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บทคัดย่อ

  การศกึษาเชงิคณุภาพนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาสาเหตทุีท่�าให้ผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 ขาดส่งเงินสมทบหรอืส่ง
เงินสมทบไม่ต่อเนือ่ง โดยเกบ็ข้อมลู 2 วธิ ีคอื 1) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กบัอาสาสมคัรแรงงานและเครอืข่ายประกนัสังคม
ตามมาตรา 40 จ�านวน 9 คน จากล�าพูน บุรีรัมย์ ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต และผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ประกัน
ตนตามมาตรา 33, 39, และ 40 และมีส่วนช่วยส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมจ�านวน 1 คน จากกรุงเทพมหานคร  
และ 2) ทบทวนความเห็นเก่ียวกับประกันสังคมตามมาตรา 40 ที่ประชาชนเขียนเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ระหว่าง พ.ศ. 
2559–2564 ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุและอุปสรรคของการขาดส่งเงินสมทบหรือส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
ขั้นตอนและเอกสารในการเบิกเงินยุ่งยาก จ�านวนเงินบ�าเหน็จน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ สิทธิประโยชน์ไม่เท่าเทียมกับประกัน
อื่น การไม่ทราบถึงผลกระทบของการขาดส่งเงินสมทบ การไม่ทราบว่าจะต้องท�าอย่างไรหลังขาดส่งเงินสมทบ การหลงลืม
วัน ความไม่สะดวกส่งเงินสมทบตามช่องทางที่มีอยู่ และการไม่มีเงินส่ง ข้อค้นพบน้ีสามารถน�าไปพัฒนาแนวทางในการลด
ปัญหาและอปุสรรคในการขอรบัประโยชน์ทดแทนเพือ่ป้องกนัไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างไปสู่แรงงานนอกระบบทีย่งัไม่เข้า
ระบบประกนัสงัคมและผูป้ระกนัตนทีย่งัไม่เคยขอรับประโยชน์ทดแทน แนวทางการส่ือสารสร้างความตระหนกัถงึผลกระทบ
ของการขาดส่งเงินสมทบ และระบบแจ้งเตือนและช่องทางการส่งเงินสมทบที่เข้าถึงผู้ประกันตนในพื้นที่นอกเขตเมือง
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Abstract
 The present qualitative study aimed to explore and understand reasons why insured persons under 
Social Security Act Article 40 missed paying contribution. Two data collection methods were used. First, 
telephone interviews, data were collected from nine village labour volunteers and community-based 
social security network members for Article 40 and one insured person who had experiences with Article 
33, 39, and 40. The informants were from Lamphun, Burriram, Khon Kaen, Bangkok, and Phuket. Second, 
online public comments related to Social Security Act Article 40 published during  2011-2021 were re-
viewed.  The findings showed that reasons the insured persons under Article 40 missed contribution 
payment included: too complex procedures of benefit claim, less elderly lump sum than expected, 
unequal benefits compared to other insurance schemes, not knowing the consequences of missed con-
tribution payment, not knowing what and how to do when having missed contribution payments, being 
unaware of contribution payment deadline, inconvenience with available contribution payment channels, 
and poverty. These findings suggest eliminating barriers and improving ease of claiming benefits, raising 
awareness of health risks and consequences of missing contribution payments on benefit claims, and 
developing out-reach communication for contribution payment alert system, and easy to access contri-
bution payment methods in remote communities.

 Keywords: reasons for missing contribution payment, insured persons under Article 40, social  
insurance, qualitative study

ภูมิหลังและเหตุผล

พระราชบัญญัติประกันสังคม ตามมาตรา 40 มี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายหลักประกันทางสังคมให้

ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร และพนักงานอิสระต่างๆ ผู้ที่
สนใจสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ได้ที่ส�านักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เซเว่น-อีเลฟเว่น 
ทุกสาขา เว็บไซต์ส�านักงานประกันสังคม ww.sso.go.th 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทุก
สาขา สายด่วนประกันสังคม 1506 บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

และเครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ ผู ้ประกันตน
สามารถจ่ายเงินสมทบรายเดือนหรือล่วงหน้าได้ไม่เกิน 
12 เดือน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น หักบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคารที่ร่วมกิจกรรม  
ตู้บุญเติม ห้างเทสโก้โลตัส และส�านักงานประกันสังคม 
ทั่วประเทศ ผู้ประกันตนยังใช้สิทธิรักษาพยาบาลของหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับความ
คุม้ครองในกรณต่ีางๆ ซึง่ผูป้ระกนัตนมทีางเลอืกจ�านวนเงิน
สมทบและสทิธปิระโยชน์ 3 ทางเลือก และมเีง่ือนไขในการ
เกิดสิทธิตามตารางที่ 1 ดังนี้(1)
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ตำรำงที่	1	 ความคุ้มครองและเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ส�าหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

 ความคุ้มครอง  ทางเลือก 1  ทางเลือก 2  ทางเลือก 3   เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
    จ่าย 70 บาท/เดือน จ่าย 100 บาท/เดือน จ่าย 300 บาท/เดือน 

 1 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับค่าทดแทนการขาดรายได้    
   ผู้ป่วยใน นอนพักรักษาตัว 1 วัน ขึ้นไป วันละ 300 บาท วันละ 300 บาท วันละ 300 บาท 
   ไม่นอนโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว  วันละ 200 บาท วันละ 200 บาท วันละ 200 บาท
  ตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป    จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 เดือน ใน 4 เดือน
   ภายใน 1 ปี นอนและไม่นอนโรงพยาบาล รวมกันไม่เกิน ไม่เกิน 30 วัน/ปี ไม่เกิน 30 วัน/ปี ไม่เกิน 90 วัน/ปี ก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
   ไปพบแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) และแพทย์มีความเห็นให้หยุด ครั้งละ 50 บาท ครั้งละ 50 บาท ไม่คุ้มครอง
  พักรักษาตัวไม่เกิน 2 วัน (ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง 
  และมีใบรับรองแพทย์)  

 2 กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้    ขึ้นอยู่กับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ
   ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน 500-1,000 บาท 500-1,000 บาท 500-1,000 บาท - จ่ายเงินสมทบ 6 เดือน ใน 10 เดือน ก่อน
        ทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท/เดือน
       - จ่ายเงินสมทบ 12 เดือน ใน 20 เดือน ก่อน 
   ได้รับเงินทดแทนเป็นระยะเวลา เป็นเวลา 15 ปี เป็นเวลา 15 ปี ตลอดชีวิต  ทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท/เดือน
       - จ่ายเงินสมทบ 24 เดือน ใน 40 เดือน ก่อน 
   เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนฯ ได้รับเงินค่าท�าศพ 25,000 บาท 25,000 บาท 50,000 บาท  ทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท/เดือน
       - จ่ายเงินสมทบ 36 เดือน ใน 60 เดือน ก่อน 
        ทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท/เดือน

 3 กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าท�าศพ    - จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 12 เดือน 
   ผู้จัดการศพได้รับค่าท�าศพ 25,000 บาท 25,000 บาท 50,000 บาท  ก่อนเดือนที่ตาย
   จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต รับเพิ่ม 8,000 บาท รับเพิ่ม 8,000 บาท ไม่คุ้มครอง - ยกเว้น กรณีอุบัติเหตุ หากส่งเงินสมทบไม่ครบ 
   ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย     6 เดือน ใน 12 เดือน แต่มีการส่งเงินสมทบ 1 เดือน  
        ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

 4 กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล    
   ได้รับเงินบ�าเหน็จชราภาพ จากเงินสมทบ เดือนละ ไม่คุ้มครอง 50 บาท 150 บาท เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็น
   (ตามระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบ พร้อมดอกผลคืนทั้งหมด)    ผู้ประกันตน
   จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป ได้รับเพิ่มอีก ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง รับเพิ่ม 10,000 บาท 
   สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม (เงินออม) ได้ไม่เกินเดือนละ ไม่คุ้มครอง ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท 

 5 กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินเดือนรายได้    - จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือน ใน 36 เดือน
   ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน บุตรอายุแรกเกิด  ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง คนละ 200 บาท - ขณะรับเงินสงเคราะห์ ต้องส่งเงินสมทบทุกเดือน
  จนถึง 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 2 คน
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 จากเง่ือนไขการเกิดสทิธข้ิางต้นแสดงว่า ความต่อเนือ่ง
และระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบมีผลต่อการเข้าถึงการ
คุม้ครองตามสทิธขิองผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 อย่างมาก 
หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบไม่ต่อเนื่องตามเงื่อนไขของ
การได้รับการคุ้มครองในแต่ละกรณี ผู้ประกันตนจะไม่ได้
รับการคุ้มครอง
 การศกึษาปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัการไม่เกดิสทิธเิพ่ือขอรับ
ประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณปีระสบอนัตรายหรอื
เจ็บป่วยของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ท่ีข้ึนทะเบียน
ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – กรกฎาคม 2563 โดยกอง
วิจัยและพัฒนา ส�านักงานประกันสังคม พบว่า ระหว่าง
เดือนมกราคม 2561 - กรกฎาคม 2563 มีแรงงานนอก
ระบบขึ้นทะเบียนใหม่เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 
จ�านวนกว่า 7.7 แสนคน ในช่วงเวลาดงักล่าวมผีูป้ระกนัตน
ประมาณร้อยละ 13 ทีไ่ม่เกดิสทิธเิพือ่รบัประโยชน์ทดแทน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย นอกจากน้ี ในปี 2561 
จ�านวนการเกดิสทิธมิากทีส่ดุอยูท่ีเ่พยีง 2 ครัง้ (ร้อยละ 6.7) 
ปี 2562 อยู่ที่ 2 และ 6 ครั้ง (ร้อยละ 6.7 เท่ากัน) และปี 
2563 อยู่ที่ 4 ครั้ง (ร้อยละ 14.7)(2)

