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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

 
หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุไทย* 

 

บทนํา 

หลักประกันดานรายไดมีความสําคัญตอความม่ันคงทางกายภาพและทางจิตใจของ
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุสวนใหญมีรายไดลดลงและไมสามารถทํางานหนกัเชนเดิมหรอืชวยเหลือ
ตัวเองไมได การมีหลักประกันดานรายไดทําใหชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุไมตกต่ํา
ถึงข้ันยากลําบากและยอมทําใหสุขภาวะทางกายไมถดถอยรวดเร็วเกินไป  

การขาดหลักประกันดานรายไดทําใหผูสูงอายุจํานวนไมนอยตองตกอยูในภาวะ
ยากจน  อยางไรก็ตาม การใหบํานาญแกผูสูงอายุทุกคนที่ไมมีหลักประกันดานรายได
จะตองใชเงินงบประมาณจํานวนมาก การศึกษานี้จึงตองการวิเคราะหเชิงลึกถึงระบบ
บํานาญที่เหมาะสมกับประเทศไทยและความเปนไปไดทางการเงินการคลังของระบบ
บํานาญดังกลาว ทั้งนี้เพ่ือใหผูสูงอายุมีความมั่นคงและมีสุขภาวะทั้งทางกายและใจ 

บทความนี้นําเสนอผลการศกึษาที่สําคัญในสามประเด็นหลักดังนี ้
1. หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสงูอายุในประเทศไทย: ปจจุบัน 
2. หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสงูอายุแบบถวนหนา: ขอเสนอ 
3. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

                                                        
*  ปรับปรุงและสรุปจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเร่ืองเดียวกันของ ดร. วรวรรณ ชาญดวยวิทย 

ผูอํานวยการวิจัยดานหลักประกันทางสังคม บวรพรรณ อัชกุล  พัธนยุทธ ศานติยานนท 
และสุวิมล ฟกทอง อดีตนักวิจัย ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมีพรรณทิพย เพชรมาก ผูชวยผูอํานวยการ และวริฎฐา 
แกวเกตุ เจาหนาที่วิจัยสวนประเมินผลและพัฒนาองคความรู สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(องคการมหาชน) เปนหัวหนาคณะทํางานและคณะทํางานเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น
ตามลําดับ 

   งานวิจัยน้ีสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และ
ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2551 
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หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย: ปจจุบนั 

หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทยสามารถสรุปไดเปนสอง
ลักษณะคือ ลักษณะแรกเปนหลักประกันที่มีการจัดการอยางเปนระบบและมีกฎหมาย
รองรับ ไดแก บําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นและกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร  บําเหน็จลูกจางประจําของรัฐ  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจางประจําของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว   กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางเอกชน
นอกภาคเกษตร กองทุนสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชน กองทุนรวมเพ่ือการ
เล้ียงชีพ กองทุนหุนระยะยาว และบริษัทประกันชีวิต ในป 2549 ประเทศไทยมีประชากร
อายุ 15-59 ปทั้งหมดประมาณ 44 ลานคน  แบงเปนผูที่มีหลักประกันดานรายไดจาก
แหลงตางๆ เหลานี้ (โดยไมรวมกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ กองทุนหุนระยะยาว และ
บริษัทประกันชีวิต) ประมาณ 11 ลานคน สวนอีกประมาณ 33 ลานคนไมมีหลักประกัน
ดานรายไดเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ  

อยางไรก็ตาม รัฐไดจัดใหมีระบบการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเพ่ือชวยเหลือ
ผูสูงอายุที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตัวเองได โดยในป 2550 มีผูไดรับเบี้ยยังชีพนี้ประมาณ 1.7 ลานคน แมกระนั้นการจัดสรร
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุก็ยังมีปญหาดานความเปนธรรม ผูสูงอายุยากจนบางคนไมไดรับ 
เบ้ียยังชีพแตผูสูงอายุไมยากจนบางคนกลับไดรับ   

กลาวโดยสรุป ถึงแมหลักประกนันี้มีการจัดการอยางเปนระบบและมีกฎหมาย
รองรับ  แตปญหาที่ประสบคือ บุคคลแตละกลุมยังคงไดรับผลประโยชนไมเทาเทยีมกัน
และยังไมสามารถเขาถึงกลุมผูสูงอายุยากจนไดอยางแทจริง  

