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บทสรุปผูบริหาร 

ทางเลอืกของสวัสดกิารสังคมสําหรับคนไทย: ทัศนะจากประชาเสวนา 
 

 

การจัดทํานโยบายท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนอยางเร่ืองสวัสดิการไมอาจบรรลุผล
สําเร็จไดเลย หากนโยบายดังกลาวมิไดสอดคลองกับความตองการของประชาชน ในการจัดทํา “ทางเลือก
ของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย” สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไดใชกระบวนการที่เรียกวา 
“ประชาเสวนา” (Citizen Dialogue) เปนเคร่ืองมือในการเปดใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอ
นโยบายสวนรวมที่จะมีผลกระทบตอคนสวนใหญในสังคม 

หลักการสําคัญของกระบวนการจัดทําประชาเสวนา คือตองมีการให “ขอเท็จจริง” ในประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับหัวขอเสวนา และใหเวลาประชาชนได “ไตรตรอง” กล่ันกรองความคิดและแลกเปล่ียน
ความเห็นในกลุมตัวแทนประชาชนดวยกัน ท้ังนี้ ความคิดเห็นจากประชาชนสามารถมีความเห็นท่ีแตกตาง
กันได ไมจําเปนตองหาฉันทามติ   

กระบวนการจัดทําประชาเสวนามีข้ันตอนสําคัญไดแก การไดมาของกลุมตัวแทนประชาชนท่ี
มารวมการเสวนาซ่ึงมีความสําคัญมาก โดยตัวแทนประชาชนเหลานี้ไมจําเปนตองเปนผูเช่ียวชาญหรือ
ผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงไมใชตัวแทนกลุมผลประโยชนตางๆ ท่ีมาของตัวแทนประชาชนในการจัดทําประชา
เสวนาเร่ือง “ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย” สถาบันฯ ไดรับความรวมมือจาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC Poll) ดําเนินการสุมตัวอยางเลือกประชาชนประมาณจังหวัดละ 50 คนในเขต
พื้นท่ีทําการศึกษา 7 จังหวัด (ระยอง กําแพงเพชร กาญจนบุรี ชุมพร สุรินทร นาน หนองคาย)  โดยตัวแทน
ประชาชนเหลานี้เปนประชาชนคนธรรมดาท่ีถูกสุมเลือก กระจายจํานวนคนตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
ใหมีสัดสวนสอดคลองกับโครงสรางประชากร เพื่อใหผูไดรับการคัดเลือกดวยการสุมอยางเหลานี้สามารถ
เปนตัวแทนของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นตอการกําหนดทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคน
ไทยใหมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด 

เม่ือไดตัวแทนประชากรที่จะแสดงความคิดเห็นแลว หลักการสําคัญขอท่ีสองของกระบวนการ
ประชาเสวนาในข้ันตอมาคือ กอนท่ีจะเร่ิมมีการเสวนาแสดงความคิดเห็น ตองมีการใหขอมูลขอเท็จจริงท่ีไม
เอนเอียง  (bias) แกประชาชน ซ่ึงในการประชาเสวนาเร่ือง “ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย” 
ใน 7 จังหวัดนี้ สถาบันฯ ไดใหขอมูลกอนการเสวนาแกตัวแทนประชาชนสองสวน สวนแรกเปน
สถานการณเกี่ยวกับสวัสดิการตางๆ ท่ีคนไทยไดรับอยูในปจจุบัน และสวนท่ีสองเปนตัวอยางทางเลือก
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สวัสดิการสังคม 3 รูปแบบท่ีประเทศตางๆ ใชดําเนินการจัดสวัสดิการใหประชาชนอยูในปจจุบัน ไดแก (1) 
ระบบสวัสดิการแบบรัฐจัดสวัสดิการใหประชาชนแบบถวนหนา (2) ระบบสวัสดิการท่ีรัฐจัดสวัสดิการให
เฉพาะคนจนและผูดอยโอกาส และ (3) ระบบสวัสดิการตามกลุมอาชีพ นอกจากจะใหรายละเอียดของ
รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการที่แตกตางกันท้ัง 3 รูปแบบแลว ยังมีการแจกแจงขอดี-ขอดอยของแตละ
รูปแบบสวัสดิการเพื่อเปนขอมูลประกอบในการเสวนาอีกดวย 

ท้ังนี้ในชวงกอนเร่ิมใหขอมูลสถานการณสวัสดิการที่คนไทยไดรับในปจจุบันและทางเลือก
สวัสดิการที่จะเสวนากันตอไป ตัวแทนประชาชนทุกคนจะตองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประเดน็ท่ีจะมีการ
เสวนากันตอไป การตอบแบบสอบถามในชวงกอนการเสวนานี้ เพื่อเก็บขอมูลความคิดเห็นท่ีเปนพื้นฐาน
ความคิดดั้งเดิมของตัวแทนประชาชน และในตอนทายหลังผานการกระบวนการประชาเสวนา ตัวแทน
ประชาชนจะตองทําแบบสอบถามเดิมนี้อีกคร้ัง โดยนักวิจัยจะทําความคิดเห็นกอน-หลังมาเทียบกันเพื่อให
เห็นความแตกตางของความทัศนะตอระบบสวัสดิการท่ีเกิดข้ึน โดยคําถามมีสองขอเพื่อสอบถามความ
คิดเห็นของตัวแทนประชาชนวา ในสวัสดิการ 6 ประเภทไดแก สวัสดิการดานการศึกษา สวัสดิการสําหรับ
แรงงาน สวัสดิการสําหรับผูวางงาน สวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการเพื่อผูสูงอายุ และสวัสดิการเพื่อ
ผูดอยโอกาสนั้น คําถามแรกคือ ตัวแทนประชาชนตองการใหมีการจัดสวัสดิการแตละประเภทใหแก
ประชาชนทุกคนหรือใหเฉพาะคนจน คําถามท่ีสอง ใหตัวแทนประชาชนเรียงลําดับความสําคัญของ
สวัสดิการทั้ง 6 ประเภทดังกลาว 

การเสนอทางเลือกสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในการประชาเสวนาน้ียังใชสวัสดิการ 6 ประเภท
ดังกลาวยังเปนหัวขอหลักในการเสวนา โดยมีการแบงตัวแทนประชาชนใหเขาเสวนาในกลุมยอย กลุมละ
ประมาณ 12-13 คน ในแตละกลุมจะมีผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ใหทําหนาท่ีดูแลใหประชาชนทุก
คนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระและเทาเทียมกันในประเด็นวา อยากเห็นการจัดสวัสดิการแตละประเภท
เปนอยางไร ใครควรจะเปนผูจัดสวัสดิการใหประชาชน และท่ีมาของงบประมาณในการจัดสวัสดิการมาจาก
ไหน ผลท่ีไดจากการเสวนาในแตละประเภทสวัสดิการสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. สวัสดิการดานการศึกษา ใหรัฐจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต้ังแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายใหประชาชนทุกคน โดยรัฐนํางบประมาณมาสนับสนุนท้ังคาเลาเรียน อุปกรณการเรียนตางๆ และให
องคกรสวนปกครองทองถ่ินมีบทบาทในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานดวย สวนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ยังมีความเห็นท่ีแตกตางกันในกลุมตัวแทนประชาชนคือ บางสวนเห็นวาควรจะเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคน
ไดเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยรัฐอุดหนุนคาเลาเรียนใหกับทุกคน เพื่อใหทุกคนมีโอกาสเขาถึงการศึกษาข้ัน
สูงอยางเทาเทียมกัน แตตัวแทนประชาชนอีกสวนเห็นวา รัฐควรใหทุนการศึกษาครอบคลุมคาใชจายทุก
อยางใหเฉพาะนักเรียนยากจนหรือเรียนดี เพราะหากใหกับทุกคนจะเปนภาระงบประมาณท่ีสูงเกินไป ควร
ใหโอกาสกับคนยากจนและคนท่ีเรียนเกงมากกวาใหทุกคน สําหรับงบประมาณสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
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ดานการศึกษานั้น ประชาชนยินดีจายภาษีเพิ่มข้ึน ท้ังภาษีทางตรงและทางออม และใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสมทบงบประมาณเพ่ิมเติมดวย 

2. สวัสดิการดานแรงงาน ใหรัฐชวยในการพัฒนาฝมือแรงงาน จัดฝกอาชีพ และหางานใหกับคน
จบใหม คนตกงาน และควรจัดใหทุกคน เพราะเปนส่ิงจําเปน แมวาสวัสดิการดังกลาวในปจจุบันรัฐจะจัดให
อยูแลว แตปญหาของการจัดฝกอบรมวิชาชีพของหนวยราชการมักไมดูบริบทของคนในพ้ืนท่ี เชน จัด
ฝกอบรมในวันราชการ ซ่ึงประชาชนตองทํางาน หรือบางพื้นท่ีเปนเกษตรกร แตฝกอาชีพทางอุตสาหกรรม 
เปนตน ตัวแทนประชาชนจึงเสนอวาตองการใหสวัสดิการดานแรงงานจัดการโดยทองถ่ิน เพื่อใหตรงกับ
ความตองการของคนในทองถ่ิน สวนแรงงานนอกระบบ เชน เกษตรกร ผูมีอาชีพคาขาย อาชีพอิสระ กลุม
อาชีพเหลานี้ควรมีการรวมกลุมกันและเขาสูในระบบ เพื่อใหไดสวัสดิการดานแรงงานเหมือนพวกที่อยูใน
ระบบ สําหรับงบประมาณท่ีใชควรมาจากภาษีสวนหน่ึงและควรมีรวมกลุมกันสมทบเงินแบบกลุมออม
ทรัพยตามกลุมอาชีพอีกสวนหนึ่ง 

3. สวัสดิการสําหรับผูวางงาน เนนการชวยเหลือผูวางงาน โดยใหเงินชดเชยเปนเงินกึ่งหนึ่งของ
รายไดระหวางท่ีมีการวางงานเปนเวลา 3-6 เดือน ท้ังนี้ตองมีการนิยาม “ผูวางงาน” ท่ีเขาขายไดรับสวัสดิการ
ใหชัดเจน และรัฐตองออกกฎหมายใหรัดกุม มิใหนายจางอาศัยชองวางของกฎหมายแรงงาน ใชการจางงาน
ระยะส้ันหรือช่ัวคราว เพื่อหลีกเล่ียงการใหสวัสดิการแกลูกจาง นอกจากความชวยเหลือท่ีเปนตัวเงินแลว ยัง
ตองมีมาตรการอื่นเพิ่มเติม เชน การหางานใหผูวางงาน โดยรัฐและหนวยงานในทองถ่ินตองจางคนวางงาน
ในพื้นท่ีใหเขามาทํางาน  การพัฒนาแรงงานดวยการฝกอบรมอาชีพ รวมถึงจัดใหมีกองทุนใหกูยืมสําหรับ
แรงงานท่ีวางงานและตองการประกอบอาชีพสวนตัวหรืออาชีพเสริม จะไดมีโอกาสทํางานชวยเหลือตัวเอง
ไดมากข้ึน สําหรับงบประมาณท่ีใชใหนํามาจากเงินออมของกลุมแรงงานท่ีเก็บสบทบกันไวขณะมีงานทํา 
และเงินสมทบจากชุมชนหรือทองถ่ินซ่ึงตองสนับสนุนใหมีการจัดต้ังกองทุนกูยืมเงินประกอบอาชีพ 

4. สวัสดิการเพื่อผูสูงอายุ ใหรัฐจายเบ้ียยังชีพรายเดือนใหผูที่อายุ 60 ปข้ึนไปที่ไมมีบํานาญและจาย
ใหเฉพาะคนยากจน เพื่อจะไดมีประหยัดงบประมาณและสามารถจายเบ้ียยังชีพไดมากกวาเดือนละ 500 บาท 
นอกจากนี้ รัฐควรสงเสริมใหมีการออมสวนบุคคลในวัยทํางาน แตละคนจะไดรับผิดชอบตนเองในยามชรา 
รวมถึงสงเสริมใหมีการรวมกลุมคนสูงอายุทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชน เชน ถายทอดภูมิปญญาท่ีตนมีอยู 
จัดหางานเบาๆ ท่ีเหมาะสมกับวัย เพื่อสงเสริมรายไดใหผูสูงอายุท่ียังทํางานไหว สงเสริมความรักใน
ครอบครัวเพื่อใหชวยดูแลผูสูงอายุ สวนงบประมาณมาจาก 3 สวนคือ (1) ภาษี (2) เงินออมของในวัยทํางาน
ของผูสูงอายุ ซ่ึงไดรับการสมทบจากภาครัฐ และ (3) เงินออมในระดับชุมชน ผานกองทุนเพื่อสวัสดิการของ
ชุมชน โดยมีการตรวจสอบกันเองภายในชุมชน 
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5. สวัสดิการรักษาพยาบาล ใหมีสวัสดิการรักษาพยาบาลใหกับประชาชนทุกคน โดยประชาชน
ยินดีท่ีจะเสียภาษีเพิ่มข้ึน เพื่อปรับปรุงโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงใหการบริการมีความเสมอภาคและเปน
มาตรฐานเดียวกัน การรักษาควรใหครอบคลุมโรคจําเปนท่ัวไป สวนโรคเร้ือรังและโรคท่ีมีคาใชจายสูงให
ผูปวยจายสวนหน่ึงและรัฐจายสมทบ ปจจุบันแพทยและเจาหนาท่ีบุคลากรไมเพียงพอ ขาดแพทยเฉพาะโรค 
อยากใหจัดหาแพทยเพิ่มเติมในโรงพยาบาลจังหวัดและสวนทองถ่ิน เพื่อรองรับความตองการของประชาชน 
ใหมีการยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลระดับตําบล รณรงค สงเสริมการรักษาของแพทยแผนไทย 
จัดอบรมใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการมีศูนยสุขภาพชุมชน สงเสริมการออกกําลังกายและใหประชาชนดูแลสุขภาพ
ตัวเอง เพื่อเปนการลดการใชบริการของโรงพยาบาลในอําเภอเมือง สําหรับงบประมาณท่ีใชควรมาจากการ
เพิ่มภาษีในสินคาประเภทท่ีทําใหเกิดความเส่ียงตอสุขภาพและกระทบตอสังคม เชน สถานเริงรมย สุรา บุหร่ี 
ประกอบกับงบประมาณจากชุมชนและทองถ่ินท่ีตองสงเสริมใหมีการจัดต้ังกองทุนสนับสนุนดาน
รักษาพยาบาลกันเองอีกสวนหนึ่ง  

6. สวัสดิการเพื่อผูดอยโอกาส ควรสงเสริมคนพิการและผูดอยโอกาสทุกคนใหมีโอกาสการเขาถึง
การศึกษา และการฝกอาชีพ โดยใหรัฐสนับสนุนงบประมาณใหสวัสดิการเปนเบ้ียยังชีพและอุปกรณอํานวย
ความสะดวกกับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูท่ีชวยเหลือตนเองไมได เชน ปวยดวยโรคตางๆ จนไมสามารถ
ทํางานและไมมีรายได  ท้ังนี้ ชุมชนตองมีบทบาทชวยกันดูแล เชน ต้ังศูนยสงเคราะหคนพิการ เพื่อนําคน
วางงานในชุมชนมารับการฝกอบรมชวยดูแลคนพิการ สวนผูดอยโอกาสกลุมท่ียังสามารถทํางานได ใหรัฐ
จัดฝกอบรมและหาอาชีพท่ีเหมาะสมให รวมถึงออกกฎหมายบังคับใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูพิการ
มากพอในสถานท่ีตางๆ ชัดเจน เชน ตองมีทางลาดข้ึน-ลงสําหรับรถเข็น เสียงในลิฟท หองน้ําใหคนพิการ 
ฯลฯ โดยประชาชนยินดีจายภาษีเพิ่มข้ึน เพื่อนํามาใชในการจัดสวัสดิการเพื่อผูดอยโอกาส รวมกับ
งบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ทางเลอืกของสวัสดกิารสังคมสําหรับคนไทย : ทัศนะจากประชาเสวนา 

สุวรรณา ตุลยวศินพงศ* 

การที่ประเทศไทยมีแรงงานในภาคเศรษฐกิจท่ีไมเปนทางการ (informal sector) จํานวนมาก ทําให
ประชาชนสวนใหญของประเทศขาดสวัสดิการที่ไดรับจากการทํางาน และตองการความชวยเหลือจากรัฐท้ัง
ในดานบริการการศึกษา สาธารณสุข การดูแลแรงงานและผูสูงอายุ ฯลฯ การจัดการสัมมนาวิชาการประจําป
2552 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เร่ือง “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม” 
จึงมีความจําเปนตองพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย โดยไดกําหนดใหมี
การศึกษาวิจัยทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย ซ่ึงดําเนินการโดย ดร.วรวรรณ ชาญดวยวิทย ใน
ขณะเดียวกัน สถาบันฯ ก็ตระหนักวา การจัดทํานโยบายท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนอยาง
เร่ืองสวัสดิการไมอาจบรรลุผลสําเร็จไดเลย หากนโยบายดังกลาวมิไดสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน ในการจัดทํา “ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย” จึงใชกระบวนการ “ประชาเสวนา” 
เปนเคร่ืองมือเปดใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการเสาะหาระบบสวัสดิการข้ันพื้นฐานท่ี
เหมาะสมกับคนไทย ซ่ึงเปนนโยบายสวนรวมที่จะมีผลกระทบตอคนสวนใหญในสังคม  

วัตถุประสงคหลักของการจัดทํารายงานฉบับนี้ เพื่อนําเสนอความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนผาน
กระบวนการประชาเสวนาอยาง “ตรงไป ตรงมา” เปนหลัก โดยไมมีการสอดแทรกความคิดเห็นของผูเขียน 
รวมถึงไมมีการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเสมือนเชนรายงานวิจัยโดยท่ัวไป เนื่องเพราะความคิดเห็นท่ี
ไดจากตัวแทนประชาชนผานกระบวนการประชาเสวนาน้ันมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการปรากฎอยูในสวนตางๆ ของรายงานอยูอยางมาก โครงสรางของรายงานฉบับนี้จึงประกอบดวย 4 
สวน สวนท่ีหนึ่งเปน อรรถาธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประชาเสวนา โดยอธิบายจุดเดนของกระบวนการนี้
และวิธีการไดมาของตัวแทนประชาชน การกระตุนใหผูคนท่ีไมใชผูเช่ียวชาญหรือคุนเคยกับการประชุม
แสดงความคิดเห็นของตนอยางถวนหนาและทัดเทียมกัน สวนท่ีสองเปนผลจากกระบวนการประชาเสวนา

                                                        
* ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําประชาเสวนาเรื่อง “ทางเลือกสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย” ไดแก 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สําหรับการสนับสนุนงบประมาณ คณะผูวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC Poll) ผูดําเนินการสุมตัวอยางและเชิญประชาชนเขารวมการเสวนา ดร.เจิมศักด์ิ ปนทอง 
คุณกรรณิการ บรรเทิงจิตร และคณะวิทยากรกระบวนการ ทั้งจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และ
แกนนําจากสมัชชาสุขภาพพ้ืนที่  รวมถึง ดร.วรวรรณ ชาญดวยวิทย ผูจัดทําขอมูลประกอบการเสวนา และคณะนักวิจัย
จากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ผูจดบันทึกและสรุปประมวลผลการเสวนาทุกทาน  
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เร่ือง “ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย”  ท่ีจัดข้ึนใน 7 จังหวัดระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
2552 สวนท่ีสามเปนผลจากแบบสอบถามท่ีตัวแทนประชาชนท่ีเขารวมการประชาเสวนาท้ัง 7 จังหวัดแสดง
ความคิดเห็นสวนตัวตอประเด็นวาสวัสดิการตางๆ มีอันดับความสําคัญอยางไร และสวัสดิการใดควรจัดให
เฉพาะคนจนหรือคนดอยโอกาส และสวัสดิการใดควรจัดใหประชาชนทุกคนแบบถวนหนา  และสวน
สุดทายเปนสรุป 

1. ประชาเสวนาคืออะไร 

ประชาเสวนา (Citizen Dialogue) เปนกระบวนการเดียวกับท่ีรูจักกันในช่ือ Deliberative Poll โดย
James Fishkin ผูอํานวยการ Center for Deliberative Democracy แหงมหาวิทยาลัย Stanford ใน
สหรัฐอเมริกาไดคิดกระบวนการนี้ข้ึนในป ค.ศ. 1988 นับแตนั้นกระบวนการนี้ก็เร่ิมเผยแพรและมีการ
นําไปใชในหลายประเทศท่ัวโลก เพราะกระบวนการนี้ชวยใหผูท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกัน สามารถเปดใจ
รับฟงความคิดเห็นของอีกฝาย ลดความขัดแยงและรวมกันแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนในประเด็นเชิง
นโยบายได† 

ประชาเสวนาเปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอนโยบาย
สวนรวมที่จะมีผลกระทบตอคนสวนใหญในสังคม หลักการสําคัญของกระบวนการจัดทําประชาเสวนาคือ 
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนภายใตสภาวการณท่ีตองมีการให “ขอเท็จจริง” ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ
กับหัวขอเสวนา และใหเวลาประชาชนได “ไตรตรอง” กล่ันกรองความคิดและแลกเปล่ียนความเห็นในกลุม
ตัวแทนประชาชนดวยกัน ท้ังนี้ ความคิดเห็นจากประชาชนสามารถมีความเห็นท่ีแตกตางกันได ไม
จําเปนตองหาฉันทามติ‡   

กระบวนการจัดทําประชาเสวนาไดแก 

1. การไดมาของกลุมตัวแทนประชาชนท่ีมารวมการเสวนานั้นมีความสําคัญมาก โดยตัวแทน
ประชาชนเหลานี้ไมจําเปนตองเปนผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงไมใชตัวแทนกลุมผลประโยชนตางๆ 
แตเปนประชาชนคนธรรมดาท่ีถูกสุมเลือก กระจายจํานวนคนตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ใหมีสัดสวน
สอดคลองกับโครงสรางประชากร เพื่อใหผูไดรับการคัดเลือกดวยการสุมอยางเหลานี้สามารถเปนตัวแทน

                                                        
† Fishkin. S. James. Deliberative Polling : Toward a Better-Informed Democracy. Center for Deliberative Democracy. 

Stanford University. http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/ 
‡ Fishkin. S. James. Town Halls by Invitation. The New York Times. August 15,2009. 

http://www.nytimes.com/2009/08/16/opinion/16fishkin.html 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นเชิงนโยบายท่ีจะมีผลตอสวนรวมไดอยางอิสระ ไมมี
ความเอนเอียง (bias) 

2. เม่ือไดตัวแทนประชากรที่จะแสดงความคิดเห็นแลว หลักการสําคัญขอท่ีสองของกระบวนการ
ประชาเสวนาในข้ันตอมาคือ กอนท่ีจะเร่ิมมีการเสวนาแสดงความคิดเห็น ตองมีการใหขอมูลสถานการณ
ขอเท็จจริงและทางเลือกตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นเชิงนโยบายท่ีจะเสวนากันใหแกตัวแทนประชาชน โดย
ขอมูลเหลานี้ตองเปนขอมูลท่ีไมเอนเอียง เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเสวนา 

3. ท้ังนี้ในชวงกอนเร่ิมใหขอมูลขอเท็จจริงและทางเลือกทางนโยบายท่ีจะใชเสวนา ตัวแทน
ประชาชนทุกคนจะตองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นท่ีจะมีการเสวนากันตอไป  การตอบ
แบบสอบถามในชวงกอนการเสวนานี้ เพื่อเก็บขอมูลความคิดเห็นท่ีเปนพื้นฐานความคิดดั้งเดิมของตัวแทน
ประชาชน และในตอนทายหลังผานการกระบวนการประชาเสวนา  ตัวแทนประชาชนจะตองทํา
แบบสอบถามเดิมนี้อีกคร้ัง โดยนักวิจัยจะนําความคิดเห็นกอน-หลังมาเทียบกันเพื่อใหเห็นความแตกตางของ
ความทัศนะตอระบบสวัสดิการที่เกิดข้ึน 

4. หลังจากตัวแทนประชาชนไดรับขอมูลสถานการณและทางเลือกของประเด็นท่ีจะเสวนากันแลว 
ก็ถึงข้ันตอนการเสวนา โดยมีการแบงตัวแทนประชาชนใหเขาเสวนาในกลุมยอย กลุมละประมาณ 12-13 คน 
ในแตละกลุมจะมีผูอํานวยความสะดวก (facilitator) ทําหนาท่ีดูแลใหประชาชนทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระและเทาเทียมกันในประเด็นนโยบายท่ีเสวนากัน และทุกความคิดเห็นตองไมถูกละเลย  

จากหลักการสําคัญและกระบวนการประชาเสวนาดังกลาว สถาบันฯ ไดรับความรวมมือจากหลาย
หนวยงานในการจัดทําการประชาเสวนาเร่ือง “ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย” ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 การคัดเลือกจังหวัด  

สถาบันฯ รวมกับองคกรภาคีอันไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สําหรับการสนับสนุนงบประมาณ คณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC Poll) ผูดําเนินการสุม
ตัวอยางและเชิญประชาชนเขารวมการเสวนา ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง คุณกรรณิการ บรรเทิงจิตร และคณะ
วิทยากรกระบวนการ ท้ังจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และแกนนําจากสมัชชาสุขภาพ
พื้นท่ี ไดพิจารณารวมกันคัดเลือกจังหวัดท่ีจะใชกระบวนการประชาเสวนาเพื่อพิจารณา “ทางเลือกของ
สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย” โดยไดพิจารณาคัดเลือกจังหวัดใหกระจายตามเขตเลือกต้ังในทุกภาคทั่ว
ประเทศ และเลือกจังหวัดท่ีมีเครือขายองคกร เชน นักพัฒนาสังคม นักวิชาการ ประชาสังคม ในจังหวัดนั้นท่ี
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สามารถมีสวนรวมในกระบวนการประชาเสวนา รวมถึงนําผลท่ีไดไปขยายผลตอในจังหวัดได สําหรับ
จังหวัดท่ีไดรับการคัดเลือกดวยเกณฑดังกลาวมีท้ังส้ิน 14 จังหวัด ไดแก  