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ช่วงอายุ อาชีพ 
รายได้ ช่องทางการข้ึนทะเบียน ทางเลือกเงินสมทบ 
ภูมิภาค และประสบการณ์การใช้สิทธิสัมพันธ์กับการไม่
เกิดสิทธิอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ ยังพบด้วย
ว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนผ่านสายด่วน
ประกันสังคม 1506 มีแนวโน้มจะไม่เกิดสิทธิมากท่ีสุดถึง
ร้อยละ 50 รองลงมาคือ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนผ่านเครือข่าย
ประกันสังคม (แกนน�า) มีอัตราไม่เกิดสิทธิร้อยละ 37.7(2)  
ถึงแม้ว่าแรงงานนอกระบบจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
ผ่านส�านักงานประกนัสงัคมในพืน้ท่ีเป็นส่วนใหญ่ (ประมาณ
ร้อยละ 90) แต่แนวโน้มของการขึ้นทะเบียนผ่านเครือ
ข่ายประกันสังคมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.9 ในปี 2561 เป็น 
19.9 ในปี 2563 ดังนั้น แรงงานนอกระบบจ�านวนมากที่
ขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกนัตนแล้วโดยเฉพาะผูท่ี้ขึน้ทะเบยีน
ผ่านเครือข่ายประกนัสงัคม อาจไม่ได้รับความคุม้ครองตาม

กฎหมาย หากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยขึ้นมาในช่วง
เวลาดงักล่าว จะไม่ได้รับความคุม้ครองตามสทิธอินัพงึได้รบั 
อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของกอง
ทุนประกันสังคมอีกด้วย
 การส่งเงนิสมทบตามเงือ่นไขเวลาเป็นเงือ่นไขการเกิด
สทิธเิพือ่ขอรบัประโยชน์ทดแทนในกรณต่ีางๆ ของผูป้ระกัน
ตนตามมาตรา 40 แต่ทว่าในแต่ละเดือนของปี 2563 มีผู้
ประกันตนตามมาตรา 40 เฉลี่ยประมาณร้อยละ 32 ที่ส่ง
เงินสมทบ และในเดือนมนีาคม 2564 สัดส่วนนีล้ดลงเหลอื
ร้อยละ 30 เท่านั้น(3)  ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นโดยเร่งด่วน
ในการค้นหาสาเหตุและอุปสรรคในการส่งเงินสมทบเพ่ือ
เพิ่มอัตราการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
อย่างไรกต็าม การศกึษาถงึสาเหตุทีแ่ท้จรงิทีท่�าให้ผูป้ระกัน
ตนส่งเงินสมทบไม่ต่อเน่ืองหรือหยุดส่งเงินสมทบนั้น ยัง
ไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จึง
จ�าเป็นจะต้องเข้าใจสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรคต่อการส่ง
เงนิสมทบไม่ต่อเนือ่งของผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ตลอด
จนจะต้องพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้
ในสถานการณ์ปัจจบุนั ผลการศกึษาจะเป็นข้อมลูประกอบ
การพิจารณาปรับปรุงสิทธปิระโยชน์และรูปแบบบรกิารทีม่ี
ผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นผู้ประกันตน อัตราการส่งเงิน
สมทบ และความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ท�าให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ขาดส่งเงินสมทบหรือส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่อง

ระเบียบวิธีศึกษา

 รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดย
รวบรวมข้อมลูจาก 2 วธิ ีคอื 1) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
กับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายประกันสังคม มาตรา 
40 เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ–19  
และ 2) ความคิดเห็นของผู้ประกันตนหรือผู้เกี่ยวข้องที่เผย
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แพร่ไว้ในสื่อออนไลน์ ระหว่างปี 2554–2564 เนื่องจาก
เป็นช่วงเวลาที่ส�านักงานประกันสังคมไม่มีการปรับเปลี่ยน
การคุ้มครองและเงื่อนไขการเกิดสิทธิ การศึกษาความคิด
เห็นของกลุ่มลูกค้าผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็น
วิธีการหนึ่งในการรับรู้การตอบสนองของกลุ่มลูกค้าต่อ
สินค้าหรือบริการ ตลอดจนการท�าความเข้าใจปัญหาและ
อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการขององค์กร เพ่ือ
น�าไปใช้ปรับกลยุทธ์และรูปแบบสินค้าและบริการที่ตอบ
สนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว(4)  ถึงแม้ว่าจะมี
ข้อจ�ากัดบางประการ เช่น คนท่ีแสดงความคิดเห็นในสื่อ
สงัคมออนไลน์มกัเป็นผูท่ี้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้สือ่สงัคม
ออนไลน์ได้คล่อง และความเห็นมักเป็นความคิดเห็นเชิง
บวก แต่การศึกษาความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ต่อการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์เป็นจุดเร่ิมต้นและมีความเหมาะสมใน
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ในช่วงเวลาการระบาดของโรคโควิด–19

ผู้ให้ข้อมูล

 การศึกษานี้เลือกผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 ที่เป็นอาสาสมัครแรงงานหรือเครือข่ายประกัน
สังคม แบบเจาะจง โดยเป็นตัวแทนจากภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง และภาคใต้ มปีระสบการณ์
เป็นเครือข่ายประกันสังคมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ผู้วิจัย
ประสานเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกัเสรมิสร้างความมัน่คงแรงงาน
นอกระบบ ส�านักงานประกันสังคม และประธานศูนย์
ประสานงานแรงงานนอกระบบกรุงเทพมหานคร เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล จากนั้น ผู้วิจัยโทร
ประสานกบัผูใ้ห้ข้อมลูเพือ่นดัวนัและเวลาในการสมัภาษณ์
ทางโทรศัพท์
 ผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 9 คน แบ่งเป็นชาย 4 คน หญิง 5 
คน ส่วนใหญ่มอีาชีพค้าขายและท�าธรุกจิส่วนตวั ผูใ้ห้ข้อมลู
เป็นเครอืข่ายการท�างานของส�านกังานประกนัสงัคมจงัหวัด 
มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความช่วยเหลือและเชิญชวนให้

แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคมตามมาตรา 40 โดย
เป็นอาสาสมคัรแรงงานหรือเครือข่ายประกนัสังคม มาตรา 
40 มาแล้วเป็นเวลา 3–20 ปี ดูแลผู้ประกันตนตามมาตรา 
40 จ�านวน 80–400 คน ภมูลิ�าเนาจากล�าพนู 1 คน บุรรีมัย์ 
3 คน ขอนแก่น 1 คน กรุงเทพฯ 3 คน และภเูกต็ 1 คน และ
ผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับการใช้สิทธิประโยชน์ของประกัน
สังคม มาตรา 33, 39 และ 40 เพศหญิง จากกรุงเทพฯ 
อีกจ�านวน 1 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการส่งเสริมการเข้า
ถึงหลักประกันทางสังคมตามมาตรา 40 ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เคร่ืองมือในการศึกษาเป็นแนวค�าถามใช้ส�าหรับการ
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์กบัอาสาสมคัรแรงงานและเครอืข่าย
ประกันสังคม มาตรา 40 โดยมี 2 ค�าถามหลัก คือ “จาก
ประสบการณ์ของท่านเอง สาเหตุท่ีท�าให้ผู้ประกันตนขาด
ส่งเงินสมทบหรือส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องมีอะไรบ้าง” และ 
“เพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น” ซึ่งเป็นการสะท้อนจากการ
รบัรูแ้ละประสบการณ์ของอาสาสมคัรแรงงานและเครอืข่าย
ประกันสังคม มาตรา 40

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การสัมภาษณ์เกดิข้ึนระหว่างวนัท่ี 24–28 พฤษภาคม 
2564 โดยเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ใช้เวลา 20–30 
นาที บทสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์ถูกบันทึกไว้ใน
โทรศพัท์หลงัจากท่ีผูว้จิยัขออนญุาตและผูใ้ห้ข้อมลูอนญุาต
ให้บนัทึกเสียงบทสนทนาได้ บทสัมภาษณ์ถูกเปล่ียนเป็นตวั
หนังสือด้วยโปรแกรมพิมพ์ด้วยเสียงจาก Google docs 
โดยผู้วิจัยเป็นผู้ฟังไฟล์เสียงอีกคร้ังและอ่านบทสนทนาใส่
ไมโครโฟนส�าหรบัการพมิพ์ด้วยเสยีง การอ่านบทสนทนาใส่
ไมโครโฟนช่วยให้โปรแกรมการพิมพ์ด้วยเสียงพิมพ์เนื้อหา
และค�าศัพท์อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งช่วยลดอคติจากการ
ตกหล่นของข้อมูลได้
 ความคิดเห็นต่อประกันสังคม มาตรา 40 ในส่ือ
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ออนไลน์ถูกค้นหาจากการสืบค้นด้วยค�าสืบค้น “ประกัน
สังคม มาตรา 40” ผ่านเครื่องมือสืบค้น (search engine) 
Google และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ ยูทูบ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุการขาดส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 ที่น�ามาวิเคราะห์เป็นความคิดเห็นที่ถูกเผยแพร่ 
ระหว่างปี 2554–2564 เกี่ยวข้องกับประกันสังคม มาตรา 
40 เช่น สทิธปิระโยชน์ การส่งเงนิสมทบ ช่องทางการสมคัร 
และการขอรบัประโยชน์ทดแทน พบจ�านวนความคดิเหน็ที่
เกี่ยวข้อง 83 ความคิดเห็น ส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นจาก
ยูทูบ จ�านวน 71 ความเห็น (ร้อยละ 85.5) ความคิดจาก
เว็บไซต์พันทิป มีจ�านวน 12 ความเห็น (ร้อยละ 14.5) และ
อยู่ในปี 2563 มากที่สุด (ร้อยละ 50.6) รองลงมาปี 2562 
(ร้อยละ 20.5) และปี 2561 (ร้อยละ 18.1) ความเห็นถูก
บนัทกึไว้ในไฟล์ Excel เพือ่การวเิคราะห์เชงิเนือ้หาร่วมกบั
การสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้วิจัยใช้แนวทางการวิเคราะห์เนื้อหาโดยจัดกลุ ่ม
ความคิดจากข้อมูล เริ่มจากการอ่านบทสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูล จากนั้นก�าหนดกลุ่มความคิดซึ่งเป็นสาเหตุหลักและ
เหตุผลเบื้องหลังที่ท�าให้ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบหรือ
ส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่อง โดยใช้เมนู “ความคิดเห็น” (New 
Comment) ใน Microsoft Word เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ
กลุ่มความคิด เมื่อได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุหลักและ
เหตุผลเบื้องหลังแล้ว ผู้วิจัยดึงความเห็น (Extract Com-
ments) ด้วยเมนู Doc Tools ที่แสดงข้อมูลเลขหน้า เลข
บรรทัด ตัวอย่างข้อมูล กลุ่มความคิดเห็น ชื่อผู้ให้ความคิด
เห็น และวันที่ให้ความเห็น จากนั้น น�าเข้าประมวลผลเพื่อ
จัดกลุ่มความคิดใน Excel พร้อมตัวอย่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มความคิดนั้นๆ