หลักประกันอีกลักษณะหนึ่งเปนหลักประกันที่มีการจัดการแบบไมเปนทางการ
และมีการบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน เชน กลุมออมทรัพยที่จัดสวัสดิการใหแก
สมาชิกในชุมชน (เชน กลุมออมทรัพยในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) ขอดีของหลักประกัน
ลักษณะนี้คือ สามารถเขาถึงผูสูงอายุที่ดอยโอกาสในชุมชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากชุมชนรูขอมูลวาใครเปนผูสูงอายุที่ดอยโอกาสในชุมชนและควรไดรับการ
ชวยเหลือในลักษณะใด เชน เปนเงิน อาหาร สิ่งของ หรือยารักษาโรค  แตขอเสียของ
หลักประกันประเภทนี้คือ  กลุมออมทรัพยตางๆ จะเกิดข้ึนในชุมชนที่เขมแข็งและมีผูนํา
กลุมที่มีคุณธรรม ความอยูรอดของกลุมผูกติดกับผูนําจึงอาจมีผลกระทบตอความยั่งยืน
ของกลุมได 
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หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุแบบถวนหนา: ขอเสนอ 

ปจจัยที่ทําใหประเทศไทยควรพิจารณาพัฒนาหลักประกันดานรายไดสําหรับ
ผูสูงอายุแบบถวนหนาคือการเขาสูสังคมชราภาพ ประเทศไทยจะมีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ ในขณะที่จํานวนประชากรจะเริ่มลดลงในอีกประมาณ 20 ปขางหนา เนื่องจาก
อัตราการเกิดตํ่าลงอยางตอเนื่อง และภาวะสุขภาพของคนไทยดีข้ึนทําใหผูสูงอายุมีอายุ
ยืนยาวขึ้น โครงสรางประชากรที่เปล่ียนแปลงไปนี้ทําใหประเทศไทยนาจะเตรียมการ
ปองกันไมใหผูสูงอายุตองตกอยูในภาวะยากลําบากซึ่งอาจกอใหเกิดปญหากับครอบครัว
และสังคมได 

การศึกษานี้เสนอหลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุแบบถวนหนา (ระบบ
บํานาญชราภาพแบบถวนหนา) ภายใตหลักการหาประการ ไดแก 1) บํานาญชราภาพ
เปนสิทธิสําหรับคนไทยทุกคน (ไมรวมคนตางชาติ) 2) สิทธิของการไดรับบํานาญเกิดข้ึน
เมื่อมีการออม (สิทธิของการไดรับมาพรอมกับหนาที่ในการออม) 3) จํานวนเงินบํานาญ
แบบถวนหนาเปนจํานวนเงินข้ันตํ่าเพ่ือการดํารงชีพ 4) รัฐมีบทบาทในการลงทุนเริ่มแรก
เปนเงิน 10,000 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนเงินที่ใกลเคียงกับงบประมาณที่จายเพ่ือเบ้ียยงัชพี
คนชรา และ 5) รัฐมีบทบาทในการสนับสนุนเงินหนึ่งในสามของคาใชจายบาํนาญในแตละป
ดวยหลักของการกระจายรายได การสงเสริมการออม และสวัสดิการที่สมศักดิ์ศรีของ
ผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พรอมกันนี้ไดจําลองทางเลือกของระบบ
บํานาญแบบถวนหนาดังกลาวไวสามทางเลือก ไดแก 

ทางเลือกที่หนึ่ง จายบํานาญเดือนละ 600 บาท (คาใชจายขั้นตํ่าที่เพียงพอ
สําหรับคาใชจายดานอาหารตามการคํานวณเสนความยากจน) ภายใตเง่ือนไขตอไปนี ้

• ประชากรวัย 20-59 ปทุกคนออมวนัละสามบาท หรอืเดือนละ 90 บาท 
• สมมติใหปแรกทีม่ีการเก็บเงินออมและจายบํานาญคือป 2551 
• ผูมีสิทธริับบํานาญคือผูมีอายุ 60 ปข้ึนไป 
• เมื่อดําเนินการไปไดหาปใหขยับอายุผูมีสิทธิรับบํานาญเปน 65 ปข้ึนไป ผูที่

