยทุกๆ 5 ปี เพือ
่
รองรับค่าใช ้จ่ายทีเ่ พิม
่ ขึน
้
(เฉลีย
่ แล ้วเพิม
่ ร ้อยละห ้าทุกๆห ้าปี หรือปี ละ
ร ้อยละหนึง่ ของรายได ้)
และการขยายเพดานเงินสมทบให ้เกินกว่า
15,000 บาทต่อเดือน ออกไป โดยไม่ควรมีเพดานขัน
้ สูง (นายจ ้างน่าจะ
ไม่เห็นด ้วยมากทีส
่ ด
ุ ในการเพิม
่ การจัดเก็บเงินสมทบ เว ้นแต่จะมีสงิ่ จูงใจ
ต่างๆมาเป็ นการแลกเปลีย
่ น เช่น การลดหย่อนด ้านภาษี การมีกาไรจาก
การประกอบการเพราะแรงงานทีม
่ ม
ี าตรฐานคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ห
ี รือใน
ระดับสูงมีความพร ้อมในการทางานตลอดเวลา)
3)
การสมทบเงินของผู ้ประกันตนและนายจ ้างอย่าง
สมา่ เสมอนัน
้
พิจารณาได ้ว่ากองทุนประกันสังคมมีลักษณะคล ้าย
สหกรณ์ ทีส
่ มาชิกร่วมกันถือหุ ้น กองทุนประกันสังคมจึงเป็ นธนาคาร
แรงงานแบบหนึง่ นอกเหนือการเป็ นธนาคารแรงงานในรูปแบบสหกรณ์
ออมทรัพย์ วิธก
ี ารบริหารกองทุนประกันสังคม จึงควรนาหลักการสากล
เจ็ดประการของขบวนการสหกรณ์มาปรับใช ้ได ้อยูห
่ ลายประการ ทัง้ ใน
ภาคส่วนของผู ้ประกันตนและนายจ ้าง แม ้ภาคส่วนผู ้ประกันตนจะสนใจ
ในความเป็ นประชาธิปไตยในการตัดสินใจทีม
่ ม
ี ากกว่าภาคนายจ ้างก็ตาม
คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันสังคมในทัง้ สองส่วนจึงควรได ้มา
จากการเลือกตัง้ ของสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยด ้วย
ซึง่ เรือ
่ งนี้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ 2550 .เคยกาหนดไว ้ แต่ไม่สามารถปฏิบัตไิ ด ้จริง

4) ความมั่นคงและความยั่งยืนของระบบประกันสังคม
ภายใต ้หลังคาใหญ่ของระบบความมั่นคงทางสังคม และภายใต ้ความ
เป็ นรัฐสวัสดิการ สมควรมีสต
ู รและข ้อพิจารณาจัดการดังต่อไปนี้
ความมั่นคงและความยั่งยืนของระบบประกันสังคม
(Security and Sustainability of Social Insurance) = F (A + B) อัน
ั (Function of)
หมายถึง ความมั่นคงของระบบประกันสังคม = ฟั งค์ชน
ของ [A คือ ความเป็ นรัฐสวัสดิการในส่วนความมั่นคงทางสังคม =
นโยบายรัฐบาลด ้านสวัสดิการสังคม + ความต่อเนือ
่ งของความเป็ น
รัฐบาลทีส
่ นับสนุนรัฐสวัสดิการ + การมีกฎหมายสนับสนุนสวัสดิการ
สังคม ทัง้ ภายในสถานประกอบการ นอกสถานประกอบการ และภาค
ส่วนการจ ้างงานอืน
่ ๆ + ความเข ้มแข็งและการมีสว่ นร่วมของสหภาพ
แรงงาน + ความร่วมมือของนายทุน/ผู ้ประกอบการ/นายจ ้าง] + [B คือ
ระบบการเงินแบบกองทุนกลาง (ทีส
่ มทบเงินจากคนทางาน นายจ ้าง
และรัฐบาล และเงินบริจาค) + ความมั่นคงของกองทุน (ความความ
กว ้างขวางของประเภทและปริมาณของผู ้ประกันตนทัง้ ประเทศ
