
ทางเลือกของสวัสดิการสังคมส าหรับคนไทยของสวัสดิการสังคมส าหรับคนไทย: : 
ทัศนะจากประชาเสวนาทัศนะจากประชาเสวนา

สุวรรณา  ตุลยวศินพงศ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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 วัตถุประสงค์
 หลักการส าคัญของประชาเสวนา
 กระบวนการจัดประชาเสวนา
 ผลการประชาเสวนา : ทางเลือกสวัสดิการสังคม

ของคนไทย
การศึกษา แรงงาน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ 
รักษาพยาบาล ผู้ด้อยโอกาส

 ผลจากแบบสอบถาม

เค้าโครงการน าเสนอ
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1. วัตถุประสงค์

• ประชาเสวนา (Citizen Dialogue) หรือ Deliberative Poll :
กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตอ่
นโยบายส่วนรวมที่จะมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญใ่นสังคม

• หลักการส าคัญของประชาเสวนา : การแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนภายใต้สภาวการณ์ที่
– ต้องมีการให้ “ข้อเท็จจริง” ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเสวนา 

– ให้เวลาประชาชนได้ “ไตร่ตรอง” กลั่นกรองความคิดและแลกเปลี่ยน
ความเห็นในกลุ่มตัวแทนประชาชนด้วยกัน 

– ความคิดเห็นจากประชาชนสามารถมีความเห็นที่แตกต่างกันได้ ไม่
จ าเป็นต้องหาฉันทามติ
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1. วัตถุประสงค์ (ต่อ)

• การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม จ าเป็นต้อง
พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย
– จัดท างานวิจัยทางเลือกสวัสดิการส าหรับคนไทย

– การเสาะหาระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับคนไทย ผ่าน
กระบวนการประชาเสวนา

• ข้อดี กระบวนการประชาเสวนาช่วยให้ผู้ที่มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน สามารถ “เปดิใจ” รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย 
ลดความขัดแย้ง และร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ในประเด็นเชิงนโยบายได้
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22. . ขั้นตอนส าคัญของกระบวนการจัดท าประชาเสวนาขั้นตอนส าคัญของกระบวนการจัดท าประชาเสวนา

• ที่มาของตัวแทนประชาชน : ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ/
ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ แต่เป็นประชาชนธรรมดาที่ถูกสุ่ม
เลือก เพื่อให้แสดงความคิดเห็นได้อิสระ ไม่ bias 

• มีการให้ข้อมูลสถานการณ์ข้อเท็จจริงและทางเลือกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นเชิงนโยบายที่จะเสวนากันให้แก่ตัวแทน
ประชาชน

• ให้เวลาในการคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผู้อ านวย
ความสะดวก (facilitator) ท าหน้าที่ดูแลให้ประชาชนทุกคนได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเทา่เทียมกัน
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33. . กระบวนการจัดประชาเสวนากระบวนการจัดประชาเสวนา

• องค์กรภาคี
– สสส. สนับสนุนงบประมาณ 

– คณะผู้วิจัยจาก ABAC Poll ด าเนินการสุ่มตัวอย่างและเชิญ
ประชาชนเข้าร่วมการเสวนา 

– ดร.เจิมศักดิ์ ป่ินทอง คุณกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร และคณะ
วิทยากรกระบวนการ ทั้งจากส านักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) และแกนน าจากสมัชชาสุขภาพพื้นที่  
ผู้ด าเนินกระบวนการ

– TDRI ท าข้อมูลและประมวลผล
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• การคัดเลือกจังหวัด
– เลือก 14 จังหวัดให้กระจายตามเขตเลือกตั้งในทุกภาคทั่วประเทศ 
– เลือกจังหวัดที่มีเครือข่ายองค์กร เช่น นักพัฒนาสังคม นักวิชาการ 
ประชาสังคม ในจังหวัดนั้นที่สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ ประชา
เสวนา รวมถึงน าผลที่ได้ไปขยายผลต่อในจังหวัดได้  

– ด าเนินการแล้ว 7 จังหวัด (ระยอง ก าแพงเพชร กาญจนบุรี ชุมพร สุรินทร์ 
น่าน หนองคาย ) ระหว่างตุลาคม-พฤศจิกายน 2552 

• การสรรหาตัวแทนประชาชน
– สุ่มตัวอย่าง 50 คนต่อจังหวัด อิงกับสัดส่วนประชากรตาม เพศ อายุ   
(18-70 ปี) การศึกษา อาชีพ กระจายตามสัดส่วนจริงในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน + คนพิการ อย่างน้อย 1 คนต่อจังหวัด

– ทุกคนเต็มใจเข้าร่วมการเสวนาและอยู่ร่วมเสวนาได้ตลอดวัน

33. . กระบวนการจัดประชาเสวนา กระบวนการจัดประชาเสวนา ((ต่อต่อ))
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33. . กระบวนการจัดประชาเสวนา กระบวนการจัดประชาเสวนา ((ต่อต่อ))

• คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา
ตารางที่ 1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา จ าแนกตามจังหวัดและเพศ

จังหวัด

จ านวน (คน)

ชาย หญิง รวม

กาญจนบุรี 24 26 50

ก าแพงเพชร 31 26 57

น่าน 24 23 47

ระยอง 29 26 55

สุรินทร์ 27 29 56

หนองคาย 23 26 49

ชุมพร 22 25 47

รวม 180 181 361

ร้อยละ 49.9 51.1 100.0
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คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา ((ต่อต่อ))

10.0

7.5

9.1

10.8

11.1

13.3

8.3

13.0

7.2

9.7

0 2 4 6 8 10 12 14

61 ปีขึน้ไป

56-60 ปี

51-55 ปี

46-50 ปี

41-45 ปี

36-40 ปี

31-35 ปี

26-30 ปี

21-25 ปี

15-20 ปี

%

ภาพที่ 2 จ านวนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา จ าแนกตามอายุ
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คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา ((ต่อต่อ))

ภาพที่ 3 จ านวนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา จ าแนกตามจังหวัดและระดับการศึกษา

0.6

44.9

11.9

20.5

11.4

10

0.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ไม่ได้เรยีนหนังสือ

ประถม

มัธยมต้น

มัธยม.ปลาย

อาชีวะ (ปวช.-ปวส.)