เคยไดรับบํานาญใหไดรับเหมือนเดิม และขยายอายุผูออมเปน 20-64 ป 
• สมมติใหอัตราเงนิเฟอเทากับรอยละ 2 ตอป 
• มีการปรับบํานาญตามอัตราเงินเฟอทุกปและปรับเงินออมตามอัตราเงินเฟอ

ทุกหาป 
• สมมติใหผลตอบแทนแทจริงจากการลงทุนของระบบบํานาญเทากับรอยละ 1 

ตอป ผลตอบแทนที่เกินจากนี้ใหนําไปใชเพ่ือการบริหารจัดการ  
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การประมาณการจนถึงป 2593 พบวา ในป 2551 ระบบจะมีรายรับจากการออม
ของประชาชนวัย 20-59 ปประมาณ 41,000 ลานบาท คาใชจายสําหรับบํานาญในปแรกนี้
ประมาณ 53,000 ลานบาท หนึ่งในสามของ 53,000 บาท (18,000 ลานบาท) เปนคาใชจาย
ที่ไดรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณของรัฐ ดังนั้นในปแรกจะมีเงินเหลือสะสมเปน
กองทุนบํานาญประมาณ 16,000 ลานบาท เงินคงเหลือของกองทุนจะสะสมจนสูงสุดใน
ป 2567 (ประมาณ 95,000 ลานบาท)  

การสนับสนุนจากภาครัฐจะสูงสุดในป 2555 (ประมาณ 20,000 ลานบาท) เมื่อ
กําหนดใหผูมีสิทธิรับบํานาญตองมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป  ในป 2556 เมื่อขยายอายุ
ดังกลาวเปน 65 ปข้ึนไป  คาใชจายของรัฐจะลดลงเปน 15,000 ลานบาทและจะคอยๆ 
เพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ภาระดานงบประมาณของรัฐจะไมเกิน 22,000 ลานบาท 

ทางเลือกที่สอง จายบํานาญเดือนละ 900 บาท (เพ่ือใหสามารถใชจายสําหรับ
สินคาที่ไมใชอาหารดวย เชน ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค) ภายใตเง่ือนไข
ตอไปนี ้

• ประชากรวัย 20-59 ปทุกคนออมวนัละหาบาทหรือเดือนละ 150 บาท 
• เง่ือนไขอื่นๆ เหมือนกับทางเลือกที่หนึ่ง 
การประมาณการจนถึงป 2593 พบวา ในป 2551 ระบบจะมีรายรับจากการออม

ทั้งหมด 69,000 ลานบาท และมีการจายเงินบํานาญเกือบ 80,000 ลานบาท โดยหนึ่งใน
สามของเงินที่จายบํานาญมาจากงบประมาณของรัฐคิดเปนประมาณ 27,000 ลานบาท 
ทางเลือกนี้ทําใหมีเงินเหลือสะสมในกองทุนในปแรกมากกวาทางเลือกที่หนึ่ง กลาวคือ 
มีเงินเหลือสะสมประมาณ 26,000 ลานบาท ในป 2572 กองทุนบํานาญจะมีเงินสะสม
สูงสุดประมาณ 271,000 ลานบาท ทางเลือกที่สองทําใหเกิดภาระตอเงินงบประมาณจาก
รัฐเพ่ือสนับสนุนการจายบํานาญสูงกวาทางเลือกที่หนึ่ง  โดยอยูในชวง 23,000–32,000 
ลานบาทในอีก 40 ปขางหนา 

ทางเลือกที่สาม สิทธิการไดรับบํานาญและเงื่อนไขเหมือนทางเลือกที่หนึ่ง เวนแต
กําหนดใหอายุเริ่มตนของการออมอยูที่ 25 ป  ทางเลือกนี้ทําใหมีเงินสะสมในกองทุน
นอยลง  โดยในป 2551 จะมีเงินเหลือในกองทุนประมาณ 10,000 ลานบาท  ในขณะที่
ภาระเงินงบประมาณจากรัฐเพ่ือสนับสนุนการจายบํานาญเหมือนทางเลือกที่หนึ่ง ดังนั้น
การชะลอการออมจึงไมเหมาะสมกับสถานการณที่ประชากรมีอัตราการเกิดลดลงและมี
สัดสวนผูสูงอายุมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาความมั่นคงทางการเงินของทั้งสามทางเลือกพบวา ทางเลือกที่หนึ่ง
และสองมีความมั่นคงคอนขางสูง และสามารถทําใหประชาชนวัยทํางานเชื่อมั่นไดวาจะ