ตำรำงที่	2	 ตัวอย่างการวิเคราะห์กลุ่มความคิด

กลุ่มสาเหตุหลัก เหตุผลเบื้องหลัง ตัวอย่างข้อมูล

ไม่มีเงินส่ง รายได้ไม่แน่นอน “…บางเดือนก็มี บางเดือนไม่มี ปลายเดือนให้ลูกไปโรงเรียนก่อน จ่ายค่านำ้ามันไปทำางานก่อน
ประมาณนั้น…”

 ลูกหลานลืมส่ง “…บางคนก็รอลูก ช่วงนี้ลูกก็ขาดส่ง พ่อแม่ก็ลำาบาก ลืมกันบ้างไม่เป็นไร เขาไม่ตัดหรอก…”

ไม่สะดวกส่งเงินสมทบ บ้านอยู่ไกล ค่าใช้จ่ายไม่ “…แต่ส่วนมากเขาจะบอกว่าไปเองนะมันเปลืองค่ารถค่าอะไร อีก มันไม่สะดวก…”
ตามช่องทางที่มีอยู่ คุ้มกับเงินสมทบที่ต้องจ่าย 

ลืมส่ง หลงวัน “…ส่งล่วงหน้า แต่คุณต้องจำาเองไง มาลืมเลยทีนี้ ส่งล่วงหน้า 6 เดือน สิ้นสุดตรงไหนก็ไม่รู้...”
 ใบเสร็จหาย/เลือนราง “…เพราะว่าบางคนสมัครทางออนไลน์ มันจะไม่มีหลักฐานอะไรเลย ให้เอาบัตรประชาชนไป

จ่ายที่เซเว่นฯ เสร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไร คือทางเซเว่นฯ เขามีแต่ใบเสร็จ เขาก็ลืม แล้วเดือนนี้
จ่ายหรือยัง จ่ายบ้างข้ามไปบ้าง…”

  “…เพราะว่าหลาย ๆ เดือนสลิปเซเว่นฯ มันจาง เวลาไปแสดง เขาไม่รู้หรอก…”

 ไม่มีคนแจ้งเตือน “…บางเดือนเขาก็ลืม ถ้าให้ส่งเองน่ะ ส่วนมากจะลืม อ้าวครบเดือนแล้วหรอ เขาจะลืม เขาจะ
ลืมวนั ถ้าคนทีส่่งกบัพี ่ถ้าเหน็หน้าพีปุ่บ๊ เขาจะรู้ทนัทีว่าถึงเวลาส่งแล้วหรอเขาจะพดูอย่างนี…้”

ขั้นตอนและเอกสาร ไม่ทราบขั้นตอนและ “…อย่างกรณีที่ผู้ประกันตนมีลูก 6 คน ได้เงินชราภาพไม่กี่ร้อยไม่กี่ตังค์ ลูกแต่ละคนอยู่คนละ
การเบิกยุ่งยาก เอกสารที่ต้องเตรียม จงัหวดัเลย ลกู 6 คนเน่ียเอาไงด ีไม่เอาแล้วนี ่บางคนเขาคดิอย่างนี ้มอบโอนให้กนัได้ไหม บางที

เจ้าหน้าที่ก็ตรงเผง ต้องมา 6 คน ต้องมาลงชื่อรับเลย มันเป็นอย่างนี้ ต้องมากันครบทุกคนเลย 
มากันให้เต็มสำานักงานเลย…”

ไม่คิดว่าตนเองจะใช้ ไม่มีปัญหาสุขภาพ “…เรากบ็อกเขา ถ้ามเีงนิกม็าส่ง แต่อย่าให้ขาดนะ อย่างน้อยกม็ค่ีาทำาศพ เขาไม่ได้คดิว่าจะเจ็บ
สิทธิเจ็บป่วยเร็วๆ นี้  ป่วยแล้วถึงต้องใช้ตวันี ้แต่ว่าเขาต้องการค่าทำาศพ ยงัไงเขากอ็ยูใ่นระบบ สปสช. เขาไม่เน้นเจบ็

ป่วยนอนโรงบาลสักเท่าไหร่ เขาจะปลอบใจลูกเต้า ก็มีเงินตัวนี้ไว้ให้คือค่าทำาศพ…”
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 ส�าหรับความคิดเห็นที่ได้จากสื่อออนไลน์ ผู้วิจัยใช้วิธี
การเดียวกันกับการวิเคราะห์เนื้อหาจากบทสัมภาษณ์

จริยธรรมการวิจัย

 การศกึษานีไ้ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานประกนั
สงัคม โดยเป็นมตหินึง่ในท่ีประชมุคณะอนกุรรมการพฒันา
สิทธิประโยชน์และขยายขอบเขตของผู ้ประกันตนตาม
มาตรา 40 (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 เมษายน 
2564 อีกทั้งผู ้วิจัยได้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย 3 
ประการ(5) คือ 1) การเคารพในบุคคล ด้วยการแนะน�าตัว 
การแจ้งวัตถุประสงค์การศึกษา การขอค�ายินยอม และ
การปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล 2) การค�านึงถึงสิทธิ
ประโยชน์และผลกระทบที่ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับ โดยผู้วิจัยได้
อธิบายประโยชน์ของการศึกษาและแจ้งว่าไม่มีผลกระทบ
ใดๆ จากการให้ข้อมูลในครั้งนี้ และ 3) ความยุติธรรม โดย
ผู้วิจัยใช้ภาษาในการสัมภาษณ์ท่ีเรียบง่ายและให้เกียรติแก่
ผูใ้ห้ข้อมลูทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั พร้อมทัง้สอบถามถึงข้อ
สงสัย ความกังวล และการยินยอมให้ข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล
ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ทุกครั้ง

ผลการศึกษา

 จากประสบการณ์ของผู ้ให้ข้อมูลของการศึกษานี้ 
สาเหตุหลักท่ีท�าให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ขาดส่งเงิน
สมทบหรือส่งเงินสมทบไม่ต่อเน่ือง สามารถจ�าแนกได้เป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกันตนท่ีเคยรับสิทธิประโยชน์แล้ว
กับกลุ่มผู้ประกันตนท่ียังไม่เคยรับสิทธิประโยชน์ ดังมีราย
ละเอียดด้านล่าง

กลุ่มผู้ประกันตนที่เคยรับสิทธิประโยชน์แล้ว

 ขั้นตอนและเอกสารในการเบิกเงินยุ่งยาก
 ผู้ประกันตนที่เคยขอรับสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะ
กรณีเสยีชีวติ จ�านวนหนึง่ตดัสนิใจไม่ส่งเงนิสมทบหรอืออก
จากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ด้วยเหตุผลว่าขั้น
ตอนและเอกสารในการเบิกเงินมีความซับซ้อนยุ่งยาก ใช้

เวลานาน อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายประกันสังคม 
มาตรา 40 อายุ 67 ปี อยู่กรุงเทพฯ เล่าให้ฟังว่า
 “…เวลาตายขึน้มา ได้ยาก ต้องไปหาต้นตระกูล อย่าง
พี่เนี่ย 67 แล้ว เวลาตายขึ้นมา ลูกหลานที่มาทำาศพก็ได้ไป 
แต่เวลาไปรับเงินค่าทำาศพ ต้องไปเอาสำาเนาพ่อแม่ของพี่
มา พ่อกับแม่ก็ตายไปแล้ว พี่อายุ 67 แล้วเนี่ย จะหาเจอ
ไหม เขาโละลงถังขยะไปแล้ว ตรงนี้จริง ๆ ประกันเอไอเอ 
ประกันเมืองไทย เขาก็ไม่ขนาดนั้น เอาแค่ฉันมีชื่ออยู่ใน
ลาดกระบัง มีชื่อพ่อแม่ อยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี้ แล้วให้
ลกูไปดำาเนนิการ แล้วลกูกีค่นต้องให้มาเซน็หมด มนัใช่หรอ 
แล้วลกูบางคนอยูต่่างประเทศ เงือ่นไขเยอะแยะมากมาย มี
ทิ้งไปสองคน ไม่เอาเลย ลำาบากมาก แล้วคนไทย ปากต่อ
ปาก ทำาแล้วยุ่ง…”
 ทางด้านความเห็นของประชาชนในสื่อออนไลน์ มี
ความคิดเห็นว่าขั้นตอนและเอกสารในการด�าเนินการค่อน
ข้างยุ่งยากเช่นกัน ตัวอย่างความเห็น 
 “พ่อเป็นผู้ประกันตน ม.40 ส่งเดือนละ 100 แต่ตอน
นี้เกิดอุบัติเหตุ ตัดขา เดินเร่ืองยากมากๆ ต้องเหมารถไป
กลับจะหมื่นละ ยังไม่ได้เรื่องอะไรเลย” (ยูทูบ)
 “ไม่สนับสนุนให้ทำาครับ เจอมากับตัว จ่ายน้อยจริง
แต่เวลาไปเอาค่าชดเชยกรณีผู้ทำา ม.40 เสียชีวิต ขอถึง
ใบมรณะพ่อแม่เราเลย ถ้าหาไม่ได้ประกันสังคมก็ไม่จ่าย  
คุณจะว่ิงเอกสารจนท้อแล้วในที่สุดคุณจะยอมยกธงยกให้
เลย เหมือนผม” (ยูทูบ)
 “อย่าทำาเลยมาตรา 40 มนัพดูง่ายๆ ไปหมดแต่เอาเข้า
จริงมันยุ่งยาก แต่ที่แน่ๆ มันใช้รักษาโรงบาล มันก็ใช้บัตร
ทองอยู่ดี สู้เก็บเงินฝากไว้ดีกว่า เก็บหยอดกระปุกไว้ถึงปีก็
เอาไปฝากธนาคารฉุกเฉินมาก็เบิกมาใช้ได้ ทำาประกัน 40 
พอตายถึงได้ พอดีเราไม่ได้ใช้ ฉันทำาไปได้ 5-6 เดือนตอน
นี้ปล่อยขาดส่งไปแล้ว หันเก็บ 300 ใส่กระปุกอย่างเดียว
เพราะว่าไปโรงบาลใช้ไม่ได้ ต้องใช้บัตรสุขภาพถ้วนหน้า
อยูดี่ พยายามรักษาสุขภาพให้แขง็แรงเพ่ือจะได้ไม่เจบ็ป่วย
ง่ายค่ะ” (ยูทูบ)
 “เวลาทำาง่ายแต่เวลาไปเบิกกลับ กว่าจะได้ยากมาก” 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2565