ปรญิญาตรี

สูงกว่า ปรญิญาตรี

%
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คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา ((ต่อต่อ))

ภาพที่ 4 จ านวนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา จ าแนกตามจังหวัดและเขตที่พักอาศัย

เทศบาล

32%

นอกเทศบาล

66%

ไม่ตอบ

2%
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คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา ((ต่อต่อ))

ภาพที่ 5 จ านวนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา จ าแนกตามจังหวัดและอาชีพ

41

11

2

11

17

3

1

6

2

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

เกษตรกร

ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป/คนงาน/แม่บ้านท าความสะอาด

รับงานมาท าที่บ้าน

พนักงาน/ลูกจ้าง บริษทัเอกชน

ประกอบธุรกิจส่วนตวั เช่น คา้ขาย ธุรกิจบริการ

อุตสาหกรรม

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ

ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/ผู้ทรงคณุวุฒิ

นักเรียน/นักศกึษา 

ไม่ไดท้ างาน / ว่างงาน

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษยีณอายุ

%
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คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา ((ต่อต่อ))

ภาพที่ 6 จ านวนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของครัวเรือน

23.0

35.5

13.3

8.9

6.6

5.0

1.4

3.0

0.0

1.1

2.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

น้อยกว่า 5,000 บาท

5,000-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

20,001-25,000 บาท

25,001-30,000 บาท

30,001-35,000 บาท

35,001-40,000 บาท

40,001-45,000 บาท

45,001-50,000 บาท

มากกว่า 50,000 บาท

%

จ านวนคนในครัวเรือน
เฉลี่ย 5 คน
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คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา ((ต่อต่อ))

ภาพที่ 7 ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชาเสวนา จ าแนกตามประเภทการจ่ายภาษี

  ภาษรีายได้

25%

  ภาษกีารค้า

ขายหรือท า

ธรุกิจ

19%

  ภาษป้ีาย 

หรือภาษี

โรงเรือนและ

ที่ดิน

40%

  ไม่ต้องเสีย

ภาษี

16%
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คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา ((ต่อต่อ))

• จากการสัมภาษณ์โดยวิทยากรใน
เวทีก่อนเริ่มเสวนา พบว่า
– ผู้เข้าร่วมเสวนาเหล่านี้เป็น

ประชาชนคนสามัญธรรมดา ที่ไม่
เคยรู้จักกันมาก่อน 

– ส่วนใหญ่ไม่เคยมาประชุม หลายคน
ไม่เคยแม้แต่เดินทางมาร่วมงานที่
จัดในโรงแรม 

– หลายคนไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหน
ไกลจากบ้าน จนท าให้ต้องมีลูกหรือ
ญาติพี่น้อง เป็นผู้ติดตามมาเป็น
เพ่ือนด้วย
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• การตอบแบบสอบถาม
– ก่อน-หลัง  เก็บข้อมูลความคิดเห็นที่เป็นพื้นฐานความคิดดั้งเดิมของ
ตัวแทนประชาชน เปรียบเทียบหลังผ่านกระบวนการประชาเสวนา

33. . กระบวนการจัดประชาเสวนา กระบวนการจัดประชาเสวนา ((ต่อต่อ))

•มีเจ้าหน้าที่อ านวย
ความสะดวกช่วย
อ่านหรือเขียนให้
ตัวแทนประชาชนที่
อ่านหรือเขียนไม่
ถนัด
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• การให้ข้อเท็จจริงสถานการณ์สวัสดิการของคนไทยในปัจจุบัน
– การจัดท าข้อมูลเชิงวิชาการ ได้ค านึงการสื่อสารที่ใช้ภาษาเรียบง่าย  หลีกเลี่ยงตัว

เลขที่ซับซ้อน 

– จัดท าในรูปวิดีทัศน์ความยาวประมาณ 15 นาที เพื่อฉายให้ตัวแทนประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการของคนไทยในปัจจบุัน

33. . กระบวนการจัดประชาเสวนา กระบวนการจัดประชาเสวนา ((ต่อต่อ))



18

• ให้ข้อมูลตัวอย่างทางเลือกสวัสดิการสังคม 3 รูปแบบที่
ประเทศต่างๆ ใช้ด าเนินการจัดสวัสดกิารให้ประชาชน
อยู่ในปัจจุบัน

(1) ระบบสวัสดกิารแบบรัฐจัดสวัสดิการให้ประชาชน
แบบถ้วนหน้า 

(2) ระบบสวัสดกิารที่รัฐจัดสวัสดิการให้เฉพาะคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส 

(3) ระบบสวัสดกิารตามกลุ่มอาชีพ 

33. . กระบวนการจัดประชาเสวนา กระบวนการจัดประชาเสวนา ((ต่อต่อ))
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• ฉายวิดีทัศน์ทางเลือกสวัสดิการ 3 แบบ พร้อมแจกแจง            
ข้อดี-ข้อด้อยของแต่ละรปูแบบในลักษณะ role play

