


สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ว่าดว้ยนโยบายรองรบัสงัคมสูงวยั / รา่งมต ิ๑ การออมเพื่อสงัคมสูงวยั                                               หน้าที ่๑/๔ 
 

สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยนโยบายรองรบัสงัคมสงูวยั 1 

                                           ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 2 

 3 

การออมเพ่ือสงัคมสงูวยั 4 

 5 

นโยบายสาธารณะว่าด้วยการออมเพื่อสงัคมสูงวยั เพราะจ าเป็นต้องมรีะบบสนับสนุนทางด้าน6 

เศรษฐกจิทีจ่ะช่วยใหช้วีติมคีวามมัน่คง มศีกัดิศ์ร ีและสามารถวางแผนหรอืคาดการณ์เสน้ทางการด าเนิน7 

ชวีติที่ดพีอสมควร เพื่อให้มกีารเพิม่มูลค่าของทรพัยส์นิที่ผู้สูงอายุหรอืผู้ก าลงัจะก้าวไปเป็นผู้สูงอายุจะ8 

สามารถออมได้ เพื่อให้เป็นไปในลกัษณะเศรษฐกิจอายุรวฒัน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การออมเงินทุน 9 

ธนาคารต้นไมเ้พื่อการออม รวมทัง้การออมรูปแบบอื่นๆ โดยด าเนินการต้องบูรณาการทัง้ภาครฐั เอชน 10 

วชิาการ และภาคประชาชนเองดว้ย 11 

 12 

สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ว่าดว้ยนโยบายรองรบัสงัคมสงูวยั 13 

ไดพ้จิารณารายงานเรือ่ง สถานการณ์ นโยบาย มาตรการและกลไกเพื่อนโยบายสาธารณะรองรบั14 

สงัคมสงูวยัของประเทศไทย 15 

 รบัทราบถึง ความส าคัญของการสนับสนุนบูรณาการของหน่วยงานต่างๆภาครฐั องค์การ16 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ภาคการศกึษา เอกชน ประชาสงัคม ร่วมกนัประสาน ส่งเสรมิ และสนับสนุน เพื่อ17 

การออมส าหรบัสงัคมสงูวยัในระดบัชาตแิละพืน้ที ่ 18 

รบัทราบถงึ ความส าคญัของการออกแบบระบบการออมเพื่อสงัคมสูงวยั เพื่อให้มกีารเตรยีม19 

ความพรอ้มเรือ่งการออมเพื่อสงัคมสงูวยัของภาคส่วนต่างๆ เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และสามารถรบัมอื20 

กบัดุลการเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงตามสงัคมสงูวยัไดอ้ยา่งทนัการณ์  21 

ตระหนกัถงึ การสรา้งระบบสนับสนุนการออมทางการเงนิทีเ่พยีงพอส าหรบัสงัคมสงูวยัในอนาคต 22 

เช่น การฝากเงนิ และการเขา้รว่มกองทุนการออมแห่งชาต ิ 23 

จ าเป็นต้อง มกีารรบัรองและการส่งเสรมิการปลูกไมย้นืต้นเพื่อการออม เพื่อให้มกีารสนับสนุน24 

การปลูกและน าไมย้นืต้นมาเป็นทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าในการออมส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่25 

สงัคมผูอ้าย ุ 26 

ตระหนักถงึ ความร่วมมอืทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจดัใหม้แีละด าเนินการ27 

ระบบการสนบัสนุนในการลงทุนเพื่อการปลกูไมย้นืต้น และระบบการสนบัสนุนการออมแบบอื่นๆ 28 

 29 

 30 

(ร่าง) มติ ๑ 



สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ว่าดว้ยนโยบายรองรบัสงัคมสูงวยั / รา่งมต ิ๑ การออมเพื่อสงัคมสูงวยั                                               หน้าที ่๒/๔ 
 