 ภาคเหนือ คือ จังหวัดนาน ลําพูน และกําแพงเพชร 

 ภาคกลาง คือ จังหวัดนนทบุรี ลพบุรี ระยอง และกาญจนบุรี  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดสุรินทร รอยเอ็ด หนองคาย และเลย 

 ภาคใต คือ จังหวัดชุมพร ตรัง และปตตานี 

อนึ่ง เนื่องจากการดําเนินการจัดประชาเสวนาขณะนี้จัดทําแลวใน 7 จังหวัด ไดแก ระยอง 
กําแพงเพชร กาญจนบุรี ชุมพร สุรินทร นาน หนองคาย ในรายงานฉบับนี้จึงขอนําเสนอเฉพาะผลการเสวนา
ท่ีไดจากเวทีประชาเสวนาใน 7 จังหวัดดังกลาว 

 1.2 การสรรหาตัวแทนประชาชน 

ในการจัดทําประชาเสวนาเร่ือง “ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย” สถาบันฯ ไดรับ
ความรวมมือจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC Poll) ดําเนินการสุมตัวอยางเลือกประชาชนประมาณ
จังหวัดละ 50 คนในเขตพ้ืนท่ีทําการศึกษา 7 จังหวัด วิธีการสุมตัวอยางประชากร อิงกับสัดสวนประชากร
จริงตาม เพศ อายุระหวาง 18-70 ป การศึกษา อาชีพ กระจายตามสัดสวนจริงในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล 
และหมูบาน นอกจากนี้ เพื่อใหสอดคลองกับประเด็นท่ีจะเสวนา จึงไดมีการเจาะจงตัวแทนประชาชนใน
กลุมท่ีเปนผูพิการใหในแตละเวทีมีคนพิการเขารวมอยางนอยหนึ่งคน โดยเจาหนาท่ีจะช้ีแจงวัตถุประสงค
และถามความสมัครใจ เพื่อใหประชาชนท่ีถูกสุมเลือกทุกคนเต็มใจเขารวมการเสวนาและสามารถรวม
เสวนาไดตลอดวัน 

1.3 คุณลักษณะของตัวแทนประชาชนผูเขารวมประชาเสวนา 

สําหรับตัวแทนประชาชนท่ีเขารวมการประชาเสวนาเร่ือง “ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับ
คนไทย” ใน 7 จังหวัด มีจํานวนรวม 381 คน แตเนื่องจากมีผูรวมเสวนาบางสวนประมาณ 20 คนไมไดตอบ
แบบสอบถามท้ังชุดท่ีสอบถามกอน-หลังการประชาเสวนา เพราะอาจจะมาถึงท่ีประชุมลาชา ทําใหไมไดทํา
แบบสอบถามชุดกอนเร่ิมกระบวนการประชาเสวนาหรือมีเหตุใหตองออกจากการประชุมกอนการทํา
แบบสอบถามชุดหลัง จึงมีผูตอบแบบสอบถามสมบูรณจํานวน 361 คน โดยคุณลักษณะ (characteristic) ของ
ผูเขารวมเสวนามีรายละเอียดดังตารางท่ี 1-7 

ผูเขารวมเสวนามีการกระจายจํานวน ท้ังเพศและระดับอายุในจํานวนใกลเคียงกัน สวนใหญจบ
การศึกษาช้ันประถมศึกษา (รอยละ 44.9) พักอาศัยอยูนอกเขตเทศบาล (รอยละ 66) ทําอาชีพการเกษตร (รอย
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ละ 41) มีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน ขนาดครัวเรือนเฉล่ีย 5 คน โดยตัวแทนประชาชน
เหลานี้สวนใหญเสียภาษีท่ีดินและโรงเรือน (รอยละ 40) ภาษีรายได (รอยละ 25) ภาษีการคา (รอยละ 19) 
และไมไดเสียภาษี (รอยละ 16)  

จากการสัมภาษณโดยวิทยากรในเวทีกอนเร่ิมเสวนา พบวาผูเขารวมเสวนาประมาณ 50 คนในแตละ
เวทีเหลานี้เปนประชาชนคนสามัญธรรมดา ท่ีไมเคยรูจักกันมากอน สวนใหญไมเคยมาประชุม หลายคนไม
เคยแมแตเดินทางมารวมงานท่ีจัดในโรงแรม หลายคนไมคอยไดไปไหนมาไหนไกลจากบาน จนทําใหตองมี
ลูกหรือญาติพี่นอง เปนผูติดตามมาเปนเพื่อนดวย 

ตารางท่ี 1 จํานวนผูเขารวมประชาเสวนา จําแนกตามจังหวัดและเพศ 
จํานวน (คน) 

จังหวดั ชาย หญิง รวม 

กาญจนบุรี 24 26 50 
กําแพงเพชร 31 26 57 
นาน 24 23 47 
ระยอง 29 26 55 
สุรินทร 27 29 56 
หนองคาย 23 26 49 
ชุมพร 22 25 47 
รวม 180 181 361 
รอยละ 49.9 51.1 100.0 

ที่มา : ประมวลผลจากแบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา เร่ือง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” โครงการการประชาเสวนา
เพื่อหาฉันทามติตอการสรางจิตสํานึกใหมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552. 

ตารางท่ี 2 จํานวนผูเขารวมประชาเสวนา จําแนกตามอายุ 
อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

15-20 ป 35 9.7 
21-25 ป 26 7.2 
26-30 ป 47 13.0 
31-35 ป 30 8.3 
36-40 ป 48 13.3 
41-45 ป 40 11.1 
46-50 ป 39 10.8 
51-55 ป 33 9.1 
56-60 ป 27 7.5 

61 ปข้ึนไป 36 10.0 
รวม 361 100.0 

ที่มา : ประมวลผลจากแบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา เร่ือง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” โครงการการประชาเสวนา
เพื่อหาฉันทามติตอการสรางจิตสํานึกใหมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552. 
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ตารางท่ี 3 จํานวนผูเขารวมประชาเสวนา จําแนกตามจังหวัดและระดับการศึกษา 

จังหวดั 

ไมได
เรียน
หนังสือ ประถม มัธยมตน 

มัธยม.
ปลาย 

อาชีวะ 
(ปวช.-
ปวส.) 

ปริญญา
ตร ี

สูงกวา 
ปริญญา

ตร ี ไมตอบ 
รวม 
(คน) 

กาญจนบุรี  14 10 14 7 5   50 
กําแพงเพชร  30 6 12 6 3   57 
นาน  23 6 9 4 5   47 
ระยอง 1 26 5 8 8 7   55 
สุรินทร 1 22 7 16 5 3 1 1 56 
หนองคาย  27 7 6 2 7   49 
ชุมพร  20 2 9 9 6 1  47 
รวม (คน) 2 162 43 74 41 36 2  361 
รอยละ 0.6 44.9 11.9 20.5 11.4 10.0 0.6 0.1 100 

ที่มา : ประมวลผลจากแบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา เร่ือง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” โครงการการประชาเสวนา
เพื่อหาฉันทามติตอการสรางจิตสํานึกใหมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552. 

ตารางท่ี 4 จํานวนผูเขารวมประชาเสวนา จําแนกตามจังหวัดและเขตท่ีพักอาศัย 
จังหวดั เทศบาล นอกเทศบาล ไมตอบ รวม 

กาญจนบุรี 17 30 3 50 
กําแพงเพชร 18 39 0 57 
นาน 10 36 1 47 
ระยอง 25 27 3 55 
สุรินทร 11 45 0 56 
หนองคาย 17 31 1 49 
ชุมพร 17 30 0 47 
รวม 115 238 8 361 
รอยละ 32 66 2 100 

ที่มา : ประมวลผลจากแบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา เร่ือง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” โครงการการประชาเสวนา
เพื่อหาฉันทามติตอการสรางจิตสํานึกใหมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552. 
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ตารางท่ี 5 จํานวนผูเขารวมประชาเสวนา จําแนกตามจังหวัดและอาชพี 
อาชีพ กาญจนบุรี กําแพงเพชร นาน ระยอง สุรินทร หนองคาย ชุมพร รวม* 

เกษตรกร 14 22 25 10 31 22 25 149 (41) 
ผูใชแรงงาน/รับจางทั่วไป/
คนงาน/แมบานทําความสะอาด 7 7 5 5 6 5 4 39 (11) 
รับงานมาทําที่บาน 1 2   1 3  7 (2) 
พนักงาน/ลูกจาง บริษัทเอกชน 7 3 2 17  2 7 38 (11) 
ประกอบธุรกิจสวนตัว เชน 
คาขาย ธุรกิจบริการ 
อุตสาหกรรม 10 9 7 14 8 7 5 60 (17) 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
หนวยงานของรัฐ 2 3 2 1 1 1 2 12 (3) 
ครู/อาจารย/นักวิชาการ/
ผูทรงคุณวุฒิ   1  1 2  4 (1) 
นักเรียน/นักศึกษา  5 2 3 1 7 2 2 22 (6) 
ไมไดทํางาน / วางงาน  2  3 1 1 1 8 (2) 
แมบาน/พอบาน/เกษียณอาย ุ 4 7 2 4  4 1 22 (6) 
รวม 50 57 47 55 56 49 47 361 (100) 

หมายเหตุ : *ตัวเลขในวงเล็บคือ รอยละของจํานวนผูเขารวมประชาเสวนา 

ที่มา : ประมวลผลจากแบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา เร่ือง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” โครงการการประชาเสวนา
เพื่อหาฉันทามติตอการสรางจิตสํานึกใหมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552. 

ตารางท่ี 6 จํานวนผูเขารวมประชาเสวนา จําแนกตามรายไดตอเดือนของครัวเรือน 
รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 5,000 บาท 83 23.0 
5,000-10,000 บาท 128 35.5 

10,001-15,000 บาท 48 13.3 
15,001-20,000 บาท 32 8.9 
20,001-25,000 บาท 24 6.6 
25,001-30,000 บาท 18 5.0 
30,001-35,000 บาท 5 1.4 
35,001-40,000 บาท 11 3.0 
40,001-45,000 บาท 0 0.0 
45,001-50,000 บาท 4 1.1 
มากกวา 50,000 บาท 8 2.2 

รวม 361 100.0 

หมายเหตุ : ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน 

ที่มา : ประมวลผลจากแบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา เร่ือง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” โครงการการประชาเสวนา
เพื่อหาฉันทามติตอการสรางจิตสํานึกใหมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552. 
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ตารางท่ี 7 รอยละของผูเขารวมประชาเสวนา จําแนกตามประเภทการจายภาษ ี

  ภาษีรายได
25%

  ภาษีการคา
ขายหรือทํา
ธุรกิจ
19%

  ภาษีปาย 
หรือภาษี

โรงเรือนและ
ที่ดิน
40%

  ไมตองเสีย
ภาษี
16%

 
ที่มา : ประมวลผลจากแบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา เร่ือง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” โครงการการประชาเสวนา
เพื่อหาฉันทามติตอการสรางจิตสํานึกใหมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552. 

1.4 กระบวนการประชาเสวนา 

เม่ือไดตัวแทนประชาชนมารวมเสวนาแลว กระบวนการเสวนาจะเร่ิมตนโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ก. การตอบแบบสอบถาม 

กอนเร่ิมใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณสวัสดิการที่คนไทยไดรับในปจจุบันและทางเลือกสวัสดิการที่
จะเสวนากันตอไป ตัวแทนประชาชนทุกคนจะตองตอบแบบสอบถามเก่ียวกับประเด็นท่ีจะมีการเสวนากัน 
คือเพื่อเก็บขอมูลความคิดเห็นท่ีเปนพื้นฐานความคิดดั้งเดิมของตัวแทนประชาชน และในตอนทายหลังผาน
การกระบวนการประชาเสวนา ตัวแทนประชาชนจะตองทําแบบสอบถามเดิมนี้อีกคร้ัง  

แบบสอบถามท่ีใชในสอบถามตัวแทนประชาชนชุดกอน-หลังการเสวนา มีคําถามหลักสองขอ คือ 
ในสวัสดิการ 6 ประเภท ไดแก สวัสดิการดานการศึกษา สวัสดิการสําหรับแรงงาน สวัสดิการสําหรับผู
วางงาน สวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการเพื่อผูสูงอายุ และสวัสดิการเพื่อผูดอยโอกาสนั้น คําถามแรกคือ 
ตัวแทนประชาชนตองการใหมีการจัดสวัสดิการแตละประเภทใหแกประชาชนทุกคนหรือใหเฉพาะคนจน 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

คําถามท่ีสอง ใหตัวแทนประชาชนเรียงลําดับความสําคัญของสวัสดิการทั้ง 6 ประเภทดังกลาว (ดูรายละเอียด
แบบสอบถามไดในภาคผนวกท่ี ก. สวนผลจากแบบสอบถามดูในตอนสุดทายของรายงานน้ี) 

ท้ังนี้ ในระหวางท่ีตัวแทนประชาชนทําแบบสอบถาม จะมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกชวยอาน
หรือเขียนใหตัวแทนประชาชนท่ีอานหรือเขียนไมถนัด 

ข. การใหขอเท็จจริงสถานการณสวัสดิการของคนไทยในปจจุบันและทางเลือก 

วัตถุประสงคของการใหขอเท็จจริงสถานการณสวัสดิการของคนไทยในปจจุบันและทางเลือก
สวัสดิการท่ีประเทศตางๆ ในโลกดําเนินการกันอยูนั้น เพื่อใหตัวแทนประชาชนไดทราบขอมูลพื้นฐานท่ีจะ
นําไปแสดงความคิดเห็นตอในวงเสวนาได โดยการจัดทําขอมูลเหลานี้ แมจะเปนขอมูลเชิงวิชาการ แตใน
การจัดทําไดคํานึงการส่ือสารท่ีใชภาษาเรียบงาย ตรงไปตรงมา หลีกเล่ียงตัวเลขท่ีซับซอน ในการประชา
เสวนาเร่ือง “ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย” ใน 7 จังหวัดนี้ นักวิจัยของสถาบันฯ ไดจัดทํา
ขอมูลเพื่อเผยแพรกอนเร่ิมการเสวนาแกตัวแทนประชาชนสองสวน  

สวนแรกเปนสถานการณเกี่ยวกับสวัสดิการตางๆ ท่ีคนไทยไดรับอยูในปจจุบัน จัดทําในรูปวิดีทัศน
ความยาวประมาณ 15 นาที เพื่อฉายใหตัวแทนประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการของคนไทยใน
ปจจุบัน (ดูรายละเอียดสถานการณสวัสดิการของคนไทยในปจจุบันไดในภาคผนวก ข.) ประเด็นท่ีนําเสนอ
ไดแก 

สถานการณสวัสดิการคนไทยวัยเด็ก 

 30 กวาปท่ีผานมา  เด็กเกดินอยลงกวาเดมิ จากครอบครัวหนึ่งมีลูกประมาณ 6 คน เหลือเพียง 1-
2 คนในปจจบัุน  และ เปล่ียนจากท่ีเคยอยูในบานเดียวกันท้ังปูยา ตายาย และญาติพี่นอง มาสู
การแยกครอบครัว แยกบานกันอยูมากข้ึน 

 เม่ือถึงวัยเรียน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  เดก็ทุกคนมีสิทธิไดเขาเรียน
ฟรี 12 ป ถึงช้ัน ม.6 ในโรงเรียนของรัฐ  แตถึงแมรัฐจะใหเรียนฟรี ผูปกครองก็ยังคงมีคาใชจาย
เองอีกจํานวนหน่ึง 

สถานการณสวัสดิการคนไทยวัยทํางาน 
 งานและอาชีพของคนไทยเปล่ียนแปลงไป  จากการพัฒนาประเทศที่ เนนสง เสริม

ภาคอุตสาหกรรม  ทําใหภาคการเกษตรลดความสําคัญลง จะเห็นไดจากปจจุบันรายไดจากภาค
การเกษตรของประเทศลดลงเหลือเพียงรอยละ 9 ของรายไดท้ังหมด     และจํานวนเกษตรกร
ลดลงจากรอยละ 60 เหลือประมาณรอยละ 40 ของคนทํางานท้ังหมด  อยางไรก็ตาม แมภาค
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การเกษตรจะมีบทบาทลดลง แตก็ยังมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะมีคนทํางานเก่ียวของจํานวน
มาก และยังไมมีสวัสดิการดูแลอยางเปนระบบ เม่ือเทียบกับคนทํางานอาชีพอ่ืน 

 สําหรับคนท่ีทํางานเปนลูกจาง หรือพนักงานบริษัทเอกชนจะรวมกับนายจางจายเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคมรวมกันจํานวนรอยละ 10 ของคาจาง โดยท่ีรัฐบาลรวมสมทบอีกรอยละ 
2.75  ทําใหมีโอกาสไดรับสวัสดิการดานการประกันสังคมจากกระทรวงแรงงานหลายดาน เชน 
ไดรับการรักษาพยาบาลฟรีในโรงพยาบาลที่ตนเลือกไว  เม่ือเจ็บปวยหรือตกงานก็ไดรับเงิน
ชดเชย ถามีบุตรจะไดรับเงินคาทําคลอด 12,000 บาท และเงินสงเคราะหบุตร 350 บาทตอเดือน 
เปนตน   

  จากตัวเลขผูมีงานทําท้ังหมด 37 ลานคน มีเพียง 9 ลานคนเทานั้นท่ีไดรับสิทธิดาน
ประกันสังคม อีก 2 ลานคน เปนขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีไดรับสวัสดิการจากรัฐ 
ท่ีดูแลครอบคลุมถึงลูกและพอแมดวย โดยท่ีตัวเองไมตองจายเงินสมทบ   สวนคนท่ีเหลือผูทํา
อาชีพเกษตรกร  หรือรับจางรายวันอีก 26 ลานคน  ไมมีหลักประกันในการทํางาน 

สถานการณสวัสดิการคนไทยการรักษาพยาบาล 

 ในป 2551 รัฐใหการรักษาพยาบาลแกประชาชนท่ัวไปเกือบ  50 ลานคน ดวยเงิน
งบประมาณ 1 แสนลานบาท หรือจายเฉล่ียคนละ 2 พันกวาบาท  

 ขณะเดียวกันกใ็ชเงิน 55,000 ลานบาทสําหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการและ
ครอบครัวเกือบ 5  ลานคน หรือเฉล่ียคนละ 11,000 บาท   

 และในป 2551 รัฐใหเงินชวยเหลือแกประชาชนยากลําบากและผูดอยโอกาสบางคน เชน 
ผูประสบภัยพบัิติ คนพิการทพุพลภาพ ผูปวยโรคเอดส เปนเงินงบประมาณ 3 รอยกวาลาน
บาท ซ่ึงถารัฐตองการชวยเหลือผูยากลําบากทุกคน กจ็ะตองใชเงินมากกวานี้หลายเทา 

สถานการณสวัสดิการคนไทยวัยชรา 

 ความเปล่ียนแปลงอีกอยางหนึ่งก็คือ สังคมไทยมีผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึนและอายุยืนข้ึน   จาก
เฉล่ียอายุ 68 ป ในปพ.ศ.2533 เปน 73 ปในปจจุบัน  

 เม่ือเปรียบเทียบจากประชากรท้ังหมด 66 ลานคน มีคนวยัทํางานอายุต้ังแต 20-59 ป จํานวน 
38 ลานคน ในขณะท่ีมีผูสูงอาย ุ7 ลานคน หรือเทากับวา เรามีคนวัยทํางาน 6 คน ทํางานหา
รายไดเขาครอบครัว เล้ียงดูเด็ก 3 คน กับผูสูงอายุ  1 คน  

 แตในอีก 40 ปขางหนาหรือป 2593 จะมีจํานวนผูสูงอายุมากข้ึน  เม่ือเทียบโดยสัดสวนเดิม
ของคนวัยทํางาน 6 คน และเด็ก 3 คน เราจะมีผูสูงอายุเพิ่มข้ึนเปน 3 คน     ความหนักความ
เบาของผูสูงอายุท่ีคนวัยทํางานแบกรับอยูนั้น จึงข้ึนกับวา ผูสูงอายุคนนั้นมีเงินเก็บมากนอย
เพียงใด และกอนเกษียณเคยทํางานอะไรมากอน 
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 สําหรับผูสูงอายุท่ีเปนขาราชการเกษียณจะมีเงินบําเหน็จ 1 กอน และเงินบํานาญเปนราย
เดือน และยังไดรับการรักษาพยาบาลฟรีจนถึงวันตาย   สวนผูท่ีเคยเปนลูกจางพนักงาน
บริษัทเอกชน จะไดรับเงินบํานาญทุกเดือนจากประกันสังคม โดยในชวงวัยทํางานตอง
จายเงินสมทบเปนเวลา 15 ปข้ึนไป    

 ขณะท่ีผูสูงอายุสวนใหญท่ีไมมีบํานาญ  เดิมรัฐไดใหเบ้ียยังชีพตลอดชีวิตคนละ 500 บาท
ตอเดือนแกคนยากจน ขาดคนดูแล จํานวน 2 ลานคน  และในป 2552 รัฐบาลไดขยายสิทธิ
แกผูสูงอายุทุกคนที่ไมมีบําเหน็จบํานาญและไปข้ึนทะเบียนอีก 3 ลานคน ทําใหตองใช
งบประมาณปละ 3 หม่ืนลานบาท ซ่ึงในอนาคตท่ีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มข้ึนและอายุยืนข้ึน จะ
ทําใหการใชงบประมาณจายเบ้ียยังชีพเพิ่มสูงข้ึนกวานี้อีก 

สถานการณสวัสดิการคนไทยชุมชนไทยกับการจัดสวัสดิการ 

 ภายใตเงินงบประมาณท่ีมีจํากัด ทําใหรัฐไมสามารถดูแลคนไทยทุกคนไดเทาเทียมกัน    
ประชาชนสวนหนึ่งจึงไดชักชวนกัน รวมตัวจัดต้ังกลุมออมเงินเพื่อจัดสวัสดิการแกสมาชิก 
หรือท่ีเรียกกันวา กองทุนสวัสดิการชุมชน  โดยเชิญชวนใหคนในชุมชนมาเปนสมาชิกโดย
สมัครใจ       สมาชิกทุกคนจะออมเงินวันละบาท รวบรวมมาใหกลุมนําไปใชจัดสวัสดิการ
ครอบคลุมต้ังแตเกิดจนตาย         ดูแลชวยเหลือสมาชิกและผูยากลําบากในชุมชน      ปจจุบันมี
ชุมชน 1,600 แหงท่ีจัดต้ังกองทุนนี้ ซ่ึงมีความแตกตางกันไปในแตละชุมชนตามสภาพความ
ตองการ จําเปนของสมาชิก และความพรอมดานการเงิน    

 อยางไรก็ตาม ถาในชุมชนมีผูปวยจํานวนมากและขอรับประโยชนพรอมๆ กันก็จะเปนภาระ
อยางมากแกกองทุน หรือถาในชุมชนมีผูสูงอายุจํานวนมากการนําเงินไปจายบํานาญจะทําให
เหลือเงินไมพอเพื่อใหสวัสดิการประเภทอ่ืนไดตอไป 

สถานการณสวัสดิการคนไทยงบประมาณ 

 จากสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ทําใหการจัดสวัสดิการมีความสําคัญมากยิ่งข้ึน แต
ขณะเดียวกันก็เปนภาระท่ีตองนําเงินงบประมาณมาใชจายมากข้ึนดวย   

 ปจจุบันประเทศไทยมีคาใชจายเพื่อสวัสดิการที่ไมรวมการศึกษา 2 แสนหาหม่ืนลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 2.8 ของรายไดของประเทศ ขณะท่ีคนไทยสวนใหญมีรายไดตํ่าจนไมตองเสีย
ภาษีเงินได  และอีกจํานวนหน่ึงหลบเล่ียงการเสียภาษี ทําใหประชากรโดยรวมเสียภาษีเงินได
นอยกวารอยละ 10 ของรายได  อยางไรก็ตาม ทุกคนตองเสียภาษีทางออมเม่ือซ้ือขาวของ
เคร่ืองใช เชน มีภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 รวมอยูในราคาสินคาและยังมีภาษีทางออมอ่ืน ๆ เชน 
ภาษีน้ํามัน  ภาษีเหลานี้   ไมวาจะรวยหรือจนก็เสียในอัตราเดียวกัน  เหลานี้คือแหลงรายได
เกือบ 70 %ของรัฐบาล ท่ีจะจัดสรรเปนงบประมาณดานตาง ๆ  รวมท้ังการจัดทําสวัสดิการดูแล
คนไทย ต้ังแตเกิดจนตายดวย  ดังนั้น หากเราตองการสวัสดิการ การดูแลใหกินดีอยูดีมากเทาไร 
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รัฐก็ตองหารายไดดวยการเก็บภาษีจากเราเพ่ิมข้ึนตามไปดวย   หรือลดคาใชจายอ่ืนๆ  เชน  ลด
การสรางถนนหนทาง ระบบไฟฟา ประปา  ลดงบประมาณปองกันประเทศ  ลดงบแกปญหา
ยาเสพติด เปนตน   หรือแมกระท่ังเฉพาะในสวนของการจัดสวัสดิการเอง  เราควรจะจัดแบง
งบประมาณดูแลคนไทยแตละวัยอยางไรใหเหมาะสม  เพราะถาใหงบประมาณดูแลเด็กมาก    
คนวัยทํางาน วัยชราก็ไดสวัสดิการนอยลง 

สวนท่ีสองเปนตัวอยางทางเลือกสวัสดิการสังคม 3 รูปแบบท่ีประเทศตางๆ ใชดําเนินการจัด
สวัสดิการใหประชาชนอยูในปจจุบัน ไดแก  

(1) ระบบสวัสดิการแบบรัฐจัดสวัสดิการใหประชาชนแบบถวนหนา  

(2) ระบบสวัสดิการที่รัฐจัดสวัสดิการใหเฉพาะคนจนและผูดอยโอกาส  

(3) ระบบสวัสดิการตามกลุมอาชีพ  

ขอมูลทางเลือกสวัสดิการทั้งสามแบบถูกจัดทําเปนวิดีทัศนและมีการฉายทางเลือกสวัสดิการ 3 แบบ
ใหตัวแทนประชาชนไดเห็นตัวอยางทางเลือกการจัดสวัสดิการของประเทศตางๆ พรอมกับใหเอกสารท่ีมี
เนื้อหาเดียวกันแกตัวแทนประชาชนไดใชอางอิงในการเสวนาดวย 

นอกจากจะใหรายละเอียดของรูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการท่ีแตกตางกันท้ัง 3 รูปแบบดวยการ
ฉายวิดิทัศนแลว วิทยากรยังมีแสดงบทบาทสมมติ (role play) เพื่อแจกแจงขอดี-ขอดอยของสวัสดิการแตละ
รูปแบบเพื่อเปนขอมูลประกอบในการเสวนาอีกดวย (ดูรายละเอียดทางเลือกสวัสดิการ 3 รูปแบบพรอมขอดี-
ขอดอยไดในภาคผนวก ค.) 