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 61 เดือนสิงหาคม 2551 
 หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุไทย 

 

7 

ไดรับการดูแลอยางแทจริงเมื่อถึงเวลาที่ตองไดรับประโยชนจากระบบบํานาญ สวน
ทางเลือกที่สามนั้นจะสรางภาระตอเงินงบประมาณจากรัฐอยางรวดเร็วมากและไมอาจ
เรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนวัยทํางานได อยางไรก็ตาม การศึกษาพบวาทางเลือกที่
หนึ่งและสองจะเขาสูภาวะที่กองทุนขาดเสถียรภาพทางการเงินในอนาคต คือ ในป 2580 
สําหรับทางเลือกที่หนึ่ง และในป 2591 สําหรับทางเลือกที่สอง แตการที่กองทุนเขาสู
ภาวะขาดดุลในอนาคตจะไมเปนปญหาหากโครงสรางประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากปจจุบัน  หรืออาจกลาวไดวา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่กระทบตอความยั่งยืนของ
หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุคือโครงสรางประชากร  

การคาดการณจํานวนประชากรโดยใชอัตราภาวะเจริญพันธุรวม (total fertility 
rate: TFR) เทากับ 1.7 (ซึ่งเปนอัตราปจจุบัน) พบวา จํานวนประชากรจะเริ่มลดลงใน 
ป 2571 การที่จํานวนประชากรลดลงทําใหรายรับการออมของกองทุนลดลงและเสถียรภาพ
ทางการเงินของกองทุนก็จะลดลงดวย  ดังนั้น เพื่อปองกันปญหาดานเสถียรภาพทาง
การเงินของกองทุน จึงควรมีนโยบายดานประชากรที่เหมาะสม เชน พยายามสงเสริม
ใหอัตราการเกิดเพ่ิมข้ึน  

ดวยลักษณะโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีประชากรทํางานในภาค
ทางการเปนสัดสวนตํ่า ทําใหการเก็บภาษีรายไดจากประชากรวัยทํางานต่ําไปดวย 
ดังนั้นระบบบํานาญที่มีแหลงรายรับจากภาษีรายไดดังในกรณีของประเทศพัฒนาแลว 
จึงเกิดขึ้นไดยาก การศึกษานี้จึงเสนอใหมีการออมจากประชากรวัยทํางานทุกคน 
อยางไรก็ตาม การเก็บเงินออมจากประชากรวัยทํางานทุกคนก็ดําเนนิการไดยากยิง่เชนกนั
หากไมจัดการผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  

การศึกษานี้เสนอแนวทางการดําเนินการระบบบํานาญแบบถวนหนาไวพอ
สังเขป โดยลําดับแรกตองมีการจัดต้ังกองทุนบํานาญระดับชาติใหเปนองคกรใหมที่มี
ฐานะเปนนิติบุคคล มีระบบและระเบียบการบริหารจัดการอยางชัดเจนโปรงใส ตลอดจน
มีคณะกรรมการบริหารกองทุนระดับมืออาชีพเพ่ือสรางความมั่นใจแกประชาชนทุกคน 
บทบาทของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของมีดังนี ้

1.  ประชาชนวัยทํางานทุกคนตองออมผานองคกร เชน ลูกจางจะถูกหักเงนิออม
เชนเดียวกับภาษีรายไดบุคคลธรรมดา โดยลูกจางตองออมแทนคูสมรสและบุตรวัยทํางาน
ที่ไมมีรายไดดวย  สวนประชาชนวัยทํางานที่มิไดเปนลูกจางตองออมผาน อปท. ทุกคน
ที่ออมจะมีบัญชีการออมของตนและสามารถตรวจสอบยอดการออมได 
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2.  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล และเขต ทําหนาที่เก็บเงินออม
จากประชาชนวัยทํางานในเขตของตน  และจัดระบบขอมูลการออมและขอมูลดานการ
โอนยายถิ่นของประชาชนในเขตการปกครอง 

3. กองทุนประสานกับภาครัฐเพ่ือรับการสนับสนุนดานงบประมาณรายจาย
จํานวนหนึ่งในสามของบํานาญในแตละป 

