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ภาพรวมของบทความ
1

• บทน า 
• ระบบบ านาญของประเทศไทยในปัจจบุนั
• ระบบบ านาญกบัความยัง่ยืนทางการคลงั
• แนวทางการปฏิรปูระบบบ านาญ

เพื่อความยัง่ยืนทางการคลงั

โดยรวม – เป็นบทความท่ีดีมาก ท่ีช่วยให้ผูอ่้านเหน็ภาพรวมของระบบ
บ านาญในปัจจบุนัของไทย โดยพยายามรวบรวมระบบบ านาญทุกประเภท
ไว้ด้วยกนั ซ่ึงท าให้ผูอ่้านเหน็ถึงสภาพปัญหาท่ีเป็นอยู่ของไทยในขณะน้ี 
ตลอดจน พยายามประเมินถึงผลกระทบของปัญหาสงัคมผูส้งูอายตุ่อความ
ยัง่ยืนทางการคลงั และเสนอแนะทางออกให้กบัประเทศ



ลกัษณะของระบบบ านาญของไทย
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• ดแูลโดยหลายหน่วยงาน โดยมีระบบบ านาญอยู่มากกว่า 9 ระบบ
• มีความหลากหลายในประเภทของบ านาญ มีทัง้ภาครฐัช่วยเหลือ

โดยตรง ให้ผูไ้ด้รบัสิทธิประโยชน์ร่วมสมทบบางส่วนหรือจดัให้มี
การออมของผูไ้ด้รบัสิทธิประโยชน์เอง และมีทัง้การบงัคบัออม 
และการออมโดยความสมคัรใจ ซ่ึงบคุคลหน่ึงอาจจะได้รบัเงิน
บ าเหน็จบ านาญจากหลายระบบ => ท าให้การวิเคราะหเ์พ่ือ
ประเมินความพอเพียงของเงินดงักล่าว และภาระการคลงั ไม่ง่าย

• มี “ระบบบ านาญพืน้ฐาน” ท่ีเป็น ฐานของการคุ้มครองทางสงัคม 
ท่ีท าให้การดแูลผูส้งูอายขุองประเทศไทย “ครอบคลมุถ้วน
หน้าตามกฏหมาย”



ผลกระทบต่อความยัง่ยืนทางการคลงัในส่วนท่ีเป็นภาระโดยตรง
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ผลกระทบต่อความยัง่ยืนทางการคลงัในส่วนอ่ืนๆ
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• ภาระทางงบประมาณ จากบ านาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน

• ภาระจากกองทุนประกนัสงัคม ซ่ึงในอนาคตจะมี
เงินไม่เพียงพอ ต่อการดแูลผูป้ระกนัตน ตามท่ีได้
สญัญาไว้ ซ่ึงบางส่วนอาจจะกลบัมาเป็นภาระของ
ภาครฐั



แนวทางการปฏิรปูระบบการคลงั
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• ความไม่บรูณาการในระบบ
• ความไม่พอเพียงของบ านาญ

พืน้ฐาน และการถกูน าไปใช้
ในทางการเมือง

• พ่ึงพารฐัมากเกินไป จาก
งบประมาณ หรือจากการ
ให้ประกนัสงัคม

• มีภาระท่ีแฝงไว้ในส่วนต่างๆ
• กองทุนประกนัสงัคมอาจจะ

ขาดความยัง่ยืนในระยะยาว 

ปัญหา

• จดัตัง้ “คณะกรรมการนโยบาย
บ านาญแห่งชาติ” เพ่ือให้เกิด
ความพอเพียง ครอบคลมุ ยัง่ยืน

• ยกระดบัให้เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ
ให้เป็น “บ านาญพืน้ฐาน” ให้
ประชาชนทุกคน ให้พอเพียง

• ปรบัส่วนบ านาญของกองทุน
ประกนัสงัคมให้เป็นระบบ 
defined contribution ให้มากขึน้

• ใช้ กอช. ช่วย

ทางออก



ข้อคิดเหน็และข้อวิจารณ์ในรายละเอียด



ภาพรวมของข้อคิดเหน็และข้อวิจารณ์ในรายละเอียด
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• ปัญหา และนัยต่อภาคการคลงั                                                                                                    
• สาเหตุของปัญหา
• เป้าหมายในการแก้ไข
• ทางออก







?

เป้าหมาย : พอเพียง  ครอบคลุม ยัง่ยืน
ไม่เช่นนัน้ จะเป็นภาระให้กบัตนเอง 
ครอบครวั สงัคม และรฐับาลในท่ีสดุ

ต้องมีการปฏิรปู
ครัง้ใหญ่ในเรือ่ง
ระบบบ านาญไทย



ข้อกงัวลใจเก่ียวกบั “ระบบบ านาญพืน้ฐาน” และความพอเพียง
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• ระบบ “บ านาญพืน้ฐาน” ส าหรบัประชาชนทุกคน

ระบบ “บ านาญพืน้ฐาน” ท่ีเป็น Social Protection Floor 
ยากท่ีจะท าให้เกิดความพอเพียงของเงินบ านาญให้กบั
ประชาชน แม้บทความจะค านวนว่าภาระต่อภาคการคลงั 
จากเบีย้ยงัชีพท่ีเส้นความยากจน ปรบัตามภาวะเงินเฟ้อ 
– เศรษฐกิจและรฐัมีความสามารถท่ีจะรองรบัได้ 

ค าถาม การท่ีคนจ านวน 20 ล้านคนจะเป็นผูส้งูอายใุนปี 83 
เงินช่วยเหลือเพียงเส้นความยากจน ปรบัตามเงินเฟ้อ จะช่วย
ได้แค่ไหน และถ้าไม่พอจะเป็นภาระต่อสงัคมมากน้อยแค่ไหน
และรฐับาลมี Fiscal Space พอหรือไม่



