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สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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การออมเพื่อสังคมสูงวัย
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นโยบายสาธารณะว่าด้วยการออมเพื่อสังคมสูงวัย เพราะจาเป็ นต้องมีระบบสนับสนุ นทางด้าน
เศรษฐกิจทีจ่ ะช่วยให้ชวี ติ มีความมันคง
่ มีศกั ดิ ์ศรี และสามารถวางแผนหรือคาดการณ์เส้นทางการดาเนิน
ชีวติ ที่ดพี อสมควร เพื่อให้มกี ารเพิม่ มูลค่าของทรัพย์สนิ ที่ผู้สูงอายุหรือผู้กาลังจะก้า วไปเป็ นผู้สูงอายุจะ
สามารถออมได้ เพื่อให้เป็ นไปในลักษณะเศรษฐกิจอายุรวัฒน์ ใ นรูปแบบต่ างๆ เช่น การออมเงิน ทุน
ธนาคารต้นไม้เพื่อการออม รวมทัง้ การออมรูปแบบอื่นๆ โดยดาเนินการต้องบูรณาการทัง้ ภาครัฐ เอชน
วิชาการ และภาคประชาชนเองด้วย
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สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง สถานการณ์ นโยบาย มาตรการและกลไกเพื่อนโยบายสาธารณะรองรับ
สังคมสูงวัยของประเทศไทย
รับทราบถึง ความส าคัญ ของการสนับ สนุ น บูร ณาการของหน่ ว ยงานต่ า งๆภาครัฐ องค์ก าร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ร่วมกันประสาน ส่งเสริม และสนับสนุ น เพื่อ
การออมสาหรับสังคมสูงวัยในระดับชาติและพืน้ ที่
รับทราบถึง ความสาคัญของการออกแบบระบบการออมเพื่อสังคมสูงวัย เพื่อให้มกี ารเตรียม
ความพร้อมเรือ่ งการออมเพื่อสังคมสูงวัยของภาคส่วนต่างๆ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถรับมือ
กับดุลการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงตามสังคมสูงวัยได้อย่างทันการณ์
ตระหนักถึง การสร้างระบบสนับสนุ นการออมทางการเงินทีเ่ พียงพอสาหรับสังคมสูงวัยในอนาคต
เช่น การฝากเงิน และการเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ
จาเป็ นต้อง มีการรับรองและการส่งเสริมการปลูกไม้ยนื ต้นเพื่อการออม เพื่อให้มกี ารสนับสนุ น
การปลูกและนาไม้ยนื ต้นมาเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าในการออมสาหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผูอ้ ายุ
ตระหนักถึง ความร่วมมือทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจัดให้มแี ละดาเนินการ
ระบบการสนับสนุนในการลงทุนเพื่อการปลูกไม้ยนื ต้น และระบบการสนับสนุนการออมแบบอื่นๆ
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สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย / ร่างมติ ๑ การออมเพื่อสังคมสูงวัย

หน้าที่ ๑/๔
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จึงมีมติดงั นี้
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การออกแบบระบบการออมเพื่อสังคมสูงวัย
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๑. ขอให้ก องทุนการออมแห่ งชาติ ทาหน้ าที่ประสานงาน หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่เ กี่ยวข้อ ง เพื่อ
ประมวล วิเคราะห์ และนาเสนอ สถานการณ์ แนวทาง และปั ญหาอุปสรรคของการออมของครัวเรือนใน
ภาพรวมของทัง้ ประเทศ เพื่อให้เห็นสถานการณ์ แนวโน้ ม กลุ่มครัวเรือนที่มคี วามเสี่ยง ปั ญหา และ
แนวทางในการปฏิบตั ิ
๒. ขอให้อ งค์ก ารปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น สนับสนุ นการทางานขององค์ก รชุม ชนในพื้นที่ เช่น
สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ โรงเรียน สหภาพแรงงาน ชมรม ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ น