จงึมมีตดิงันี้ 1 

การออกแบบระบบการออมเพ่ือสงัคมสงูวยั 2 

  ๑. ขอให้กองทุนการออมแห่งชาติ ท าหน้าที่ประสานงาน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ3 

ประมวล วเิคราะห ์และน าเสนอ สถานการณ์ แนวทาง และปัญหาอุปสรรคของการออมของครวัเรอืนใน4 

ภาพรวมของทัง้ประเทศ เพื่อให้เห็นสถานการณ์ แนวโน้ม กลุ่มครวัเรอืนที่มคีวามเสี่ยง ปัญหา และ5 

แนวทางในการปฏบิตั ิ6 

  ๒. ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการท างานขององค์กรชุมชนในพื้นที่ เช่น 7 

สถาบนัการเงนิชุมชน กลุ่มออมทรพัย ์โรงเรยีน สหภาพแรงงาน ชมรม ฯลฯ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน8 

การออมเพื่อสงัคมสูงวยัในรูปแบบต่างๆ ในท้องถิ่นนัน้ โดยประสานงานกนัอย่างใกล้ชดิกับองค์การ9 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในฐานะของศูนยข์อ้มลูและศูนยป์ฏบิตักิารเพื่อการออมในระดบัทอ้งถิน่ 10 

  ๓. ขอใหส้ถาบนัการศกึษา สถาบนัวชิาการ ปละสถาบนัวจิยั พฒันาองคค์วามรูร้ปูแบบการเรยีน11 

การสอนว่าดว้ยการออมและการจดัการเงนิครวัเรอืน ทีเ่หมาะสมกบัแต่ละกลุ่มวยัและแต่ละกลุ่มประชากร 12 

เพื่อสรา้งทศันคตทิีด่แีละเพิม่ขอ้มลูทางเลอืกเกีย่วกบัการออม/การจดัการการเงนิส าหรบัประชาชน 13 

การสนับสนุนการออมทางการเงิน 14 

  ๔. ขอใหก้องทุนการออมแห่งชาต ิพจิารณาทบทวน  15 

   ๔.๑ ปรบัเกณฑก์ารเขา้รว่มกองทุนใหม้คีวามครอบคลุมประชากรกลุ่มต่างๆ มากขึน้ เช่น ผู้16 

ทีอ่ายมุากกว่า ๖๐ ปี  17 

   ๔.๒ พฒันารูปแบบการฝากเงนิที่สะดวกรวดเรว็มากขึ้น และมตี้นทุนในการท าธุรกรรม 18 

(เช่น การฝากเงนิ) ใหต้ ่าทีสุ่ด  19 

   ๔.๓ ขยายจ านวนสถาบันการเงินที่เข้าร่วมกับกองทุน เช่น สถาบันการเงินชุมชนที่มี20 

มาตรฐานการด าเนินการ  21 

   ๔.๔ สนบัสนุนเงนิสมทบของรฐับาลเพยีงพอทีจ่ะใหม้แีรงจงูในในการออมระยะยาวเพิม่ขึน้ 22 

  ๕. ขอให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ด าเนินการเสนอรฐับาลพิจารณาเปิดโอกาสให้เงิน23 

สนับสนุน/ช่วยเหลอืในรูปแบบสวสัดกิารแบบต่างๆ เช่น บตัรสวสัดกิารแห่งรฐั เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เงนิ24 

อุดหนุนเดก็เลก็ สามารถน าไปใชใ้นการออมเพื่อสงัคมสูงวยัโดยตรงไดด้ว้ย นอกเหนือจากการใชเ้พื่อลด25 

ค่าครองชพีในรปูแบบทีเ่ป็นอยูเ่ท่านัน้ 26 

การรบัรองและการส่งเสริมการปลกูไม้ยืนต้นเพ่ือการออม 27 

  ๖. ขอให ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รบัรองสทิธขิองผูป้ลกูไมย้นืตน้ในการตดั/28 