(ยูทูบ)
 จ�านวนเงินบ�าเหน็จน้อยกว่าที่คาดหวังไว้
 เครือข่ายประกันสังคม มาตรา 40 ดูแลผู้ประกันตน
ประมาณ 70 คน จากกรงุเทพฯ ผูซ้ึง่เป็นอาสาสมคัรแรงงาน
ด้วย เล่าให้ฟังว่า มีผู้ประกันตนต้องการลาออกจากระบบ 
จึงมาถามเครือข่ายฯ ท่านนี้ว่า ตนเองจะได้เงินเท่าไร แต่
เม่ือได้ฟังการอธบิายแล้ว ผูป้ระกนัตนท่านนีรู้ส้กึไม่พอใจที่
ตนเองได้เงินบ�าเหนจ็น้อยกว่าท่ีตนเองคาดหวงัไว้ จงึตัดสิน
ใจออก และไปบอกต่อคนอื่นๆ ว่าส่งเงินไปแล้วไม่ได้คืน
 “…อายุครบ 60 แล้ว ลาออก ไม่ส่งต่อ เพราะไม่ค่อย
มีเงิน ต้องเอาเงินมาใช้ พร้อมคำาถามว่า 100 บาทที่จ่ายไป 
ไม่คืนหรือ เราก็อธิบายว่าได้คืนแค่ 50 บาท อีก 50 บาท
เป็นค่าบริหารจัดการ ค่านอนโรงบาล ก็บอกเขาเสมอ ซ่ึง
มีผลกระทบเวลาเปิดเวทีให้ความรู้ เวลาจัดกิจกรรมวันละ
บาท ก็พูดกันปากต่อปากว่า ส่งเงินไปแล้วไม่ได้คืน เขาคิด
ว่าจะได้สองเด้ง เงินทีต่นเองส่ง กบัเงินทีร่ฐัสมทบ นึกว่าจะ
ได้กำาไร เราก็ประชุมก็พูดอยู่ แต่ก็ไม่ฟัง ไม่เข้าใจ…”

 ความเข้าใจที่ว่าตนเองจะได้รับเงินสมทบกลับคืนมา
ทั้งหมดหลังจากที่ออกจากระบบประกันสังคม มาตรา 40 
แล้ว พบในกลุ่มความคิดเห็นท่ีผู้ประกันตนเผยแพร่ในสื่อ
ออนไลน์ด้วย ตัวอย่างเช่น
 “ทำามาตรา 40 มา 8 ปี ว่าจะออกเราจะได้เงินคืนมั้ย
คะ ส่งเดอืนละ 100 ค่ะ เข้าไปเชค็ยอดเงนิสมทบทำาไมมีแค่ 
4,750 บาท มนัหายไปไหนอกี เราส่งไป 9,600 บาทเงินมนั
หายไปไหนคะ” (ยูทูบ)
 “คุณพ่อเราอายุ 62 ปีค่ะ ยื่นเป็นผู้ประกันตน มาตรา 
40 ทางเลอืกที ่2 ตัง้แต่ปี 54 ส่งมา 79 เดอืน = 7,900 บาท 
แต่เมื่อจะขอถอนลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน กลับได้
เงนิคนืแค่ครึง่เดยีว อย่างนีร้ฐับาลหลอกลวง ชีแ้จงไม่ชดัเจน
หรือเปล่าคะ? มีทางที่จะได้เงินคืนม้ัยคะ? สอบถามเจ้า
หน้าที่ ทางประกันสังคม กทม.พื้นที่ 2 แจ้งไว้ว่าเงินสมทบ
ที่ได้คืนคร่ึงเดียว เน่ืองจากรัฐบาลแจ้งว่าจะมีเงินสมทบ
มาช่วยสนับสนุนแต่ยังไม่มีเงินสนับสนุนดังกล่าวส่งลงมา

ช่วยจึงต้องหักค่าใช้จ่ายในส่วนนี้โดยไม่สามารถให้กำาหนด
ที่แน่นอนได้ ซึ่งโครงการตั้งแต่ปี 54 ปัจจุบันปี 62 อย่าง
นี้จะคาดหวังจากรัฐบาลไหนที่จะนำาเงินมาช่วยได้บ้างคะ? 
และยังจะได้เงินคืนมั้ยคะ? ใครมีประสบการณ์บ้างคะช่วย
ให้ความรู้ทีค่ะ ติดต่อทางไหนดี” (พันทิป)
 “ส่งมาตั้งแต่ปี 2554 พอไปขอยกเลิกโดนหักเงิน 
อยากถามว่าหักค่าอะไรคะ ยกเลิก 7 สิงหา 2563 แต่ได้
เงินแค่ 8,000 เศษเอง” (ยูทูบ)
 สิทธิประโยชน์ไม่เท่าเทียมกับประกันอื่น
 แรงงานอิสระจ�านวนหนึ่งที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม 
มาตรา 40 มคีวามคาดหวงัทีจ่ะได้รบัสทิธปิระโยชน์ท่ีดกีว่า 
คุ้มกว่า เม่ือเทียบกับสิทธิประโยชน์ของประกันอื่นๆ หรือ 
มาตราอืน่ๆ เช่น มาตรา 33 หรือ 39 แต่หลังจากท่ีตนเองได้
รับสิทธิประโยชน์ กลับพบว่า ได้ไม่เท่ากัน จึงรู้สึกไม่พอใจ 
และตัดสินใจไม่ส่งเงินสมทบต่อ
 “…มีเรื่องการคุ้มครองที่ไม่เท่ากันอีก ม.33 กับ ม.39 
จะได้รับการคุ้มครอง 7 กรณี แต่ ม.40 ได้ไม่ถึง ม.40 เป็น
ภาคสมัครใจ มีให้เลือก 3 ตัวเลือก เหมือนซ้ือประกัน ซึ่ง
ประกันข้างนอกบางตัวได้สิทธิประโยชน์มากกว่า ม.40 ถึง
แม้จะจ่ายเบีย้สูงกว่าแต่กไ็ด้สิทธปิระโยชน์ดีกว่าด้วย พอมา
ในช่วงโควิด จะเห็นชัดเลยว่า ม.40 ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
เหมือน ม.33 หรือ 39 ถึงแม้จะมีการลดจำานวนเงินสมทบ 
แต่อย่าลืมว่า จำานวนเงินบำาเหน็จที่ผู้ประกันตนจะได้รับ
ก็ลดลงด้วย…” (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เคยเป็นผู้
ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40)

 ความคิดเห็นของประชาชนในสือ่ออนไลน์มทิีศทางไป
ในทางเดียวกัน คือ คิดว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้ภายใต้มาตรา 
40 นั้น ด้อยกว่าประกันรูปแบบอื่นๆ
 “ดีค่ะ เสียอย่างเดียวไม่จ่ายเยียวยาโควิด ว่าจะหยุด
ส่งอยู่ เหมือนลูกเมียน้อย” (ยูทูบ)
 “อย่าทำาเลยมาตรา 40 มันพูดง่าย ๆ ไปหมดแต่เอา
เข้าจรงิมนัยุง่ยาก แต่ทีแ่น่ ๆ  มนัใช้รกัษาโรงบาลมนักใ็ช้บตัร
ทองอยู่ดี สู้เก็บเงินฝากไว้ดีกว่าเก็บหยอดกระปุกไว้ ถึงปีก็
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เอาไปฝากธนาคาร ฉุกเฉินมาก็เบิกมาใช้ได้ ทำาประกัน 40 
พอตายถึงได้ พอดีเราไม่ได้ใช้ ฉันทำาไปได้ 5-6 เดือน ตอน
น้ีปล่อยขาดส่งไปแล้วหันเก็บ 300 ใส่กระปุกอย่างเดียว
เพราะว่าไปโรงบาลใช้ไม่ได้ต้องใช้บัตรสขุภาพถ้วนหน้าอยูด่ี 
พยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อจะได้ไม่เจ็บป่วยง่าย
ค่ะ” (ยูทูบ)
 “เคยทำาประกนัสงัคมมาตรา 39 ทาง ร.พ. เชค็สขุภาพ
ให้ทุกปี แต่พอออกจากมาตรา 39 มาใช้มาตรา 40 หมอ 
บอกว่าไม่ต้องเช็คสุขภาพประจำาปีแล้วนะ ถ้าจะเช็คให้ไป
ติดต่อเสียเงินเองค่ะ” (ยูทูบ)
 “อาย ุ62 แล้ว อยากได้ให้เลือกโรงพยาบาลได้เช่นกนั 
บตัรทองไม่สามารถเลอืกโรงพยาบาลได้ถ้าอยูไ่กลบ้านค่ะ” 
(ยูทูบ)
 “ไม่ดีอย่าทำาเลยต้องอายุ 60 ถึงจะได้เงินคืน เราส่ง
เดือนละ 300 ตอนนี้ปล่อยขาดแล้ว มาทำาประกันข้างนอก
ดีกว่าเยอะ” (ยูทูบ)

กลุ่มผู้ประกันตนที่ยังไม่เคยรับสิทธิประโยชน์

 ไม่คิดว่าตนเองจะใช้สิทธิเจ็บป่วยเร็วๆ นี้
 ทางด้านผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ท่ียังไม่เคยใช้
สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทน ขาดส่งเงินสมทบหรือส่งไม่
ต่อเน่ือง เพราะว่าไม่คิดว่าตนเองจะใช้สิทธิเจ็บป่วยเร็วๆ 
นี้ ส่วนหนึ่งมาจากการมีรายได้ไม่แน่นอน ประกอบกับการ
ขาดส่งเงินสมทบก็ไม่ท�าให้ขาดสิทธิจากการเป็นผู้ประกัน
ตนตามมาตรา 40 และยังมีสิทธิอื่นๆ ที่พอจะมีโอกาสได้
รบั เช่น ค่าท�าศพ จงึเลอืกทีจ่ะไม่ส่งเงนิสมทบในเดอืนนัน้ๆ 
ก่อน อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายฯ มาตรา 40 จาก
กรุงเทพฯ เล่าว่า
 “…คนไทย ไม่เห็นโลง ไม่หลั่งนำ้าตา ไม่ค่อยสนใจ 
เหมือนคนไทยไม่ค่อยออมหรอก ไม่ค่อยทำาบัญชีครัวเรือน
หรอก ประมาณนั้น จะออมทำาไม ตอนนี้ต้องใช้ ออมไปก็
ไม่ได้ประโยชน์…”
 “…เป็นความเรื่อยเฉื่อย ไม่ใส่ใจตนเอง คิดว่าตนเอง
ไม่ป่วย ไม่จำาเป็นต้องใช้สิทธิเจ็บป่วย…”