ค. กระบวนการเสวนา 

หลังจากตัวแทนประชาชนไดรับขอมูลขอเท็จจริงและทางเลือกเกี่ยวกับสวัสดิการประเภทตางๆ ท้ัง 
6 ประเภท ซ่ึงจะเปนหัวขอหลักในการเสวนาแลว คณะวิทยากรผูจัดเสวนาไดทําการแบงตัวแทนประชาชน
ใหเขาเสวนาในกลุมยอย 4 กลุมๆ ละประมาณ 12-13 คน โดยในแตละกลุมจะมีผูอํานวยความสะดวก 
(facilitator) ซ่ึงสถาบันฯ ไดรับความรวมมือจากวิทยากรกระบวนการ ท้ังจากสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.) และแกนนําจากสมัชชาสุขภาพพื้นท่ี วิทยากรเหลานี้ไดรับการถายทอดเทคนิคในการ
อํานวยการเสวนาจาก ดร.เจิมศักดิ์ ปนทอง เพื่อใหทําหนาท่ีดูแลใหประชาชนทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระและเทาเทียมกันในประเด็นวา อยากเห็นการจัดสวัสดิการแตละประเภทเปนอยางไร ใครควรจะ
เปนผูจัดสวัสดิการใหประชาชน และท่ีมาของงบประมาณในการจัดสวัสดิการมาจากไหน 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ขอสังเกตจากการเสวนาในกลุมยอย พบวาการท่ีจํานวนคนในแตละกลุมมีไมมากนัก ทําใหทุกคนมี
โอกาสแสดงความเห็นถวนหนา โดยในระยะเร่ิมตนประมาณไมเกิน 15 นาทีแรก กลุมตัวแทนประชาชนท่ี
เปนหญิง วัยรุน หรือผูสูงอายุ อาจจะไมคอยกลาแสดงความเห็น แตหลังจากวิทยากรกระบวนการเปดโอกาส
ใหแลกเปล่ียนความคิดเห็น การมีสวนรวมของทุกคนในวงเสวนาก็เปนไปอยางราบร่ืนยิ่งข้ึน ประกอบกับ
เร่ืองของสวัสดิการดานการศึกษา การรักษาพยาบาล แรงงานและการวางงาน ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส เปน
เร่ืองใกลตัว และประชาชนทุกคนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี เพราะตางมีประสบการณตรง
ในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับปญหาในดานตางๆ อยูแลว และประชาชนคอนขางพอใจมากที่ไดมีโอกาสสะทอน
ปญหาท่ีเขาพบเจอในทองถ่ิน ในชีวิตประจําวัน รวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแกไข   

ง. ขอจํากัดในการจัดประชาเสวนาในคร้ังนี้ 

ประการแรก การสุมตัวอยางหาตัวแทนประชาชนตามหลักการของ Deliberative Poll จะตองมีการ
สํารวจทัศนคติของประชาชนในพื้นท่ีท่ีจะสุมตัวอยาง เพื่อใหทราบทัศนคติในประเด็นท่ีจะเสวนากอน แต
ในการจัดประชาเสวนาเร่ือง “ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย” ในคร้ังนี้ คณะผูวิจัยยังขาดการ
จัดทําสํารวจทัศนคติของประชาชนกอนดําเนินการสุมตัวอยาง ทําใหคําถามท่ีใชในการเสวนามาจาก
ความคิดหรือสมมติฐานของนักวิจัยฝายเดียว ไมไดมีการผนวกรวมความคิดหรือทัศนคติของประชาชนกอน
ต้ังโจทยท่ีจะใชเสวนา 

ประการท่ีสอง ในการเสวนามีประเภทสวัสดิการท่ีประชาชนตองแลกเปล่ียนความคิดเห็นมากถึง 6 
ประเภท เม่ือเทียบกับเวลาท่ีใชในการเสวนารวม 6 สวัสดิการประมาณ 2 ช่ัวโมง จึงถือวาการประชาเสวนา
คร้ังนี้ใหเวลาประชาชนไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นนอยเกินไป จึงเจาะลึกประเด็นท่ีเปนปญหาสําคัญไดไม
มากนัก 

2. ผลการประชาเสวนา : ทางเลือกสวัสดิการสังคมของคนไทย 

ผลท่ีไดจากการเสวนาในแตละประเภทสวัสดิการสามารถสรุปไดดังนี้ 

2.1 สวัสดิการดานการศึกษา  

  2.1.1 สวัสดิการท่ีตองการ  

ในการเสวนาเร่ืองสวัสดิการดานการศึกษา ตัวแทนประชาชนสวนใหญเห็นสอดคลองกันวา 
การศึกษาเปนพื้นฐานของชีวิต ถาประชาชนมีความรู แลวนํามาใชกับชีวิตความเปนอยู จะสงผลใหคุณภาพ
ชีวิตดีจนถึงสูงอายุ  
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สําหรับความคิดเห็นตอสวัสดิการดานการศึกษาจากตัวแทนประชาชนสามารถแบงได 2 ระดับดังนี้ 

ก. การศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย สวนใหญผูรวมเสวนาเห็นสอดคลองกันคือ รัฐควรจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานต้ังแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายใหประชาชนทุกคน เหตุผลสนับสนุนคือ 

 เพราะคนไทยครอบครัวใหญ มีลูกมาก การเลาเรียนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาจึงตองการใหรัฐ
ชวย เพราะไมอยางนั้นพอแมก็ตองไปกูเงินนอกระบบมาใชเพื่อการศึกษา 

 เด็กเล็กจะมีคาใชจายมากกวาเด็กโต เชน คาเส้ือผา คาเคร่ืองนอน ชุดกีฬา โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองท่ียังใหจายคาจิปาถะ เชน คาบํารุงโรงเรียน เทอมละ 3,000 บาท  

 ปจจุบันประชาชนยังประสบปญหาเร่ืองเงินทุนท่ีจะเรียน เพราะกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาใหกูไดแต
ตอนเรียนมหาวิทยาลัยลัย มัธยมปลาย ปวช. ปวส. แตไมไดใหพอแมท่ีมีลูกจะเขาเรียนช้ัน ป.1 กูยืม
ได ทําใหนักเรียนช้ันอ่ืนๆ ขาดโอกาสในการเขาถึงเงินทุน  

สําหรับรายละเอียดการจัดสวัสดิการใหนักเรียนในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษานั้น โดยภาพรวมก็
อยากใหเปนสวัสดิการศึกษาฟรีแบบแทจริง ไมมีคาใชจายแฝง เชน คาคอมพิวเตอร คาเรียนพิเศษ คา
กิจกรรมพิเศษ คาสอนภาษา ซ่ึงบางทีแพงกวาคาเทอม แตในรายละเอียดคาใชจายอ่ืนๆ ก็ยังมีความตองการที่
แตกตางกัน คือ 

 ผูเขารวมเสวนาสวนหนึ่งเห็นวา ใหรัฐนํางบประมาณมาสนับสนุนท้ังคาเลาเรียน คาชุด
เคร่ืองแบบนักเรียน คาหนังสือและอุปกรณการเรียนตางๆ และจัดใหมีกองทุนใหกูยืม
สําหรับคาใชจายในสวนกิจกรรมเสริม เชน การเรียนคอมพิวเตอร ทัศนศึกษา โดยกองทุน
ดังกลาวอาจจัดต้ังโดยโรงเรียนสงเสริมใหเด็กมีการออมเงิน หรือมีการจัดต้ังกองทุน
ภายในชุมชน  

 แตมีผูรวมเสวนาบางสวนเห็นวาสําหรับคาใชจายสวนตัวบางอยาง เชน คาใชจายดาน
อาหาร คาเส้ือผา ใหประชาชนรับผิดชอบจายกันเเอง เพราะรัฐจัดใหก็ไมชอบ ชอบไปตัด
ไปเลือกซ้ือเอง  

 ผูรวมเสวนาสวนหนึ่งเห็นวา ควรจัดใหมีคาเดินทางหรือสวัสดิการรถรับสงฟรีสําหรับ
นักเรียนในระดับประถมและมัธยม เนื่องจากเห็นวาการมีสวัสดิการสําหรับการเดินทาง
ชวยลดภาระสําหรับเด็กท่ีบานอยูไกลสถานศึกษา นอกจากนี้ผูรวมเสวนายังตระหนักวา
เยาวชนในระดับการศึกษานี้มีความเส่ียงตอการหลงผิด การจัดใหมีรถรับสงจะชวยให
ผูปกครองวางใจวาเด็กจะไปถึงโรงเรียนและกลับบานอยางปลอดภัย และสามารถปองกัน
การมั่วสุม/เด็กหนีเท่ียวไดในระดับหนึ่ง 
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ข. การศึกษาระดับอุดมศึกษา  เปนสวนท่ีตัวแทนประชาชนยังมีความเห็นแตกตางกัน โดยจําแนก
ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันไดดังนี้ 

- ใหเรียนระดับอุดมศึกษาฟรีทุกคน ตัวแทนประชาชนบางสวนเห็นวา ควรจะเปดโอกาสให
นักเรียนทุกคนไดเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยรัฐอุดหนุนคาเลาเรียนใหกับทุกคน เหตุผลสนับสนุนคือ 

 การสงลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเปนภาระอยางมากของพอแม ตองขายนา ขายท่ีดิน สงลูก
เรียน จึงอยากใหมีทุนเรียนฟรีถึงปริญญาตรี เพื่อใหทุกคน ไมวาจะเปนคนจน คนรวย ก็มี
โอกาสเขาถึงการศึกษาข้ันสูงอยางเทาเทียมกัน ถาใหเรียนฟรีเฉพาะคนจน เกรงวาจะทําให
คนมีเสนสายเทานั้นไดเรียนฟรี 

 ควรใหเรียนฟรีเกินระดับมัธยมศึกษา เพราะปจจบัุนอัตราการเรียนตอลดลงมากหลังจากจบ
มัธยมปลาย แตตลาดแรงงานไมอยากจางคนจบแคระดับมัธยม นอกจากนี้ ถาเด็กโตกวา
ระดับนี้ ก็นาจะชวยตัวเองไดแลว ไมตองชวยตอไป 

 ควรจะเปดโอกาสใหเรียนฟรีทุกคนโดยไมตองสอบเขา สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได
เลย ไมตองทดสอบพ้ืนความรู เผ่ือบางคนจะปรับตัวได คนท่ีเรียนไมดี ปรับตัวไมได ก็ตอง
ออกไปเองโดยปริยายอยูแลว 

 ตองการใหเรียนฟรีทุกอยางจนถึงจบปริญญาตรี เพราะอีก 10 ปขางหนาคนจบปริญญาตรี
จะกลายเปนการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน เพราะปจจุบันคนเรียนตอปริญญาโทกันมาก จึง
อยากใหเรียนฟรีถึงปริญญาตรี สวนใครอยากเรียนสูงกวาปริญญาตรีใหมีเงินกองทุนกูยืม
จากรัฐ 

สวนสวัสดิการที่รัฐจัดใหควรครอบคลุมคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาครองชีพ คาท่ีพัก หรือไม มีผูแสดง
ความเห็นวา ถารัฐรับผิดชอบคาใชจายทุกประเภทจะทําใหภาระภาษีเพิ่มสูงมากเกินไป ถารัฐใหสวัสดิการคา
เชาหอพัก นักศึกษาอาจเลือกอยูหอพักแบบแพงๆ คงควบคุมยาก ดังนั้น ใหฟรีเฉพาะคาเลาเรียนก็นาจะพอ 

- ใหเรียนระดับอุดมศึกษาฟรีเฉพาะนักเรียนยากจนหรือผูดอยโอกาส เพราะการศึกษาในระดับนี้
คาใชจายสูง รัฐไมควรตองเปนภาระมากดวยการชวยคนทุกคน แตยังมีการแตกประเด็นออกเปนการให
ทุนการศึกษากับการใหเงินกูยืมเงินเรียน 

 ตัวแทนประชาชนสวนหนึ่งเห็นวา รัฐควรใหทุนการศึกษาครอบคลุมคาใชจายทุกอยางให
เฉพาะนักเรียนยากจนหรือผูดอยโอกาส เพราะหากใหกับทุกคนจะเปนภาระงบประมาณท่ี
สูงเกินไป ควรใหโอกาสกับคนยากจน ท้ังนี้ การใหทุนการศึกษาควรมีเกณฑการวัดท่ี
แนนอน โดยการต้ังคณะกรรมการทองถ่ิน เปนองคกรของชุมชนเปนผูพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของเด็กท่ีจะไดรับทุนและคัดเลือกในระดับทองถ่ิน และใหองคกรทองถ่ินและ
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ชุมชนชวยกันสมทบคาใชจายในการเรียนเพิ่มเติม เชน คาใชจายประจําวัน เปนตน สวน
ประชาชนท่ัวไปใหเลือกเรียนตามใจชอบ และรับผิดชอบคาใชจายเอง โดยใหมีกองทุนให
กูยืมเพื่อการศึกษา คอยสนับสนุนในกรณีคนท่ีพอมีเงิน แตไมมากพอ  

 แตมีผูแสดงความเห็นวาการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ควรใหคนจน และคนช้ันกลาง
กูยืมกองทุนสําหรับคาเลาเรียน การใหคนจนกู เพราะวาจะไดชวยคนจนและการใหกูจะทํา
ใหผูกูมีมานะต้ังใจเรียน เอาเงินมาคืน สวนคนช้ันกลาง ถือวาเปนกลุมคนท่ีภาษีมากท่ีสุด
ของประเทศ คนกลุมนี้มีรายไดพอสมควรก็จริง แตก็มีคาครองชีพสูงเชนกัน ซ่ึงก็ควรจะ
ไดสิทธ์ิกูยืมเรียนดวย 

- ใหเรียนระดับอุดมศึกษาฟรีเฉพาะคนเรียนดี ตัวแทนประชาชนอีกสวนเห็นวา ควรมีเกณฑการให
เขาเรียนมหาวิทยาลัยแบบฟรีคาเทอม หรือใหเปนทุนการศึกษาเฉพาะกับคนเรียนดี โดยพิจารณาจากเกรด 
เหตุผลสนับสนุนคือ 

 เพราะระดับผลการเรียน/สมอง แตละคนไมเหมือนกัน ประกอบกับคุณภาพของโรงเรียน
แตละแหงไมเทากัน จึงควรพิจารณาคัดเด็กท่ีมีหัวเรียนไหวดวย เพราะถาเรียนไปคร่ึงๆ 
กลางๆ ไมจบ ก็เสียงบประมาณเปลา 

 การใหเด็กท่ีเรียนเกงมีโอกาสเรียนสูงๆ เปนการสงเสริมพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึ่ง 

 การกูยืมเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อยากใหมีการพิจารณาจากเกรดเฉล่ียดวย 
เพราะถากูมาแลว แตเรียนไมไหวก็คงไมสามารถหาเงินใชคืนได 

 ไมอยากใหมีการใหกูยืมเรียน เพราะปจจุบันมีมหาวิทยาลัยเอกชนเปดมาเพื่อรองรับ
โครงการศึกษาตอระดับปริญญาตรี แตการผลิตไมไดคุณภาพและมาตรฐาน เนนแต
ปริมาณ  ดังนั้นรัฐควรจัดใหมีเรียนฟรีถึงมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนเฉพาะบางคนท่ี
เหมาะสมใหไดทุนเรียนฟรี โดยไมตองใหกูยืม แตตองควบคุมระบบการคัดเลือก และการ
ควบคุมมาตรฐาน หรือรัฐควรสงเสริมใหผูท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยมีโอกาสเรียน
ตอ 

สําหรับหลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายอ่ืนๆ นอกจากคาการเลาเรียน มีผูเสนอวาใหดูวา ถาเรียน
ดี รัฐอุดหนุนคาใชจายสวนตัวให 100% แตถาเรียนไมดี รัฐออกคาใชจายสวนตัวให 60% ประชาชนออกเอง 
40% ขณะท่ีมีผูรวมเสวนาอีกทานเสนอวาควรเปนระบบ 50/50 กลาวคือรัฐชวย รอยละ 50 ของคาเทอมและ
ประชาชนเสียเองอีกรอยละ 50 
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- ใหเรียนระดับอุดมศึกษาฟรีเฉพาะสาขาท่ีขาดแคลน เชน แพทย พยาบาล เปนตน ไมใชทุก
สาขาวิชา   

- ไมเห็นดวยท่ีจะใหรัฐสงเรียนถึงระดับปริญญาตรี อยากใหเรียนฟรี ถึงช้ัน ม.6 เทานั้น เนื่องจาก
เห็นวาปจจุบันเด็กท่ีเรียนจบปริญญาตรีมา ไมมีงานรองรับ และตอนนี้ตกงานจํานวนมาก เรียนจบมาเปน
แสนคน ก็ตกงานเปนแสนคนเชนกัน จึงไมอยากใหรัฐบาลรับภาระในสวนนี้ เพราะถาใหเรียนฟรีถึงระดับ
ปริญญาตรีตองใชงบประมาณเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 3 เทา ตอนน้ีรัฐก็มีหนี้สินจํานวนมากอยูแลว ถาใหเรียน
ฟรีถึงระดับปริญญาตรี รัฐจะตองไปกูยืมเงินตางประเทศมา ภาระนั้นจะยอนกลับมาตกท่ีประชาชนเปนภาษี
ของประชาชนไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม ขณะน้ี มี กยศ. ซ่ึงใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาอยูแลว ถาเปนคน
จนหรือผูท่ีตองการเรียนระดับสูงกวา ม.6 ควรใชเงินกูยืมจาก กยศ.มากกวา สวนเร่ืองการใหกูยืมแลวไมคืน 
รัฐคงตองเปนผูหาทางแกไขเอง 

การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

 อยากใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (กอนเขาอนุบาล) อยูในหมูบาน 

 ตองการใหเด็กนักเรียนทุกระดับเรียนใกลบาน  เพื่อประหยัดคาเดินทาง 

 การที่รัฐชวยแบงเบาภาระดวยการจายคาเลาเรียนใหก็ถือเปนท่ีพอใจของผูปกครองแลว 
เพราะเม่ือกอนไมมีสวัสดิการเรียนฟรีชวยเหลือก็ยังอยูได ก็พึ่งพาตัวเองอยูแลว สมัยกอน
พอแมเราเองก็ยังเคยไปกูยืมมาสงเราเรียน 

 การจัดสวัสดิการคงทําไมไดดี ถาการเมืองยังไมนิ่ง 

 ส่ิงสําคัญนอกจากคาใชจายในการศึกษาแลวยังตองคํานึงถึงคุณภาพและการเขาถึงความรู
อยางเทาเทียม เชน การเรียนคอมพิวเตอรท่ีบางโรงเรียนสงวนใหเฉพาะเด็กท่ีเรียนดี ท้ังท่ี
นักเรียนทุกคนจายคาเรียนคอมพิวเตอรเทากัน 

 ควรมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน  เพราะปจจุบันมาตรฐาน
ของแตละโรงเรียนไมเทากัน ทําใหยังมีปญหาตองจายเงินแปะเจี๊ยะ และเด็กจะตองไปเรียน
พิเศษ ทําใหคนรวยไดเปรียบมากกวาคนจน เกิดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาระหวางเด็ก
รวยกับเด็กจน เปนผลทําใหเด็กมีการแขงขันต้ังแตยังเล็ก และเปนการปลูกฝงใหเด็กเกิด
ความเห็นแกตัวแตเล็ก โดยเห็นวาถาโครงสรางการศึกษาปจจุบันดีจริง เด็กก็ไมตองไป
เรียนพิเศษ เหตุผลท่ีเด็กตองไปเรียนพิเศษก็เพราะขอสอบท่ีทางโรงเรียนใชสอบไมเปนไป
ตามระดับของเด็ก ถาเด็ก ป.6 จะสอบเขา ม. 1 ขอสอบก็ตองเปนระดับ ป.6 แตความเปน
จริงเปนขอสอบช้ัน ม.1 ทําใหเด็กและพอแมถูกกดดันใหตองไปเรียนพิเศษ การแกไข คือ 
1. ตองมีการปฏิรูปการศึกษา ถาจะทําใหเต็มท่ีตองทําใหครบท้ังหลักสูตร ครู การจัดการใน
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โรงเรียน ทําทุกอยางใหชัดเจน 100% 2. อยากใหมีการเรียนพิเศษฟรี คนจนก็ใหเรียนฟรีจะ
ไดเทาเทียมกัน ใหเด็กท่ีบานฐานะไมดีไมรูสึกดอยโอกาส  3. การแกไขปญหาเด็กเรียน
พิเศษ โดยการเปล่ียนระบบคัดเลือกนักเรียน หรือระบบการสอบของเด็กนักเรียนใหมีความ
เปนธรรมและมีมาตรฐาน โดยความรูที่จะใชในการสอบควรเหมาะสมกับระดับช้ัน เพราะ
ในปจจุบันการศึกษาในโรงเรียนไมไดใหความรูแกเด็กๆ อยางแทจริง ความรูท่ีครูเอามา
สอบเด็กเปนความรูท่ีเด็กไดมาจากการไปเรียนพิเศษ 

 ปญหาความไมเทาเทียมกันทางการศึกษาและมาตรฐานท่ีไมเทากันระหวางโรงเรียนใน
เมืองกับนอกเขตเมือง บางคนเห็นวา การใหเรียนฟรีก็ไมชวยอะไร เนื่องจากคุณภาพของ
การเรียนแตกตางกัน ชาวบานท่ีพอจะมีเงินก็ยอมจายเงินเพื่อสงลูกเขามาเรียนในเมืองใน
โรงเรียนเอกชน โดยใหเหตุผลวาเด็กบานนอกจบ ป.6 อานหนังสือไมออก เพราะครูบาน
นอกมีนอย บางโรงเรียนครู 3 คน ตองดูแลเด็กนักเรียนต้ังแตช้ัน ป.1 ถึง ป.6  ในขณะท่ี
โรงเรียนในเมืองหรือโรงเรียนเอกชนบางแหงมีครูถึง 2 คน ดูแลนักเรียนเพียง 1 หอง ทําให
การดูแลเด็กทําไดอยางเขมขนและท่ัวถึงกวา และการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชนทาํเปน
ธุรกิจ ทําใหไดเด็กท่ีมีคุณภาพกวาเด็กในชนบท ฉะนั้น จึงอยากใหรัฐดูแลดานนี้ใหมากๆ 
และควรตองมีหรือจัดหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาสอน สามารถวัดระดับกับโรงเรียนเอกชน
ได เพื่อใหไดมาตรฐานการศึกษาท่ีมีคุณภาพเดียวกันท่ัวประเทศ โดยผูรวมเสวนาทานหน่ึง
ใหความเห็นวา เขาเช่ือในศักยภาพของอําเภอตัวเองวาโรงเรียนนั้นดี ครูดี แตสงสัยวาทําไม
เด็กๆ ถึงไมเรียนในอําเภอตัวเอง กลับตองเขามาในอําเภอเมืองเพ่ือเรียนหนังสือ ซ่ึงปญหา
ท้ังหมดนี้ก็มาจากพอและแมเด็กท่ีมีความเห็นท่ีมีอคติระหวางโรงเรียนในอําเภอเมืองกับ
โรงเรียนนอกเมือง การแกปญหานี้ท่ีประชุมเห็นวา พอแมควรเปนคนแกปญหา โดยเปล่ียน
วิธีคิดใหม ใหใจแข็ง และใหลูกเรียนในโรงเรียนแถวบาน ไมใหไปเรียนในเมือง ซ่ึงเห็นวา
การใหลูกไปเรียนไกลๆ ลูกจะขาดการดูแลอยางใกลชิดจากพอแม และอาจมีแนวโนมท่ีเดก็
อาจจะเสียคนได 

 ปญหาการขาดแคลนครู ครูตามโรงเรียนนอกเขตเมืองมีนอย ไมมีงบประมาณจางครู ครู
เกษียณกอนอายุ 60 ปกันจํานวนมาก (early retired) อยากใหรัฐเพิ่มอัตราเงินเดือนใหครู 
อยากใหพัฒนาครูท่ีมาสอน ปจจุบันมีปญหาเอาครูท่ีจบไมตรงสายมาสอน เวลาครูขาด
แคลน เพราะยายไปท่ีอ่ืน รวมถึงอยากใหยกเลิกเร่ืองครูตีนักเรียนไมได เพราะถาครูตี
นักเรียนไดจะทําใหควบคุมนักเรียนไดดีข้ึน ไมง้ันเด็กไมกลัว แตครูตองมีเหตุผลท่ีดีพอ 

 อยากใหมีส่ือการเรียน การสอน ใหพรอมมากกวานี้ โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตบานนอก 
อยางหนังสือเรียนท่ีรัฐแจกให บางโรงเรียนท่ีอยูหางไกลก็ไดรับหนังสือไมทันใช ปจจุบัน
ตําราเรียนก็มีการเปล่ียนบอย ทําใหครอบครัวท่ีมีลูกหลายคนจะใชวิธีใหพี่เอาหนังสือให
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นองเรียนตอไมได ตองซ้ือใหม ประเด็นนี้มีคนแสดงความเห็นแตกตางวา ถาไมปรับ
หลักสูตร ใชแตหนังสือเดิมก็ไมพัฒนา และมีคนแสดงความเห็นเพิ่มวา บางทีไมใชเนื้อหา
ของหลักสูตรเปล่ียน แตเปนการเปล่ียนสํานักพิมพ พี่จะสอนการบานนองก็ลําบาก เพราะ
ตําราไมเหมือนกัน 