การออมเพื่อสังคมสูงวัยในรูปแบบต่ างๆ ในท้องถิ่นนัน้ โดยประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ กับองค์ก าร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในฐานะของศูนย์ขอ้ มูลและศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพื่อการออมในระดับท้องถิน่
๓. ขอให้สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ ปละสถาบันวิจยั พัฒนาองค์ความรูร้ ปู แบบการเรียน
การสอนว่าด้วยการออมและการจัดการเงินครัวเรือน ทีเ่ หมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัยและแต่ละกลุ่มประชากร
เพื่อสร้างทัศนคติทด่ี แี ละเพิม่ ข้อมูลทางเลือกเกีย่ วกับการออม/การจัดการการเงินสาหรับประชาชน
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การสนับสนุนการออมทางการเงิ น
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๔. ขอให้กองทุนการออมแห่งชาติ พิจารณาทบทวน
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๔.๑ ปรับเกณฑ์การเข้าร่วมกองทุนให้มคี วามครอบคลุมประชากรกลุ่มต่างๆ มากขึน้ เช่น ผู้
ทีอ่ ายุมากกว่า ๖๐ ปี
๔.๒ พัฒนารูปแบบการฝากเงินที่สะดวกรวดเร็ว มากขึ้น และมีต้นทุนในการทาธุร กรรม
(เช่น การฝากเงิน) ให้ต่าทีส่ ุด
๔.๓ ขยายจ านวนสถาบัน การเงิน ที่เ ข้า ร่ว มกับ กองทุ น เช่ น สถาบัน การเงิน ชุ ม ชนที่ม ี
มาตรฐานการดาเนินการ
๔.๔ สนับสนุนเงินสมทบของรัฐบาลเพียงพอทีจ่ ะให้มแี รงจูงในในการออมระยะยาวเพิม่ ขึน้
๕. ขอให้ สถาบัน พัฒ นาองค์ก รชุ ม ชน ด าเนิ น การเสนอรัฐ บาลพิจ ารณาเปิ ด โอกาสให้เ งิน
สนับสนุ น/ช่วยเหลือในรูปแบบสวัสดิการแบบต่างๆ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงิน
อุดหนุ นเด็กเล็ก สามารถนาไปใช้ในการออมเพื่อสังคมสูงวัย โดยตรงได้ดว้ ย นอกเหนือจากการใช้เพื่อลด
ค่าครองชีพในรูปแบบทีเ่ ป็ นอยูเ่ ท่านัน้
การรับรองและการส่งเสริ มการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการออม
๖. ขอให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รับรองสิทธิของผูป้ ลูกไม้ยนื ต้นในการตัด/
แปรรูป/จาหน่ ายไม้ยนื ต้นทีป่ ลูกขึน้ ในพืน้ ทีก่ รรมสิทธิ ์ของตนเอง ทัง้ ทีจ่ ะนามาใช้ในครัวเรือน และใช้เพื่อ
การจาหน่ าย เพื่อที่จะได้เป็ นทรัพย์สนิ ที่มมี ูลค่าสาหรับการออมเพื่อเตรียมเข้าสู่ความเป็ นผู้สูงอายุใน
อนาคต
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๗. ขอให้ กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ดาเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรลงทุนปลูกและดูแลไม้ยนื ต้นในพื้นที่กรรมสิทธิ ์ส่วน
บุคคล ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกและดูแลรักษาไม้ยนื ต้นในพื้นที่สาธารณประโยชน์/พื้นทีท่ ่ชี ุมชนดูแลรักษา
และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมลงทุนในการปลูก/ดูแลรักษาไม้ยนื ต้นเพื่อเป็ นสวัสดิการระยะยาวของตน
ผ่านกองทุนพันธบัตรป่ าไม้ (หรือวณธนกิจ)
๘. ขอให้กรมป่ าไม้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดทาระบบฐานข้อมูลการปลูกไม้ยนื ต้นเพื่อการ
ออมสาหรับเกษตรกร ชุมชน และประชาชน ทัวไป
่ แบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน
จัดการการปลูกไม้ยนื ต้น ทัง้ การป้ องกันความเสีย่ ง การกระจายความเสี่ยง การประกันความเสี่ยง และ
การจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