 “…แต่บางคนก็ยอมเป็นฟันหลอ เพราะว่าไม่ได้ส่ง ก็
ไม่ได้เป็นไร เพราะมันไม่ขาดสิทธิสมาชิก เขาก็คิดแบบน้ี 
พอเขาพร้อมเขาก็กลับไปส่ง…”
 ไม่ทราบถึงผลกระทบของการขาดส่งเงินสมทบ
 กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ขาดส่งเงินสมทบ
เพราะตนเองไม่ทราบถึงผลกระทบของการขาดส่งเงิน
สมทบต่อการขอรับประโยชน์ทดแทน มักตระหนักดีว่า
ตนเองนั้นขาดส่งเงินสมทบ แต่ไม่ทราบถึงเงื่อนไขของการ
เกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทน เมื่อขาดส่งไปบางครั้ง จึง
ไม่ได้รีบร้อนท่ีจะกลับมาส่งอย่างต่อเนื่อง ความเห็นบาง
ส่วนจากสื่อออนไลน์มีดังนี้
 “ขาดส่ง 2 เดือนจะมีปัญหามั้ยคะ” (ยูทูบ)
 “ขาดส่ง 2 เดือนจะโดนตัดสิทธิ์หรือเปล่าครับ”  
(ยูทูบ)
 “ม.40 ส่งครั้งละ 3 เดือน ส่งมั่งไม่ส่งมั่ง อย่างนี้จะมี
ผลลัพธ์ยังไงคะ” (ยูทูบ)
 “ลืมจ่าย 1 เดือนตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาล จะเบิก
ค่านอน ร.พ. ได้มั้ย” (ยูทูบ)
 “ขาดส่งประกันสังคมมา 3 เดือนแล้วค่ะ อยากทราบ
ว่าจะโดนตดัสทิธิไ์หมคะ แล้วขอกลบัไปใช้สทิธิไ์ด้หรอืป่าว” 
(พันทิป)
 ไม่ทราบว่าต้องท�าอย่างไรหลังขาดส่งเงินสมทบ
 ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ที่ไม่ทราบว่าต้องท�า
อย่างไรหลังขาดส่งเงินสมทบมักตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการคงสภาพของการเป็นผู้ประกันตนด้วยการส่งเงิน
สมทบ แต่เมื่อตนเองขาดส่งเงินสมทบแล้ว มีความกังวล
ว่าตนเองอาจจะไม่มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน จึงต้องการ
ท่ีจะส่งเงินสมทบ แต่ไม่ทราบข้ันตอนว่าต้องท�าอย่างไรใน
กรณีของตนเอง ผู้ประกันตนบางคนแสดงความคิดเห็นใน
สื่อออนไลน์ ดังนี้
 “เคยทำาแต่ขาดส่งมานานแล้วต้องทำาอย่างไรคะ”  
(ยูทูบ)
 “ไม่ได้ไปจ่ายเงนิสมทบเดอืนละ 300 มา 8 เดือนแล้ว 
ถอืว่าขาดส่งหรอืป่าวค่ะ ควรทำาอย่างไรถ้าจะส่งต่อ” (ยูทบู)
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 “ในกรณขีาดส่งมาตรา 40 2 เดอืนแล้ว ต้องทำาไงคะ” 
(ยูทูบ)
 “ค้างชำาระมาหลายงวดแล้ว และต้องการเพิ่มวงเงิน
ในการส่งประกันสังคมต้องทำายังไง” (พันทิป)
 หลงลืมวัน
 การหลงลมืวันมกัเป็นเหตผุลทีผู่ป้ระกนัตนท่ีท�าอาชพี
ค้าขายหรือมีภารกิจมากใช้อ้างถึงเมื่อขาดส่งเงินสมทบ ซึ่ง
ไม่ได้มเีจตนาทีจ่ะลืมส่ง แต่ขาดหลกัฐานหรอืสิง่เตอืนความ
จ�า ท�าให้หลงลืมวัน ผู้ให้ข้อมูลเล่าว่า
 “…บางคนเป็นสมาชิกมานาน อย่างหลานพ่ี ส่งๆ 
หยดุๆ บางเดอืนลมื นีก่ส็ิน้เดอืนแล้ว ลมืส่งอกี ลมืวนั เพราะ
ว่างานมันเยอะ…” (อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายฯ ม.
40 เพศหญิง จากกรุงเทพฯ)
 “…บางคนนกึว่าเดอืนนีม้ ี31 วนั คดิว่าพรุง่น้ีจะไปจ่าย 
แต่ลืมไปว่ามีแค่ 30 วัน บางเดือนก็ไม่ได้ส่ง ก็มีลืม ถึงวันก็
ไม่ได้ส่ง อันนี้มีเยอะเลย…” (อาสาสมัครแรงงานและเครือ
ข่ายฯ ม.40 เพศหญิง จากกรุงเทพฯ)
 “…คนส่วนมากเขากจ็ะบ่นว่า ทำาไมไม่มหีลักฐานอะไร
ให้เขา เพราะบางครั้งเนี่ย คือส่วนมาก จะสมัครทางเว็บให้ 
ก็ไม่มีอะไรส่งมา สมุดเหลืองก็ไม่มี ก็แนะนำาเขาให้เข้าไป
ส่งที่เซเว่น ส่งที่เซเว่นเขาก็ไม่มีสมุดเหลือง…” (อาสาสมัคร
แรงงานและเครือข่ายฯ ม.40 เพศหญิง จากกรุงเทพฯ)
 “…เพราะว่าบางคนสมคัรทางออนไลน์ มนัจะไม่มีหลกั
ฐานอะไรเลย ให้เอาบัตรประชาชนไปจ่ายท่ีเซเว่นฯ เสร็จ
แล้วมันก็ไม่มีอะไร คือทางเซเว่นฯ เขามีแต่ใบเสร็จ เขาก็
ลืม แล้วเดือนนี้จ่ายหรือยัง จ่ายบ้างข้ามไปบ้าง…” (อาสา
สมัครแรงงานและเครือข่ายฯ ม.40 เพศหญิง จากภูเก็ต)
 ไม่สะดวกส่งเงินสมทบตามช่องทางที่มีอยู่
 ถึงแม้ช่องทางการส่งเงินสมทบส�าหรับผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 จะมีหลากหลาย เช่น เซเว่นฯ เคาน์เตอร์
เซอร์วิสตามธนาคาร ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือแม้แต่
การหักบัญชีธนาคาร แต่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่อยู่
นอกเขตเมือง นิยมฝากให้เครือข่ายฯ มาตรา 40 ไปส่งเงิน
สมทบให้ และไม่สะดวกไปส่งตามช่องทางทีม่อียู ่เนือ่งจาก

ไม่คุม้กบัค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและเวลาทีเ่สยีไป หากไม่มี
คนมารับเงินสมทบหรือส่งเงินให้ ก็จะไม่ส่งเงินสมทบ
 “…คอืหลายคนสะดวกทีส่ดุคอืส่งกบัพีม่ากกว่า ถ้าจะ
ให้ไปส่งเอง ไม่เข้า [ไม่สมคัรเข้า ม.40] ดกีว่า แต่บางคนเขา
สะดวกก็ไปส่งเอง เขาเข้าในเมอืงบ่อย มธีรุะไปทำางานทีนู่น่
ทีน่ัน่ เขาส่งเอง แต่คนส่วนมาก คนแก่คอืรอเงนิสงูอายแุละ
คนพิการ บางคนไม่มเีงิน บางคนกท็ำางานอยูท่ี่บ้าน ไม่มใีคร
เข้ามา เขาก็ไม่ไปส่งหรอก ถ้าเข้าไปต้องค่ารถค่านูน่นีน่ัน่ แค่
เงินร้อยเดียว…” (เครือข่ายฯ ม. 40 จ.บุรีรัมย์ ดูแลสมาชิก 
200 กว่าคน)
 “เคยทำาไปแล้วเดือนละ 100 2 เดือน ปี 60 มี.ค. กะ 
เม.ย. ค่ะ ตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดเลยไม่รู้จะไปส่งที่ไหน เขา
บอกให้ส่งทีเ่ซเว่นฯ เด๋ียวนีท้ีเ่ซเว่นฯ กไ็ม่มค่ีะ จะต่อส่งเดือน
ละ 300 ค่ะ แถวลาดพร้าวมีป่ะคะ สำานักประกันสังคม”  
(ยูทูบ)

 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
ท�าให้ผู้ประกันตนบางคนเกิดความกังวลไม่กล้าออกไปส่ง
เงินสมทบ
 “หยดุส่งช่วงเดอืนนีไ้ด้มัย้คะ อนโุลมให้ได้มัย้คะ ตอน
นี้กลัวโรคโควิดไม่กล้าออกไปข้างนอกค่ะ” (ยูทูบ)
 ไม่มีเงินส่ง
 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่มีรายได้ไม่แน่นอน แต่
มีรายจ่ายประจ�า หรือบางคนไม่มีรายได้ต้องรอเงินจาก
ลูกหลาน หากเดือนใดลูกหลานไม่ได้ส่งเงินมาให้ ก็จะไม่ม ี
เงินส่ง
 “…บางเดือนก็มี บางเดือนไม่มี ปลายเดือนให้ลูกไป
โรงเรียนก่อน จ่ายค่านำ้ามันไปทำางานก่อนประมาณนั้น…” 
(อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายฯ ม.40 เพศหญิง จาก
กรุงเทพฯ)
 “…ส่วนใหญ่ส้ินเดือนเงินออก แต่พอถึงส้ินเดือนปุ๊บ 
ค่าใช้จ่ายมันคงที่ แต่ไอ้รายได้มันไม่ได้เต็ม ไม่ได้เท่าตาม
ที่ได้มา บางทีเขาก็ขัดสน เขาก็ยอมรับ…” (อาสาสมัคร
แรงงานและเครือข่ายฯ ม.40 เพศหญิง จากกรุงเทพฯ)
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 “…เพราะว่าเขาไม่ได้ส่งประกันสังคมอย่างเดียว ที่
บ้านก็มีฌาปนกิจหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านอะไรหลายๆ 
อย่าง…” (อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายฯ ม.40 เพศ
ชาย จากขอนแก่น)
 “…พวกเขาไม่มีเงินเดือน อะไรก็ต้องรอลูกหลานส่ง
มา…” (อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายฯ ม.40 เพศชาย 
จากบุรีรัมย์)
 สาเหตุอื่น
 สาเหตุอื่นๆ ที่ท�าให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ขาด
ส่งเงินสมทบหรือส่งเงนิสมทบไม่ตอ่เนื่อง เช่น ผู้ประกันตน
ไม่ได้เห็นด้วยกับการสมัคร แต่มีผู้ปกครองเป็นผู้สมัครให้
 “คือแม่แอบทำาให้ ไม่ได้ยินยอมเลย” (ยูทูบ)