 อยากใหการเรียนการสอนเพ่ิมหลักสูตรเนนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร ให
มากข้ึน เนื่องจากขณะน้ีสังคมคอนขางฟอนเฟะ เนนบริโภคนิยมเกินไป แมปจจุบันใน
ชุมชนมีการสงใหเด็กไปฝกอบรมจริยธรรมท่ีวัด สวนมากผูจัดไมใสใจเพียงแคอบรมใหจบ
ไปเทานั้น เปนแคหลักสูตรและตําราเรียนเฉยๆ ขาดความใสใจใหเด็กนําไปฝกปฏิบัติ
ตอเนื่องไดจริง รัฐควรตองจัดการจริงจัง ขอใหรัฐบาลกําชับ กบว.  ใหควบคุมเอาจริงกับ
ส่ือทุกแขนง ทั้งโฆษณา ละครน้ําเนา เพลงท่ีไมสงเสริมศีลธรรม ทําใหเด็กนักเรียนหลงไป
ในทางที่ผิด การเรียนเสียหาย และเกิดปญหาสังคมตามมา อยากใหรัฐบาลออกกฎหมาย
ควบคุมส่ืออยางจัง 

 อยากใหมีมหาวิทยาลัยและ/หรือวิทยาลัยอาชีพทุกจังหวัด เด็กจะไดเรียนใกลบาน และรัฐ
กลางควรสงเงินลงมาแลวใหทองถ่ินจัดการและดําเนินการ การเรียนระดับมหาวิทยาลัย
ผูเรียนจะตองเดินทางไปเรียนนอกพื้นท่ีทําใหตองรับภาระเร่ืองคาท่ีพัก ดังนั้นจึงเห็นวา 
ควรใหความชวยเหลือดานท่ีพักในมหาวิทยาลัย เพราะหอพักเอกชนแพงมาก ก็จะชวยลด
ภาระของผูเรียนไดมาก 

 รัฐควรควบคุมคุณภาพการผลิตผูจบการศึกษาและผลิตปอนตลาดแรงงานใหตรงกับความ
ตองการ จะไดไมมีคนตกงาน นอกจากนี้รัฐตองหางานใหนักเรียนจบใหมทําและเพิม่ทักษะ
ในวิชาชีพให ซ่ึงการฟองรองสําหรับนักเรียนท่ีกูยืมเงินนั้นไมสมควร เพราะควรหางานให
นักเรียนกูยืมทํากอนเปนลําดับแรก ปญหาเรียนจบมาแลวไมมีงานรองรับ อยากใหรัฐ
สงเสริมการศึกษาในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน เชน แพทย พยาบาล แลวรับเอาบัณฑิตท่ีจบ
มาทํางาน โดยสนับสนุนใหเยาวชนในพื้นท่ีเรียนในสาขาท่ีพื้นท่ีขาดแคลน ถาเปนคนใน
พื้นท่ีก็จะอยูทํางานในพื้นท่ี  

 อยากใหผูท่ีกู กยศ.ได เปนพวกท่ีทํางานแลว แตอยากเรียนตอ เพราะปจจุบันผูท่ีทํางานจะ
ไมสามารถกูเงินจาก กยศ.ได 

2.1.2 ใครเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

สําหรับผูดําเนินการจัดการศึกษาเสียงสวนใหญเห็นวา ควรผูรับผิดชอบดําเนินการจัดการศึกษา
แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับอนุบาลถึงมัธยมตน เนื่องจากตัวแทนประชาชนเห็นวา ควรจัดการศึกษาให



20 บทความเร่ือง ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย: ทัศนะจากประชาเสวนา 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

สอดคลองกับความตองการของชุมชน และทองถ่ินจึงนาจะรูความตองการของชุมชนไดดีกวาและสามารถ
ติดตามประเมินผลไดอยางใกลชิด จึงอยากใหชุมชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ดูแล
การศึกษาในระดับตน สวนบทบาทของรัฐบาลกลางคือวางนโยบาย และสนับสนุนงบประมาณสงมาให
ทองถ่ิน เพื่อสงตอใหโรงเรียนในทองถ่ินโดยตรง อยาสงเงินใหครอบครัว เพราะอาจไมถึงมือเด็ก โดย
ทองถ่ินตองกําหนดรายละเอียดเสนอรัฐบาลกลางเพ่ือจะไดสนับสนุนไดถูกตอง สวนระดับมัธยมปลาย-
มหาวิทยาลัย ใหรัฐบาลกลางจัดการ 

แตผูเขารวมประชุมอีกสวนหนึ่ง ตองการใหรัฐบาลกลางเปนคนจัดการ เพราะจะไดมีความเปน
กลางและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ  เพราะถาใหทองถ่ินจัดการจะมีปญหาแบงพรรค แบงพวก ถาโรงเรียน
ไหนท่ีไมใชฐานเสียงก็จะไมไดรับการจัดสรรเงินสวัสดิการให ผูรวมเสวนาบางทานเห็นวา อปท.ไมมี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะดําเนินการได  ในขณะท่ีผูเขารวมประชุมบางทานมีความเห็นแยงวา การจัดสวัสดิการ
ดานการศึกษาท่ีกําลังนํามาเสวนากันในวันนี้เปนเร่ืองใน 10 ปขางหนา  ซ่ึงเม่ือถึงวันนั้น อปท. ก็อาจจะมีการ
พัฒนาข้ึนและมีศักยภาพพอท่ีจะดําเนินการในเร่ืองนี้ได เพราะถา อปท. ไมมีการพัฒนาประเทศชาติก็จะไม
เจริญ 

2.1.3 แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

สําหรับงบประมาณสนับสนุนการจัดสวัสดิการดานการศึกษานั้น ถาคุณภาพการศึกษาดีจริง 
ประชาชนก็ยินดีจายภาษีเพิ่มข้ึน ท้ังภาษีทางตรงและทางออม และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสมทบ
งบประมาณเพ่ิมเติมดวย เชน มีการจัดใหทุนการศึกษาเพิ่ม เพื่อเปนคาใชจายสวนตัว/คาครองชีพสําหรับเด็ก
ท่ีเรียนในระดับประถมถึงมัธยมปลาย โดยใหผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ินและ อบต.มีสวนรวม สวนระดับ
ปริญญาตรี ขอเสนอท่ีใหทุนเฉพาะเด็กท่ีเรียนดีและยากจน อยากใหรัฐและองคกรปกครองทองถ่ินมีสวน
รวม 

ประเด็นความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณ 

 ยินดีท่ีจะเสียภาษีเพิ่ม ประชาชนพรอมจายภาษีท้ังทางตรงและทางออม เพื่อใหได
สวัสดิการที่ดีข้ึน ตอนแรกอาจมีปญหาเร่ืองภาษีแพง แตถาจายไปทุกๆ ปก็จะชินไปเอง ท่ี
สํ า คัญคือ เก็บภาษี เพิ่ มแล วต อง ทํ าให ได  ตอง มีห ลักประกันว าจะได เ รี ยนฟรี 
ถวนหนา 

 ผูเขารวมเสวนาตองการสวัสดิการดานการศึกษาแบบถวนหนา แตมีความเห็นวาการเก็บ
ภาษีควรจะแบงตามกลุมอาชีพ  เพราะผูเขารวมเสวนาท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร คิดวา
ตนเองมีรายไดไมคงท่ี จะไปเสียภาษีไดอยางไร 
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 อยากใหเสียภาษีตามสัดสวนรายได คนรวยก็เสียภาษีมากหนอย สวนคนจนก็เสียภาษีนอย
หนอย  

 รัฐตองแกปญหาเร่ืองการหลีกเล่ียงภาษี โดยเฉพาะการเก็บภาษีจากคนรวยตองเก็บใหได
ครบทุกคน เพราะคนรวยมักจะหนีภาษี สวนคนระดับกลางและคนจนจายภาษีอยูแลว 
ดังนั้นรัฐตองมีวิธีการจัดเก็บภาษีใหได 100% 

 งบประมาณท่ีรัฐจะนํามาใหสําหรับสวัสดิการดานการศึกษานั้น เสนอใหมีการเพิ่มภาษี 10-
15% สําหรับภาษีสรรพสามิตและภาษีสําหรับสถานบันเทิงและกิจการเริงรมย รานเกมส 
และส่ือลามกอนาจาร การพนัน หวยใตดิน เปนตน ท้ังนี้เนื่องจากกิจการเหลานี้อาจจะทํา
ใหเด็กไมเดินไปตามหลักศีลธรรมจรรยาท่ีดีงามของสังคม รวมถึงอยากใหเก็บภาษีบุหร่ี
และเหลาสูงๆ เก็บภาษีสินคาจําเปนตอการอุปโภคบริโภคนอยๆ และเก็บภาษีจากธุรกิจ
ตางชาติท่ีเขามาในประเทศไทย เพราะตางชาติเขามาใชทรัพยากรของประเทศไทย 

 ควรใหรัฐลดโครงการพัฒนาท่ีไมจําเปนลง เชน การสรางถนน 

 ตอนนี้ท่ีรัฐมีเงินไมเพียงพอท่ีจะนํามาจัดสวัสดิการใหกับประชาชนเพราะมีการคอรัปช่ัน 

 เสนอใหมีการออมเงินเพื่อการศึกษาต้ังแตเด็กเพื่อเปนเงินสําหรับการศึกษาในอนาคต โดย
ทางกลุมเห็นวาการออกเงินเปนส่ิงสําคัญสําหรับอนาคตเปนอยางยิ่ง 

 เงินท่ีจะนํามาใชในเร่ืองสวัสดิการการศึกษา นอกจากเงินภาษีจากรัฐบาลเปนหลักแลว  
ชุมชนควรมีสวนรวมสําหรับการศึกษาของลูกหลานในชุมชน โดยการต้ังกองทุนการศึกษา
ภายในชุมชน สงเสริมการศึกษาในสาขาที่ชุมชนตองการ โดยใชเงินออมของสมาชิกใน
ชุมชน และใหชุมชนบริหารจัดการเอง (มีผูเสวนาบางคนทวงติงวาการใหชุมชนจัดการเม่ือ
เกิดปญหาอาจจะแกไขไดยาก เพราะเปนคนคุนเคยกัน ตอวาลําบาก) หรือใหมีทุนการศกึษา 
โดยของบจาก อบต. และใหชุมชนรวมกับผูปกครองหากิจกรรมทํา เชน จัดทอดผาปาเพื่อ
หาทุนมาเปนทุนการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 

 อยากใหทองถ่ินสนับสนุนเร่ืองทุนการศึกษาเพิ่ม เนื่องจากปจจุบันในระดับทองถ่ิน อบต./ 
เทศบาล มีการจัดสรรงบประมาณใหกับบุคลากรของหนวยงานท่ียังไมจบปริญญาตรีไดรับ
ทุนเรียนฟรีจบจนปริญญาตรี จึงอยากใหอบต./ เทศบาล เพิ่มเติมทุนการศึกษาถึงประชาชน
ท่ัวไปในละแวกหมูบานท่ีตัวเองรับผิดชอบดวย  เชน  ใหทองถ่ินสนับสนุนเ ร่ือง
ทุนการศึกษาตามอัธยาศัยเกี่ยวกับการฝกอาชีพ อาทิ การเกษตร อยามุงเนนใหเฉพาะ
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ราชการเทานั้น โดยให อบต. หรือจังหวัดเปนผูจัดการ เพื่อท่ีประชาชนจะนําความรูไป
ประกอบอาชีพได ไมตองมุงหวังวาจะรับราชการเพียงอยางเดียว ทําการเกษตรก็รวยได 

 ไมอยากให อบต. เขามายุง เพราะไมไวใจ อบต. 

 ไมอยากจายภาษีเพิ่มเพราะจายภาษีใหรัฐบาลไปแลว รัฐบาลก็เอาไปทําโครงการอ่ืน 
ชาวบานควบคุมไมได 

2.2 สวัสดิการดานแรงงาน  

  2.2.1 สวัสดิการท่ีตองการ  

ในการเสวนาเรื่องสวัสดิการดานแรงงาน ตัวแทนประชาชนสวนใหญเห็นวาเปนสวสัดิการที่ควรจดั
ใหทุกคน โดยตัวแทนประชาชนไดมีการหยิบยกประเด็นท่ีเกีย่วของกับแรงงานมาหลากหลาย สามารถ
จําแนกประเดน็ตามสวัสดิการท่ีตองการไดดังนี ้

ก. สวัสดิการดานการพัฒนาฝมือแรงงาน 

ตัวแทนประชาชนสวนใหญเห็นสอดคลองกันวา ใหรัฐชวยในการพัฒนาฝมือแรงงาน จดัฝกอาชีพ 
และหางานใหกับคนจบใหม คนตกงาน วาควรเปนการจดัสวัสดิการใหทุกคน เพราะเปนส่ิงจําเปน ท้ังการ
ดูแลจัดฝกอบรมอาชีพใหแรงงาน รวมถึงสงเสริมอาชีพเสริมใหประชาชน นอกจากนี้ยังควรมีนโยบายท่ีเปด
โอกาสใหคนท่ีอยูในตลาดแรงงานมีชองทางในการศึกษาตอ  

ตัวแทนประชาชนยังเห็นวาสวัสดิการดานการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีรัฐจัดใหในปจจบัุนยังมีจดุออน
ดังนี ้

 การจัดฝกอบรมวิชาชีพของหนวยราชการมักไมดูบริบทของคนในพ้ืนท่ี เชน จัดฝกอบรม
ในวนัเวลาทําการของราชการ ซ่ึงเปนวันท่ีประชาชนตองทํางาน หรือบางพ้ืนท่ีเปนอาชีพ
หลักคือเกษตรกร แตจัดฝกอาชีพทางอุตสาหกรรมให ดังนั้น ในดานเวลาการฝกอบรม ควร
เลือกอบรมในชวงวนั-เวลาท่ีผูเขาอบรมสะดวก เชน อบรมในวนัเสาร อาทิตย หรือตอนเย็น
หลังเลิกงาน ไมใชเลือกเวลาท่ีวิทยากรผูใหการฝกอบรมสะดวกดังในปจจุบัน 

 ปญหาท่ีการฝกฝมือแรงงานไมสําเร็จนั้น สาเหตุมาจากการฝกฝมือแรงงานท่ีผานมาไมได

เปนไปตามความตองการของผูเรียน แมวาจะมีการใหลงทะเบียนตามความตองการ แต

หลักสูตรท่ีเปดใหเรียนไมไดเปนไปตามท่ีผูเรียนลงทะเบียนไว นอกจากน้ีในการฝกอบรม

บางหลักสูตรเมื่อหาผูเรียนไมไดก็มีการเกณฑชาวบานเพ่ือมาอบรม ท้ังๆ ท่ีไมไดเปนไป
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ตามตามตองการของชาวบานเลย ดังนั้นทางกลุมเสนอใหมีการลงทะเบียนท่ีเปนระบบ เม่ือ

ลงทะเบียนแลวใหทองถ่ินประสานงานกับทางรัฐเพื่อใหรัฐจัดหลักสูตรใหตามท่ี

ลงทะเบียน รวมถึงจัดใหมีการฝกอบรบวิชาชีพใหกับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ตามความ

ตองการของผูเรียนดวย 

 นโยบายของรัฐในการพัฒนาฝมือแรงงานไมมีความตอเนื่อง ไมมีการติดตามประเมินผล 

ไมมีการหาตลาดให เชน กลุมสตรีตัดผาท่ีชุมพร ชวงแรกก็มีคนมาสอน แตพอเขาทําได

แลว ก็ไมไดมีการหาตลาดให กลุมก็เลยไมรูวาจะไปขายใคร หัวใจสําคัญท่ีสุดคือการหา

ตลาด เพราะเปนส่ิงท่ียากสําหรับชาวบาน เม่ือมีการมาสอน พัฒนาฝมือแลว ก็ควรมีการหา

ตลาดใหดวย การแกไขเสนอวา ควรมีการรวมกลุมในชุมชนของผูท่ีตองการฝกอาชีพ แลว

ไปติดตอหนวยงานรัฐ ใหเขามาจัดฝกอบรมใหในสถานท่ีท่ีชาวบานสะดวก และอยากให

รัฐจัดการพัฒนาฝมือแรงงานอยางตอเนื่องจนผูรับการอบรมสามารถทํางานประกอบอาชีพ

ได 

 อยากใหรัฐเนนการประชาสัมพันธการฝกอาชีพในจังหวดัใหมากข้ึนและเปนไปอยางท่ัวถึง  

การสงเสริมทักษะของรัฐท่ีจดัใหขณะนี้มีอยูแลว แตปญหาคือ เม่ือเปดใหมีการอบรมซ่ึงรับ

ผูเขาอบรมได 120 คน มีคนมาเรียนเพยีง 40 คน ท้ังท่ีรัฐจดัหาที่พกัใหดวย แตคนกไ็มมา

เรียน ไมแนใจวาเปนเพราะออนประชาสัมพันธหรือไม บางคร้ังตองไปจางคนมาเรียน รัฐ

ตองกําชับใหหนวยงานทองถ่ินประชาสัมพันธใหเขาถึงชุมชน อยางการประชาสัมพันธ

โครงการตนกลาอาชีพก็ไมท่ัวถึง บางคร้ังแกนนําของชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบานไม

กระจายขาวใหถึงประชาชน หรือมีการตดัสินใจแทนประชาชน หรือแจงขาวในเวลา

กระช้ันชิด ดังนั้น หากรัฐมีนโยบายใดออกมา ตองแจงขาวประชาสัมพนัธใหท่ัวถึง 

ข. สวสัดิการดานการคุมครองแรงงาน 

ตัวแทนประชาชนเสนอใหมีการจัดสวัสดกิารดานการคุมครองแรงงานดังตอไปนี ้

 ระบบประกันสังคมในปจจุบันรองรับการวางงาน การเจ็บปวยไดดีพอสมควร โดยแรงงานจาย
คร่ึงหนึ่งและนายจางจายคร่ึงหนึ่ง  แตในกรณี “ประกันตนเอง” จะตองจายเงินเองท้ังหมด ซ่ึง
เปนจํานวนท่ีสูงมาก ทําใหแรงงานไมมีกําลังสงเงินประกัน โดยเฉพาะในชวงตกงาน  ดังนั้น จึง
อยากใหรัฐเขามาชวยสมทบเงินประกันใหคร่ึงหนึ่งทดแทนในสวนท่ีนายจางจายให และ
แรงงานจายเองคร่ึงหนึ่ง 
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 ระบบประกันสังคมตองการใหคุมครองแรงงานตั้งแตเดือนแรกที่เร่ิมสงเงินประกัน เพิ่มเงิน
ชดเชยกรณีแรงงานประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากการทํางาน และเม่ือเกษียณจากการทํางาน
แลวตองการใหไดท้ังบําเหน็จและบํานาญในจํานวนท่ีมากข้ึน 

 ปจจุบันในบางโรงงานมีการจัดสวัสดิการใหแกแรงงาน เชน คาลวงเวลา คาเชาบาน แตก็ได
นอยไมเพียงพอตอคาใชจาย  ในขณะท่ีบางโรงงานไมมีการจัดสวัสดิการใหแกแรงงาน ดังนั้น 
ควรมีการจัดระบบสวัสดิการใหแกแรงงานที่เปนระบบเดียวกัน  และใหครอบคลุมในเร่ือง
ความปลอดภัยดวย 

 รัฐชวยดูแลมาตรฐานการทํางานไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจาง 

 ใหมีการคุมครองแรงงานไทย และควบคุม ดูแลการใชแรงงานตางดาวอยางเขมงวด เพราะ
ปจจุบันมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในไทยเปนจํานวนมาก (ผูเสวนาในจังหวัดกาญจนบุรี 
ชุมพร หนองคาย เปนผูยกประเด็นเร่ืองแรงงานตางดาว) เพราะคนไทยไมสูงานและเลือกงาน 
ประกอบกับรัฐอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขามาเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทําใหนายจางมีทางเลือกแรงงาน
ไดอีก ปญหาในปจจุบันท่ีสถานประกอบการมีแตแรงงานตางชาติ  เพราะเวลาบริษัทจัดหา
แรงงานเปดรับสมัครงาน ไมคอยมีแรงงานคนไทยมาสมัคร ก็เลยตองใชแรงงานตางชาติ  
นอกจากนี้ แรงงานคนไทยไมสูงานและไมมีความอดทน งานท่ีไดจากการจางแรงงานไทยจะ
ไดปริมาณงานท่ีนอยกวาการจางแรงงานตางชาติเม่ือเปรียบเทียบท่ีคาจางเทากัน แตผูเสวนาใน
จังหวัดชุมพรสะทอนอีกมุมมองวา ปจจุบันมีปญหาแรงงานตางดาวเขามาทํางานในสวนยาง
จํานวนมาก จริงๆ การกรีดยางในสวนยางคนไทยก็ทําได ฝมือดีกวา แตคาแรงสูงกวา นางจาง
เลยไปจางพมามากรีด กฎหมายท่ีมีก็ไมแข็งพอ อยากใหรัฐมีมาตรการควบคุมแรงงานตางดาว 
เชน กําหนดจํานวนแรงงานตางดาว เนนการควบคุมปริมาณ ถาแรงงานไทยไดรับสวัสดิการ
การศึกษา การรักษาพยาบาล บํานาญชราภาพ อยางดีจากรัฐแลว คนไทยคงไมตองทํางานดวย
คาแรงสูงหรือเกี่ยงงาน  

ค. สวัสดิการดานการการรวมกลุมของแรงงาน 

ประเด็นขอเสนอใหมีการรวมกลุมของแรงงาน ท้ังเกษตร และแรงงานนอกระบบ มีดงันี้ 

 ควรสงเสริมใหมีการจัดต้ังสหภาพแรงงานตามกลุมอาชีพ เพื่อดูแลคุมครองแรงงานท้ังใน
ระบบและนอกระบบ เชน พวกคาขาย อาชีพอิสระ แรงงานในภาคเกษตร กลุมอาชีพเหลานี้
ควรมีการรวมกลุมกันและเขาสูในระบบ เพื่อใหไดสวัสดิการดานแรงงานเหมือนพวกท่ีอยู
ในระบบ เชน ประกันสังคม แตผูรวมเสวนากย็กประเด็นปญหาวา คนประกอบอาชีพ
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คาขายหรืออาชีพอิสระมักไมอยากรวมกลุม เพราะไมอยากเสียภาษ ี จึงอาจมีการลดหยอน
ภาษีใหนายจาง เพื่อเปนแรงจูงใจใหลูกจางนอกระบบเขาในระบบมากข้ึน 

 ผูรวมเสวนาท่ีเปนเกษตรกรเสนอวา อยากใหมีการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะ  
โดยใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสมทบเปนรายป  เพราะเกษตรกรมีรายไดปละครั้ง ผู
เสวนาจากจังหวัดชุมพรยังมีการพูดถึงเร่ืองของการทําสวนยางกับสวนปาลมวา แมราคา
ผลผลิตทางการเกษตรจะดีก็จริง แตตนทุนการผลิต เชน คาปุย ก็แพงมาก การแกไขเสนอวา
รัฐควรมีมาตรการดูแลสวัสดิการของชาวนา ชาวไร อยางจริงจัง ผูเสวนาจากจังหวัด
สุรินทรเสนอวา ควรมีการประกันราคาสินคาเกษตรใหสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังมีผูเสนอใหมี
การเปล่ียน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ” ใหเปน “กระทรวงสวัสดิการเพื่อเกษตรกร” 
จัดทําสวัสดิการเพื่อเกษตรกร เชน การสงเสริมทักษะและอาชีพเสริมในชวงนอกฤดูกาล
เพาะปลูก  การดูแลดานราคาและการสงเสริมการตลาด นอกจากนี้ยังมีขอเสนอเพิ่มเติม
เช่ือมโยงไปถึงสวัสดิการทางการศึกษาวา โรงเรียนควรจัดหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลอง
กับวิถีชุมชน หรือภูมิปญญาในทองถ่ิน เด็กๆ เม่ือตองทํางาน จะไดทํางานไดถูกกับท่ีได
เรียนมา เชน ใหเด็กรูจักปาลม ยาง หรือของในทองถ่ินอ่ืนๆ จะไดทํางานไดสอดคลองกับท่ี
ตลาดตองการ 

ง. สวัสดิการดานการสรางงานและจัดหางานใหแรงงาน 

ประเด็นเร่ืองสวัสดิการการสรางงานและจัดหางานใหแรงงาน ท่ีมีการเสวนากันมีดังนี้ 

 อยากใหดูแลสวัสดิการคนจบใหมท่ีเพิ่งเร่ิมเขาสูตลาดแรงงานแตสวัสดิการไมดี เชนคา
รักษาพยาบาล ในกรณีของนักศึกษาจบใหมท่ีไมมีงานทํา รัฐควรชวยจัดหางานโดยเปนตัวกลาง
ประสานกับผูประกอบการหรือภาคเอกชน รัฐไมควรจายเงินชวยเหลือใหนักศึกษาจบใหม
โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับคนท่ีตกงานและมีภาระครอบครัว คนกลุมนี้จะมีความยากลําบากมากกวา  

 เด็กจบใหม รัฐควรรับเอาเขาไปฝกงานในหนวยงานของรัฐซ่ึงมีอยูมากมาย แลวให
เงินเดือนตามวฒิุ เพื่อจะไดมีประสบการณ เพราะตลาดมักชอบเกีย่งงอนแรงงานจบใหมวา
ไมมีประสบการณ  คนจบปริญญาตรีท่ีตกงานมีมากวาคนจบ ปวส. ปวช.เสียอีก  

 ใหหนวยงานสถานศึกษาชวยดูตลาดแรงงานดวย เพื่อจะไดผลิตบัณฑิตใหตรงตามความ
ตองการของตลาด 

 มีการคอรัปช่ันเร่ืองคาตอบแทนและการบรรจุงานในหนวยงานระดับทองถ่ินของรัฐ รัฐ
ตองลงมาตรวจสอบหนวยงาน ต้ังกฎการบรรจุงานใหชัดเจนมากข้ึน 
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 ปญหาในการหางานคือ ผูวางงานเขาไมถึงขอมูลการหางาน อยากใหมีการแจงขอมูล

ขาวสารในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ ทุกชองทาง เชน ในการประชุมผูใหญบาน หรือประกาศ

ออกเสียงตามสาย 

 ในจังหวดัท่ีเปนพื้นท่ีทําการเกษตรเปนหลัก หากอยากใหคนมีงานทํามากข้ึน ตองมีการ
แกปญหาดานโครงสรางการเกษตร เชน ทําชลประทานใหดีข้ึน แทนท่ีจะไปสงเสริมอาชีพ
อ่ืนๆ เพราะพ้ืนท่ีการเกษตรมาก แตมีน้ําไมเพียงพอ 

 ปญหาในทองถ่ินไมมีโรงงาน ถาจะไปทํางานโรงงานตองเดินทางขามอําเภอหรือจงัหวัด 
ทําใหตองท้ิงครอบครัวไป จงึอยากใหรัฐสรางงานในชนบท เพื่อประชาชนจะไมตอง
เดินทางไปทํางานไกลๆ เพราะการทํางานในพื้นท่ีจะทําใหมีเวลาอยูดูแลครอบครัว วิธีการ
คือ ใหต้ังโรงงานกระจายใกลแหลงชุมชน สงเสริมการลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตโดยการ
ใหอุตสาหกรรมใชวัสดุในทองถ่ิน 

 ปญหาแรงงานเกษตรวางงานในชวงนอกฤดูทํานา ชาวบานสูงอายุท่ีไมสามารถไปหางาน
อ่ืนทํานอกฤดูทํานาได แมจะมีภูมิปญญาในชุมชนผลิตสินคาไดมากมายหลายอยาง เชน ธูป 
ดอกไมจันท เคร่ืองหวาย จักรสาน ตางๆ  แตก็มีปญหาเร่ืองการนําไปขาย หาตลาดรองรับ
ไมได เวนแตบางหมูบานมีคนมารับซ้ือ จึงอยากใหภาครัฐเขามาชวยเร่ืองหาตลาด 

จ. การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับแรงงาน 

 อยากใหปรับเพิ่มคาแรงข้ันตํ่าใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ (มีการพูดเร่ืองนี้ใน  6 
จังหวัดคือ กําแพงเพชร กาญจนบุรี ชุมพร สุรินทร นาน หนองคาย) 

 อยากใหกําหนดคาแรงข้ันตํ่า 200 บาทเทากันท่ัวประเทศ ปจจุบันมี 3 โซนหลัก ขอรวมเขา
ดวยกัน ใหเทากันท้ังประเทศ แรงงานจะไดไมกระจุกตัวอยูแตในเมืองใหญๆ 

 อยากไปทํางานตางประเทศเพราะไดคาแรงสูงกวางานในประเทศ แตพบปญหาถูกบริษัท
จัดหางานหลอก จายเงินไปแสนกวาบาทแตไมไดไปทํางาน หรือบางบริษัทคิดคา 
commission สูงมากเกินไป  อยากใหรัฐชวยควบคุมคา commission และควบคุมบริษัท
จัดหางานใหดีกวาท่ีเปนอยูในขณะน้ี เพราะชาวบานไมมีขอมูลเพียงพอวาบริษัทใดดี 
หรือไมดี 

2.2.2 ใครเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ก. บทบาทของรัฐ 

ประเด็นท่ีผูรวมเสวนาเห็นวาควรเปนบทบาทของรัฐในการดําเนินการไดแก  

 สําหรับปญหาดานการพัฒนาทักษะแรงงาน ควรเปนบทบาทของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
รวมถึงสถานศึกษาแกไขเปนหลัก สวนทองถ่ินเชน ผูใหญบานก็มีสวนอยางมากในการให
ความรวมมือ เพราะในท่ีสุดแลวชุมชนมีความสําคัญในการแกปญหามากท่ีสุด  

 ใหรัฐบาลรวมกับผูประกอบการจัดหางานรองรับนักศึกษาจบใหมทุกคน  และจัดหางานให
ประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะงานวิชาชีพบางอยางควรจัดหารองรับไวให  

 ใหรัฐสงเสริมการตลาด : เช่ือมโยงการผลิตจากโรงงานไปสูชนบท เพื่อใหคนในชุมชน
หรือทองถ่ินมีงานทําตามศักยภาพเพื่อเสริมรายได สําหรับกลุมคนวางงานและวางงาน
ช่ัวคราวหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประกอบกับรัฐเสริมกิจกรรมในการสงเสริมอาชีพ และฝกอบรม 
รวมถึงมีนโยบายสงเสริมใหมีการบริโภคสินคาภายในประเทศ ลดการนําเขา กระจาย
รายไดภายในประเทศ 

 ใหรัฐดูแลสรางโครงการพื้นฐานดานการเกษตร เชน ใหมีคลองสงน้ําชลประทานใหท่ัวถึง
ในจังหวัด เนื่องจากวาหลังจากการทํานาแลวคนจะวางงาน ใครมีสวนยาง ก็จะกรีดยาง แต
ในการทําการเกษตรประเภทอื่น ไมสามารถทําไดเนื่องจากขาดแหลงน้ําเพื่อทําการเกษตร 
หรือมีแหลงน้ํา แตขาดคลองสงน้ํา ท้ังๆท่ีมีบริษัทเอกชนท่ีเปนกลุมสนับสนุนไปแทบทุก
ตําบล เชน โรงงานมะเขือเทศ ไปรอสนับสนุนใหเพาะปลูกเพื่อสงโรงงานอยู แตชาวบาน
ไมมีผลิตผลออกมาสงโรงงาน ถาไมมีอะไรทํา ชาวบานบางสวนก็ไปทํางานกรุงเทพ 
บางสวนจะยุงเกี่ยวกับอบายมุข จึงอยากใหหนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบเร่ืองการจัดการน้ํา
เปนผูดําเนินการเร่ืองคลองสงน้ําใหท่ัวถึง 

 ประเด็นแรงงานตางดาว กระทรวงมหาดไทยควรเขามาดแูลปญหาคนตางดาว ทําให

จํานวนคนตางดาวกับจํานวนคนไทยสมดุลกัน อยาใหจํานวนคนตางดาวเขามามากเกนิไป 

และควรใหกระทรวงแรงงานฯ แกไขปญหาการทุจริตในการเปดรับการข้ึนทะเบียนของ

แรงงานตางดาว เพราะการข้ึนทะเบียนท่ีมีข้ันตอนยุงยาก ทําใหเกดิชองทางของการทุจริต 

นายจางมักซุกซอนแรงงานตางดาวไว พอกระทรวงแรงงานฯ เปดใหข้ึนทะเบียนกแ็หกัน

มาทีเดียว ตอนยังไมเปดใหข้ึนทะเบียน ทางการก็ปลอยใหแรงงานตางดาวเขามา แลวจับ

เพื่อจะเรียกเงิน หรือมีการรับเงินใตโตะจากนายจาง การแกไข กระทรวงแรงงานตองเปด

โอกาสใหมีการข้ึนทะเบียนอยางชัดเจน โปรงใส จะไดไมเกดิชองวางใหทางการมีการโกงกนิ  

นอกจากนี้ เจาของกิจการและทุกคนในชุมชนจะตองรวมกันแกไขปญหาดวย  
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ข. บทบาทของทองถ่ิน 

ตัวแทนประชาชนเห็นวาสวัสดิการดานแรงงานควรจัดการโดยทองถ่ิน เพื่อใหตรงกับความตองการ
ของคนในทองถ่ิน ประเด็นท่ีตัวแทนประชาชนเสนอวาควรเปนบทบาทของทองถ่ินไดแก  

 รัฐและอบต. สนับสนุนการมีสวนรวมโดยใหแตละกลุมอาชีพเกิดการรวมกลุมพัฒนาอาชีพ 
โดยใหชุมชนแตละชุมชนเสนอวาตองการทําอาชีพดานไหน และอบต. จัดวิทยากร
ฝกอบรมใหสามารถประกอบอาชีพได สวนรัฐควรสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน แต
ตองเปนทุนแบบจายคืน ไมใชใหเปลา และตองการใหรัฐชวยดานการหาตลาดเพ่ือกระจาย
สินคา 

 อยากใหทองถ่ินจัดหาหลักสูตรมาฝกอาชีพระยะส้ันใหกับชาวบานใหเหมาะสมกับการ
พัฒนาทักษะคนทํางานในพ้ืนท่ี เชน อบต. จัดแนะนําการลดตนทุนในการผลิตภาคเกษตร 
เชน ทําปุยหมัก จัดอบรมหลักสูตรกรีดยางทุกป ปละ 2 คร้ัง โดยใชงบประมาณจาก อบต. 

 โครงการตนกลาอาชีพ ควรลงมาถึงระดับอําเภอ  ควรใหทองถ่ินจัดการเองโดยรัฐใหการ
สนับสนุน 

 แกนนําชุมชนตองประชาสัมพันธขาวโครงการตางๆ ใหท่ัวถึง  

 สรางความเขมแข็งแกองคกรชุมชนในการจดัสวัสดิการแรงงาน โดยใหองคกรชุมชนเปน
หนวยในการจดัการ ปลุกจิตสํานึกแกนนํา/ชาวบานใหพึ่งตนเองมากข้ึน ไมเกียจคราน สู
งาน รวมท้ังการสรางเครือขายการเรียนรู 

 การหางาน ใหรัฐจัดหางานใหทุกคน ไมแบงแยกคนจน คนรวย รัฐและรัฐทองถ่ินชวยกัน 
โดยใหคนมาข้ึนทะเบียนท่ี อปท. แลวจัดทําเปนบัญชีรายช่ือแลวประสานงานกับรัฐบาล
กลางโดยกระทรวงแรงงาน เพื่อจะไดรวมมือกันจัดหางานไดดีข้ึน ควรจัดใหมีศูนย
ประสานงานรับเร่ืองการวางงานประจําทุกอําเภอและอบต. 

 อบต. อบจ. เปนผูมีบทบาทสําคัญในทองถ่ิน ดังนั้นส่ิงสําคัญคือความโปรงใส ตรวจสอบ
ไดขององคกรเหลานี้ ใหชาวบานมีสวนรวมในการบริหารใหมากท่ีสุด 

2.2.3 แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

ตัวแทนประชาชนแสดงความเห็นท่ีหลากหลายเกีย่วกับแหลงท่ีมาของบประมาณท่ีใชสําหรับ
สวัสดิการดานแรงงานตามรายละเอียดดังนี ้
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 รัฐควรจัดเก็บภาษีสําหรับท่ีดินเปลาและภาษีมรดกเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนงบประมาณ

สวัสดิการสําหรับแรงงาน  

 รัฐควรสงเสริมใหประชาชนรูจักเกบ็ออมไว เพื่อเปนพืน้ฐานใหกับตัวแรงงานเองใน

อนาคต สําหรับเวลาเจ็บไขไดปวย และจะไดมีเงินใชเม่ือเกษยีณ 

 อยากใหรัฐจัดสวัสดิการใหตามกลุมอาชีพ โดยใหแตละอาชีพสมทบเงินเขากองทุนของ
กลุมอาชีพตนเอง เหตุผลเพราะไมม่ันใจการบริหารงบประมาณของรัฐบาลท่ีเก็บจากเงิน
ภาษีของประชาชน 

 เสนอใหทองถ่ินจัดงบประมาณสําหรับฝกฝมือแรงงาน 20% ของงบประมาณ  

 ชาวบานควรรวมกลุมกันรวบรวมเงินแบบกลุมออมทรัพยตามกลุมอาชีพ เพื่อชวยเหลือซ่ึง

กันและกันเม่ือยามเจ็บปวย หรือเกษียณ แลวใหรัฐสมทบเงินอีกจํานวนหน่ึง 

 แรงงานท้ังในและนอกระบบควรมีการสมทบเงินเขากองทุนประกันสังคม โดยกําหนดคน

ท่ีมีรายไดแตกตางกันมีสัดสวนการสมทบท่ีเปนข้ันบันได รายไดนอยหรือไมแนนอน

สมทบนอย รายไดมากสมทบมาก 

2.3 สวัสดิการเพื่อผูวางงาน  

ตัวแทนประชาชนเห็นสอดคลองกันวาสวัสดิการเพื่อผูวางงานน้ีใหกับทุกคนท่ีวางงานและตองมี
การหางานทําดวย สําหรับรายละเอียดวา ตองดําเนินการอยางไร ใครเปนคนทํา และใชงบประมาณจากไหน
มีดังนี้ 

  2.3.1 สวัสดิการท่ีตองการ 

ประเด็นท่ีมีการพูดคุยกันมากคือเร่ืองการใหเงินชดเชยการวางงาน และการแกปญหาวางงาน ซ่ึง
สามารถสรุปประเด็นไดดังนี้  

 ในกรณีเกดิการวางงาน ใหชดเชยรายไดใหกับผูวางงานในกรณีถูกเลิกจางเปนเวลา 3 เดือน 
(ตัวแทนประชาชนบางสวนเห็นวาควรจายใหสูงสุดไมเกนิ 6 เดือน) เพราะถาใหนานเกินไปจะ
ไมจูงใจใหคนหางานทํา โดยมีเกณฑการชดเชยใหคนวางงานท่ีมีรายงานวาไดพยายามไปสมัคร
งานแลว ถา 3 เดือนแลวยังหางานไมได ใหรัฐชวยหางานใหดวย ท้ังผูถูกเลิกจางและนักศึกษา
จบใหมทุกคน  
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 ประเด็นเร่ืองจํานวนเงินท่ีชดเชยควรจะเปนเทาไร ยังมีความเห็นแตกตางกัน สวนใหญเห็นวา
ควรให 50% ของเงินเดือนกอนวางงาน แตก็มีความเห็นอ่ืนๆดังนี้ 

o กรณีท่ีลาออก ควรใหเงินชดเชย 30% ของเงินเดือน ในระยะเวลา 3 เดือน 

o กรณีท่ีถูกปลด ควรใหเงินชดเชย 50% ของเงินเดือน ในระยะเวลา 5 เดือน 

o เงินเดือนตํ่า ควรใหเงินชดเชย 50% สวนท่ีเงินเดือนสูง ควรใหเงินชดเชยแค 20-30% 

o ควรมีการกําหนดเพดานเงินชดเชยใหไมนอยกวา 2,250 บาทตอเดือน สูงสุดไมเกิน 
10,000 บาทตอเดือน กรณีลาออกเอง ไมตองมีสวัสดิการชวยเหลือ 

o กรณีผูวางงานท่ีเกิดจากการถูกเลิกจาง หลังจากรัฐชวยใหเงินชดเชยเปนเวลา 3 เดือน 
และชวยหางานให แตถาไมทํา ก็ใหหยุดการจายเงินชดเชยการวางงานในเดือนท่ีเหลือ 

o เงินชดเชยไมควรใหมากเกินไปเพราะจะทําใหไมมีแรงจูงใจในการหางานใหม 

 การชวยเหลือผูวางงาน เชน การใหเงินชดเชย จําเปนตองนิยาม “ผูวางงาน” ท่ีเขาขายไดรับ
สวัสดิการใหชัดเจน เชน แรงงานภาคเกษตรเปนการวางงานตามฤดูกาลจะใหความชวยเหลือ
อยางไร คนทํางานธุรกิจขายตรง รัฐจะรูไดอยางไรวาเปนคนวางงานจริง ควรมีการตรวจสอบวา
วางงานจริงหรือสมัครใจวางงาน โดยเฉพาะการวางงาน เพราะเลือกงานเกินไป รัฐไมควรให
เงินชดเชย เสนอวาตองมีการวางกฎระเบียบการพิจารณาที่รางข้ึนโดยองคกรชุมชน ตองมีการ
สํารวจผูวางงานกอน รวมถึงมีระเบียบการตรวจสอบท่ีดีจากชุมชนดวย 

 สวัสดิการสําหรับผูท่ีไมมีสวัสดิการและผูวางงาน เสนอใหจัดใหมีระบบการประกันตนสําหรับ
ผูประกอบอาชีพอิสระ เชน เกษตรกร ผูรับจางนอกระบบ แรงงานเหมาชวง (พวก sub-contact)  
เปนตน เพื่อสนับสนุนคาใชจายสําหรับผูวางงาน สําหรับกลุมคนดอยโอกาสที่ไมไดอยูใน
ระบบประกันสังคม รัฐควรใหการชวยเหลือเปนการเฉพาะในกลุมนี้  

 บางคร้ังผูท่ีจบปริญญาตรีมา แตตําแหนงงานท่ีเปดรับอยูไมตรงกับสาขาท่ีจบมา ก็ไมยอม
ทํางานในตําแหนงท่ีวางอยู จะรอแตงานท่ีตรงกับสาขาที่เรียนจบมาเทานั้น ทําใหการวางงานมี
มากข้ึน เด็กรุนใหมไมสูงาน เลือกงานมากข้ึน หากจบปริญญาตรีแลวมีงานท่ีไดเงินเดือนนอย
กวา 8,000 บาทก็จะไมทํางานนั้น ในชนบทมีงานมากมาย ถาคนขยันจริงๆ จะไมมีปญหาการ
วางงานเลย ถาไปทํางานในเมืองแลวตกงาน พอแมก็อยากใหกลับบานมาทํานา แตก็มักจะไม
คอยกลับ อยากทํางานในโรงงานมากกวา เลือกงาน ดังนั้นก็ไมควรชวยเหลือ 
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 ปญหาท่ีพบในปจจุบัน คือ แรงงานท่ีมีอายุเกิน 35 ป โรงงานจะไมรับเขาทํางาน ดังนั้นรัฐตอง
สรางโอกาสใหคนกลุมนี้ใหมีงานท่ีเหมาะสมทํา ตองมีการฝกงานอาชีพ /ไมเห็นดวยกับการ
สงเสริมโครงการ OTOP เพราะผลิตสินคาออกมาแลวก็ไมมีตลาดรองรับ 

2.3.2 ใครเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการสําหรับผูวางงาน 

 รัฐเปดใหเรียนหลายคณะ หลายสาขาวิชามากเกินไป แตงานท่ีมีอยูในปจจุบันไมรองรับผูท่ีจบ
มาจากสาขาวิชาดังกลาว ทําใหจํานวนคนวางงานมีเพิ่มข้ึน เนื่องจากไมใชสาขาท่ีขาดแคลน 
ฉะนั้น รัฐควรพิจารณาเร่ืองหลักสูตรวิชาท่ีจะเปดสอนใหเนนสาขาท่ีขาดแคลน เพื่อลด
ประมาณผูวางงานลงหลังจบการศึกษา  

 รัฐกําหนดนโยบายคุมครองแรงงานกรณกีารเลิกจาง หรือคนพิการจากการทํางาน นายจางควร
ชวยรับผิดชอบดูแลจนกวาจะชวยเหลือตัวเองได 

 ผูวางงานตองชวยตัวเองดวยการพยายามหางานกอน ตองพึ่งตัวเองใหมากท่ีสุด ไมเลือกงาน 
พัฒนาฝมือในการทํางาน เด็กจบใหมก็ตองดิ้นรนพ่ึงตนเองกอน รัฐตองชวยดูแลหางานใหตาม
หนวยงานตางๆ  

 รัฐและสวนทองถ่ินควรจัดฝกอบรม ช้ีชองทางหรือใหขอมูลความรูในการทําอาชีพใหมใหผู
วางงานในระหวางท่ีไมมีงานทํา ให อบต. อบจ.  ชวยกันออกโครงการตางๆ เพื่อสรางงานใน
ทองถ่ิน หรืออบรมอาชีพ เชน จางงานหรือฝกฝมือการทําอิฐซีแพค ผสมปูน ทําถนน 

 ใหทองถ่ินเปนเจาภาพโดยรัฐเปนพี่เล้ียงสงขอมูลคนวางงาน และทรัพยากร บุคลากร เงิน
งบประมาณสนับสนุน ควรมีศูนยประสานงานเพ่ือจดัหางานและอาชีพใหทํา ท้ังในระดับอําเภอ
และตําบล 

 สําหรับการชดเชยเงินใหผูวางงาน ใหชุมชนต้ังกรรมการที่ประกอบดวยผูนําทองถ่ินและ
ชาวบานเพื่อพิจารณา  

 รัฐจัดสรรงบประมาณใหกูยมื 3-5 เดือนแกผูตกงานในระหวางหางานทําเชนเดยีวกับการกูยืม
ของกลุมนักศึกษา โดยเปนเงินกูปลอดดอกเบ้ียเพื่อการยงัชีพ หรือตองการประกอบอาชีพ
สวนตัวหรืออาชีพเสริม  เม่ือมีงานทําแลวจงึจายคืนเงินกู 

 รัฐควรมีนโยบายจูงใจใหแรงงานกลับไปทํางานในทองถ่ิน เชน ลูกชาวนาไปเรียนในเมือง ทํา
นาไมเปน เม่ือกลับมาอยูท่ีบาน คนในชุมชนก็ตองชวยเหลือแนะนําวิธีการทํานาให 
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 รัฐตองมีมาตรการรองรองรับการวางงาน ตกงาน หรือถูกบีบใหออก โดยรัฐและหนวยงานใน
ทองถ่ินเชน อบต. เทศบาล ตองจางคนในทองถ่ินใหเขามาทํางาน 

 รัฐควรสงเสริมใหมีแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มการจางงานมากกวาจะใหรัฐเพิ่มเงินชวยเหลือคน
วางงาน โดยรัฐตองสงเสริมการลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม แตตองเปนโรงงานสะอาดและ
ปลอดภัย ซ่ึงจะดีมากถามีการผนวกกับภูมิปญญาพื้นบาน 

2.3.3 แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

 สวนท่ีใหรัฐบาลกลางเปนคนจัดการ เงินมาจากการเก็บภาษีเพิ่มมาชวยเหลือ เพราะแรงงานกับ
การศึกษาเปนเร่ืองสําคัญ 

 ควรมีนโยบายสงเสริมใหแรงงานรูจักการเก็บออมเงินจากรายไดท่ีไดรับ เปนการออมเงินตาม
กลุมอาชีพ  รัฐ นายจางและลูกจางสมทบเงินไวชวยตอนแรงงานวางงานใหพออยูได เพราะถา
ใหแตเงินเดือนโดยจะใหออมเองคงยาก 

 แรงงานทุกคนตองรูจักชวยเหลือตัวเองกอนโดยตองรูจักการออมเงิน เม่ือมีเงินออมแลวคอยจัด
สวัสดิการให  

 สงเสริมการออมเงินสมทบมาจากเงินสวัสดิการของชุมชนท่ีจัดข้ึนในชุมชนในรูปของกองทุน 
ธนาคารชุมชน เชน จัดต้ังกองทุนคนวางงาน โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณมาบางสวน และ ให 
อบต. เก็บจากทุกครัวเรือนใหคนในตําบลรวมออกเงินดวยถือเปนเงินออม โดยกําหนดเปน
กติกา วาประชาชนจะรวมจายอยางไร เสียงสวนใหญเห็นวาเก็บเปนครัวเรือน ไมเก็บตาม
จํานวนบุคคล เชน เดือนละ 100 บาท โดยเก็บทุกครอบครัวจายเทากันหมด ใหคณะกรรมการ
กองทุนเปนผูบริหารจัดการ อาจจะเก็บมารวม แบงบางสวนเปนเงินฝาก ส้ินปมีปนผล ถาใคร
ยืมเงินประกอบอาชีพก็ตองจายดอกเบ้ีย และกําหนดจายอยางไรใหชุมชนกําหนดกันเอง ให
อบต. ไปบริหารจัดการ โดยใหต้ังกรรมการหมูบาน เลือกกันเองในชุมชน ดูแลกองทุนคน
วางงาน และนโยบายก็ใหหมูบานกําหนดเองและมีระบบติดตามหน้ีคืน 

 เกษตรกรที่วางงานตามฤดูกาล รัฐนาจะไปชวยเร่ืองหาอาชีพเสริมใหมากกวาใหเงินชดเชย หรือ
สงเสริมใหมีการเก็บออมเงินในกลุม เพื่อนํามาจัดสวัสดิการชวยเหลือกันในกลุมเกษตรกร หรือ
สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนอาชีพใหกับผูวางงาน เชน เล้ียงหมู ฯลฯ แลวแบงปนกําไร 
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2.4 สวัสดิการสําหรับผูสูงอาย ุ 

  2.4.1 สวัสดิการท่ีตองการ  

ผูสูงอายุมีจํานวนมากข้ึนเพราะอายุยืน ผูสูงอายุถือเปนคนท่ีมีคุณคาในชุมชนและสังคม แตแนวโนม
ในปจจุบันลูกหลานไมมีเวลาดูแลพอแม จึงอยากใหมีสวัสดิการใหผูสูงอายุดังนี้ 

ก. เบ้ียยังชีพสําหรับผูสูงอายุ 

ท่ีประชุมยังมีความเห็นแตกตางกัน บางสวนเห็นวาควรใหเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุเฉพาะคนจน และ
บางสวนเห็นวาควรใหทุกคน โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้ 

 ใหมีการจายเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ เฉพาะคนยากจนหรือไมมีคนดูแล สวนจํานวนเงินเบ้ียตอ
เดือน ผูเขารวมเสวนายังมีความเห็นแตกตางกันดังนี้ 

o ไมเห็นดวยกับระบบปจจุบันท่ีรัฐจายเบ้ียยังชีพใหผูสูงอายุทุกคน อยากใหจายใหเฉพาะ
คนจน จะไดจายใหไดมากกวา 500 บาทตอเดือน โดยดูตามสภาพรายรับ-รายจายของ
แตละคนวาควรไดรับคาใชจายในการยังชีพเทาไร 

o เบ้ียยังชีพผูสูงอายุควรจะเปนเดือนละ 1,000 บาท เพราะ 500 บาทตอเดือนท่ีจายใหใน
ปจจุบันนอยไป 

o อยากใหรัฐเพิ่มเบ้ียยังชีพใหผูสูงอายุ เปนเดือนละ 700-1,500 บาท  

o ควรใหเฉพาะคนจน ข้ันตํ่า 1,000 บาทไปจนถึง 2,000 บาทตอเดือน สวนการคัดเลือก
ใหมีการพจิารณาและตรวจสอบจากชุมชน และ อบต. 