33. . กระบวนการจัดประชาเสวนา กระบวนการจัดประชาเสวนา ((ต่อต่อ))
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กติกาในการเสวนา กติกาในการเสวนา : : เลือกวิธีไหนเลือกวิธีไหน

การถกเถียง (โต้แย้ง เอาชนะ)
เชื่อว่ามีค าตอบที่ถูกอย่างเดียว 

      (และฉันมีค าตอบอย่างนั้น) 

พร้อมรบ : พยายามพิสูจน์ว่าคน

     อื่นผิด

การเอาชนะกัน

ฟังเพื่อจะหาช่องโหว่หรือ

     ข้อบกพร่อง

ปกป้องสมมุติฐานของเรา

จับผิดมุมมองของฝ่ายอื่น

แสวงหาจุดอ่อนและข้อบกพร่องใน

    จุดยืนของฝ่ายอื่น

แสวงหาทางออกที่ตอบสนองจุดยืน

    ของเรา

การสานเสวนา (ปรึกษาหารือ)

เชื่อว่าคนอื่นก็มีบางส่วนของค าตอบ

พร้อมร่วมมือ: พยายามหาความเข้าใจ

     ร่วมกัน

พูดคุยเพื่อพิจารณาหาสิ่งทีร่่วมกัน

ฟังเพื่อที่จะท าความเข้าใจ

หยิบยกสมมุติฐานของเราขึ้นเพื่อรบัการ

    ตรวจสอบและอภปิราย

ตรวจสอบมมุมองของทุกๆ ฝ่าย

ยอมรับความคิดของคนอื่น เพื่อน ามา

     ปรับปรุงความคดิของตน

แสวงหาจุดแข็งและคุณค่าในจุดยืนของ

    ฝ่ายอื่น

ค้นพบโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ 

     ที่หลากหลาย
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• เริ่มกระบวนการเสวนา

– แบ่งตัวแทนประชาชนให้เข้าเสวนาในกลุ่มย่อย 4 กลุ่มๆ ละประมาณ 12-13 คน

– มี facilitator ดูแลให้ทกุคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเท่าเทียมกัน

33. . กระบวนการจัดประชาเสวนา กระบวนการจัดประชาเสวนา ((ต่อต่อ))
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• ข้อสังเกตุบรรยากาศการเสวนาในกลุ่มย่อย
– การที่จ านวนคนในแต่ละกลุ่มมีไม่มากนัก ท าให้ทกุคนมีโอกาสแสดงความเห็น

ถ้วนหน้า โดยในระยะเริ่มต้นประมาณไม่เกิน 15 นาทีแรก กลุ่มตัวแทนประชาชน
ที่เป็นหญิง วัยรุ่น หรือผู้สูงอายุ อาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็น แต่หลังจาก
วิทยากรกระบวนการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในวงเสวนาก็เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น 

– เร่ืองของสวัสดิการด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล แรงงานและการว่างงาน 
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เป็นเรื่องใกล้ตัว และประชาชนทุกคนจึงสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพราะต่างมีประสบการณ์ตรงในชีวิตประจ าวัน
เกี่ยวกับปัญหาในด้านต่างๆ อยู่แล้ว 

– ประชาชนค่อนข้างพอใจมากท่ีไดม้ีโอกาสสะท้อนปัญหาที่เขาพบเจอในท้องถิ่น 
ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข 

33. . กระบวนการจัดประชาเสวนา กระบวนการจัดประชาเสวนา ((ต่อต่อ))
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ประเด็นเสวนา 
– อยากเห็นการจัดสวัสดิการส าหรับคนไทยใน 10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร 

– ใครควรจะเป็นผู้จัดสวัสดิการให้ประชาชน

– ที่มาของงบประมาณในการจัดสวัสดิการมาจากไหน

33. . กระบวนการจัดประชาเสวนา กระบวนการจัดประชาเสวนา ((ต่อต่อ))
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4. ผลการประชาเสวนา : สวัสดิการสังคมของคนไทย
ใน 10 ปีข้างหน้า

4.1 สวัสดิการที่ต้องการ

4.1.1 สวัสดิการด้านการศึกษา  
ก. ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย

– เห็นสอดคล้องกัน รัฐควรจัดการศกึษาข้ันพื้นฐานตั้งแต่
ระดับอนุบาลถึงมัธยมศกึษาตอนปลายให้ประชาชนทุกคน 
เพราะ
• คนไทยครอบครัวใหญ่ มีลูกมาก พ่อแม่ก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบ

มาใช้เพื่อการศึกษา กยศ.ก็ให้กู้ได้แต่มหาวิทยาลัยลัย

• เด็กเล็กจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าเด็กโต เช่น ค่าเสื้อผ้า ค่าเครื่อง
นอน ชุดกีฬา ค่าบ ารุงโรงเรียน  แพงกว่าค่าเทอม
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44..11..1 1 สวัสดิการด้านการศึกษาสวัสดิการด้านการศึกษา ((ต่อต่อ))

การจัดสวัสดกิารให้นกัเรียนในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา

– อยากให้ฟรีจริงๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าเรียนพเิศษ ค่า
กิจกรรมพเิศษ ค่าสอนภาษา 

– แต่ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็ยังมีความตอ้งการที่แตกต่างกัน คือ

• จัดให้มีกองทุนให้กู้ยืมส าหรับคา่ใช้จ่ายในสว่นกิจกรรมเสริม เช่น การเรียน
คอมพิวเตอร์ ทศันศึกษา โดยกองทุนดังกล่าวอาจจัดตั้งโดยโรงเรียนส่งเสริม
ให้เดก็มีการออมเงิน หรือมีการจัดตั้งกองทุนภายในชุมชน