ผลกระทบต่อการคลงัไม่เพียงแต่ด้านค่าใช้จ่าย แต่ค่าสขุภาพด้วย
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Social Security

Medical Care Related                         

Example from US 



สมดลุท่ีเหมาะสมในเรือ่งการดแูลผูส้งูอายตุ่อไป
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ต้องสร้าง
ในส่วนท่ี
ประชาชน
ดแูลตนเอง
ให้มากข้ึน



สมดลุท่ีเหมาะสมในเรือ่งการดแูลผูส้งูอายตุ่อไป
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ต้องสร้าง
ในส่วนท่ี
ประชาชน
ดแูลตนเอง
ให้มากขึ้น



ทางออกเก่ียวกบั “ระบบบ านาญพืน้ฐาน”
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ท่ีมา : ปัณณ์ อนันอภิบุตร (2555)

ทางออก – ปรบัระบบเบีย้ยงัชีพคนชรา ไปสู่ระบบการช่วยเหลือ
แบบการตรวจสอบรายได้ (Means Test) โดยก าหนดให้ผูร้บัความ
ช่วยเหลือต้องแสดงรายได้ของตนต่อหน่วยงานของรฐัท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ



ข้อกงัวลใจเก่ียวกบั “ความครอบคลุมของระบบบ านาญ”
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ประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้จริงหรือไม่ ?



นอกจากอาจไม่พอเพียงแล้ว ไม่สามารถเข้าถึงได้จากชนบท
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EXHIBIT 5.2.11:  DISTANCE TO DISTRIBUTION CHANNELS, AND COST OF 

GETTING THERE 

* Do not handle cash transaction

Source: BAAC customer survey; team analysis

Percent, N = 388

BAAC branches are located in large districts Breakeven number of trips for average BAAC 

customer given their interest income on their 

saving account

5,582

BAAC average 
saving account 
balance 

83.7

27.0

Interest 
income from 
saving 
account 
(1.5% per 
annum)

Average 
expense to 
travel to 
BAAC 
branch

3 times 
per year

Nakorn Phanom

Area:  5,512.67 sq km.

Districts:  12

Average:  459.39 sq km./ 

district

BAAC

GSB

Private commercial 
bank

State-owned 
commercial bank

• 10 field services*

• 1 mobile unit



ข้อกงัวลใจเก่ียวกบั “ความยัง่ยืน”
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จะยัง่ยืนหรือไม่?



การปฏิรปูระบบการประกนัสงัคม
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• การแต่งตัง้คณะกรรมการอิสระเพ่ือประเมินความยัง่ยืนของ
ระบบประกนัสงัคม
• การปฏิรปูโครงสร้างของคณะกรรมการส านักงานประกนัสงัคม
• การปรบัปรงุผลตอบแทนและการเกบ็เงินสมทบ 
ตลอดจนเกณฑเ์ร่ืองอายขุองผูท่ี้จะรบัสิทธิประโยชน์ ฯลฯ



ทางออกของระบบบ านาญไทยท่ียัง่ยืนในระยะยาว
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ภาระภาครฐั ภาระภาคเอกชน



ถ้าจะให้แต่ละคนดแูลตนเองมากขึน้ – ต้องแก้ปัญหาส่วนบคุคล
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• ปัญหา ความไม่รู้ทางการเงิน ท าให้ไม่สามารถดแูลตนเองได้



ถ้าจะให้แต่ละคนดแูลตนเองมากขึน้ – ต้องแก้ปัญหาส่วนบคุคล
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• ปัญหา “Weakness of Will” แต่ละบคุคลท่ีไม่เหน็ถึง
ความส าคญัของการออม



ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อให้บคุคลดแูลตนเองดีขึน้
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• การปฏิรปูระบบการออม และสิทธิประโยชน์ท่ีเก่ียวข้อง 
โดยจดัให้มี Single Account ท่ีผกูทุกอย่างไว้ด้วยกนั
• การปฏิรปูระบบ Provident Fund ให้เกิด Portability
• การปฏิรปูให้เกิด Linked Annuity กบัการลงทุน

• การให้ผูท่ี้เสียภาษี ได้รบัสิทธิประโยชน์หลงัการเกษียณ 
ตามกฏหมาย โดยอาศยัโอกาสในอนาคตท่ีจะมีการปฏิรปู
ภาษีรายได้บคุคลธรรมดา จดัเข้าสู่การเกบ็ออมเพ่ือเป็น
การบงัคบัออม เป็นต้น



สรปุแนวทางปฏิรปูระบบบ านาญเพ่ือการเกษียณอายขุองไทย
21

• คณะกรรมการนโยบายบ านาญแห่งชาติ
• ระบบการช่วยเหลือแบบการตรวจสอบรายได้ (Means Test)
• การสร้างโครงข่ายให้ กอช. ในชนบท และการให้ชมุชนจดั
การออมและสวสัดิการของตนเอง
• การปฏิรปูระบบประกนัสงัคม ครัง้ใหญ่ 
• การปฏิรปูระบบการออมเพ่ือการเกษียณอาย ุส่วนบคุคล
• การให้ความส าคญักบัความรู้ทางการเงิน
• การปฏิรปูระบบภาษี เพ่ือให้สิทธิประโยชน์หลงัการเกษียณอายุ
แก่คนท่ีจ่ายภาษี เพ่ือเป็นจดุเร่ิมต้นของระบบการบงัคบัออม