วิจารณ์

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแรกท่ีค้นหาสาเหตุที่ท�าให้
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ขาดส่งเงินสมทบหรือส่งเงิน
สมทบไม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ส�านักงานประกันสังคมเปลี่ยน
เงื่อนไขในการส่งเงินสมทบในปี 2554 จากเดิมส่งหนึ่ง
ครั้งต่อปี เป็นการส่งรายเดือนและส่งล่วงหน้าได้ไม่เกิน 
12 เดือน(6) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่
สัมพันธ์กับการไม่เกิดสิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
ที่ขึ้นทะเบียนระหว่างปี 2561–2563(2) โดยสัมภาษณ์ผู้
ประกันตนตามมาตรา 40 ท่ีเป็นอาสาสมัครแรงงานและ
เครือข่ายประกันสังคม มาตรา 40 ผู้ที่มีประสบการณ์การ
ส่งเสรมิการเข้าถงึหลกัประกนัทางสงัคมให้กบัแรงงานนอก
ระบบ และศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อประกัน
สังคม มาตรา 40 ในสื่อออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและ
อุปสรรคต่อการส่งเงินสมทบระหว่างปี 2554–2564
 จากการสัมภาษณ์อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย
ประกันสังคม มาตรา 40 และการวิเคราะห์ความเห็นจาก
สื่อออนไลน์ พบว่า ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 อาจมี
สาเหตุมากกว่าหนึง่สาเหตุทีต้่องตดัสนิใจหยดุส่งเงนิสมทบ
หรือส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่อง
 ส�าหรับผูป้ระกนัตนทีเ่คยรบัสทิธปิระโยชน์แล้วหรอืมี

ประสบการณ์การขอรบัประโยชน์ทดแทน เช่น ในกรณเีจ็บ
ป่วยหรือญาติเสียชีวิต มองว่าขั้นตอนและเอกสารการเบิก
เงนิมคีวามยุง่ยากซบัซ้อนและใช้เวลานานกว่าจะด�าเนนิการ
แล้วเสรจ็ ซึง่สอดคล้องกบัผลการส�ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ประกันตนของส�านักงานประกันสังคมประจ�าปี 2562(7) 
โดยพบว่าผู้ประกนัตน (รวมทกุมาตรา) ร้อยละ 9.75 ไม่พงึ
พอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนให้บริการ และจากการ
ระดมสมองของผู้ประกันตนยังพบปัญหาด้วยว่า เอกสาร
หลักฐานและขั้นตอนของส�านักงานประกันสังคมมีความ
ยุ่งยากท�าให้เกิดความล่าช้าต่อผู้มาติดต่อ
 ผลการศกึษานีช้ีใ้ห้เหน็ว่า การรบัรู้ว่า ตนเองจะได้รบั
เงนิบ�าเหนจ็ชราภาพ ในลกัษณะจ่ายเงนิสมทบ 100 แล้วได้ 
100 คืน ยังคงมีอยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่ง
เป็นสิทธิประโยชน์เดิมตามพระราชกฤษฎีกา ก�าหนดหลัก
เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์
ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธใินการรับ
ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน พ.ศ. 
2554 (มาตรา 14) แต่ได้ปรบัใหม่ใน พ.ศ. 2561 เป็นการคดิ
จากอัตราเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนเดือนละ 50 บาทคูณ
ด้วยจ�านวนเดือนทีจ่่ายเงินสมทบเข้ากองทนุ พร้อมด้วยผล
ประโยชน์ตอบแทนรายปีทีส่�านกังานประกนัสงัคมประกาศ
ในแต่ละปี(1)

 สาเหตเุก่ียวกบัขัน้ตอนและเอกสารทียุ่ง่ยากและความ
เข้าใจที่ว่าผู้ประกันตนเองต้องได้รับเงินบ�าเหน็จชราภาพ
เท่ากบัจ�านวนเงนิสมทบทีส่่งเข้ากองทนุเต็มจ�านวนสะท้อน
ให้เห็นว่า ยังมีผู้ประกันตนจ�านวนหนึ่งเข้าไม่ถึงข้อมูลและ
ยังไม่เข้าใจข้ันตอนการเข้ารับบริการและแนวคิดเบื้องหลัง
ของการคิดค�านวณเงินบ�าเหน็จชราภาพท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
การรับข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือการขาดค�าอธิบายที่ชัดเจน
ท�าให้ผู้ประกันตนมีทัศนคติเชิงลบต่อส�านักงานประกัน
สังคมและประกันสังคม มาตรา 40 ซ่ึงอาจมีผลท�าให้
บุคคลรอบข้าง (ผ่านการบอกต่อกันปากตอ่ปาก) ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปทีเ่ข้ามาอ่านความเห็นในสือ่ออนไลน์อาจมี
ทัศนคติเชิงลบตามไปด้วย(4) และส่งผลต่อการด�าเนินการ
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เพิ่มจ�านวนผู้ประกันตนและการส่งเงินสมทบในที่สุด
 ผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 ทีข่าดส่งเงนิสมทบเพราะ
รู ้สึกว่าได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เท่าเทียมกับประกันอื่น
เป็นกลุ่มผู้ประกันตนที่เคยมีประสบการณ์ขอรับประโยชน์
ทดแทนกรณีใดกรณีหนึ่งของประกันอื่นๆ มาแล้ว ซ่ึงอาจ
เกิดจากการรับรู้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนก่อน
ตดัสนิใจสมัครเป็นผู้ประกนัตนตามมาตรา 40 ท�าให้มคีวาม
คาดหวังสูงกับประกันสังคม มาตรา 40 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ ความ
ต้องการ และความคาดหวัง ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็น
ผลจากการประเมินความแตกต่างระหว่างความต้องการใน
การรับบริการกับสิ่งที่ตนเองคาดหวัง เมื่อได้เปรียบเทียบ
สิ่งที่ได้รับบริการจริงกับสิ่งที่ตนเองคาดหวังแล้ว หากส่ิง
ท่ีได้รับเป็นไปตามความคาดหวัง ก็จะเกิดความพึงพอใจ 
แต่ถ้าไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ก็จะไม่พึงพอใจ (อ้าง
ถึงในรายงานผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ประกันตน 
ส�านักงานประกันสังคม, หน้า 2-1, 2562)(7) ในกรณีของ
ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 เม่ือมีโอกาสขอรับประโยชน์
ทดแทน ประกอบกับการที่ตนเองต้องด�าเนินการตามข้ัน
ตอนและเอกสารหลายอย่าง (บริการที่ได้รับ) แต่ตนเอง
คาดหวังจ�านวนเงินทดแทนท่ีสูงและข้ันตอนการด�าเนิน
การที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว (ประสบการณ์จากประกันอื่น) 
จึงท�าให้รู้สึกไม่เท่าเทียมหรือไม่เป็นไปตามที่ตนเองคาด
หวังไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ดีขึ้น จึงมีความส�าคัญอย่าง
มากที่แรงงานนอกระบบจ�าเป็นต้องได้รับข้อมูลอย่างครบ
ถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เงื่อนไขการ
รบัประโยชน์ทดแทน และข้ันตอนการด�าเนินงานเพ่ือขอรับ
ประโยชน์ทดแทน ก่อนตดัสินใจสมคัรเป็นผูป้ระกนัตน ทัง้นี้
ก็เพื่อกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบเกิดความตระหนักและ
ตรวจสอบความต้องการและความคาดหวังของตนเองกับ
สิ่งที่ประกันสังคม มาตรา 40 จะตอบสนองให้ได้ อย่างไร
ก็ตาม ทางฝั่งของส�านักงานประกันสังคมควรลดขั้นตอน
และเอกสารทีใ่ช้ประกอบการพจิารณาอนมุตัเิพือ่เพ่ิมความ