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางอย่าง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ค่าเสื้อผา้ ให้ประชาชน
รับผิดชอบจ่ายกันเเอง เพราะรฐัจัดให้ก็ไม่ชอบ ชอบไปตัดไปเลือกซื้อเอง

• ควรจัดให้มีค่าเดินทางหรือสวสัดิการรถรับส่งฟรีส าหรับนักเรยีนใน
ระดับประถมและมัธยม  เพื่อความปลอดภัยและกันหนีเที่ยว
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ข. การศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีความเห็นแตกต่างกัน

1. ให้เรียนระดับอุดมศึกษาฟรีทุกคน
- ไม่ว่าจะเป็นคนจน คนรวย ก็มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงอย่าง

เท่าเทียมกัน ถ้าให้เรียนฟรีเฉพาะคนจน เกรงว่าคนมีเส้นสาย
เท่านั้นได้เรียนฟรี

- ปัจจุบันอัตราการเรียนต่อลดลงมากหลังจากจบมัธยมปลาย แต่
ตลาดแรงงานไม่อยากจ้างคนจบแค่ระดับมัธยม

- อีก 10 ปีข้างหน้าคนจบปริญญาตรีจะกลายเป็นการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน เพราะปัจจุบันคนเรียนต่อปริญญาโทกันมาก

- ให้ฟรีเฉพาะค่าเล่าเรยีน ถ้ารวมค่าใชจ้่ายทุกอย่างจะเป็นภาระ
ภาษีสูงเกินไป

44..11..1 1 สวัสดิการด้านการศึกษาสวัสดิการด้านการศึกษา ((ต่อต่อ))
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2. ให้เรียนระดับอุดมศึกษาฟรีเฉพาะนักเรียนยากจน/ด้อยโอกาส
 การศึกษาในระดับนี้ค่าใช้จ่ายสูง รฐัไม่ควรต้องเป็นภาระ
มากด้วยการช่วยคนทุกคน

• แต่ยังมีการแตกประเด็นออกเป็นการให้ทุนการศึกษากับการ
ให้เงินกู้ยืมเงินเรียน

– ให้ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้เฉพาะนักเรียน
ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ส่วนประชาชนทั่วไปให้มีกองทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

– ควรให้คนจน และคนชั้นกลางกู้ยืมกองทุนส าหรับค่าเล่าเรียน 
เพราะจะท าให้ผู้กู้มีมานะต้ังใจเรียน เอาเงินมาคืน ส่วนคนชั้นกลาง 
เสียภาษีมากที่สุดของประเทศ ก็ควรจะได้สิทธิ์กู้ยืมเรียนด้วย

44..11..1 1 สวัสดิการด้านการศึกษาสวัสดิการด้านการศึกษา ((ต่อต่อ))
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3.ให้เรียนระดับอุดมศึกษาฟรีเฉพาะคนเรียนดีฟรีค่าเทอม หรือ
ให้เป็นทุนการศึกษาเฉพาะกับคนเรียนดี โดยพิจารณาจาก
เกรด
- ระดับผลการเรียน/สมอง แต่ละคนไม่เหมือนกัน ควรคัดเด็กที่มีหัว

เรียนไหวด้วย เพราะถ้าเรียนไปครึ่งๆ กลางๆ ไม่จบ ก็เสีย
งบประมาณเปล่า

- การให้กู้ กยศ. ควรมีการพิจารณาเกรดเฉลี่ยด้วย เพราะถ้ากู้มาแล้ว 
แต่เรียนไม่ไหวก็คงไม่สามารถหาเงินใช้คืนได้

- หลักเกณฑ์ ถ้าเรียนดี รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนตวัให้ 100% 
แต่ถ้าเรียนไม่ดี รัฐออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ 60% ประชาชน
ออกเอง 40%

44..11..1 1 สวัสดิการด้านการศึกษาสวัสดิการด้านการศึกษา ((ต่อต่อ))
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4. ให้เรียนระดับอุดมศึกษาฟรีเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน เช่น แพทย์ 
พยาบาล เปน็ต้น ไม่ใช่ทุกสาขาวิชา

5. ไม่เห็นด้วยที่จะให้รัฐส่งเรียนถึงระดับปริญญาตรี   
- ปัจจุบันเด็กที่เรียนจบปริญญาตรีมา ไม่มีงานรองรับ และตอนนี้ตก

งานจ านวนมาก

- ตอนนี้รัฐก็มีหนี้สินจ านวนมากอยู่แล้ว ถ้าให้เรียนฟรีถึงระดับ
ปริญญาตรี รัฐจะต้องไปกู้ยืมเงินต่างประเทศมา ภาระนั้นจะ
ย้อนกลับมาตกที่ประชาชนเป็นภาษีของประชาชน

- มี กยศ. ซึ่งให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาอยู่แล้ว ถ้าเป็นคนจนหรือผู้ที่
ต้องการเรียนระดับสูงกว่า ม.6 ควรใช้เงินกู้ยืมจาก กยศ.มากกว่า

44..11..1 1 สวัสดิการด้านการศึกษาสวัสดิการด้านการศึกษา ((ต่อต่อ))
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• ตัวแทนประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเปน็สวัสดิการที่ควรจัดให้
ทุกคน

ก. สวัสดิการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ให้รัฐช่วยในการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอาชีพ และหางาน