4.  กองทุนประสานกับกรมสรรพากรเพื่อใหกรมสรรพากรจัดเก็บเงินออมของ
ลูกจางที่มีรายไดเปนเงินเดือนและสงตอเงินออมใหแกกองทุน โดยลูกจางตองสงเงินออม
ของตนพรอมกับเงินออมของคูสมรสและบุตรวัยทํางานที่ไมมีรายไดดวย 

5.  กองทุนประสานกับ อปท. เพ่ือให อปท. ทําหนาที่รวบรวมเงินออมจากผูที่
ทํางานแบบไมไดรับรายไดเปนเงินเดือน (ทํางานในภาคไมเปนทางการ) และทําหนาที่
จายเงินบํานาญ โดย อปท. จะตองประมาณจํานวนผูที่จะรับบํานาญในเขตที่รับผิดชอบ 
และประมาณจํานวนผูออมและจํานวนเงินออมในแตละปเพ่ือสงยอดเงินออมเขาสูกองทุน 
หรือรับเงินเพ่ิมจากกองทุนในกรณีที่เงินจายบํานาญในเขตที่รับผิดชอบมีมากกวาเงินออม
ที่เก็บได 

การรวบรวมเงินออมในระดับทองถิ่นดําเนินการไดคอนขางยาก ดังเห็นไดจาก 
ที่ผานมายังไมเคยมีโครงการใดในประเทศไทยที่สามารถเก็บเงินจากประชาชนทุกคนได 
อยางไรก็ตาม โครงการบํานาญแบบถวนหนาเปนผลประโยชนของประชาชนทุกคนและ
ประชาชนที่ออมกับโครงการจะไดรับประโยชนสูงกวาจํานวนเงินที่ตนออมไดเอง จึงอาจ
ทําใหประชาชนยินดีที่จะจายเพ่ืออนาคต 

การเก็บเงินออมตองอาศัยความรวมมือจาก อปท.  เนื่องจากสามารถเขาถึง
ประชาชนไดอยางทั่วถึงและสามารถติดตามเรื่องไดดีกวาสวนกลาง แนวทางดําเนินการ
ดังที่ไดเสนอไวนี้จะทําใหการบริหารจัดการมีความเปนไปไดสูงกวาและมีคาใชจายนอย
กวาการบริหารจัดการแบบรวมศูนยไวที่สวนกลาง อยางไรก็ตาม การเริ่มตนดําเนินการ
ระบบบํานาญแบบถวนหนาอยางจริงจังนั้น ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมอยางละเอียดเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

การมีระบบบํานาญแบบถวนหนาจะชวยสงเสริมการกระจายรายไดระหวางคน
ในวัยตางๆ และชวยลดปญหาเรื่องความไมเปนธรรมในการจัดสรรเงินเพ่ือชวยเหลือ
ผูสูงอายุ  นอกจากนี้ ระบบบํานาญที่สงเสริมใหประชาชนออมในวัยทํางานยังชวยให
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ประชาชนทุกคนเตรียมตัวสําหรับการกาวเขาสูวัยสูงอายุและมีสวนรับผิดชอบชีวิต 
ความเปนอยูของตนเอง ซึ่งเปนหลักการที่แตกตางจากการรอรับเงินสงเคราะห 

ทางเลือกที่หนึ่งและสองของระบบบํานาญแบบถวนหนาที่ไดนําเสนอไปมีความ
เปนไปไดทางการเงินและการสนับสนุนจากรัฐ  การพิจารณาวาทางเลือกใดจะมี 
ความเหมาะสมกับสังคมไทยนั้นควรใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูเลือก ใน 
การแลกเปลี่ยนความเห็นกับภาคประชาชนนั้น1 กลุมผูเขารวมแสดงความเห็นเกือบ
ทั้งหมดเห็นวาประเทศไทยควรเริ่มพัฒนาระบบหลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุ
ไดแลว เนื่องจากการมีหลักประกันนี้จะชวยเพ่ิมความมั่นคงใหแกชีวิตในวัยชราและยัง
ชวยเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็งข้ึน  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาระบบบํานาญแบบถวนหนาสําหรับประเทศไทย
มีดังนี้ 