สะดวกและรวดเร็วในการบรกิาร อกีทัง้ เครอืข่ายฯ มาตรา 
40 และเจ้าหน้าทีป่ระกนัสังคม เมือ่ลงพ้ืนทีป่ระชาสมัพนัธ์ 
ให้ข้อมูล และส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมใน
กลุ่มแรงงานนอกระบบ ควรค�านึงถึงความต้องการของ
แรงงานนอกระบบ และอธบิายสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เงือ่นไข
การรบัประโยชน์ทดแทน ขัน้ตอนการด�าเนนิงานเพือ่ขอรบั
ประโยชน์ทดแทน ปัญหาและอุปสรรคที่ผู้สมัครเองคิดว่า
อาจเกดิขึน้และวธิกีารจดัการ และสอบทานความเข้าใจกับ
ผูส้มคัรก่อนให้สมคัรเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ทกุครัง้
 ส�าหรับกลุ่มผู้ประกันตนท่ียังไม่เคยใช้สิทธิขอรับ
ประโยชน์ทดแทนใดๆ เหตุผลหลักที่ขาดส่งเงินสมทบหรือ
ส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่อง คือ ความตระหนักที่น้อยเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงในการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ส่วนหนึ่ง
มาจากการที่ตนเองไม่มีโรค จึงยังไม่ต้องการใช้สิทธิขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ซ่ึง
หากจะใช้สิทธิ ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย 
3 ใน 4 เดือนก่อนที่จะประสบเหตุ แต่เมื่อตนเองยังไม่
ต้องการ จึงไม่มีเหตุจูงใจที่จะส่งเงินสมทบตามเงื่อนไขดัง
กล่าว เหตผุลนีส้อดคล้องกบัการศกึษาในต่างประเทศ โดย
พบว่า แรงงานอิสระที่มีสุขภาพที่ดีมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นผู้
ประกันตนในระบบประกันสุขภาพสมัครใจและเมื่อเป็นผู้
ประกันตนแล้ว ก็มีแนวโน้มจะไม่ต่ออายุสมาชิกในปีถัดไป 
หากตนเองไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ในปีปัจจุบัน(8,9) อีกหนึ่ง
ค�าอธบิาย คอื ประกนัสังคม มาตรา 40 ไม่ได้มเีง่ือนไขเรือ่ง
การขาดส่งเงินสมทบส�าหรับการพ้นสภาพการเป็นผูป้ระกัน
ตนตามมาตรา 40 ผูป้ระกนัตนทีข่าดส่งเงนิสมทบเป็นเวลา
นานก็ยังคงสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อยู่ 
หากต้องการส่งเงนิสมทบกส็ามารถส่งต่อได้ทนัท ีและหาก 
ส่งเงินสมทบตามเงื่อนไขเวลาของแต่ละประโยชน์ทดแทน 
ผู้ประกันตนยังมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนนั้นๆ
 การไม่ทราบผลกระทบของการขาดส่งเงนิสมทบท�าให้
ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ทีข่าดส่งเงนิสมทบแล้วครัง้หนึง่
ไม่รู้สึกเร่งรีบที่จะส่งเงินสมทบในเดือนถัดไป ผู้ประกันตน
บางคนขาดส่งเงินสมทบหลายเดือนแต่ยังคงต้องการเป็นผู้
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ประกันตนและต้องการความคุม้ครองอยู ่และมีค�าถามเกีย่ว
กับการถูกตัดสิทธิ ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่า ข้อมูล
ท่ีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้รับเพื่อตัดสินใจสมัครเข้า
ระบบประกนัสังคมอาจเป็นข้อมลูเกีย่วกับการคุม้ครองสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ จ�านวนเงนิทีต้่องส่งสมทบ และช่องทางการ
ส่งเงินสมทบ แต่อาจไม่ได้รับข้อมูลหรือได้รับข้อมูลน้อย
เกี่ยวกับเงื่อนไขการเกิดสิทธิ หรือไม่เข้าใจเงื่อนไขการเกิด
สิทธิ
 ผูป้ระกันตนตามมาตรา 40 ไม่ทราบว่าต้องท�าอย่างไร
หลงัขาดส่งเงนิสมทบ ถึงแม้ว่าตนเองจะตระหนกัถึงผลกระ
ทบของการขาดส่งเงนิสมทบกต็าม กลุม่นีอ้าจมข้ีอจ�ากดัใน
การค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเนื่องจาก
ตนเองมีช่ัวโมงการท�างานที่รัดตัว ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของทีดีอาร์ไอ(10) ท่ีพบว่า แรงงานนอกระบบที่
ประกอบอาชีพค้าขายต้องอยู่ในสถานท่ีท�างานตลอดเวลา 
ต้องท�างานเกือบทุกวัน และท�างานเฉลี่ยกว่า 10 ชั่วโมง
ต่อวันซึ่งนานกว่าเวลาท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานก�าหนด 
(มีเพียงร้อยละ 30 ของกลุ่มตัวอย่างที่หยุดท�างาน 1–2 วัน
เพือ่ไปหาหมอด้วยโรคประจ�าตวัหรอืมธีรุะทีจ่�าเป็นต้องท�า
ด้วยตัวเองเท่านั้น) ท�าให้ไม่มีเวลาแม้แต่จะกินข้าวให้ตรง
เวลาหรือไปหาหมอเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ส�านักงาน
ประกันสังคมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางหลาก
หลาย เช่น โทรทัศน์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ แต่
เป็นการสื่อสารในทางเดียว หรือการสื่อสารผ่านเจ้าหน้าที่
หรือแกนน�าที่ลงไปหาผู้ประกันตน ซ่ึงเป็นไปได้ว่า ด้วย
ข้อจ�ากัดด้านเวลาและความสามารถในการจดจ�าข้อมูล
ของผู้ประกันตนเอง ท�าให้เจ้าหน้าท่ีและแกนน�าอาจเลือก
ให้ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการสมัครก่อน เช่น สิทธิประโยชน์ 
จ�านวนเงินสมทบ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่หรือแกนน�าที่ชักชวน
เข้ามาในระบบประกันสังคมไม่ได้ติดตามหรือเข้าถึงยาก 
หรือผู้ประกันตนไม่มีเวลาหรือไม่มีความถนัดในการสืบค้น
หาข้อมูลเก่ียวกับการส่งเงินสมทบหลังจากขาดส่งเงิน
สมทบ อาจท�าให้ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบหรือส่งเงิน
สมทบไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ความเห็น

ในสื่อออนไลน์ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่ทราบว่า
ต้องท�าอย่างไรหลงัขาดส่งเงนิสมทบต้องการค�าอธิบายราย
ละเอียดขั้นตอนมากกว่าจะอ่านเองจากสื่อเอกสารเพียง
อย่างเดียว จึงมคี�าถามและแสดงความคดิเหน็ในช่องทางที่
อาจมคีนมาให้ค�าตอบได้ อย่างไรกต็าม การตดิต่อสอบถาม
เพ่ือขอรับข้อมลูจากส�านกังานประกนัสังคมยงัเป็นประเดน็
หนึง่ทีผู่ป้ระกนัตนยังไม่พงึพอใจนกั ผลการส�ารวจความพงึ
พอใจของผู้ประกันตนปี 2562(11) ชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกันตน
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.2) มีประสบการณ์ใช้บริการช่องทาง
ต่างๆ ของส�านักงานประกันสังคมเพ่ือขอรับข้อมูล แต่ใน
จ�านวนนีม้เีพยีงร้อยละ 46.2 เท่านัน้ทีร่ายงานว่า ตนเองได้
รับข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ ผลการส�ารวจฯ นีแ้สดงให้เหน็ว่า 
ปรมิาณช่องทางการสือ่สารไม่ใช่ประเดน็ปัญหาหลกั แต่เป็น
เร่ืองการตอบสนองท่ีรวดเร็วต่อความต้องการด้านข้อมูลที่
มีเนื้อหาสาระและรูปแบบ (รวมทั้งช่วงเวลา) ที่ตรงความ
ต้องการและความสามารถในการรบัรูข้องผูป้ระกนัตน ทัง้นี้ 
ช่องทางในการติดต่อขอรับข้อมูลท่ีผู้ประกันตนให้ความ
ส�าคัญมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ของส�านักงานประกันสังคม 
(ร้อยละ 83.3) รองลงมาคือเว็บไซต์ของส�านักงานประกัน
สงัคมและเฟซบุก๊ของส�านกังานประกนัสงัคม (ร้อยละ 68.4 
เท่ากัน) ดังนั้น การยกระดับการตอบสนองความต้องการ
ด้านข้อมูลของผู้ประกันตนโดยเจ้าหน้าท่ีของส�านักงาน
ประกันสังคมจึงเป็นแนวทางแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงข้อมูล
ที่ถูกต้องและครบถ้วนได้
 การลืมส่งเงนิสมทบเป็นสิง่ทีเ่กิดขึน้ได้กบัผูป้ระกนัตน
ตามมาตรา 40 ทุกคน ด้วยลักษณะการท�างานและภาระ
งานของผูป้ระกนัตนท�าให้หลงลมืวนัที ่และลมืส่งเงนิสมทบ
ในที่สุด ผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือบริการ
อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะหลงลืมวันเนื่องจากลักษณะการ
ท�างานและภาระงานที่ต้องท�าตลอดทั้งวัน(10) ทั้งนี้ อาชีพ
ค้าขายและบริการเป็นอาชีพที่มีจ�านวนแรงงานนอกระบบ
ท�ามากที่สุดรองจากอาชีพในภาคเกษตรกรรม(12)  ดังนั้น 
หากมกีารแจ้งเตอืนหรอืหลกัฐานการส่งเงนิสมทบทีชั่ดเจน
ไม่สญูหายหรอืไม่เลอืนลางง่าย จะช่วยให้ผูป้ระกนัตนส่งเงนิ

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2565



สมทบได้ทันเวลา
 ส�าหรบัผูป้ระกนัตนทีน่ยิมส่งเงนิสมทบโดยฝากอาสา
สมัครแรงงานหรือเครือข่ายฯ มาตรา 40 ให้ไปส่งให้ที่
ส�านักงานประกันสังคมในพื้นที่หรือเซเว่นฯ จะได้รับความ
ช่วยเหลอืจากอาสาสมคัรแรงงานและเครอืข่ายฯ มาตรา 40 
ในการแจ้งเตือนเมือ่ถงึเวลาส่งเงินสมทบ อย่างไรกต็าม หาก
อาสาสมคัรแรงงานหรอืเครอืข่ายฯ มาตรา 40 ไม่รับฝากส่ง
เงนิสมทบหรอืไม่ไปแจ้งเตอืน โอกาสทีผู่ป้ระกนัตนจะลมืส่ง
เงินสมทบก็มีสูง
 ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่อยู่ห่างไกลเขตพ้ืนท่ี
เมืองจะไม่สะดวกส่งเงินสมทบตามช่องทางท่ีส�านักงาน
ประกันสังคมก�าหนด อันเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางและความไม่ถนัดในการปฏิบัติตามข้ันตอนการส่งเงิน
สมทบของแต่ละช่องทาง ซึง่แรงงานนอกระบบกว่าร้อยละ 
56 ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม(12) ในพื้นที่ที่อยู่
ใกล้กับที่อยู่อาศัยซ่ึงมีโอกาสอยู่นอกเขตเมืองสูง หากไม่มี
ช่องทางที่ผู ้ประกันตนที่อยู่นอกเขตเมืองสามารถส่งเงิน
สมทบได้สะดวก ประกอบกบัไม่มเีจ้าหน้าทีห่รอือาสาสมคัร
แรงงานหรือเครือข่ายฯ มาตรา 40 คอยให้ความช่วยเหลือ
เร่ืองการแจ้งเตือนหรือส่งเงินสมทบ โอกาสที่ผู้ประกันตน
กลุ่มน้ีจะขาดส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ต่อเนื่องมีสูง ทั้งนี้ ใน
บางหมูบ้่าน มกีารตดิตัง้ตูบ้ญุเตมิไว้ ณ ทีท่�าการผูใ้หญ่บ้าน
เพือ่ให้ผู้ประกนัตนส่งเงนิสมทบได้สะดวกและหากมคี�าถาม
หรือไม่สามารถใช้ตู้บุญเติมได้ ผู้ใหญ่บ้านก็จะให้ความช่วย
เหลือได้ ณ จุดบริการ อย่างเช่น ตามค�าบอกเล่าของอาสา
สมัครแรงงานและเครือข่ายฯ มาตรา 40 จากบุรีรัมย์: “…
ตอนนีท้ีบ้่านผมเขาส่งผ่านตูบ้ญุเติมแล้วครบัทกุวนันี…้” “…
แต่ว่าบางคนยังไม่รู้ว่าเซเว่นฯ จ่ายได้ แต่บอกว่าตู้บุญเติม
มันใกล้ดี ก็เลือกเติมเงินส่งเงินผ่านตู้บุญเติม…” “…ก็อยู่
ที่บ้านผู้ใหญ่ ถ้าไม่รู้จัก ทำาไม่เป็นก็เด๋ียวผู้ใหญ่ช่วยบริการ
ให้…”  ส�านักงานประกันสังคมควรเพิ่มจ�านวนตู้บุญเติม
ตามชุมชนและปรบัปรงุให้ตู้บุญเตมิสามารถออกใบเสรจ็ทีม่ี
ความคงทนเพื่อเป็นหลักฐานการส่งเงินสมทบและเอกสาร
เตือนความจ�าให้กับผู้ประกันตน