ให้กับคนจบใหม่ คนตกงาน ว่าควรเปน็การจัดสวสัดิการให้
ทุกคน

– เวลาการฝึกอบรม ควรเลือกอบรมในช่วงวัน-เวลาที่ผู้เข้าอบรม
สะดวก  ไม่ใช่เวลาราชการ

– ให้ท้องถิ่นประสานงานกับรัฐเพื่อให้จัดหลักสูตรสอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในท้องถิ่น

44..11..2 2 สวัสดิการด้านแรงงานสวัสดิการด้านแรงงาน



31

ข. สวัสดิการด้านการคุ้มครองแรงงาน
• ระบบประกันสังคมในปัจจุบันรองรับการว่างงาน การเจ็บป่วยได้ดี

พอสมควร แต่ในกรณี “ประกันตนเอง” จะต้องจ่ายเงินเองทั้งหมด 
อยากให้รัฐเข้ามาช่วยสมทบเงินประกันให้ครึ่งหน่ึงทดแทนในส่วน
ที่นายจ้างจ่ายให้ และแรงงานจ่ายเองครึ่งหนึ่ง

• รัฐช่วยดูแลมาตรฐานการท างานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจ้าง

• จัดระบบสวัสดิการให้แก่แรงงานครอบคลุมความปลอดภัยด้วย
• ให้มีการคุ้มครองแรงงานไทย และควบคุม ดูแลการใช้แรงงานต่าง

ด้าวอย่างเข้มงวด (กาญจนบุรี ชุมพร หนองคาย)

44..11..2 2 สวัสดิการด้านแรงงาน สวัสดิการด้านแรงงาน ((ต่อต่อ))
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ค. สวัสดิการด้านการการรวมกลุ่มของแรงงาน
• ส่งเสริมให้มกีารจัดตั้งสหภาพแรงงานตามกลุ่มอาชีพ เพื่อคุ้มครอง

แรงงานทั้งใน-นอกระบบ เช่น พวกค้าขาย อาชีพอิสระ แรงงานใน
ภาคเกษตร กลุ่มอาชีพเหล่านี้ควรมกีารรวมกลุ่มกันและเข้าสูใ่น
ระบบ อาจมีการลดหย่อนภาษีให้นายจ้าง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
ลูกจ้างนอกระบบเข้าในระบบมากข้ึน

• อยากให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกร เปลี่ยน “กระทรวงเกษตร
และสหกรณ”์ ให้เป็น “กระทรวงสวัสดิการเพื่อเกษตรกร” จัดท า
สวัสดิการ เชน่ ส่งเสริมทกัษะและอาชีพเสริมในช่วงนอกฤดูกาล
เพาะปลูก  การดูแลด้านราคาและการส่งเสริมการตลาด

44..11..2 2 สวัสดิการด้านแรงงาน สวัสดิการด้านแรงงาน ((ต่อต่อ))
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ง. สวัสดิการด้านการสร้างงานและจัดหางานให้แรงงาน
• เด็กจบใหม่ รัฐควรรับเอาเข้าไปฝึกงานในหน่วยงานของรัฐ เพื่อจะ

ได้มีประสบการณ์ เพราะตลาดมักชอบเกี่ยงงอนแรงงานจบใหม่ว่า
ไม่มีประสบการณ์ 

• ให้สถานศึกษาดูตลาดแรงงานด้วย เพื่อจะได้ผลิตบัณฑติให้ตรง
ตามความต้องการของตลาด

• ผู้ว่างงานเข้าไม่ถึงข้อมูลการหางาน อยากให้มีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ทุกช่องทาง เช่น ในการประชุม
ผู้ใหญ่บ้าน หรือประกาศออกเสียงตามสาย

• สร้างงานในชนบท เน้นการใช้วัสดุท้องถิ่น และจัดหาตลาดให้

44..11..2 2 สวัสดิการด้านแรงงาน สวัสดิการด้านแรงงาน ((ต่อต่อ))
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• ตัวแทนประชาชนเห็นสอดคล้องกันว่าสวัสดิการเพื่อผู้ว่างงาน
นี้ให้กับทุกคนที่ว่างงาน

• ในกรณีเกิดการว่างงาน ให้ชดเชยรายได้ให้กับผู้วา่งงานใน
กรณีถูกเลิกจ้างเป็นเวลา 3 เดือน โดยมีเกณฑ์การชดเชยให้
คนว่างงานทีม่ีรายงานว่าได้พยายามไปสมัครงานแล้ว ถ้า 3 
เดือนแล้วยังหางานไม่ได้ ให้รัฐช่วยหางานให้ด้วย ทั้งผู้ถูกเลกิ
จ้างและนักศึกษาจบใหม่ทุกคน

• จ านวนเงินที่ชดเชยควรจะเป็นเท่าไร ยังมีความเห็นแตกต่าง
กัน (30-50% ของเงินเดือนเดิม มีเพดาน)

44..11..33  สวัสดิการเพ่ือผู้ว่างงานสวัสดิการเพ่ือผู้ว่างงาน
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• ต้องนิยาม “ผู้ว่างงาน” ที่เข้าข่ายได้รับสวัสดิการให้ชัดเจน  
ตรวจสอบว่าว่างงานจริงหรือสมัครใจว่างงาน โดยเฉพาะการ
ว่างงาน เพราะเลือกงานเกินไป รัฐไม่ควรให้เงินชดเชย เสนอ
ว่าต้องมีการวางกฎระเบียบการพิจารณาที่ร่างขึ้นโดยองค์กร
ชุมชน ต้องมีการส ารวจผู้ว่างงานก่อน รวมถึงมีระเบียบการ
ตรวจสอบที่ดีจากชุมชนด้วย

• มีระบบการประกันตนให้ เกษตรกร ผู้รับจ้างนอกระบบ 
แรงงานเหมาช่วง พวก sub-contact ส าหรับกลุ่มคนด้อย
โอกาสที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม รัฐควรให้การชว่ยเหลือ

44..11..33  สวัสดิการเพื่อผู้ว่างงาน สวัสดิการเพื่อผู้ว่างงาน ((ต่อต่อ))
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ก. เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ -- มีความเห็นแตกต่างกัน
• จ่ายเบี้ยยังชีพเฉพาะคนยากจนหรือไม่มีคนดูแล จะได้

จ่ายให้ได้มากกว่า 500 บาทต่อเดือน ส่วนการคัดเลือกให้
มีการพิจารณาและตรวจสอบจากชุมชน และ อบต.