และ
ความสม่าเสมอของการสมทบเงินกองทุนจากทุกฝ่ ายทีเ่ ป็ นหุ ้นส่วนกัน,
การใช ้จ่ายเงินกองทุนตามประเภทสิทธิประโยชน์,
รายได ้ทีม
่ ากกว่า
รายจ่าย
(สัดส่วนของรายจ่ายสิทธิประโยชน์จากกองทุนทีส
่ มเหตุผล
และการลดการจ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น และการสูญเสีย), อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนของกองทุน)
+
สมรรถนะในการบริหารกองทุนของ
คณะกรรมการประกันสังคม และสานักงานประกันสังคม]
5)
ความมั่นคงของกองทุนประกันสังคม
ต ้องการความ
กว ้างขวางของประเภทและปริมาณการเข ้าร่วมของแรงงานทีม
่ อ
ี ยูใ่ น
ประเทศ รวมทัง้ รักษาให ้แรงงานทีอ
่ อกไปทางานในต่างประเทศยังคง
อยูใ่ นกองทุนประกันสังคมต่อไป
และมีความสม่าเสมอของการสมทบ
เงินเข ้ากองทุนจากจากทุกฝ่ ายทีเ่ ป็ นหุ ้นส่วนกัน
ทัง้ แรงงาน
ผู ้ประกอบการ และ รัฐบาล และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชากรผู ้มีงานทา
นัน
้
ทีผ
่ า่ นมากลุม
่ คนทางานบางกลุม
่ มิได ้เข ้าร่วมระบบประกันสังคม
สมควรทีจ
่ ะได ้เข ้ามาร่วม เช่น ข ้าราชการทีม
่ ก
ี องทุนบาเหน็จบานาญ
เฉพาะของตน
แต่ปัจจุบันพบว่าไม่เข ้มแข็งเติบโตเพียงพอ
เพราะ
จานวนสมาชิกประมาณ 2ล ้านคนเท่านัน
้ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.5แสน
คน )ทัง้ พนักงานประจาและชัว่ คราว) (ซึง่ เคยเข ้าร่วมตอนแรก พ.ศ .
2533แต่ถอนตัวออกไปไม่นานหลังจากเข ้าร่วม (อยูก
่ บ
ั กองทุนสารอง
เลีย
้ งชีพและสหกรณ์ออมทรัพย์ พนั กงานองค์การมหาชนอิสระ และครู
โรงเรียนเอกชน ก็เช่นกัน แต่แรงงานภาคเกษตรและผู ้ประกอบอาชีพ
อิสระก็เข ้ามาร่วมในสัดส่วนทีน
่ ้อยประมาณร ้อยละ 10ของประชากรทัง้
สองกลุม
่ นี้ ทัง้ โดยภาพรวมประชาชนนอกกองทุนประกันสังคม ก็ยังมิใช่
ว่าจะมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีม
่ ม
ี าตรฐานสูงหรือในทุกด ้าน
ั ส่วนผู ้สูงอายุมากขึน
6) ประชากรไทยจะมีสด
้ ๆ ในอีก 10ปี
ข ้างหน ้า สังคมไทยจะกลายเป็ นสังคมผู ้สูงอายุเต็มที่ แรงงานหนุ่มสาว
ในตลาดแรงงานต ้องเลีย
้ งดูผู ้สูงอายุทเี่ กษียณอายุแล ้วมากขึน
้
กองทุน
ประกันสังคมจะมีเงินไหลเข ้าในอัตราทีล
่ ดน ้อยล การแก ้ปั ญหานี้ สมควร
ขยายเวลาอายุเกษี ยณ โดยสมัครใจ และกาหนดให ้อายุรับเงินบานาญที่
สูงขึน
้ ได ้ยอดเงินบานาญสูงขึน
้

7) การปรับปรงและเพิม
่ เติมสิทธิประโยชน์ เช่น ปรับให ้มีเงินทดแทน
การสูญเสียรายได ้ หากผู ้ประกันตนมีรายได ้ลดลง อันมาจากสถานประกอบการมี
ปั ญหาการดาเนินงาน แม ้ว่าจะยังมิได ้ออกจากงานก็ตาม เปลีย