 การไม่มีเงินเพียงพอเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู ้ประกันตน
ตามมาตรา 40 ขาดส่งเงินสมทบหรือส่งเงินสมทบไม่ต่อ
เนื่อง ถึงแม้ว่าผู้ประกันตนจะเลือกทางเลือกเงินสมทบที่
ตนเองสามารถจ่ายได้แล้ว และส�านกังานประกนัสงัคมเปิด
โอกาสให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เปลี่ยนทางเลือกได้ปี
ละ 1 ครั้งก็ตาม แต่เนื่องจากลักษณะอาชีพและรายได้ที่ไม่
แน่นอน ในขณะท่ีรายจ่ายต่างๆ คงที ่ท�าให้ผูป้ระกนัตนต้อง
เลือกรายจ่ายท่ีจ�าเป็นท่ีสุดก่อน นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัฌาปนกิจของหมู่บ้านและกองทนุต่างๆ ด้วย ท�าให้
มเีงนิเหลอืไม่เพยีงพอต่อการส่งเงนิสมทบของประกนัสงัคม 
มาตรา 40 ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ประกันสังคม มาตรา 
40 ไม่ตัดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน หากขาดส่งเงินสมทบ
หรือส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่อง การตัดสินใจเลือกจ่ายให้กับ
สิง่ทีจ่�าเป็นทีส่ดุโดยค�านงึถงึประโยชน์ทีค่รอบครวัจะได้รบั
มากทีส่ดุในระยะส้ันสอดคล้องกบัการศกึษาในต่างประเทศ
ที่พบว่า หัวหน้าครอบครัวจ�าเป็นต้องเลือกส่งเงินสมทบให้
กับประกันสังคมอื่นๆ ที่ให้ความคุ้มครองบุตร ภรรยา และ
เครือญาตทิีม่คีวามจ�าเป็นมากกว่า(13) ซึง่เปรยีบเสมอืนความ
รับผิดชอบทางสังคมของหัวหน้าครอบครัว
 ส�าหรับการช่วยเหลือผู ้ประกันตนนั้น ส�านักงาน
ประกนัสังคมควรเสริมสร้างความรอบรู้ทางการเงินและการ
บริหารจัดการทางการเงิน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการ
ขดัสนและควบคุมค่าใช้จ่าย(14)  ซ่ึงเป็นไปได้ว่า ผูป้ระกนัตน
บางคนทีข่าดส่งเงนิสมทบหรอืส่งเงนิสมทบไม่ต่อเนือ่งไม่ได้
มรีายได้น้อย แต่เนือ่งด้วยข้อจ�ากัดด้านความรอบรูท้างการ
เงินและการบริหารจัดการทางการเงิน ท�าให้ไม่สามารถ
จัดการค่าใช้จ่ายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศกานาที่พบว่า ผู้ประกัน
ตนทีม่ฐีานะดร้ีอยละ 65.2 ไม่ต่ออายสุมาชกิประกนัสขุภาพ
เนื่องจากไม่มีเงินต่ออายุสมาชิก(15)  ซึ่งจริงๆ แล้วเกิดจาก
ข้อจ�ากัดด้านการบริหารจัดการทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ของตนเองและครอบครัว
 การศึกษานีม้ข้ีอจ�ากดับางประการ ประการแรก ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้ให้ข้อมูล พบว่า ผู้ให้
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ข้อมูลบางคนมีอาชีพค้าขายและมลีกูค้าเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง 
ท�าให้การสัมภาษณ์ต้องหยุดชั่วคราวบ่อยครั้ง และคณะผู้
วิจัยไม่สามารถสอบถามข้อมูลเชิงลึกได้มากพอ การศึกษา
ในอนาคตควรผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย
บริบทและลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายเพื่อท�าความ
เข้าใจเฉพาะประเด็นได้ลึกมากขึ้น  ประการที่สอง ความ
เห็นของประชาชนหรือผู ้ประกันตนในสื่อออนไลน์อาจ
เป็นของผู้ประกันตนท่ีใช้สื่อออนไลน์ได้คล่อง เป็นผู้ที่เข้า
ถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของผู้ประกันตนกลุ่มอื่นๆ 
นอกจากนี้ ความเห็นส่วนใหญ่มาจากยูทูบ แต่ยังมีสื่อ
สงัคมออนไลน์อ่ืนๆ หรอืช่องทางการรบัทราบความเหน็ท่ีผู้
ประกันตนตามมาตรา 40 อาจแสดงไว้ เช่น ทวิตเตอร์ อิน
สตาแกรม ช่องทางการร้องเรียนต่างๆ หรือทางอินบ็อกซ์
ของส�านักงานประกันสังคม ประการสุดท้าย สาเหตุหลักที่
ท�าให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ขาดส่งเงินสมทบอาจมา
จากหลายสาเหตุในเวลาเดียวกัน การพัฒนาแนวทางเพื่อ
ขจัดข้อจ�ากดัและอปุสรรคต่างๆ จึงต้องค�านงึถงึสาเหตอุืน่ๆ 
ที่มีความสัมพันธ์กับทั้งระบบร่วมด้วย

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้

 จากข้อค้นพบในการศึกษานี้ ส�านักงานประกันสังคม
ควรมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
 เพิ่มการท�างานผ่านระบบออนไลน์ให้มากข้ึน เพ่ือ
ลดเอกสาร ความซ�้าซ้อน โดยพิจารณาเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ของผูป้ระกนัตนและแหล่งข้อมลูทีม่อียูจ่ากหน่วยงานอืน่ๆ 
เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือตรวจสอบสถานะการเสียชีวิตของผู้ประกันตนและ
เครือญาติที่เก่ียวข้อง ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการสุขภาพจาก
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อตรวจสอบการ
เข้ารับบริการสุขภาพของผู้ประกันตน
 พจิารณาปรบัหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการสมคัรเป็น
ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และขอรับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีที่ผู ้ประกันตนถึงแก่ความตายก่อนอายุครบหก
สิบห้าปีบริบูรณ์ โดยให้ผู้ประกันเลือกระบุบุคคลที่มีสิทธิ

เซ็นรับรองและจัดการเงินบ�าเหน็จ (ผู้จัดการเงินบ�าเหน็จ
ชราภาพ) โดยแบ่งให้แก่รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนในจ�านวนที่เท่ากัน
 ยกระดับการตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลของผู้
ประกันตนผ่านระบบโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน
ประกันสังคมในพื้นที่และสายด่วนประกันสังคม 1506 
เช่น การเพิ่มจ�านวนคู่สาย การบริการโทรสุ่มติดตามและ
สอบถามปัญหา และการเสริมสร้างศกัยภาพของเจ้าหน้าที่
ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มาติดต่อ
 เสริมสร้างความรอบรู้ทางการเงินและการบริหาร
จดัการทางการเงนิ โดยผนวกเน้ือหาสาระและตวัอย่างการ
บริหารจัดการทางการเงินท่ีดีให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์เมือ่ลงพืน้ทีไ่ปพบกบัแรงงานนอกระบบหรอื
ผู้ประกันตนในหมู่บ้าน
 สื่อสารถึงผลดีและผลเสียของการส่งเงินสมทบต่อ
เน่ืองต่อการรับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพ่ือสร้างความตระหนักถึง
ความเสีย่งในการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย โดยประสาน
และท�างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรง-
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลที่มีการด�าเนินกิจกรรมกับ
คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนเมื่อถึงก�าหนดเวลาส่งเงิน
สมทบพร้อมข้อมลูเกีย่วกบัช่องทางและวธิกีารส่งเงนิสมทบ
ซึ่งจะช่วยให้ผู ้ประกันตนที่อาจหลงลืมหรือมีเวลาจ�ากัด
สามารถส่งเงินสมทบได้ทนัเวลา เช่น ระบบการส่งข้อความ
แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ
 เพิ่มจ�านวนตู้บุญเติมตามชุมชนและปรับปรุงให้ตู้บุญ
เติมสามารถออกใบเสร็จที่มีความคงทนเพื่อเป็นหลักฐาน
การส่งเงนิสมทบและเอกสารเตอืนความจ�าให้กบัผูป้ระกนัตน
 พฒันาระบบการบรหิารจดัการ พฒันาศกัยภาพ และ
สร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายประกันสังคม มาตรา 40 ใน
การก�ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตาม
มาตรา 40 อย่างต่อเนื่อง
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ข้อยุติ

 ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ท่ีเคยขอรับประโยชน์
ทดแทนมาแล้วขาดส่งเงินสมทบหรือส่งเงินสมทบไม่ต่อ
เน่ืองมีสาเหตุมาจากข้ันตอนและเอกสารในการเบิกเงินยุ่ง
ยาก จ�านวนเงินบ�าเหน็จน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ และสิทธิ
ประโยชน์ไม่เท่าเทียมกับประกันอื่นๆ ส่วนผู้ประกันตนที่
ยังไม่เคยขอรับประโยชน์ทดแทนขาดส่งเงินสมทบหรือส่ง
เงินสมทบไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่คิดว่าตนเองจะใช้สิทธิ
เจ็บป่วยเร็วๆ นี้ ไม่ทราบถึงผลกระทบของการขาดส่งเงิน
สมทบ ไม่ทราบว่าจะต้องท�าอย่างไรหลังขาดส่งเงินสมทบ 
หลงลืมวัน ไม่สะดวกส่งเงินสมทบตามช่องทางที่มีอยู่ และ
ไม่มเีงนิส่ง ส�านกังานประกนัสงัคมควรค�านงึถึงสาเหตุเหล่า
นีแ้ละพัฒนาแนวทางลดปัญหาและอปุสรรคเพือ่ป้องกนัไม่
ให้ผลกระทบขยายวงกว้างไปสู่แรงงานนอกระบบที่ยังไม่
เข้าระบบประกันสังคมและผู้ประกันตนที่ยังไม่เคยขอรับ
ประโยชน์ทดแทน
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