• จ่ายเบี้ยบ านาญให้ผู้สูงอายุทุกคน  เพราะทุกคนมีสิทธิม์ี
เสียงเท่าเทียมกัน คนรวยก็จ่ายภาษี บางคนรวย แต่ลูก
ไม่เลี้ยงก็มี เพราะฉะนั้นให้ถ้วนหน้าเลยดีกว่า แต่ให้มาก-
น้อยตามสภาพ

44..11..44  สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ
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ข.ก าหนดเกณฑ์ของผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ
• ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านเห็นว่า ในอนาคตผู้สูงอายุในประเทศไทย

จะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  จึงควรจ่ายเบี้ยให้คนอายุ 65 ปีขึ้นไป
ค. มาตรการเสริมอื่นๆ
• ส่งเสริมความรักในครอบครัว สนับสนุนให้ผู้ที่จบการศึกษาท างาน

อยู่ในท้องถิ่นของตน เพื่อผู้สูงอายุจะได้ไม่ถูกทอดทิ้ง
• มีกิจกรรมกลุ่มในผู้สูงอายุ เพื่อลดความเครียด รกัษาสุขภาพ และ 

ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ตนมีอยู่
• จัดหางานเบาๆ ที่เหมาะสมกับวัย เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุที่

ยังท างานไหว และจัดหาตลาดให้ดว้ย
• จัดให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด เหมือนบ้านบางแค 

44..11..44  สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ((ต่อต่อ))
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• ให้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีในโรงพยาบาลของรัฐให้กับ
ประชาชนทุกคน เพราะควรเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่า
เทียมกัน 

• ให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกสถานพยาบาลของรัฐ แบบ“บัตร
เดียวทั่วไทย”

• ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐในกรณีป่วยเป็นโรคร้ายแรง ต้อง
เสียค่ารักษาพยาบาลสูง  ให้ผู้ป่วยจ่ายส่วนหนึ่งและรัฐจ่ายสมทบ 
คนยากจนก็ต้องผ่านการรับรองฐานะยากจนจากคณะกรรมการ
ชุมชน ส่วนผู้มีรายได้สูงจะไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนก็ไปได้

44..11..55  สวัสดิการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาล
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• ให้รัฐควบคุมการบริการใหม้ีความเสมอภาคและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(ขรก. / ประกนัสังคม/ บัตรทอง) โรงพยาบาลของรัฐควรมีอุปกรณ์
เครือ่งมือ และมีคุณภาพใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเอกชน

• ปัจจุบันแพทย์และเจ้าหน้าที่ สธ. ไมเ่พียงพอ
– ให้จัดหาแพทย์เพิ่มเติมในโรงพยาบาลจังหวัดและส่วนท้องถิ่น 
– ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลระดับต าบลและอ าเภอ เพื่อ

เป็นการลดการใช้บริการของโรงพยาบาลในอ าเภอเมอืง 
– ให้รัฐสนับสนุนบทบาทหมอชาวบ้าน และจัดอบรมให้ อสม. สามารถ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– พัฒนาแพทยแ์ผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และให้ใช้สิทธิ์เบิกค่า

รักษาพยาบาลได้

44..11..55  สวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการรักษาพยาบาล ((ต่อต่อ))
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• แบ่งประเภทการให้ความช่วยเหลือส าหรับคนพิการเป็น 3 กลุ่ม 
1) คนพิการที่มีญาติให้ความช่วยเหลือได้ 
2) คนพิการพอท างานได้ 
3) คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

• ส าหรับ 2 กลุ่มแรก ดูแลเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัย ฝึกอาชีพและหางานใน
ชุมชนให้ท า รวมถึงหาตลาดให้ด้วย 

• ส่วนกลุ่มที่ 3 เพิ่มเบี้ยเลี้ยง จัดหาที่พักอาศัยให้เหมาะสม ดูแลรักษาสุขภาพ 
บ าบัดฟื้นฟู

• ให้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก (รถเข็น หูฟัง เตียงถุงลมส าหรับคนป่วยเป็น
อัมพาต อวัยวะเทียม) รัฐออกกฎบังคับว่าต้องมีทางลาด เสียงในลิฟท์ และ
ห้องน้ าให้คนพิการตามปั๊มน้ ามัน โรงแรม หน่วยงานราชการ ฯลฯ

44..11..66  สวัสดิการส าหรับผู้ด้อยโอกาส สวัสดิการส าหรับผู้ด้อยโอกาส 
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• ศูนย์สงเคราะห์ฟื้นฟูวิชาชีพคนพิการ มีกระจุกอยู่เฉพาะในเมือง แต่ใน
ชุมชนที่ไกลๆ ไม่มี อยากให้รัฐเพิ่มศูนย์ฯให้ทั่วถึงชนบทด้วย

• ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กก าพร้า คนพิการระดับต าบล เพื่อจัด
กิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

• ให้รัฐบาลจัดสวัสดิการด้านการศึกษาเป็นพิเศษแก่คนพิการ เช่น กรณี
เรียนฟรีส าหรับคนตาบอด มีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม เช่น มีการ
บันทึกเสียงต าราต่างๆ ที่ใช้ประกอบการเรียน

• กรณีพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆ ให้ชุมชนจัดท าศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก พ่อแม่จะได้ไป
ท างานได้ 

• อยากให้เด็กที่มีพ่อหรือแม่คนเดียวมีโอกาสได้เรียนและมีทุนการศึกษา
ให้เรียนฟรีตลอด ก าหนดเกณฑ์ว่า ถ้าเรียนดี ให้ทุน 100% พอเรียนจบ
ท างานได้ ใช้ทุนคืน 50% แต่ถ้าเรียนไม่จบ ต้องใช้ทุนคือ 100%

44..11..66  สวัสดิการส าหรับผู้ด้อยโอกาส สวัสดิการส าหรับผู้ด้อยโอกาส ((ต่อต่อ))
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4.2.1 บทบาทของรัฐ
 วางนโยบายและสนับสนนุงบประมาณส่งมาให้ท้องถิ่น
 วางหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ลดผู้ว่างงานลงหลังเรียนจบ
 การพัฒนาทักษะแรงงาน ควรเป็นบทบาทของกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน รวมถึงสถานศึกษาแก้ไขเป็นหลัก
 ให้รัฐบาลร่วมกับผู้ประกอบการจัดหางานรองรับ
 รัฐจัดสรรงบประมาณให้กู้ยืม 3-5 เดือนแก่ผู้ตกงานในระหว่างหา

งานท าเช่นเดียวกับการกู้ยืมของกลุ่มนักศึกษา โดยเป็นเงินกู้ปลอด
ดอกเบี้ยเพื่อการยังชีพ หรือต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวหรือ
อาชีพเสริม  เมื่อมีงานท าแล้วจึงจ่ายคืนเงินกู้ 

44..2 2 ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
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 รัฐควรมีแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มการจ้างงานมากกว่าจะให้เงินช่วยเหลือคน
ว่างงาน โดยส่งเสริมการลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ต้องเป็น
โรงงานสะอาดและปลอดภัย ซึ่งจะดีมากถ้ามีการผนวกกับภูมิปัญญา
พื้นบ้าน

 รัฐ (สธ. รพ. ) ก าหนดมาตรฐานและการบริการที่เท่าเทียมกันในทุก
สถานพยาบาล

 ให้พัฒนาสังคมจังหวัดร่วมกับ อปท. ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้
พิการตามความถนัด หางานที่เหมาะสมให้ผู้พิการที่ยังพอท างานได้ จะ
ได้พึ่งตนเอง

 ให้ก.พัฒนาสังคมโอนเงินเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส) ผ่าน
เทศบาลและ อบต. ส่วน สธ. ฝึกบุคลากรเช่น ให้    อสม.ดูแลเร่ือง
สุขภาพให้คนพิการ ร่วมกับชุมชนและอาสาสมัคร (คนว่างงานใน
ชุมชน) ช่วยดูแลจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน

44..2 2 ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ((ต่อต่อ))



44

4.2.2 บทบาทของท้องถิ่น
 รู้ความต้องการของชุมชนดีกว่าและสามารถติดตามประเมินผลได้

อย่างใกล้ชิด ท้องถิ่นต้องก าหนดรายละเอียดเสนอรัฐบาลกลางเพื่อจะ
ได้สนับสนุนได้ถูกต้อง

 แกนน าชุมชนต้องประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการต่างๆ ให้ทั่วถึง จัดให้มี
ศูนย์ประสานงานรับเรื่องการว่างงาน-รับสมคัรงานประจ าทุกอ าเภอ
และอบต.

 ท้องถิ่นจัดหาหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับชาวบ้านให้เหมาะสมกับ
คนในพื้นที่ หน่วยงานในท้องถิ่นเช่น อบต. เทศบาล ต้องจ้างคนใน
ท้องถิ่นให้เข้ามาท างาน ออกโครงการต่างๆ เพื่อสร้างงานในท้องถิ่น 
หรืออบรมอาชีพ เช่น จ้างงานหรือฝึกฝีมือการท าอิฐซีแพค ผสมปูน ท า
ถนน

44..2 2 ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ((ต่อต่อ))
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 การให้ความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หรือชดเชย
เงินให้ผู้ว่างงาน ให้ชุมชนตั้งกรรมการที่ประกอบด้วยผู้น าท้องถิ่นและ
ชาวบ้านเพื่อพิจารณา

 ขึ้นทะเบียนเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ตรวจสอบว่าใครต้องการ
ความช่วยเหลืออะไรบ้าง

 ท้องถิ่นมีการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ฝึกอบรมให้กับคนใน
ครอบครัว อสม.ในพื้นที่ให้มีอาสาสมัครไปดูแล โดยมีค่าตอบแทนให้

 ส่งเสริมกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ เช่น การออกก าลังกาย 

 จัดให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในท้องถิ่นออกตรวจสุขภาพและ
แนะน าการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตามชุมชนต่างๆ

44..2 2 ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ((ต่อต่อ))
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 ท้องถิ่นส่งเสริมการออกก าลังกายสม่ าเสมอ จะได้ไม่ป่วย
ง่าย มีศูนย์สุขภาพชุมชน ส่งเสริมให้ดูแลสุขภาพตัวเอง 
“สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน” 