๙. ขอให้กรมป่ าไม้ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน พัฒนาองค์ความรู้ และออกแบบระบบการจัดการความรู้และการสืบค้นข้อ มูลอัต โนมัติ ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกและการดูแลรักษาไม้ยนื ต้น ตัง้ แต่การเลือกพันธุไ์ ม้ท่เี หมาะสมกับภูมนิ ิเวศ อัตรา
การเจริญเติบโตของไม้ยนื ต้นแต่ละสายพันธุใ์ นแต่ละภูมนิ ิเวศ รูปแบบการปลูกและการสร้างรายได้เสริม
ในระหว่างการปลูกไม้ยนื ต้น แนวทางการดูแลรักษาและการตกแต่งทรงพุ่มของไม้ยนื ต้น ข้อมูลราคาเนื้อ
ไม้ยนื ต้นตามเวลาจริง และรูปแบบแนวทางการนาไม้ยนื ต้นไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุน
ในการปลูก/ดูแลรักษา/ใช้ประโยชน์ไม้ยนื ต้นของประชาชน
ระบบการสนับสนุนในการลงทุนเพื่อการปลูกไม้ยืนต้นของภาครัฐ
๑๐. ขอให้ กระทรวงการคลังและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สร้างระบบการ
ลงทุนปลูกไม้ยนื ต้นในพื้นที่ของรัฐ โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ ออกเป็ น ๓ ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็ นของ
เกษตรกรผูป้ ลูกและดูแลไม้ยนื ต้นในพืน้ ทีท่ ก่ี าหนด ส่วนทีส่ อง เป็ นของประชาชนผูส้ นับสนุนเงินลงทุนใน
กองทุ น /พัน ธบัต รป่ าไม้ และส่ ว นที่ส าม เป็ น ไม้ย ืน ต้ น ที่เ หลือ เป็ นสภาพป่ าสมบู ร ณ์ ข องรัฐ /พื้น ที่
สาธารณประโยชน์
๑๑. ขอให้ก ระทรวงการคลัง โดยความร่ว มมือ ของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จัดตัง้
กองทุน/พันธบัตรป่ าไม้ (หรือวนธนกิจ) เพื่อทาหน้าที่เป็ นคนกลางในการระดมทุนจากประชาชน การ
ลงทุนปลูกและดูแลรักษาไม้ยนื ต้นในพื้นที่ของรัฐ/พื้นทีส่ าธารณประโยชน์ การจัดการความเสี่ยงในการ
ปลูก/ดูแลรักษาไม้ยนื ต้น และการแบ่งปั นผลประโยชน์ระยะยาวจากการลงทุนในการปลูกไม้ ยนื ต้นใน
พื้นที่ของรัฐ/พื้นที่สาธารณประโยชน์ให้กบั เกษตรกร (หรือชุมชน) ผู้ปลูก/ดูแลรักษา ประชาชนผู้ลงทุน
และคืนพืน้ ทีป่ ่ าไม้ให้รฐั บาลเมือ่ ครบกาหนดการลงทุน
๑๒. ขอให้สานักงานเศรษฐกิจการคลังพัฒนามาตรการทางการคลังเพื่อสนับสนุ นการปลูกไม้ยนื
ต้นเพื่อการออม ตัวอย่างเช่น การลดหย่อนภาษีทด่ี นิ สาหรับผูล้ งทุนปลูกไม้ยนื ต้นในทีด่ นิ กรรมสิทธิ ์ส่วน
บุคคล การลดหย่อนภาษีรายได้ส่ว นบุคคลสาหรับประชาชนผู้ลงทุนในการปลูกไม้ยนื ต้น การให้เงิน
อุดหนุนสาหรับชุมชนทีล่ งทุนในการปลูกไม้ยนื ต้นในพืน้ ทีส่ าธารณะ เป็ นต้น
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หน้าที่ ๓/๔

1
2
3
4
5
6
7
8
9

การสนับสนุนการออมในรูปแบบอื่นๆ
๑๓. ขอให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ และกระทรวงการคลัง ออกแบบ
ระบบและมาตรการการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า และสนับสนุ นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มรี ายได้น้อย
และปานกลาง เช่น โครงการบ้านมันคง
่ เพื่อสนับสนุ นการเข้า ถึงบ้านทีอ่ ยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ของ
ประชาชน อันจะเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิม่ ศักยภาพในการออมเงินระยะยาวของประชาชน ทัง้
โดยการออมเงินและโดยการออมผ่านมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
๑๔. ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมมือกับหน่ วยงานส่วนภูมภิ าคที่เกี่ยวข้ อง และกลุ่ม
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพในพื้นทีใ่ นการสนับสนุ นการออมในรูปแบบของการปศุสตั ว์เช่น การเลีย้ งวัว เลีย้ ง
แพะ ทีส่ ามารถเป็ นจุดเริม่ ต้นของการออมในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย / ร่างมติ ๑ การออมเพื่อสังคมสูงวัย

หน้าที่ ๔/๔