o แตมีผูแสดงความเห็นแยงวาเนื่องจากในอนาคตจํานวนผูสูงอายุมีจํานวนมาก อาจปรับลด
จาก 500 บาทเหลือ 400-450 บาทตอเดือน เพื่อลดภาระดานภาษ ี

 รัฐนําภาษีมาจายเบ้ียบํานาญใหผูสูงอายุทุกคน เพราะทุกคนมีสิทธ์ิมีเสียงเทาเทียมกนั คนรวยก็
จายภาษ ีบางคนรวย แตลูกไมเล้ียงก็มี เพราะฉะนัน้ใหถวนหนาเลยดีกวา 

o ใหมีการจายเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ เดือนละ 500 บาท เฉพาะผูไมไดรับสวัสดิการอ่ืน
หรือเปนผูไมมีบํานาญ จริงๆ อยากใหมากกวานี้ แตสงสารรัฐขาดแคลนเงิน คา
รักษาพยาบาลก็ฟรีอยูแลว  

o เพิ่มเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจาก 500 เปน 800 บาทตอเดือน 

o ข้ันตํ่าเดอืนละ 2,000 บาท  โดยมีเกณฑ/เง่ือนไขในการจดัสวัสดิการใหผูสูงอายุ โดย
ผูสูงอายุสามารถเลือกไดวาตองการเบ้ียบํานาญหรือไม โดยอาจแบงกลุมผูสูงอายุเปน 
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ผูสูงอายุท่ีชวยตัวเองไดและมีฐานะรวยวา ควรไดเบ้ียบํานาญนอย กับกลุมผูสูงอายุท่ี
ชวยตัวเองไดและฐานะยากจน ควรไดบํานาญปานกลาง สวนกลุมผูสูงอายุท่ีชวยตัวเอง
ไมไดและฐานะยากจน ควรไดรับบํานาญตอเดือนจํานวนมาก 

o ถาพูดถึงสถานการณในอีก 10 ปขางหนา เห็นวาควรจะใหจายเบ้ียยังชีพใหผูสูงอายท่ีุมี
อายุ 60 ปข้ึนไป เดือนละ 2,500-6,000 บาทตอคน  

ข. กําหนดเกณฑของผูสูงอายุท่ีไดรับสวัสดิการ 

 ผูเขารวมประชุมบางทานเห็นวา ในอนาคตผูสูงอายุในประเทศไทยจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  
ดังนั้น ควรมีการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะมีสิทธ์ิรับเงินสวัสดิการใหมีเง่ือนไขมากข้ึน เชน 
จายใหเม่ือมีอายุ 65 ปข้ึนไป (ปจจุบันจายใหผูสูงอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป)  โดยให อบต. เปนคน
จายเงิน แตเงินมาจากรัฐบาลกลาง 

ค. มาตรการเสริมอ่ืนๆ 

 ควรมีกิจกรรมกลุมในผูสูงอายุ จะเปนการลดความเครียด โดยทุกหมูบาน ชุมชน ควรจะมีชมรม
ผูสูงอายุ ควรมีกิจกรรมในหมูบาน เชน การรองเพลง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม สงเสริมใหมี
การรวมกลุมคนสูงอายุทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชน เชน ถายทอดภูมิปญญาท่ีตนมีอยู 

 สงเสริมการรวมกลุมผูสูงอายุ พัฒนาความรูในการดูแลตนเอง สงเสริมใหออกกําลังกาย เชน  
เลนเปตอง เพื่อสรางความแข็งแรงใหตนเองและชุมชนเพื่อหลีกเล่ียงโรคตอนแก  

 จัดหางานเบาๆ ท่ีเหมาะสมกับวยั เพื่อสงเสริมรายไดใหผูสูงอายุท่ียังทํางานไหว ใหมีการจัดต้ัง
ศูนยสงเสริมอาชีพสําหรับผูสูงอายุระดับตําบล และจัดหาตลาดใหดวย สงเสริมอาชีพในลักษณะ
งานอดิเรกใหผูสูงอายุ เชน จักสาน เย็บปกถักรอย และจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑใหดวย 

 ควรใหผูสูงอายุข้ึนรถโดยสารสาธารณะฟรีในทุกๆ ระบบ 

 สงเสริมความรักในครอบครัว และบทบาทของลูกหลานเพื่อใหชวยดูแลผูสูงอายุ ควร
สนับสนุนใหผูท่ีจบการศึกษาทํางานอยูในทองถ่ินของตน เพื่อผูสูงอายุจะไดไมถูกทอดท้ิง สวน
ใหญสงลูกเรียนสูงๆ เม่ือเรียนจบก็ไปทํางานในกรุงเทพ หรือในเมือง ท้ิงใหพอแมอยูกันลําพัง 
ไมมีคนดูแล รัฐควรมีงานในทองถ่ินรองรับเยาวชนท่ีจบมาดวย 

 จัดใหมีศูนยดแูลผูสูงอายุในแตละจังหวดั เหมือนบานพกัคนชราท่ีบางแค  
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2.4.2 ใครเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

 ใหทองถ่ินเปนผูดําเนินการจัดเก็บขอมูลของผูสูงอายุในดานตาง ๆ และตรวจสอบวาใคร
ตองการบาง โดยใหผูสูงอายุมาข้ึนทะเบียน สําหรับคนท่ีอายุมากจนไมสามารถเดินทางมาได
ตองมีการจัดการอยาใหรายช่ือตกไป 

 ใหทองถ่ินมีการจัดต้ังศูนยผูสูงอายุ โดยมีบทบาทหนาท่ีดูแลและสงเสริมกิจกรรมแกผูสูงอายุ 
ในกรณีท่ีผูสูงอายุยังสามารถดูแลตัวเองได ก็จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุทํา เชน สงเสริมใหมีการ
ออกกําลังกายในกลุมผูสูงอายุ เพื่อไมใหอยูเฉยๆ ผูสูงอายุจะไดรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาอยู  สวน
ผูสูงอายุท่ีไมสามารถดูแลตัวเองได ก็จัดฝกอบรมใหกับผูท่ีจะทําหนาท่ีดูแลผูสูงอายุ เชน คนใน
ครอบครัว อาสาสมัครหรือ อสม.ในพื้นท่ีใหมีอาสาสมัครไปดูแล โดยมีคาตอบแทนใหแก
อาสาสมัครเดือนละ 1,000 บาท เปนตน รวมถึงสงเสริมใหมีสวัสดิการฌาปณกิจ โดยชุมชน และ 
อปท. รวมกัน 

 ใหเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาลในทองถ่ินออกตรวจสุขภาพและแนะนําการดูแลสุขภาพของ
ผูสูงอายุตามชุมชนตางๆ นอกจากนี้จะตองมีการจัดการฟนฟูสมรรถภาพสําหรับผูสูงอายุท่ี
เส่ือมสมรรถภาพ เชน จิตเวช และกายภาพบําบัด 

2.4.3 แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

 รัฐควรสงเสริมใหมีการออมสวนบุคคลในวัยทํางาน เพราะใน 10 ปขางหนา ถาสวสัดิการตางๆ 
รัฐจัดใหเรียนฟรี มีงานทํา มีสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ดีแลว ถึงเปนคนจนก็ตองมีเงินเหลือเก็บ
ออมบาง ไมใชหวังจะไดรับการชวยเหลือจากรัฐท้ังหมด แตละคนควรจะรับผิดชอบตนเองใน
ยามชรา รัฐนําเงินจากกองทุนท่ีสะสมจากคนชวงวยัทํางาน เปนกองทุนเดียวกับท่ีดูแลผูวางงาน
กอนหนานี้ใหนํามาจายในลักษณะเบ้ียบํานาญสําหรับทุกคน ในชวงอายุมากกวา 60 ป  

 เงินออมในระดับชุมชน ผานกองทุนเพื่อสวัสดิการของชุมชน โดยมีการตรวจสอบกนัเอง
ภายในชุมชน โดยการเลือกกลุมตัวแทนเพื่อดูแลคาใชจาย และใหประชาชนตรวจสอบกันเอง 
ปจจุบันมีกลุมออมทรัพยตามหมูบานอยูแลว  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการออมใหสมาชิกกูเปน
หลัก  นอกจากนี้ อาจมีการใหความชวยเหลือสมาชิกในกลุมออมทรัพยในเร่ืองอ่ืนๆ บาง เชน 
สวัสดิการกรณีเจ็บปวยหรือเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุมกันเพื่อชวยคาใชจายในเร่ือง
การฌาปณกิจเม่ือมีสมาชิกในกลุมเสียชีวติ ซ่ึงการรวมกลุมดังกลาวนี้ชวยชาวบานไดเยอะมาก 
ดังนั้น จึงตองการใหรัฐดําเนนิการสนับสนนุใหมีการออมท่ัวประเทศ  โดยสงเสริมใหมีการ
ออมต้ังแตเกิด ชุมชนจัดการกันเอง ท้ังนีก้ลุมท่ีรวบรวมการออมตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
โดยประชาชนเขาเปนกรรมการเพื่อการตรวจสอบ 
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 เงินงบประมาณท่ีมาจากภาษีท่ีใชชวยเหลือผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนมาจากการใหเบ้ียยังชีพเฉพาะ
กลุมคนจน คนรวยแลวไมตองให จึงมีสวนตางท่ีเหลือมาชวยกลุมคนจนเพิ่มข้ึน ให อบต. 
สมทบใหเฉพาะคนยากจนอีก 500บาทตอเดือน การใหเงินตองผานการคัดเลือกผูไดรับเงิน
สมทบโดยการประชาคมหมูบาน ใหทุกคนเห็นรวมกนัและโปรงใส เกณฑการคัดเลือก เชน ไม
มีคนอุปการะ และอยูหางไกลทุรกันดาร หากคนรวยไดรับเงินสมทบนีส้ามารถรองเรียนท่ี 
อบต. ได หรืออาจใหเจาหนาท่ีสวนกลางมาเปนผูคัดเลือกกลุมคนชราเพ่ือปองกันการโกงใน
ทองถ่ิน 

 ตองมีการสอน ฝกมีวินัยในการออมต้ังแตเด็ก เชน โรงเรียนใหเด็กมีการเปดบัญชีเงินฝาก เด็กมี
การฝากเงินไวท่ีคุณครูเปนการออมไว เปนตน 

 กรณีผูสูงอายท่ีุยากจนและไมมีเงินออมเลย ชวยตัวเองไมได ใหอบต.จัดสรางบานให และมี  
อสม. มาดูแลสุขภาพให แตตองมีการตรวจสอบวาเปนผูสมควรไดรับความชวยเหลือจริง  

2.5 สวัสดิการรักษาพยาบาล  

  2.5.1 สวัสดิการท่ีตองการ  

 อยากใหมีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีในโรงพยาบาลของรัฐใหกับประชาชนทุกคน เพราะควร
เปนส่ิงท่ีทุกคนควรไดรับอยางเทาเทียมกัน โดยยินดีท่ีจะเสียภาษีเพิ่มข้ึน เพื่อปรับปรุง
โรงพยาบาลของรัฐทุกแหงใหมีมาตรฐานเดียวกัน โดยสามารถเขารับการรักษาไดทุก
สถานพยาบาลของรัฐ เพราะปจจุบันรักษาไดเฉพาะโรงพยาบาลท่ีลงทะเบียนไว มีการเสนอให
สามารถไปใชบริการสถานบริการอื่นท่ีไมไดลงทะเบียนได หรือท่ีเรียกวา “บัตรเดียวท่ัวไทย” 
และอยากใหโรงพยาบาลเอกชนเขารวมเปนผูใหบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถวน
หนาดวย 

 อยากใหรัฐจัดการรักษาพยาบาลใหทุกคนแบบถวนหนา ครอบคลุมท้ังคนรวยคนจน ฟรีทุก
อยาง โดยโรคหรืออาการไมสบายพื้นฐานนั้นประชาชนยินดจีายคารักษาพยาบาลเอง แต
ตองการความชวยเหลือจากรัฐในกรณีปวยเปนโรครายแรง ตองเสียคารักษาพยาบาลสูง  ให
ผูปวยจายสวนหน่ึงและรัฐจายสมทบ ประชาชนท่ีมีรายไดพอสมควรก็ตองรวมจายสมทบ 5% 
หรือในกรณีคนยากจนก็ตองผานการรับรองฐานะยากจนจากคณะกรรมการชุมชน สวนผูมี
รายไดสูงจะไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนก็ไปได 

 ปจจุบันคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขยังไมเทาเทียมกันระหวาง 30 บาทรักษาทุกโรค 
กับกรณีรักษาพยาบาลตามสิทธิขาราชการ หรือการจายเงินเอง ถาไปรักษาในชอง 30 บาทรักษา
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ทุกโรคจะไดแตยาพาราเซตามอล และเกรดของยาไมเทากันดวย จึงอยากใหรัฐควบคุมดูแลให
การบริการมีความเสมอภาคและเปนมาตรฐานเดียวกัน โรงพยาบาลของรัฐควรมีอุปกรณ
เคร่ืองมือ และมีคุณภาพใกลเคียงกับโรงพยาบาลเอกชน 

 ปจจุบันแพทยและเจาหนาท่ีบุคลากรไมเพยีงพอ ทุกวันนีเ้วลาคนไขไปหาหมอ จะพบหมอเพียง
แคประมาณ 2 นาทีเทานั้น เพราะหมอตองทําสถิติ เนื่องจากจํานวนคนไขมีมากกวาจํานวนหมอ
มาก ทําใหเวลาไปรักษาอาจไมไดรับการตรวจวนิิจฉัยอยางถ่ีถวน ขาดแพทยเฉพาะโรค อยาก
ใหจดัหาแพทยเพิ่มเติมในโรงพยาบาลจังหวัดและสวนทองถ่ิน เพื่อรองรับความตองการของ
ประชาชน และทําการยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลระดับตําบลและอําเภอ เพื่อเปน
การลดการใชบริการของโรงพยาบาลในอําเภอเมือง อยากใหรัฐสนับสนุนบทบาทหมอชาวบาน 
และจัดอบรมให อสม. สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มเงินให 
อสม.ใหมากกวา 600 บาทท่ีไดรับในปจจบัุน นอกจากนีค้วรมีแผนงานให อสม.ทํางานอยางมี
ระบบ 

 ควรมีการพัฒนาแพทยแผนไทย และมีการควบคุมอยางถูกตอง อยากใหมีการตั้งกระทรวง
แพทยแผนไทยข้ึนมา เพื่อใหแพทยแผนไทยอยูคูขนานไปกับแพทยแผนปจจุบัน ปจจุบันหาก
ไปรักษากับแพทยทางเลือก เชน แพทยแผนไทย แพทยพื้นบาน จะใชสิทธ์ิเบิกคารักษาพยาบาล
ไมได อยากใหชาวบานไดสิทธินี้  

ประเด็นในสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลท่ียังมีความเห็นท่ีแตกตางกันอยู ไดแก 

  “โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค” ตองรักษาทุกโรคจริงๆ  กรณีเกิดอุบัติเหตุ ทางโรงพยาบาลจะ
ไมสนใจผูปวยท่ีใชสิทธิ 30 บาทเลย จะใหใช พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยทางรถ ซ่ึงใน
บางคร้ังมีปญหาทะเบียนรถขาด หรือ พ.ร.บ. หมดอายุ ก็จะใชสิทธิการรักษาพยาบาลไมได  
ควรใหสิทธิ 30 บาทครอบคลุมในกรณีเจ็บปวยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุดวย  แตผูเขารวม
ประชุมบางทานเห็นวา  หลักการนี้ ถูกตองแลว  ถาให รัฐรวมประกันอุบัติ เหตุในการ
รักษาพยาบาลดวยไมดี เพราะเยาวชนจะขับข่ีรถจักรยานยนตดวยความประมาท ใหบังคับซ้ือ
พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถดีแลว แตใหบังคับใชกฎหมายจราจรแบบตํารวจจับจริงจัง 
ไมใชไปตกลงจายเงินใตโตะกัน ไมงั้นคนก็จะไมตอ พ.ร.บ.  มีผูเขารวมประชุมเสนอแนวทาง
ดําเนินการเพ่ือเปนทางออกของปญหาดังกลาว คือ ตองมีการกําหนดวา พ.ร.บ. ขาดไดไมเกินกี่
เดือนถึงจะยังมีสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุได 
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ประเด็นอ่ืนๆ 

 ควรจะใหมีการซ้ือประกันสุขภาพสําหรับครอบครัว วิธีนี้ดี คนตองจายเงินประกันสุขภาพดวย 
เพื่อท่ีจะไดดูแลสุขภาพกัน ถาอะไรก็ฟรีหมด คนจะไมคอยดูแลรักษาสุขภาพ 

 ในจังหวัดระยอง พบปญหาแรงงานตางดาวเขามาใชบริการโรงพยาบาลจํานวนมาก จนบางคร้ัง
คนในทองท่ีก็ไมไดรับการบริการทั่วถึงหรือสะดวกนัก 

 โรคท่ีเกิดจากการกินเหลาหรือสูบบุหร่ี ควรมีการกําหนดชวงอายุท่ีจะใหรักษา เพราะเม่ือกอน

ยังไมมีการรณรงคใหดูแลสุขภาพเหมือนทุกวันนี้ ดังนัน้คนแกควรใหรักษาฟรี สวนคนหนุมให

ใชการรณรงค ถายังเกิดโรคดงักลาวก็ไมควรใหการสนับสนุน 

2.5.2 ใครเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

 รัฐ (กระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาล องคกรในชุมชน ไดแก เทศบาล อบต.) กําหนด

นโยบายและสงเสริมใหชุมชนรวมกลุมจัดสวัสดิการในชุมชน รวมถึงการกําหนดมาตรฐาน

และการบริการที่เทาเทียมกันในทุกสถานพยาบาล  

 ให อสม. อบต. เทศบาล สงเสริมการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ จะไดไมปวยงาย มีศูนยสุขภาพ
ชุมชน สงเสริมใหดูแลสุขภาพตัวเอง “สุขภาพดีเร่ิมท่ีบาน” ควรเนนการดูแลกันเอง อสม. ควรมี
จิตอาสาเขาเยี่ยมพื้นท่ี สงเสริมการสรางสุขภาพที่ดี ทําหนาท่ีชวยใหความรูประชาชนรูจัก
ปองกันกอนจะแยตองมาโรงพยาบาล ชุมชนมีสวนรวมในการเฝาระวังเร่ืองสุขภาพมากข้ึน เชน 
ใหมีเขตปลอดเหลา บุหร่ี 

 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการเพ่ิมคุณภาพบริการตามศักยภาพของพื้นท่ี เชน 
อบต. มีรถพาไปสงท่ีโรงพยาบาล ดูแลเร่ืองราคายาไมใหแพงเกินไป ใหมีแพทยผูเช่ียวชาญ
ประจําสถานพยาบาล เปนตน 

 เสนอใหมีการสนับสนุนใหคนในชุมชนเรียนทางดานสาธารณสุข เชน แพทย พยาบาล เปนตน 

ภายใตแนวคิดท่ีจะใหคนในพื้นท่ีทํางานในพื้นท่ีเพื่อลดปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย 

ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดูแลจัดการคัดเลือกและใหทุนการศึกษา 
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2.5.3 แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

 งบประมาณท่ีจะใหการสนบัสนุนสวัสดกิารรักษาพยาบาลควรเพิ่มภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีท่ีดนิ 

ภาษีโรงงานอุตสาหกรรม ภาษนี้ํามัน และภาษใีนสินคาประเภทท่ีทําใหเกิดความเส่ียงตอสุขภาพ

และกระทบตอสังคม เชน สถานเริงรมย สุรา บุหร่ี แมราคาสินคาจะแพงข้ึนไมเปนไร แตการ

บริหารจัดการเงินตองทําอยางดี การรักษาท่ีมีคุณภาพมากขึ้น มีการดูแลใหสวัสดกิารครอบคลุม

คายาบัญชีหลักมากข้ึน 

 ประชาชนยินดีรวมจาย โดยอยากใหรัฐกําหนดมาวาคารักษาพยาบาลโรครายแรงนั้น รัฐจะจาย

สัดสวนเทาไร ประชาชนตองจายสัดสวนเทาไร ถามีบางโรคอยางตองคิดเงิน เพราะยาคารักษา

แพง ชาวบานยินดีจายสมทบรอยละ 50 แตอยากใหภาครัฐชวยคนจนไดทุกโรค  

 ชุมชนและทองถ่ินจัดเปนกองทุนสนับสนุนดานรักษาพยาบาลกันเองอีกสวนหนึ่ง เพิ่มเติมจาก
ท่ีรัฐจัดใหฟรี หรืออาจจะนําเงินมาจากกองทุนหมูบานละลาน ใหเอาเงินกองทุนไปลงทุน เอา
ดอกเบ้ียท่ีไดมาเปนคาสวัสดกิารคนของชุมชน  

 การรักษาพยาบาลเปนเร่ืองสําคัญอันดับตนๆ นอกจากเงินจากรัฐบาลแลว ทองถ่ินควรมี
งบประมาณสมทบดวย  โดยอาจโยกงบประมาณดานการสรางถนนมาใชในเ ร่ืองคา
รักษาพยาบาลเพิ่มมากข้ึน ท่ีผานมาทองถ่ินชอบทํางานกอสราง เชน การสรางถนน โดยถนนท่ี
สรางนั้นใชไดเพียง 2-3 เดือนก็เร่ิมชํารุดแลว ควรใหประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการ
ดูแลจัดการ ตรวจสอบการใชงบประมาณดวย 

 อยากใหประชาชนทําอะไรแลกเปล่ียนกับสิทธ์ิท่ีจะไดมาดวย เชน บริจาคเลือดแลวจะไดสิทธิ
รักษาพยาบาลเปนพิเศษ   

2.6 สวัสดิการสําหรับผูดอยโอกาส  

  2.6.1 สวัสดิการท่ีตองการ  

 รัฐสนับสนุนงบประมาณใหสวัสดิการเปนเบ้ียยังชีพกับผูพิการ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูท่ี
ชวยเหลือตนเองไมได เชน ปวยดวยโรคตางๆ จนไมสามารถทํางานและไมมีรายได โดยใหผูนํา
ในทองถ่ิน เชน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน และแพทยรวมกนัใหการรับรอง แลวเสนอรายช่ือผู
พิการให อบต. จัดสรรเบ้ียยังชีพ สําหรับอัตราเบ้ียยังชีพตอเดือนปจจุบันจายเดือนละ 500 บาท 
อยากใหเพิ่มข้ึน เปนรายละ 1,000-2,500 บาทตอเดือน คนพิการที่มีคนในครอบครัวดูแลหรือมี



40 บทความเร่ือง ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย: ทัศนะจากประชาเสวนา 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ฐานะไมตองชวย หรือชวยแตนอย ดูตามความสามารถและความเหมาะสม เชน ใหเงิน ชวยหา
งาน และอุปกรณอํานวยความสะดวก 

 ควรแบงประเภทการใหความชวยเหลือสําหรับคนพิการเปน 3 กลุม 1) คนพิการที่มีญาติให

ความชวยเหลือได 2) คนพกิารพอทํางานได 3) คนพกิารที่ทําอะไรไมไดเลย สําหรับ 2 กลุมแรก 

ดูแลเร่ืองอาหารและท่ีอยูอาศัย ฝกอาชีพและหางานในชุมชนใหทํา รวมถึงหาตลาดใหดวย สวน

กลุมสุดทายเพิม่เบ้ียเล้ียง จัดหาท่ีพักอาศัยใหเหมาะสม ดแูลรักษาสุขภาพ บําบัดฟนฟ ู

 รัฐตองจําแนกผูดอยโอกาสออกเปน 2 ประเภท คือ ผูดอยโอกาสที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง
ได-ทํางานไมได กับผูดอยโอกาสที่ยังสามารถชวยเหลือตัวเองได คนท่ีชวยเหลือตัวเองได ให
ถามวาตองการความชวยเหลืออะไร โดยใหรัฐจัดหาอาชีพใหกับผูดอยโอกาสกลุมท่ียังสามารถ
ทํางานได เพื่อท่ีรัฐจะไดประหยัดคาใชจายในการจัดสวัสดิการ 

 ศูนยสงเคราะหฟนฟูวิชาชีพคนพิการ มีกระจุกอยูเฉพาะในเมือง แตในชุมชนท่ีไกลๆ ไมมี 
อยากใหรัฐเพิ่มศูนยฯใหท่ัวถึงชนบทดวย นอกจากเบ้ียยังชีพแลว กรณีท่ีพิการแตยงัพอประกอบ
อาชีพได ควรใหความชวยเหลือดานเคร่ืองมือเพื่อประกอบอาชีพ หรือฝกอาชีพ ใหมีรายได
พึ่งพาตนเองได เชน ซอมวิทยุ โดยรัฐสนับสนุนดวยการจัดซ้ืออุปกรณในการประกอบอาชีพให
ดวย อยาใหเปนเงิน เพราะอาจเอาไปทําอยางอ่ืน พอไปฝกอาชีพแลว อยาเพิ่งตัดเงินยังชีพ ตอง
ใหหารายไดไดกอน 

 ควรใหการศึกษาที่เปนอาชีพ ใหเปนอาชีพติดตัว ใหเขาสามารถดูแลตัวเองได  ไมเปนภาระ
ใหกับคนอ่ืน  

 ควรมีการกําหนดนิยามของผูดอยโอกาสที่ควรจะไดรับสวัสดิการ เชน ถาใหสวัสดิการแกหญิง

หมายท่ีตองรับผิดชอบเล้ียงดูลูกตามลําพัง ก็ตองใหสวัสดิการแกชายหมายดวยหรือไม และคน

กลุมนี้จัดเปนผูดอยโอกาสหรือไม ถาชวยก็ควรใหไมมาก พออยูไดตามอัตภาพ กรณีพอแมท่ีมี

ลูกเล็กๆ ใหชุมชนจัดทําศูนยเล้ียงเด็กเล็ก พอแมจะไดไปทํางานได อยากใหเด็กท่ีมีพอหรือแม

คนเดียวมีโอกาสไดเรียนและมีทุนการศึกษาใหเรียนฟรีตลอด แตตองดูแลความประพฤติวา

ต้ังใจเรียนหรือไม โดยกําหนดเกณฑวา ถาเรียนดี ใหทุน 100% พอเรียนจบทํางานได ใชทุนคืน 