่ นกองทุนการเป็ น
มารดาหรือการคลอดบุตร เป็ นกองทุนครอบครัว (สิทธิประโยชน์ทไี่ ด ้ คือ การ
แต่งงาน การเป็ นมารดา การเลีย
้ งดูบต
ุ ร การส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู ้
เพิม
่ เติมของผู ้ประกันตนและบุตร การมีบ ้าน และอืน
่ ๆ) การเพิม
่ เงินสนับสนุนการ
มีบต
ุ รในอัตราก ้าวหน ้า
การมีศน
ู ย์สงเคราะห์คนชราและการให ้บริการคนชราที่
บ ้านพักอาศัย ปรับเพิม
่ อัตราเงินบานาญชราภาพขัน
้ ตา่ จากร ้อยละ 20 เป็ นร ้อย
ละ 30 เป็ นอย่างน ้อย (ดังตัวอย่างของสหรัฐอเมริกา และ OECD ทีเ่ ป็ นการ
รวมกลุม
่ ของประเทศทีพ
่ ัฒนาแล ้ว
ระบุวา่ อัตราทดแทนจากรายได ้เดิม
(Replacement Rate) ไม่ควรน ้อยกว่าร ้อยละ 60)
การเปิ ดโอกาสให ้คูส
่ มรส
ผู ้ประกันตนใช ้บริการรักษาพยาบาลฟรี ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ เพิม
่ สิทธิ
ประโยชน์พเิ ศษนอกเหนือขัน
้ ต่าสาหรับผู ้ทีพ
่ ร ้อมจ่ายมากกว่าปกติ
8)
รักษาความยุตธิ รรมในการดูแลแรงงานข ้ามชาติทจ
ี่ ะได ้รับ
ผลประโยชน์ครบถ ้วน และไม่เลือกปฏิบัต ิ
ั ญา ILO ด ้านความมั่นคงทางสังคม
9) พิจารณาให ้สัตยาบันอนุสญ
การ ฉบับที่ 102, 130, 128, 121, 118 และ157
10) การปรับระบบสานั กงานประกันสังคมเป็ นองค์การอิสระ อาจ
ิ ธิวโี ต ้มติ
จาเป็ น
แต่ทัง้ นี้
ยังควรให ้รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานมีสท
คณะกรรมการประกันสังคม หากการบริหารกองทุนขัดต่อนโยบายของรัฐบาล
11) แก ้ไขเพิม
่ เติมออกกฎหมายเพือ
่ กันเงินกองทุนกลางเฉพาะส่วน
ทีแ
่ รงงานได ้สมทบออกมาก ้อนหนึง่ (เริม
่ ต ้นควรจะประมาณหนึง่ แสนล ้านบาท
คือประมาณร ้อยละ 10 ของเงินกองทุนเทียบเท่าส่วนทีเ่ ป็ นของฝ่ ายแรงงาน
ครึง่ หนึง่ ของเงินกองทุนทัง้ หมด) จัดตัง้ เป็ น “กองทุนเพือ
่ การสร ้างสรรค์การ
ประกอบการทีร่ ับผิดชอบต่อคุณภาพชีวต
ิ แรงงาน ชุมชน และสังคม” ขอเรียก
เป็ นภาษาอังกฤษว่า “Labour Fund for Constructive Investment Capital”
เพือ
่ ให ้ใช ้เงินส่วนนีพ
้ ัฒนาการประกอบการธุรกิจให ้สอดคล ้องกับความเป็ น “ทุน
นิยมสวัสดิการ” อาทิ การจัดตัง้ ขึน
้ ใหม่หรือปรับเปลีย
่ นและฟื้ นฟูสถาน
ประกอบการ (ทัง้ ทีย
่ ังไม่ปิดกิจการจะปิ ดกิจการ และปิ ดกิจการแล ้ว) เพือ
่ ให ้
้ หุ ้นหรือร่วมกันลงทุนเป็ นเจ ้าของกิจการ (Workers’ Self
แรงงานได ้ยืมเพือ
่ ซือ
Management Firm) หรือ ในรูปสหกรณ์ของคนทางาน (Workers’
Cooperative) ในทีส
่ ด
ุ รวมถึงการเสริมสร ้างสถานประกอบการเพือ
่ สังคม
(Social Enterprise) อย่างไรก็ตามการใช ้จ่ายเงินเพือ