แปรรปู/จ าหน่ายไมย้นืต้นทีป่ลูกขึน้ในพืน้ทีก่รรมสทิธิข์องตนเอง ทัง้ทีจ่ะน ามาใชใ้นครวัเรอืน และใชเ้พื่อ29 

การจ าหน่าย เพื่อที่จะได้เป็นทรพัย์สนิที่มมีูลค่าส าหรบัการออมเพื่อเตรยีมเขา้สู่ความเป็นผู้สูงอายุใน30 

อนาคต 31 



สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ว่าดว้ยนโยบายรองรบัสงัคมสูงวยั / รา่งมต ิ๑ การออมเพื่อสงัคมสูงวยั                                               หน้าที ่๓/๔ 
 

  ๗. ขอให้ กระทรวงการคลงั ร่วมกบักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ภาคเอกชน 1 

และภาคประชาชน ด าเนินการส่งเสรมิให้เกษตรกรลงทุนปลูกและดูแลไมย้นืต้นในพื้นที่กรรมสทิธิส์่วน2 

บุคคล ส่งเสรมิใหชุ้มชนปลูกและดูแลรกัษาไมย้นืต้นในพื้นที่สาธารณประโยชน์/พื้นทีท่ี่ชุมชนดูแลรกัษา 3 

และส่งเสรมิให้ประชาชนร่วมลงทุนในการปลูก/ดูแลรกัษาไมย้นืต้นเพื่อเป็นสวสัดกิารระยะยาวของตน 4 

ผ่านกองทุนพนัธบตัรป่าไม ้(หรอืวณธนกจิ) 5 

  ๘. ขอใหก้รมป่าไม ้ร่วมกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ จดัท าระบบฐานขอ้มลูการปลูกไมย้นืต้นเพื่อการ6 

ออมส าหรบัเกษตรกร ชุมชน และประชาชน ทัว่ไป แบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน7 

จดัการการปลูกไมย้นืต้น ทัง้การป้องกนัความเสีย่ง การกระจายความเสี่ยง การประกนัความเสี่ยง และ8 

การจดัการโลจสิตกิส ์เพื่อการใชป้ระโยชน์จากเนื้อไมใ้นช่วงเวลาทีเ่หมาะสม 9 

  ๙. ขอใหก้รมป่าไม ้และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รว่มกบั มหาวทิยาลยั ภาคเอกชน และภาค10 

ประชาชน พฒันาองค์ความรู้ และออกแบบระบบการจดัการความรู้และการสืบค้นข้อมูลอตัโนมตัิ ที่11 

เกี่ยวขอ้งกบัการปลูกและการดูแลรกัษาไมย้นืต้น ตัง้แต่การเลอืกพนัธุไ์มท้ี่เหมาะสมกบัภูมนิิเวศ อตัรา12 

การเจรญิเตบิโตของไมย้นืต้นแต่ละสายพนัธุใ์นแต่ละภูมนิิเวศ รปูแบบการปลูกและการสรา้งรายไดเ้สรมิ13 

ในระหว่างการปลูกไมย้นืต้น แนวทางการดูแลรกัษาและการตกแต่งทรงพุ่มของไมย้นืต้น ขอ้มลูราคาเนื้อ14 

ไมย้นืตน้ตามเวลาจรงิ และรปูแบบแนวทางการน าไมย้นืต้นไปใชป้ระโยชน์ต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการลงทุน15 

ในการปลกู/ดแูลรกัษา/ใชป้ระโยชน์ไมย้นืตน้ของประชาชน 16 

ระบบการสนับสนุนในการลงทุนเพ่ือการปลูกไม้ยืนต้นของภาครฐั 17 

  ๑๐. ขอให้ กระทรวงการคลงัและกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สรา้งระบบการ18 

ลงทุนปลูกไม้ยนืต้นในพื้นที่ของรฐั โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ออกเป็น ๓ ส่วนคอื ส่วนที่หนึ่ง เป็นของ19 