50% แตถาเรียนไมจบ ตองใชทุนคือ 100% 

 คนดอยโอกาสก็ตองพิจารณาเปนกรณีไป เชน คนเรรอน เพราะสติฟนเฟอนก็ตองชวย แตกรณี

เรรอนออกขอทานเพราะมีผูมีอิทธิพลหนุนหลัง รัฐตองดําเนินการแกไข 
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 ใหมีการจัดต้ังองคกรท่ีดําเนินการแบบเดียวกับทหารผานศึก และจัดใหมีเบ้ียยังชีพสําหรับ

ผูดอยโอกาส โดยใหสําหรับคาอุปโภคบริโภค การเดินทาง ไฟฟา น้ําประปา  

 รัฐสนับสนุนอุปกรณตางๆ เพื่อคนพิการความความเหมาะสม เชน รถเข็นสําหรับคนเดินไมได 
หูฟงสําหรับคนหูหนวก เตียงถุงลมสําหรับคนปวยเปนอัมพาต อวัยวะเทียม สําหรับแจกใหคน
พิการฟรีทุกคน โดยใหพัฒนาสังคมจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดทํางานรวมกันในเร่ืองนี้  
หากผูพิการทานใดไมพอใจในอุปกรณเสริมหรืออวัยวะเทียมท่ีจัดให ก็สามารถไปหาซ้ือเองได 

 สงเสริมการรวมกลุมผูสูงอายุ เด็กกําพรา คนพิการระดับตําบล เพื่อจัดกิจกรรมชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน 

 ปจจุบันยังไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูพิการมากพอในสถานท่ีตางๆ อยากใหมีการแกไข
คือ รัฐออกกฎหมายบังคับและมีมาตรการบังคับใหชัดเจน วาตองมีทางลาด เสียงในลิฟท และ
หองน้ําใหคนพิการตามปมน้ํามัน โรงแรม หนวยงานราชการ ฯลฯ  

 ใหรัฐบาลกลางจัดสวัสดิการดานการศึกษาเปนพิเศษแกคนพิการ เชน กรณีเรียนฟรีสําหรับคน
ตาบอด รัฐตองจัดหาอุปกรณการเรียน การสอน ท่ีเหมาะสมใหแกผูพิการโดยเฉพาะ เชน มีการ
บันทึกเสียงตําราตางๆ ท่ีใชประกอบการเรียน 

2.6.2 ใครเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

 รัฐดูแลเร่ืองรายไดและการฝกอาชีพ โดยใหกระทรวงพัฒนาสังคมโอนเงินเบ้ียยังชีพผาน

เทศบาลและ อบต. สวนกระทรวงสาธารณสุขตองเขามาดูเร่ืองการฝกบุคลากรใหมีความรู 

ความชํานาญในการดูแลและฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการ เชน ให อสม.ดูแลเร่ืองสุขภาพให

คนพิการ รวมกับชุมชนและอาสาสมัครชวยดูแลจัดต้ังศูนยฟนฟูผูพิการในชุมชน 

 การข้ึนทะเบียนผูพิการและดอยโอกาสใหทองถ่ินเปนคนจัดการ เพราะรูขอมูลคนในทองถ่ินดี 

 การดูแลผูพิการตองชวยกนัในหลายระดับ ท้ังชุมชน ครอบครัวท่ีตองมีความรักความเขาใจผู
พิการ เพื่อชวยใหเขาชวยเหลือตนเองได แตบทบาทของรัฐท้ังสวนกลางและระดับทองถ่ินควร
ชวยพัฒนาและใหความชวยเหลือแกผูพกิารทุกคน โดยพิจารณาตามสภาพความเปนจริง 
รวมท้ังมีนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพผูพิการ โดยการใหหนวยงานรับผูพิการเขา
ทํางาน สนับสนุนเครือขายผูพิการใหเช่ือมโยงในทุกชุมชน 
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

 ใหทองถ่ินเปนผูจัดการเพราะใกลชิดกับชาวบานมากกวาสวนกลาง ชุมชนควรจะมีสวนรวมใน
การใหความชวยเหลือนี้ ชุมชนในท่ีนี้ หมายถึง อสม. จิตอาสาในหมูบาน ควรจะแบงโซนความ
รับผิดชอบใหกับ อสม. การแบงโซนอาจจะจัดเปน 1 อสม. ตอ 13 หลังคาเรือน โดยรัฐบาล
กลางเปนผูใหเงินสนับสนันแตทองถ่ินเปนคนจัดการ หรือจัดศูนยสงเคราะหคนพกิารดูแล
ตลอดชีพ เอาคนไมมีงานทําในชุมชนมาชวยดแูลคนพกิาร ก็จะไดประโยชนเร่ืองการจางงาน
ดวย 

 ใหพัฒนาสังคมจังหวัดและ อปท. สงเสริมการประกอบอาชีพแกผูพิการตามความถนัด หางาน
ท่ีเหมาะสมใหผูพิการที่ยังพอทํางานได จะไดพึ่งตนเอง 

2.6.3 แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

 ใหมีการจายคาเบ้ียยังชีพผูพิการ ท่ีมาของเงินมาจากภาษี ผูเขารวมประชุมยินดีจายภาษีเพิ่มข้ึน 
เพื่อนํามาใชในการจัดสวัสดิการเพื่อผูดอยโอกาส พราะคิดวาคนพิการไมนาจะมีมากนัก  โดย
ใหรัฐบาลกลางรวมกับองคกรสวนปกครองทองถ่ินรวมกันรับผิดชอบและ อบต./เทศบาลควรมี
งบประมาณชวยเปนการเฉพาะเพิ่มเติมตามศักยภาพของทองถ่ิน ในดานการบริหาร ควรใหผู
พิการไดมีสวนรวมในคณะกรรมการทองถ่ิน  ใหมีสิทธ์ิออกความคิดเห็นท้ังทางดาน
งบประมาณและโครงการตางๆ  เพราะในปจจุบัน การบริหารทองถ่ินไมเขาใจ ไมเปดโอกาส
ใหคนพิการมีสวนรวมในการบริหาร ท้ังท่ีมีสมาคมคนพิการในทุกจังหวัดและมีการประชุม
อยางตอเนื่องอยูแลว  

 กลุมออมทรัพยในชุมชนก็สามารถชวยในเร่ืองสวัสดิการสําหรับผูดอยโอกาสในชุมชนได 

 อบต. จัดสรรงบประมาณเปนกองทุนใหคนพิการ 

3. สรุปผลจากแบบสอบถาม 

หลังจากมีการใหขอเท็จจริงและทางเลือกสวัสดิการแบบตางๆ และใหเวลาประชาชนไดเสวนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางเต็มท่ีแลว ในตอนทาย ตัวแทนประชาชนตองตอบแบบสอบถามชุดเดยีวกนักบั
ท่ีไดตอยในตอนตนกอนการเสวนา ผลจากแบบสอบถามท้ังชุดกอน-หลังสะทอนทัศนะของตัวแทน
ประชาชนในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 การจัดสวัสดิการประเภทตางๆ ควรจัดใหกับประชาชนทุกคนหรือจัดใหเฉพาะคนจน  
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คําถามแรกในแบบสอบถามคือ ถารัฐบาลจะปรับปรุงสวัสดิการสังคม 6 ประเภทท่ีเกี่ยวกับเด็ก 
วัยรุน วัยทํางาน ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสกลุมตางๆ ใหมีคุณภาพดีข้ึนกวาปจจุบัน โดยในการปรับปรุง
สวัสดิการเหลานี้ รัฐจําเปนตองเก็บภาษีจากประชาชนเพ่ิม ท้ังภาษีเงินไดและภาษีทางออมตางๆ (เชน 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีน้ํามัน ภาษีเหลา ภาษีเบียร ภาษีบุหร่ี ฯลฯ) ทานคิดวาสวัสดิการสังคมประเภทใดท่ีควรจะ
ใหประชาชนทุกคน และสวัสดิการสังคมประเภทใดท่ีควรใหเฉพาะคนจน 

ตารางท่ี 8 สะทอนความคิดเห็นของผูรวมเสวนาดังนี้ 

 สวัสดิการดานการศึกษา : จัดใหประชาชนทุกคน 

กอนเร่ิมกระบวนการประชาเสวนา ตัวแทนประชาชนสวนใหญ (รอยละ 62) เห็นวาการจัด
สวัสดิการดานการศึกษาแกประชาชนควรเปนการจัดใหประชาชนทุกคนแบบถวนหนา และเม่ือผาน
กระบวนการประชาเสวนาแลว ผลจากแบบสอบถามช้ีใหเห็นวา ตัวแทนประชาชนอีกรอยละ 9 ไดเพิ่ม
น้ําหนักของความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันเพิ่มข้ึนอีกวา การจัดสวัสดิการดานการศึกษาควรจัดใหแก
ประชาชนทุกคน 

 สวัสดิการดานแรงงาน 

กอนเร่ิมกระบวนการประชาเสวนา ตัวแทนประชาชนสวนใหญ (รอยละ 81) เห็นวาการจัด
สวัสดิการดานแรงงาน เชน จัดฝกอาชีพ และหางานใหกับคนจบใหม คนวางงาน และคนท่ีตองการเปล่ียน
งาน ควรเปนการจัดใหประชาชนทุกคนแบบถวนหนา และเม่ือผานกระบวนการประชาเสวนาแลว ผลจาก
แบบสอบถามแสดงใหเห็นวา ตัวแทนประชาชนสวนใหญยังยืนยันความคิดเห็นเดิม โดยมีเพียงรอยละ 3 
ของตัวแทนประชาชนท่ีเปล่ียนความเห็นเปนใหจัดสวัสดิการดานแรงงานแกเฉพาะคนจน 

 สวัสดิการสําหรับผูวางงาน 

กอนเร่ิมกระบวนการประชาเสวนา ตัวแทนประชาชนสวนใหญ (รอยละ 61) เห็นวาการจัด
สวัสดิการใหแกผูวางงานดวยการใหเงินชดเชยรายไดกับคนท่ีตกงาน หรือคนท่ีไมสบายจนทํางานไมไดนั้น 
ควรเปนการจัดใหประชาชนทุกคนแบบถวนหนา และเม่ือผานกระบวนการประชาเสวนาแลว ผลจาก
แบบสอบถามช้ีใหเห็นวา ตัวแทนประชาชนอีกรอยละ 1 ไดเพิ่มน้ําหนักของความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน
เพิ่มข้ึนอีกวา การจัดสวัสดิการดานการศึกษาควรจัดใหแกประชาชนทุกคน 

 สวัสดิการเพื่อผูสูงอายุ 

กอนเร่ิมกระบวนการประชาเสวนา ตัวแทนประชาชนสวนใหญ (รอยละ 71) เห็นวาการจัด
สวัสดิการใหแกผูสูงอายุโดยการใหเงินบํานาญแกผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปนั้น ควรเปนการจัดให
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ประชาชนทุกคนแบบถวนหนา และเม่ือผานกระบวนการประชาเสวนาแลว ผลจากแบบสอบถามแสดงให
เห็นวา ตัวแทนประชาชนสวนใหญยังยืนยันความคิดเห็นเดิม โดยมีเพียงรอยละ 1 ของตัวแทนประชาชนท่ี
เปล่ียนความเห็นเปนใหจัดสวัสดิการเพื่อผูสูงอายุเฉพาะผูสูงอายุท่ีเปนคนจน 

 สวัสดิการรักษาพยาบาล 

กอนเร่ิมกระบวนการประชาเสวนา ตัวแทนประชาชนสวนใหญ (รอยละ 74) เห็นวาการจัด
สวัสดิการใหบริการรักษาพยาบาลฟรี และมีคุณภาพนั้น ควรเปนการจัดใหประชาชนทุกคนแบบถวนหนา 
และเม่ือผานกระบวนการประชาเสวนาแลว ผลจากแบบสอบถามช้ีใหเห็นวา ตัวแทนประชาชนอีกรอยละ 
10 ไดเพิ่มน้ําหนักของความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันเพิ่มข้ึนอีกวา การจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลควร
จัดใหแกประชาชนทุกคน 

 สวัสดิการเพื่อผูดอยโอกาส 

กอนเร่ิมกระบวนการประชาเสวนา ตัวแทนประชาชนสวนใหญ (รอยละ 78) เห็นวาการจัด
สวัสดิการใหแกผูดอยโอกาส เชน การใหเงินคาครองชีพแกคนพิการที่ทํางานไมไดนั้น ควรเปนการจัดให
ผูดอยโอกาสทุกคน และเม่ือผานกระบวนการประชาเสวนาแลว ผลจากแบบสอบถามแสดงใหเห็นวา 
ตัวแทนประชาชนสวนใหญยังยืนยันความคิดเห็นเดิม โดยมีเพียงรอยละ 6 ของตัวแทนประชาชนท่ีเปล่ียน
ความเห็นเปนใหจัดสวัสดิการเพื่อผูพิการเฉพาะผูพิการที่เปนคนจน 

ตารางท่ี 8 รอยละของความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนเก่ียวกับการจัดสวัสดิการใหกับประชาชนทุกคน
หรือจัดใหเฉพาะคนจน 

กอน (รอยละ) หลัง (รอยละ) ผลตาง 
  

ประเภทสวัสดิการ ทุกคน คนจน ทุกคน คนจน 
ใหทุกคน
เพิ่มขึ้น* 

 ใหเรียนฟรีต้ังแตอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย 62 38 71 29 9 
 จัดฝกอาชีพ และหางานใหกับคนจบใหม คนวางงาน และคนที่

ตองการเปลี่ยนงาน 81 19 78 22 -3 
 ใหเงินชดเชยรายไดกับคนท่ีตกงาน หรือคนที่ไมสบายจนทํางานไมได 61 39 62 38 1 
 ใหเงินบํานาญแกผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป 71 29 70 30 -1 
 ใหบริการรักษาพยาบาลฟรี และมีคุณภาพ 74 26 84 16 10 
 ใหเงินคาครองชีพแกคนพิการที่ทํางานไมได 78 22 72 28 -6 

หมายเหตุ : จํานวนผูเขารวมประชาเสวนาที่ตอบแบบสอบถามจาก 7 จังหวัดรวม 361 คน 

* ตัวเลขที่ติดลบ หมายถึงรอยละของตัวแทนประชาชนที่แสดงความคิดเห็นหลังผานกระบวนการประชาเสวนาวาควรจัดสวัสดิการ
ประเภทดังกลาวใหเฉพาะคนจนเพิ่มข้ึน 

ที่มา : ประมวลผลจากแบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา เร่ือง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” โครงการการประชาเสวนา
เพื่อหาฉันทามติตอการสรางจิตสํานึกใหมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552. 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ประเด็นท่ี 2 การจัดลําดับความสําคัญของสวัสดิการประเภทตางๆ   

คําถามขอท่ีสองในแบบสอบถามคือ จากสวัสดิการ 6 ประเภท ไดแก สวัสดิการดานการศึกษา 
สวัสดิการสําหรับแรงงาน สวัสดิการสําหรับผูวางงาน สวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการเพื่อผูสูงอายุ และ
สวัสดิการเพื่อผูดอยโอกาสนั้น ขอใหผูรวมเสวนาแสดงความคิดเห็นโดยการจัดอันดับความสําคัญของ
สวัสดิการ 6 ประเภทจากอันดับท่ี 1 ซ่ึงเห็นวามีความสําคัญมากท่ีสุด จนไปถึงอันดับท่ี 6 ซ่ึงเห็นวามี
ความสําคัญนอยท่ีสุด ตารางท่ี 9 สะทอนความคิดเห็นของผูรวมเสวนาดังนี้ 

สวัสดิการที่มีความสําคัญอันดับท่ี 1 ไดแก สวัสดิการดานการศึกษาท่ีเปนการจัดใหเรียนฟรีต้ังแต
อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย โดยในชวงกอนเร่ิมกระบวนการประชาเสวนา มีตัวแทนประชาชนสวนใหญ 
(รอยละ 58) เลือกสวัสดิการดานการศึกษาใหมีความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง และหลังผานกระบวนการเสวนา
ความเห็นของประชาชนไดเพิ่มน้ําหนักมากข้ึนอีกรอยละ 13 ใหสวัสดิการดานการศึกษาใหมีความสําคัญ
เปนอันดับหนึ่ง 

สวัสดิการท่ีมีความสําคัญอันดับท่ี 2 ไดแก สวัสดิการดานการใหบริการรักษาพยาบาลฟรี และมี
คุณภาพ โดยในชวงกอนเร่ิมกระบวนการประชาเสวนา มีตัวแทนประชาชนรอยละ 26 เลือกสวัสดิการดาน
การศึกษาใหมีความสําคัญเปนอันดับสอง และหลังผานกระบวนการเสวนาความเห็นของประชาชนไดเพิ่ม
น้ําหนักมากข้ึนอีกรอยละ 7 ใหสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลมีความสําคัญเปนอันดับสอง 

สวัสดิการท่ีมีความสําคัญอันดับท่ี 3 ไดแก สวัสดิการดานแรงงาน เชน จัดฝกอาชีพ และหางาน
ใหกับคนจบใหม คนวางงาน และคนท่ีตองการเปล่ียนงานโดยในชวงกอนเร่ิมกระบวนการประชาเสวนา มี
ตัวแทนประชาชนรอยละ 21 เลือกสวัสดิการดานแรงงานใหมีความสําคัญเปนอันดับสาม และหลังผาน
กระบวนการเสวนาความเห็นของประชาชนไดเพิ่มน้ําหนักมากข้ึนอีกรอยละ 5 ใหสวัสดิการดานแรงงานมี
ความสําคัญเปนอันดับสาม 

สวัสดิการที่มีความสําคัญอันดับท่ี 4 ไดแก สวัสดิการสําหรับผูวางงานดวยการใหเงินชดเชยรายได
กับคนท่ีตกงาน หรือคนท่ีไมสบายจนทํางานไมได โดยในชวงกอนเร่ิมกระบวนการประชาเสวนา มีตัวแทน
ประชาชนรอยละ  26 เลือกสวัสดิการสําหรับผูวางงานใหมีความสําคัญเปนอันดับส่ี และหลังผาน
กระบวนการเสวนาความเห็นของประชาชนก็ยังคงมีรอยละเทาเดิมท่ีจะใหสวัสดิการสําหรับผูวางงานมี
ความสําคัญเปนอันดับส่ี 

สวนสวัสดิการที่ตัวแทนประชาชนเห็นวามีความสําคัญอันดับท่ี 5 และ6 นั้นคอนขางมีน้ําหนัก
ใกลเคียงกันไดแก สวัสดิการใหแกผูสูงอายุโดยการใหเงินบํานาญแกผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป และ
สวัสดิการใหแกผูดอยโอกาส เชน การใหเงินคาครองชีพแกคนพิการที่ทํางานไมได (ดูตารางท่ี 9) 



46 บทความเร่ือง ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสําหรับคนไทย: ทัศนะจากประชาเสวนา 

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ตารางท่ี 9 รอยละของความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนเก่ียวกับอันดบัความสําคัญของสวัสดิการประเภทตางๆ  
อันดับความสําคัญ (รอยละ) 

ประเภทสวัสดิการ ความเห็น 1 2 3 4 5 6 

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

ใหเรียนฟรีต้ังแตอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย 
  
  ผลตาง 13 0 -1 -5 -4 -3 

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

จัดฝกอาชีพ และหางานใหกับคนจบใหม คน
วางงาน และคนที่ตองการเปลี่ยนงาน  
  ผลตาง -6 3 5 1 -2 -1 

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

ใหเงินชดเชยรายไดกับคนท่ีตกงาน หรือคนที่ไม
สบายจนทํางานไมได  
  ผลตาง -1 -3 3 0 2 0 

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

ใหเงินบํานาญแกผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป 
  
  ผลตาง -1 -2 -3 5 3 -2 

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

ใหบริการรักษาพยาบาลฟรี และมีคุณภาพ 
  
  ผลตาง -4 7 1 -2 2 -4 

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

ใหเงินคาครองชีพแกคนพิการที่ทํางานไมได 
  
  ผลตาง -2 -4 -3 1 -1 10 

หมายเหตุ : 1. จํานวนผูเขารวมประชาเสวนาที่ตอบแบบสอบถามจาก 6 จังหวัดรวม 306 คน (ยกเวนจังหวัดระยอง ซ่ึงมีวิธีการจัดอันดับที่
แตกตางจากจังหวัดอื่นๆ จึงไมไดนําเสนอขอมูลในรายงานน้ี) 

 2. ตัวเลขที่ติดลบ หมายถึงรอยละของตัวแทนประชาชนที่แสดงความคิดเห็นหลังผานกระบวนการประชาเสวนาวาควรจัด
สวัสดิการประเภทดังกลาวใหเฉพาะคนจนเพิ่มข้ึน 

ที่มา : ประมวลผลจากแบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา เร่ือง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” โครงการการประชาเสวนา
เพื่อหาฉนัทามติตอการสรางจิตสํานึกใหมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552. 

 

ประเด็นท่ี 3 ประเภทของงานอ่ืนๆ ท่ีอยากใหรัฐทํา   

คําถามขอท่ีสามท่ีมีเฉพาะในแบบสอบถามชุดท่ีถามหลังจากกระบวนการประชาเสวนาคือ ถาหาก
รัฐบาลเก็บภาษีจากประชาชนเพิ่ม เพื่อมาใชทํางานเพิ่มข้ึนในงานดานตางๆ ตามรายละอียดในตารางท่ี 10 
อยากใหตัวแทนประชาชนแสดงความคิดเห็นวาเงินภาษีท่ีเก็บเพิ่มนั้นควรจะแบงมาใชในดานใดเทาเดิม 
เพิ่มข้ึน ลดลง บาง ตารางท่ี 10 สะทอนความคิดเห็นของผูรวมเสวนา 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ตารางท่ี 10 รอยละของความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนเก่ียวกับงานอ่ืนๆ ท่ีอยากใหรัฐทําเพิ่ม 
รอยละ ประเภทของงานที่อยากใหรัฐทําเพิ่ม 

เทาเดิม เพิ่มขึ้น ลดลง รวม 
แกไขปญหายาเสพติด และโจรผูราย 8 88 4 100 
แกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และปญหาความม่ันคงอื่นๆ ของประเทศ 8 90 2 100 
จัดใหมีบานพักคนชรา บานหรือแฟลตราคาไมแพง สําหรับคนจน 39 59 2 100 
จัดใหมีโครงการประกันราคาหรือจํานาํสินคาเกษตร 14 82 4 100 
จัดใหมีบริการฟรีสําหรับทุกคน เชน ไฟฟา น้าํประปา รถไฟ รถเมล 48 48 4 100 
สรางสาธารณูปโภคตางๆ เชน ถนน ทางดวน สะพาน สนามบิน โทรศัพท อินเตอรเน็ต ฝาย อางเก็บน้าํ 
น้ําประปา ฯลฯ 44 52 4 100 
ตั้งกองทุนหมูบาน กองทุนแกปญหาหนี้คนจน หนี้เกษตรกร 28 70 2 100 
โครงการสงเสริมความรู ขาวสาร และสถานพักผอนหยอนใจในหมูบานหรือชุมชน เชน ท่ีอานหนังสือพิมพ 
หองสมุดประชาชนท่ีมีคอมพิวเตอรและอนิเตอรเน็ต สนามเด็กเลน สนามกีฬาและสวนหยอมในชุมชน   20 76 4 100 
โครงการรักษาส่ิงแวดลอม และอนุรักษธรรมชาต ิเชน ปาตนน้าํ กําจัดขยะ ปองกันมลพิษจากโรงงาน 14 80 6 100 
ตั้งสถานเล้ียงเด็ก เพื่อชวยเหลือพอแมทุกคนที่ตองทํางานไมสามารถเล้ียงลูกเอง 28 72 - 100 

หมายเหตุ : จํานวนผูเขารวมประชาเสวนาที่ตอบแบบสอบถามจาก 7 จังหวัดรวม 361 คน  

ที่มา : ประมวลผลจากแบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา เร่ือง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” โครงการการประชาเสวนา
เพื่อหาฉันทามติตอการสรางจิตสํานึกใหมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552. 