1.  การทําความเขาใจกับภาคประชาชนเรื่องการออมเพ่ือการชราภาพมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากคนไทยจํานวนมากไมคุนเคยกับแนวคิดนี้เพราะสังคมไทย
เคยพัฒนาแบบที่ลูกหลานเลี้ยงดูพอแมปูยาตายายทั้งในดานเศรษฐกิจและจิตใจ การออม
เพ่ือใชในยามชราจึงไมจําเปน ในอดีตลูกหลานมักมีจํานวนมากกวาผูสูงอายุที่ลูกหลาน
ตองเล้ียงดู ภาระการเลี้ยงดูจึงไมสูงมากนัก แตโครงสรางประชากรและสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา คนไทยจึงควรปรับความคิดใหทันกับเหตุการณ
และมีการเตรียมความพรอมสําหรับอนาคต การทําความเขาใจนี้อาจตองใชเวลามาก
พอสมควร 

2.  โครงการบํานาญแบบถวนหนาเปนโครงการใหญในแงความครอบคลุมของ
ประชากร การเริ่มโครงการโดยทันทีหรือเรงดวนอาจทําใหสําเร็จไดยาก ดังนั้นจึงควรมี

                                                        
1   หลังจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดดําเนินการวิจัยในชวงตนเร่ืองสภาวะทาง

การเงินการคลังและรูปแบบที่เปนไปไดของหลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุเสร็จส้ิน
แลว ก็ไดประสานความรวมมือกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ในการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนความเห็นกับภาคประชาชนเพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาประกอบการศึกษา (โดย
มีคุณพรรณทิพย เพชรมาก ผูชวยผูอํานวยการ  และคุณวริฎฐา แกวเกตุ เจาหนาที่วิจัย 
สวนประเมินผลและพัฒนาองคความรู สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เปน
หัวหนาคณะทํางานและคณะทํางานเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นตามลําดับ) 

  การจัดเวทีน้ีดําเนินการทั้งหมดสองครั้งโดยจัดข้ึนในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 และ  
วันที่ 14 มกราคม 2551 ตามลําดับ  ผูเขารวมมาจากหลากหลายภาคสวน ไดแก ตัวแทน
จากชุมชนและทองถิ่น ผูแทนจาก อปท. ตัวแทนจากพรรคการเมือง และหนวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวของ (ดูรายละเอียดไดในภาคผนวกของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ) 
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การศึกษาเชิงลึกดานการบริหารจัดการระบบบํานาญแบบถวนหนา โดยครอบคลุม
ต้ังแตดานกฎหมายจัดต้ังกองทุนบํานาญระดับชาติ การออกแบบโครงสรางกองทุนใน
สวนกลางและการเชื่อมโยงกับ อปท. การวางระบบจูงใจในการเกบ็เงินออมและจายบาํนาญ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
สรางองคกรที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะทําใหกองทุนนี้มีเสถียรภาพในระยะยาวและ
เปนแหลงที่พ่ึงของประชาชน 

3.  การเก็บเงินออมจากประชาชนวัยทํางานทุกคนเปนปญหาที่คอนขางยากใน
การจัดการ ดังนั้นการหาแหลงเงินอื่นนอกเหนือจากการออมของประชาชนอาจเปนอีก
ทางเลือกหนึ่ง แหลงเงินที่นาจะเปนไปไดคือรายไดจากภาษีที่เก็บในระดับทองถิ่น เชน 
การใหทองถิ่นมีอํานาจเก็บภาษีที่ดินหรือภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือนํารายไดนี้มาจายบํานาญ
ใหแกผูสูงอายุ ทางเลือกดานภาษีตางๆ ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในดานการปฏิบัติและ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับเศรษฐกิจของทองถิ่น 

4.  การยายถิ่นของแรงงานนอกระบบจะทําใหการเก็บเงินออมและการจาย
บํานาญซับซอนข้ึน แตปญหานี้สามารถจัดการไดดวยระบบการจัดการขอมูลที่ทันสมัย
และมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

5.  กองทุนบํานาญจะมีเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวหรือไมข้ึนอยูกับ
โครงสรางประชากร ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีนโยบายประชากรโดยกําหนดเปาหมาย
การเพิ่มอัตราการเกิดใหเหมาะสมกับจํานวนผูสูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น การที่ภาครัฐเพิกเฉย
กับนโยบายประชากรอาจทําใหเกิดปญหาครอบครัวและสังคม และอาจสรางภาระตอ
เงินงบประมาณภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งแทจริงแลวยอมหมายถึงภาระของคนวัยทํางาน
จะเพ่ิมข้ึนนั่นเอง 
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