เกษตรกรผูป้ลกูและดแูลไมย้นืต้นในพืน้ทีท่ีก่ าหนด ส่วนทีส่อง เป็นของประชาชนผูส้นับสนุนเงนิลงทุนใน20 

กองทุน/พันธบัตรป่าไม้ และส่วนที่สาม เป็นไม้ยืนต้นที่เหลือเป็นสภาพป่าสมบูรณ์ของรัฐ/พื้นที่21 

สาธารณประโยชน์ 22 

  ๑๑. ขอให้กระทรวงการคลงั โดยความร่วมมอืของภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม จดัตัง้23 

กองทุน/พนัธบตัรป่าไม ้ (หรอืวนธนกจิ) เพื่อท าหน้าที่เป็นคนกลางในการระดมทุนจากประชาชน การ24 

ลงทุนปลูกและดูแลรกัษาไมย้นืต้นในพื้นที่ของรฐั/พื้นทีส่าธารณประโยชน์ การจดัการความเสี่ยงในการ25 

ปลูก/ดูแลรกัษาไม้ยนืต้น และการแบ่งปันผลประโยชน์ระยะยาวจากการลงทุนในการปลูกไม้ยนืต้นใน26 

พื้นที่ของรฐั/พื้นที่สาธารณประโยชน์ให้กบัเกษตรกร (หรอืชุมชน) ผู้ปลูก/ดูแลรกัษา ประชาชนผู้ลงทุน 27 

และคนืพืน้ทีป่่าไมใ้หร้ฐับาลเมือ่ครบก าหนดการลงทุน 28 

  ๑๒. ขอใหส้ านักงานเศรษฐกจิการคลงัพฒันามาตรการทางการคลงัเพื่อสนับสนุนการปลูกไมย้นื29 

ต้นเพื่อการออม ตวัอย่างเช่น การลดหย่อนภาษทีีด่นิส าหรบัผูล้งทุนปลูกไมย้นืต้นในทีด่นิกรรมสทิธิส์่วน30 

บุคคล การลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคลส าหรบัประชาชนผู้ลงทุนในการปลูกไม้ยนืต้น การให้เงนิ31 

อุดหนุนส าหรบัชุมชนทีล่งทุนในการปลกูไมย้นืตน้ในพืน้ทีส่าธารณะ เป็นตน้ 32 

 33 



สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ว่าดว้ยนโยบายรองรบัสงัคมสูงวยั / รา่งมต ิ๑ การออมเพื่อสงัคมสูงวยั                                               หน้าที ่๔/๔ 
 

การสนับสนุนการออมในรปูแบบอ่ืนๆ 1 

  ๑๓. ขอให ้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และกระทรวงการคลงั ออกแบบ2 

ระบบและมาตรการการสนิเชื่อดอกเบี้ยต ่า และสนับสนุนโครงการพฒันาที่อยู่อาศยัเพื่อผู้มรีายได้น้อย3 

และปานกลาง เช่น โครงการบา้นมัน่คง เพื่อสนับสนุนการเขา้ถงึบา้นทีอ่ยู่อาศยัและอสงัหารมิทรพัยข์อง4 

ประชาชน อนัจะเป็นการลดภาระค่าใชจ้่าย และเพิม่ศกัยภาพในการออมเงนิระยะยาวของประชาชน ทัง้5 

โดยการออมเงนิและโดยการออมผ่านมลูค่าของอสงัหารมิทรพัย ์6 

  ๑๔. ขอใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ ร่วมมอืกบัหน่วยงานส่วนภูมภิาคที่เกี่ยวข้อง และกลุ่ม7 

เกษตรกร/กลุ่มอาชพีในพื้นทีใ่นการสนับสนุนการออมในรปูแบบของการปศุสตัว์เช่น การเลีย้งววั เลีย้ง8 

แพะ ทีส่ามารถเป็นจดุเริม่ตน้ของการออมในรปูแบบอื่นๆ ต่อไป 9 