 อสม. ควรมีจิตอาสาเข้าเยี่ยมพื้นที่ ให้ความรู้ประชาชน
รู้จักป้องกัน

 ชุมชนเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพมากขึ้น เช่น ให้มีเขตปลอด
เหล้า บุหรี่

 สนับสนุนให้คนในชุมชนเรียนเป็นแพทย์ พยาบาล ให้คน
ในพื้นที่ท างานในพื้นที่เพื่อลดปัญหาขาดแคลนแพทย์ 
อปท.คัดเลือกและให้ทุนการศึกษา

44..2 2 ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ((ต่อต่อ))
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 ภาษี : ประชาชนยินดีจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น ที่ส าคัญคอืเก็บภาษีเพิ่ม
แล้วต้องมีหลักประกันว่าจะได้สวัสดิการที่มีคุณภาพ
 การเก็บภาษีควรจะแบ่งตามกลุ่มอาชีพ  เกษตรกร/ผู้มีรายได้ไม่

แน่นอนจะให้เสียภาษีอย่างไร

 อยากให้เสียภาษีตามสัดส่วนรายได้ คนรวยเสียภาษีมากกว่าคนจน 
รัฐต้องแก้ปัญหาการเลี่ยงภาษี + คอรัปชั่น

 เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีที่ดิน ภาษีโรงงานอุตสาหกรรม ภาษีน้ ามัน 
และภาษีในสินค้าที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและกระทบต่อ
สังคม เช่น สถานเริงรมย์ สุรา บุหรี่ การพนัน หวยใต้ดิน

44..3 3 เอาเงินจากไหนเอาเงินจากไหน
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 ประชาชนยินดีร่วมจ่าย 

 ให้รัฐก าหนดมาว่าค่าใช้จ่ายการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล 
รัฐจะจ่ายสัดส่วนเท่าไร ประชาชนต้องจ่ายสัดส่วนเท่าไร

 เงินสมทบ / ออมส่วนตัวของประชาชน
 ให้แต่ละอาชีพสมทบเงินเข้ากองทุนของกลุ่มอาชีพตนเอง แรงงาน

ทั้งใน-นอกระบบมีการสมทบเงินเข้ากองทุน สัดส่วนการสมทบที่
เป็นขั้นบันได รายได้น้อยหรือไม่แน่นอนสมทบน้อย รายได้มาก
สมทบมาก

 ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเก็บออมไว้ เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับตัว
แรงงานเองในอนาคต 

44..3 3 เอาเงินจากไหน เอาเงินจากไหน ((ต่อต่อ))
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 ให้ท้องถิ่นสมทบงบประมาณเพิ่มเติมด้วย เช่น 
 ให้ทุนการศึกษาเพิ่ม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว/ค่าครองชีพส าหรับ

เด็กท่ีเรียนในระดับประถมถึงมัธยมปลาย

 ให้ท้องถิ่นจัดงบประมาณส าหรับฝึกฝีมือแรงงาน

 ชุมชนควรมกีารตัง้กองทุนเงินออมของสมาชิกในชุมชนเพื่อ
จัดสวัสดิการในชุมชน โดยรัฐและท้องถิ่นร่วมสมทบ แต่ชุมชน
บริหารจัดการเอง 
 เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสาขาที่ชุมชนต้องการ

 ในด้านการบริหาร ควรให้ผู้พิการได้มีส่วนร่วมออกความคิดเห็นทั้ง
ทางด้านงบประมาณและโครงการต่างๆ

44..3 3 เอาเงินจากไหน เอาเงินจากไหน ((ต่อต่อ))
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55. . สรุปผลจากแบบสอบถามสรุปผลจากแบบสอบถาม

ประเด็นที่ 1 การจัดสวัสดกิารประเภทต่างๆ ควรจัดให้กับประชาชนทุก
คนหรือจัดให้เฉพาะคนจน 

ก่อน (ร้อยละ) หลัง (ร้อยละ) ผล ่าง 
  

ประเ ทสวัสดิการ ทุกคน คนจน ทุกคน คนจน 
 หทุ้กคน
เพิ ม ึ น* 

                                          62 38 71 29 9 
                                                      

                  81 19 78 22 -3 
                                                                61 39 62 38 1 
                                      60          71 29 70 30 -1 
                                     74 26 84 16 10 
                                            78 22 72 28 -6 
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55. . สรุปผลจากแบบสอบถามสรุปผลจากแบบสอบถาม ((ต่อต่อ))

ประเด็นที่ 2 การจัดล าดับความส าคัญของสวัสดิการประเภทต่างๆ 
อันดับความส าคัญ (ร้อยละ) 

ประเ ทสวัสดิการ ความเห น 1 2 3 4 5 6 

     58 15 6 8 7 6 
     71 15 5 3 3 3 

                                         
  
         13 0 -1 -5 -4 -3 

     13 25 21 13 13 15 
     7 28 26 14 11 14 

                                     
                                   
         -6 3 5 1 -2 -1 

     3 9 15 26 21 26 
     2 6 18 26 23 25 

                                            
                    
         -1 -3 3 0 2 0 

     7 16 22 19 17 19 
     6 14 19 24 20 17 

                                     60          
  
         -1 -2 -3 5 3 -2 

     15 26 22 15 15 7 
     11 33 23 13 17 3 

                                    
  
         -4 7 1 -2 2 -4 

     5 8 14 20 26 27 
     3 4 11 20 25 37 

                                           
  
         -2 -4 -3 1 -1 10 
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ปิดการเสวนาปิดการเสวนา