่ การเป็ นแบบอย่างอันควร
ดังกล่าวจาเป็ นต ้องเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได ้ประสิทธิผลด ้วย และใน
ทีส
่ ด
ุ กองทุนพิเศษนีต
้ ้องมั่นคงในระยะยาว แม ้จะไม่มก
ี าไรมากนักก็ตาม
12)
จัดเตรียมการวิจัยเพือ
่ รองรับการเปลีย
่ นแปลงการทางานใน
อนาคตภายใต ้เศรษฐกิจดิจต
ิ ัลในอุตสาหกรรมต่างๆ ทีม
่ ผ
ี ลให ้แรงงานในระบบ
เป็ นแรงงานนอกระบบมากขึน
้ และขาดความมั่นคงในการจ ้างงาน แต่ต ้องทาให ้
การเข ้าร่วมกับกองทุนประกันสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน
13) ลงทุนของกองทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆ สมควรมีการทบทวนอย่าง
สมา่ เสมอ
รวมทัง้ ให ้โอกาสการลงทุนในสถานประกอบการทีเ่ ป็ นสมาชิกของ
กองทุนประกันสังคม และมีความรับผิดชอบต่อแรงงานและสังคมตามมาตรฐาน
และมีมาตรฐานระบบแรงงานสัมพันธ์ในระดับดี-ดีเด่น
14)
ผลักดันระบบการเลือกตัง้ ผู ้แทนผู ้ประกันตนตามหลักการ
ประชาธิปไตยให ้เป็ นจริง
15) ปรับปรุงกฎหมายให ้สหภาพแรงงานรับผิดชอบการประสานงาน
การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ เช่น การว่างงาน การชราภาพ และการดูแลครอบครัว
เพือ
่ แบ่งเบาภาระของฝ่ ายบุคคลของบริษัท และสนง.ประกันสังคม และส่งเสริม
ให ้สหภาพแรงงานมีบทบาทอันสมควรมากขึน
้ ในการรับผิดชอบสมาชิกของตน
16) การจัดตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนของระบบ
ความมั่นคงทางสังคมไทย ทีม
่ าจากตัวแทนของระบบความมั่นคงทางสังคมทัง้
เจ็ดกองทุน )อย่างน ้อย (ในปั จจุบัน ก็เป็ นอีกหนทางหนึง่ ของการทาให ้ระบบ
ความมั่นคงทางสังคมเป็ นประโยชน์ตอ
่ ประชาชนร่วมกันมากขึน
้
การจัดประชุม
ร่วมกันประจาปี ของคณะกรรมการบริหารและหรือตัวแทนกองทุนในทางความ
มั่นคงทางสังคม และการทางานเชิงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ทัง้ เจ็ด
กองทุน เพือ
่ แลกเปลีย
่ นข ้อมูลระหว่างกัน ก็มป
ี ระโยชน์มใิ ช่น ้อย เพือ
่ สร ้างข ้อมูล
ทีบ
่ รู ณาการร่วมกัน ข ้อมูลใหม่ และการนาข ้อมูลกลางและจากแต่ละองค์การไป
ปรับปรุงงานของแต่ละแห่ง รวมทัง้ การเกือ
้ กูลทางการเงินระหว่างกัน
17)
จัดตัง้ ระบบประกันสังคมอาเซียนทีไ่ ด ้มาตรฐานเดียวกันหรือ
ใกล ้เคียงกันให ้มากทีส
่ ด
ุ อย่างมีกรอบเวลาทีเ่ ป็ นขัน
้ เป็ นตอนย่อยๆภายในกรอบ
ใหญ่ อาทิ ภายใน 25 ปี ข ้างหน ้า

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทีก
่ รุณาร ับฟังด้วยดี และ
ั สุทธาเวศ 30/10/63
สว ัสดีคร ับ : ดร. โชคชย
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