 

ประเด็นท่ี 4 การจัดสรรงบประมาณสําหรับสวัสดิการและงานประเภทอื่นๆ   

คําถามขอท่ีส่ีเปนคําถามท่ีมีเฉพาะในแบบสอบถามชุดท่ีถามหลังจากกระบวนการประชาเสวนาแลว
เชนกัน คําถามในขอนี้ตองการใหตัวแทนประชาชนแสดงความคิดเห็นวา ถาเขาตองจายภาษีเพิ่มข้ึน 100 
บาท ตัวแทนประชาชนอยากใหรัฐบาลแบงเงินภาษีดังกลาวไปใชในงานดานสวัสดิการสังคมตางๆ และงาน
ดานอ่ืนๆ ของรัฐบาลอยางไร ตารางท่ี 11 สะทอนความคิดเห็นของเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของผูรวม
เสวนา 

ตารางท่ี 11 รอยละของงบประมาณท่ีตัวแทนประชาชนจัดสรรใหกับประเภทของงานท่ีอยากใหรัฐจัดทํา 
ประเภทของงาน งบประมาณ 

สวัสดิการสังคมตางๆ 50.6 
งานดานอื่นของรัฐบาล 38.9 
งานดานอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เชน คาใชจายในชุมชน เงินสํารองของประเทศ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพขององคกรรัฐ ฯลฯ 10.5 

รวม 100.0 

หมายเหตุ : จํานวนผูเขารวมประชาเสวนาที่ตอบแบบสอบถามจาก 7 จังหวัดรวม 361 คน 

ที่มา : ประมวลผลจากแบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา เร่ือง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” โครงการการประชาเสวนา
เพื่อหาฉันทามติตอการสรางจิตสํานึกใหมและการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย. ตุลาคม-พฤศจิกายน 2552. 
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4. สรุป 

กลาวโดยสรุปจากเนื้อหาการเสวนาพบวา ตัวแทนประชาชนเห็นวาบางสวัสดิการพื้นฐาน เชน 
การศึกษา การพัฒนาแรงงาน การรักษาพยาบาลควรจัดใหกับประชาชนทุกคน สวนสวัสดิการบางอยาง เชน 
ผูวางงาน ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส ควรจัดใหเฉพาะกลุมคนท่ีจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ เชน คน
ยากจน คนท่ีดูแลตัวเองไมได เปนตน สําหรับบทบาทในการจัดสวัสดิการก็มีท้ังบทบาทของรัฐบาลกลางใน
การวางนโยบาย บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะตัวแทนของรัฐท่ีใกลชิดประชาชนมาก
ท่ีสุด และบทบาทของชุมชนท่ีจะดูแลจัดสวัสดิการใหสอดคลองกับความตองการของคนในทองถ่ิน สวน
งบประมาณมีท้ังจากเงินภาษีท่ีประชาชนยินดีจะจายมากข้ึน ท้ังภาษีเงินได และภาษีท่ีเก็บจากสินคาตางๆ 
โดยเฉพาะภาษีจากสินคาประเภทท่ีทําลายสุขภาพ เชน เหลา บุหร่ี โดยตัวแทนประชาชนยังเสนอมาตรการ
เสริมท่ีจะชวยใหการจัดสวัสดิการมีประสิทธิภาพมากข้ึน แตใชงบประมาณนอยลงอีกดวย 
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แบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา (กอน) 

เรื่อง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” 

ขอ 1   ถารัฐบาล จะปรับปรุงสวัสดิการสังคม  6 ประเภทที่เก่ียวกับเด็ก วัยรุน วัยทํางาน ผูสูงอายุ และ
ผูดอยโอกาสกลุมตางๆ ใหมีคุณภาพดีขึ้นกวาปจจุบัน  โดยในการปรับปรุงสวัสดิการเหลาน้ี รัฐจําเปนตองเก็บ
ภาษีจากประชาชนเพิ่ม ทั้งภาษีเงินไดและภาษีทางออมตางๆ (เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีนํ้ามัน ภาษีเหลา 
ภาษีเบียร ภาษีบุหร่ี ฯลฯ) ทานคิดวาสวัสดิการสังคมประเภทใดที่ควรจะ ใหประชาชนทุกคน  และสวัสดิการ
สังคมประเภทใดที่ควรใหเฉพาะคนจน 

คําช้ีแจง : โปรดใสเคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 
 

ประเภทของสวัสดิการ 

ความคิดเห็นของทาน 
ใหกับ 
ทุกคน 

ใหเฉพาะ
คนจน 

.1 ใหเรียนฟรีตั้งแตอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย    

.2 จัดฝกอาชีพ และหางานใหกับคนจบใหม คนวางงาน และคนที่ตองการเปลี่ยนงาน   

.3 ใหเงินชดเชยรายไดกับคนที่ตกงาน หรือคนท่ีไมสบายจนทํางานไมได   

.4 ใหเงินบํานาญแกผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป   

.5 ใหบริการรักษาพยาบาลฟรี และมีคุณภาพ   

.6 ใหเงินคาครองชีพแกคนพิการท่ีทํางานไมได   
 

ขอ 2   จากสวัสดิการ 6 ประเภทในตารางตอไปน้ี ขอใหทานแสดงความคิดเห็น โดยการจัดอันดับความสําคัญของ
สวัสดิการ 6 ประเภทจากอันดับท่ีทานเห็นวามีความสําคัญมากท่ีสุด จนไปถึงอันดับท่ีเห็นวามีความสําคัญนอย
ที่สุด 

คําช้ีแจง : โปรดใสตัวเลขอันดับความสําคัญแกสวัสดิการแตละประเภท ตั้งแตอันดับ 1, 2, 3, 4, 5 ถึงอันดับ 6  
โดยสวัสดิการท่ีถูกจัดใหเปนอันดับท่ี 1 หมายถึง สวัสดิการที่ทานเห็นวามีความสําคัญมากที่สุด และสวัสดิการ
อันดับท่ี 6 หมายถึง สวัสดิการท่ีทานเห็นวามีความสําคัญนอยท่ีสุด 

ประเภทของสวัสดิการ อันดับ
ความสําคัญ 

ใหเรียนฟรีตั้งแตอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย   
จัดฝกอาชีพ และหางานใหกับคนจบใหม คนวางงาน และคนที่ตองการเปลี่ยนงาน  
ใหเงินชดเชยรายไดกับคนที่ตกงาน หรือคนที่ไมสบายจนทํางานไมได   
ใหเงินบํานาญแกผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป  
ใหบริการรักษาพยาบาลฟรี และมีคุณภาพ  
ใหเงินคาครองชีพแกคนพิการที่ทํางานไมได  
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ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง : กรุณาทําเคร่ืองหมายวงกลม O รอบคําตอบ หรือเติมขอมูลลงในชองวาง 

1. เพศ            1. ชาย 2. หญิง 
2. อายุ               …………ป 
3. ทานจบการศึกษาในระดับชั้น    
              1. ไมเคยเรียนหนังสือ                       2. ประถม (ป.1-ป.7)        
              3. มัธยมตน (ม.1-ม.3 หรือ มศ.3)         4. มัธยมปลาย (ม.4-ม.6 หรือ มศ.5)       
              5. อาชีวะ (ปวช.-ปวส.)                     6. ปริญญาตรี                 

 7. สูงกวาปริญญาตรี                         8. อื่นๆ (ระบุ)…..............................…...............…. 
4. ทานพักอาศัยอยูใน 
                1. เขตตัวเมืองหรือตัวเทศบาล         2. นอกเขตเทศบาล/ในชนบท 
5. อาชีพ  
                     1. เกษตรกร                   
                     2. ผูใชแรงงาน/รับจางทั่วไป/คนงาน/แมบานทําความสะอาด 
                     3. รับงานมาทําที่บาน        
                     4. พนักงาน/ลูกจาง บริษัทเอกชน 
                     5. ประกอบธุรกิจสวนตัว เชน คาขาย ธุรกิจบริการ อุตสาหกรรม 
                     6. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานของรัฐ 
                     7. ครู/อาจารย/นักวิชาการ/ผูทรงคุณวุฒิ 
                     8. นักเรียน/นักศึกษา   
                     9. ไมไดทํางาน / วางงาน 
                   10. แมบาน/พอบาน/เกษียณอายุ 
                   11. อื่นๆ (ระบุ)……….................................................................. 

6. จํานวนคนทั้งหมดในครัวเรือนที่ใชจายดวยกัน (เชน กินขาวดวยกัน และรวมคนที่ไปเรียน
หนังสือหรือไปทํางานที่อื่นชั่วคราวดวย) ................. คน  
7. รายไดรวมของทั้งครัวเรือน (รวมทุกคนในขอ 6 รวมตัวเองดวย) เฉลี่ยประมาณเดือนละ 
....................... บาท 
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แบบสอบถามประกอบการประชาเสวนา (หลัง) 

เรื่อง “สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต” 

ขอ 1   ถารัฐบาล จะปรับปรุงสวัสดิการสังคม  6 ประเภทที่เก่ียวกับเด็ก วัยรุน วัยทํางาน ผูสูงอายุ และ
ผูดอยโอกาสกลุมตางๆ ใหมีคุณภาพดีขึ้นกวาปจจุบัน  โดยในการปรับปรุงสวัสดิการเหลาน้ี รัฐจําเปนตองเก็บ
ภาษีจากประชาชนเพิ่ม ทั้งภาษีเงินไดและภาษีทางออมตางๆ (เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีนํ้ามัน ภาษีเหลา 
ภาษีเบียร ภาษีบุหร่ี ฯลฯ) ทานคิดวาสวัสดิการสังคมประเภทใดที่ควรจะ ใหประชาชนทุกคน  และสวัสดิการ
สังคมประเภทใดที่ควรใหเฉพาะคนจน 

คําช้ีแจง : โปรดใสเคร่ืองหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 
 

ประเภทของสวัสดิการ 

ความคิดเห็นของทาน 
ใหกับ 
ทุกคน 

ใหเฉพาะ
คนจน 

.1 ใหเรียนฟรีตั้งแตอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย    

.2 จัดฝกอาชีพ และหางานใหกับคนจบใหม คนวางงาน และคนที่ตองการเปลี่ยนงาน   

.3 ใหเงินชดเชยรายไดกับคนที่ตกงาน หรือคนท่ีไมสบายจนทํางานไมได   

.4 ใหเงินบํานาญแกผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป   

.5 ใหบริการรักษาพยาบาลฟรี และมีคุณภาพ   

.6 ใหเงินคาครองชีพแกคนพิการท่ีทํางานไมได   
 

ขอ 2   จากสวัสดิการ 6 ประเภทในตารางตอไปน้ี ขอใหทานแสดงความคิดเห็น โดยการจัดอันดับความสําคัญของ
สวัสดิการ 6 ประเภทจากอันดับท่ีทานเห็นวามีความสําคัญมากท่ีสุด จนไปถึงอันดับท่ีเห็นวามีความสําคัญนอย
ที่สุด 

คําช้ีแจง : โปรดใสตัวเลขอันดับความสําคัญแกสวัสดิการแตละประเภท ตั้งแตอันดับ 1, 2, 3, 4, 5 ถึงอันดับ 6  
โดยสวัสดิการท่ีถูกจัดใหเปนอันดับท่ี 1 หมายถึง สวัสดิการที่ทานเห็นวามีความสําคัญมากที่สุด และสวัสดิการ
อันดับท่ี 6 หมายถึง สวัสดิการท่ีทานเห็นวามีความสําคัญนอยท่ีสุด 

ประเภทของสวัสดิการ อันดับ
ความสําคัญ 

ใหเรียนฟรีตั้งแตอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย   
จัดฝกอาชีพ และหางานใหกับคนจบใหม คนวางงาน และคนที่ตองการเปลี่ยนงาน  
ใหเงินชดเชยรายไดกับคนที่ตกงาน หรือคนที่ไมสบายจนทํางานไมได   
ใหเงินบํานาญแกผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป  
ใหบริการรักษาพยาบาลฟรี และมีคุณภาพ  
ใหเงินคาครองชีพแกคนพิการที่ทํางานไมได  
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ขอ 3 ถาหากรัฐบาลเก็บภาษีจากประชาชนเพ่ิม เพื่อมาใชทํางานเพ่ิมขึ้นในดานตอไปนี้  ทานคิดวาเงินภาษีที่เก็บ
เพิ่มน้ันควรจะแบงมาใชในดานใดบาง โดยงานในแตละประเภทมีคะแนนความสําคัญตั้งแต 1 ถึง 3 โดยที่ 1 
หมายถึง งานที่ทานเห็นวาควรทําเพิ่มนอย และ 3 หมายถึง งานท่ีทานเห็นวาควรทําเพิ่มอยางเต็มที่  
คําชี้แจง  โปรดใสเครี่องหมาย  ในชองคะแนนที่ทานตองการและทําทุกขอ 

ประเภทของงานที่อยากใหรัฐทําเพิ่ม 
คะแนน 

1 2 3 
3.1 แกไขปญหายาเสพติด และโจรผูราย    
3.2 แกปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และปญหาความมั่นคงอื่นๆ ของประเทศ    
3.3 จัดใหมีบานพักคนชรา บานหรือแฟลตราคาไมแพง สําหรับคนจน     
3.4 จัดใหมีโครงการประกันราคาหรือจํานําสินคาเกษตร     
3.5 จัดใหมีบริการฟรีสําหรับทุกคน เชน ไฟฟา นํ้าประปา รถไฟ รถเมล     
3.6 สรางสาธารณูปโภคตางๆ เชน ถนน ทางดวน สะพาน สนามบิน โทรศัพท อินเตอรเน็ต 

ฝาย อางเก็บนํ้า นํ้าประปา ฯลฯ 
   

3.7 ตั้งกองทุนหมูบาน กองทุนแกปญหาหน้ีคนจน หนี้เกษตรกร    
3.8 โครงการสงเสริมความรู ขาวสาร และสถานพักผอนหยอนใจในหมูบานหรือชุมชน เชน ที่

อานหนังสือพิมพ หองสมุดประชาชนที่มีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต สนามเด็กเลน 
สนามกีฬาและสวนหยอมในชุมชน   

   

3.9 โครงการรักษาสิ่งแวดลอม และอนุรักษธรรมชาติ เชน ปาตนนํ้า กําจัดขยะ ปองกันมลพิษ
จากโรงงาน 

   

3.10 ตั้งสถานเลี้ยงเด็ก เพื่อชวยเหลือพอแมทุกคนท่ีตองทํางานไมสามารถเลี้ยงลูกเอง    

ขอ 4  ถาทานตองจายภาษีเพิ่มขึ้น 100 บาท ทานอยากใหรัฐบาลแบงเงินไปใชระหวางสวัสดิการสังคมตางๆ 
ในขอ 2 กับงานดานอื่นๆ ของรัฐบาลในขอ 3 อยางไร   

 -  สวัสดิการสังคมตางๆ ในขอ 2               ............. บาท 

 -  งาน ดานอื่นของรัฐบาลในขอ 3               ............. บาท 

 - งานดานอื่นๆ นอกเหนือจากน้ี (โปรดระบุ.................................................)      .............บาท 

        รวมทั้งสิ้น      100  บาท 

ขอ 5 ในปที่ผานมาทานตองเสียภาษีประเภทใดบาง (ตอบไดมากกกวา 1 ขอ) 
           1. ภาษีรายได (รวมทั้งที่ถูกหักจากคาจางหรือเงินเดือน)            
           2. ภาษีการคาขายหรือทําธุรกิจ 
           3. ภาษีปาย หรือภาษีโรงเรือนและที่ดิน                    
           4. ไมตองเสียภาษ ี
 



 

55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 





 

 

Fact & Figure 
สถานการณสวัสดิการคนไทย 

ภาพ เสียง 
ซอน ท.  สถานการณสวัสดกิารคนไทย 
เด็ก vs โรงเรียน 
คนทํางาน 
คนปวย ผูสูงอายุกับโรงพยาบาล 
CU แววตา ของคนวัยตาง ๆ 
 
ซอน ท.  สถานการณสวัสดกิารคนไทย 
วัยเด็ก 
Fade in เด็กทารก อุแว 
ครอบครัวกับการเล้ียงด ู
 
 
วัยเด็ก โรงเรียน 
 
 

     
 
บรรยาย 1 : ต้ังแตเกิดจนแก  คนไทยทุกคนอยูดีกนิดีกนัแค
ไหน  มีสวัสดกิารอยางไรในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 
 
 
 
 
(อุแว..ๆ  ๆๆ ) 
 
     30 กวาปท่ีผานมา  เด็กเกดินอยลงกวาเดิม จากครอบครัว
หนึ่งมีลูกประมาณ 6 คน เหลือเพียง 1-2 คนในปจจุบัน  และ 
เปล่ียนจากท่ีเคยอยูในบานเดียวกันท้ังปูยา ตายาย และญาติพี่
นอง มาสูการแยกครอบครัว แยกบานกนัอยูมากข้ึน 
     เม่ือถึงวัยเรียน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542  เด็กทุกคนมีสิทธิไดเขาเรียนฟรี 12 ป ถึงช้ัน ม.6 ใน
โรงเรียนของรัฐ  แตถึงแมรัฐจะใหเรียนฟรี ผูปกครองก็ยังคงมี
คาใชจายเองอีกจํานวนหน่ึง 
      

ซอน ท.  สถานการณสวัสดกิารคนไทย 
วัยทํางาน 
ชาวนาเกี่ยวขาว 
เกษตรกรไรออย vs โรงงาน 
 
 
ซอน ภาพแรก 
พ.ศ.2533 คนสวมงอบ 6 คน + คนใสชุด
ทํางานอ่ืน ๆ 4 คน 
ซอนภาพสอง 

 
 
บรรยาย 2 : งานและอาชีพของคนไทยเปล่ียนแปลงไป จาก
การพัฒนาประเทศท่ีเนนสงเสริมภาคอุตสาหกรรม  ทําใหภาค
การเกษตรลดความสําคัญลง จะเห็นไดจากปจจุบันรายไดจาก
ภาคการเกษตรของประเทศลดลงเหลือเพียงรอยละ 9 ของ
รายไดท้ังหมด     และจํานวนเกษตรกรลดลงจากรอยละ 60 
เหลือประมาณรอยละ 40 ของคนทํางานท้ังหมด   
อยางไรก็ตาม แมภาคการเกษตรจะมีบทบาทลดลง แตกย็ังมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะมีคนทํางานเกีย่วของจํานวนมาก 
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พ.ศ.2551 คนสวมงอบ 4 คน + คนใสหมวก
โรงงาน 2 คน และชุดอ่ืน ๆ 4 คน (พอคา 
บริการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Pie Chart 

และยังไมมีสวสัดิการดูแลอยางเปนระบบ เม่ือเทียบกับ
คนทํางานอาชีพอ่ืน 
 
     สําหรับคนท่ีทํางานเปนลูกจาง หรือพนกังานบริษัทเอกชน
จะรวมกับนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมรวม 
กันจํานวนรอยละ 10 ของคาจาง โดยท่ีรัฐบาลรวมสมทบอีก
รอยละ 2.75  ทําใหมีโอกาสไดรับสวัสดิการดานการ
ประกันสังคมจากกระทรวงแรงงานหลายดาน เชน ไดรับการ
รักษาพยาบาลฟรีในโรงพยาบาลท่ีตนเลือกไว  เม่ือเจ็บปวย
หรือตกงานกไ็ดรับเงินชดเชย ถามีบุตรจะไดรับเงินคาทํา
คลอด 12,000 บาท และเงินสงเคราะหบุตร 350 บาทตอเดือน 
เปนตน   
    จากตัวเลขผูมีงานทําท้ังหมด 37 ลานคน มีเพียง 9 ลานคน
เทานั้นท่ีไดรับสิทธิดานประกันสังคม อีก 2 ลานคน เปน
ขาราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ ท่ีไดรับสวัสดิการจากรัฐ 
ท่ีดูแลครอบคลุมถึงลูกและพอแมดวย โดยท่ีตัวเองไมตอง
จายเงินสมทบ   สวนคนท่ีเหลือผูทําอาชีพเกษตรกร  หรือ
รับจางรายวันอีก 26 ลานคน  ไมมีหลักประกันในการทํางาน 
      

ซอน ท.  สถานการณสวัสดกิารคนไทย 
การรักษาพยาบาล 
คนปวย โรงพยาบาล 
 

 
 
บรรยาย 3 :  ในป 2551 รัฐใหการรักษาพยาบาลแกประชาชน
ท่ัวไปเกือบ 50 ลานคน ดวยเงินงบประมาณ 1 แสนลานบาท 
หรือจายเฉล่ียคนละ 2 พันกวาบาท  
        ขณะเดียวกันก็ใชเงิน 55,000 ลานบาทสําหรับสวัสดิการ
การรักษาพยาบาลขาราชการและครอบครัวเกือบ 5  ลานคน 
หรือเฉล่ียคนละ 11,000 บาท   
        และในป 2551 รัฐใหเงินชวยเหลือแกประชาชน
ยากลําบากและผูดอยโอกาสบางคน เชน ผูประสบภัยพิบัติ คน
พิการทุพพลภาพ ผูปวยโรคเอดส เปนเงินงบประมาณ 3 รอย
กวาลานบาท ซ่ึงถารัฐตองการชวยเหลือผูยากลําบากทุกคน ก็
จะตองใชเงินมากกวานี้หลายเทา    
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

ซอน ท.  สถานการณสวัสดกิารคนไทย 
วัยชรา 
 
คนแกแข็งแรง ออกกําลังกาย 
 
 
 
ซอน ภาพ 1 
ปจจุบัน 
คนวัยทํางาน 6 คนจูงเดก็ 3 คน 
แบกคนแก 1 คน 
(ทุกคนอาจจะยิ้มมุมปาก แบกสบาย ๆ ) 
 
เปล่ียนเปนซอนภาพ 2 
พ.ศ.2593 
คน 6 คน จูงเดก็ 3 คน แบกคนแก 3 คน 
(ทุกคนหนาตาเครียดข้ึน)  

 
 
บรรยาย 4 :  ความเปล่ียนแปลงอีกอยางหนึง่ก็คือ สังคมไทยมี
ผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึนและอายยุืนข้ึน   จากเฉล่ียอายุ 68 ป ในป
พ.ศ.2533 เปน 73 ปในปจจุบัน  
     เม่ือเปรียบเทียบจากประชากรท้ังหมด 66 ลานคน มีคนวัย
ทํางานอายุต้ังแต 20-59 ป จํานวน 38 ลานคน ในขณะท่ีมี
ผูสูงอายุ 7 ลานคน หรือเทากับวา เรามีคนวัยทํางาน 6 คน 
ทํางานหารายไดเขาครอบครัว เล้ียงดูเด็ก 3 คน กับผูสูงอายุ  1 
คน  
 
     แตในอีก 40 ปขางหนาหรือป 2593 จะมีจํานวนผูสูงอายุ
มากข้ึน  เม่ือเทียบโดยสัดสวนเดิมของคนวัยทํางาน 6 คน และ
เด็ก 3 คน เราจะมีผูสูงอายุเพิม่ข้ึนเปน 3 คน     ความหนกั
ความเบาของผูสูงอายุท่ีคนวยัทํางานแบกรับอยูนั้น จึงข้ึนกับ
วา ผูสูงอายุคนนั้นมีเงินเก็บมากนอยเพยีงใด และกอนเกษียณ
เคยทํางานอะไรมากอน 
    สําหรับผูสูงอายุท่ีเปนขาราชการเกษียณจะมีเงินบําเหน็จ 1 
กอน และเงินบํานาญเปนรายเดือน และยังไดรับการ
รักษาพยาบาลฟรีจนถึงวันตาย   สวนผูท่ีเคยเปนลูกจาง
พนักงานบริษทัเอกชน จะไดรับเงินบํานาญทุกเดือนจาก
ประกันสังคม โดยในชวงวัยทํางานตองจายเงินสมทบเปน
เวลา 15 ปข้ึนไป    
     ขณะท่ีผูสูงอายุสวนใหญท่ีไมมีบํานาญ  เดิมรัฐไดใหเบ้ียยัง
ชีพตลอดชีวิตคนละ 500 บาทตอเดือนแกคนยากจน ขาดคน
ดูแล จํานวน 2 ลานคน  และในป 2552 รัฐบาลไดขยายสิทธิ
แกผูสูงอายุทุกคนท่ีไมมีบําเหน็จบํานาญและไปข้ึนทะเบียน
อีก 3 ลานคน ทําใหตองใชงบประมาณปละ 3 หม่ืนลานบาท 
ซ่ึงในอนาคตท่ีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มข้ึนและอายยุืนข้ึน จะทําให
การใชงบประมาณจายเบ้ียยงัชีพเพิ่มสูงข้ึนกวานี้อีก   
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ซอน ท.  สถานการณสวัสดกิารคนไทย 
ชุมชนไทยกับการจัดสวัสดิการ 
 

 
บรรยาย 5 : ภายใตเงินงบประมาณท่ีมีจํากดั ทําใหรัฐไม
สามารถดูแลคนไทยทุกคนไดเทาเทียมกัน    ประชาชนสวน
หนึ่งจึงไดชักชวนกนั รวมตวัจัดต้ังกลุมออมเงินเพื่อจดั
สวัสดิการแกสมาชิก หรือท่ีเรียกกนัวา กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  โดยเชิญชวนใหคนในชุมชนมาเปนสมาชิกโดยสมัคร
ใจ      สมาชิกทุกคนจะออมเงินวันละบาท รวบรวมมาใหกลุม
นําไปใชจดัสวสัดิการครอบคลุมต้ังแตเกดิจนตาย         ดแูล
ชวยเหลือสมาชิกและผูยากลําบากในชุมชน      ปจจุบันมี
ชุมชน 1,600 แหงท่ีจดัต้ังกองทุนนี้ ซ่ึงมีความแตกตางกนัไป
ในแตละชุมชนตามสภาพความตองการ จาํเปนของสมาชิก 
และความพรอมดานการเงิน 
อยางไรก็ตาม ถาในชุมชนมีผูปวยจํานวนมากและขอรับ
ประโยชนพรอมๆ กันก็จะเปนภาระอยางมากแกกองทุน หรือ
ถาในชุมชนมีผูสูงอายุจํานวนมากการนําเงินไปจายบํานาญจะ
ทําใหเหลือเงินไมพอเพื่อใหสวัสดิการประเภทอ่ืนไดตอไป 
 

ซอน ท.  สถานการณสวัสดกิารคนไทย 
งบประมาณ 
เงิน 
 
 
 
 
 
ซอน ท.  ไทย รอยละ 2.8 ของรายได 
           ประชากรเสียภาษีนอยกวารอยละ 10 
 
 

 
 
บรรยาย 6 : จากสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ทําให
การจัดสวัสดกิารมีความสําคัญมากยิ่งข้ึน แตขณะเดียวกนัก็
เปนภาระท่ีตองนําเงินงบประมาณมาใชจายมากข้ึนดวย 
ปจจุบันประเทศไทยมีคาใชจายเพื่อสวัสดกิารท่ีไมรวม
การศึกษา 2 แสนหาหม่ืนลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.8 
ของรายไดของประเทศ ขณะท่ีคนไทยสวนใหญมีรายไดตํ่าจน
ไมตองเสียภาษีเงินได  และอีกจํานวนหนึง่หลบเล่ียงการเสีย
ภาษี ทําใหประชากรโดยรวมเสียภาษเีงินไดนอยกวารอยละ 
10 ของรายได  อยางไรก็ตาม ทุกคนตองเสียภาษีทางออมเม่ือ
ซ้ือขาวของเคร่ืองใช เชน มีภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 รวมอยูใน
ราคาสินคาและยังมีภาษีทางออมอ่ืน ๆ เชน ภาษนี้ํามัน  ภาษี
เหลานี้   ไมวาจะรวยหรือจนก็เสียในอัตราเดียวกัน               
เหลานี้คือแหลงรายไดเกือบ 70 %ของรัฐบาล ท่ีจะจัดสรรเปน
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รายไดจากการจัดเก็บภาษี 1.8 ลานลานบาท ปพ.ศ. 2551

 ภาษีรายได 
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีการคา

69.44%

 ภาษีสรรพสามิต
15.14%

 ภาษีศุลกากร
5.42%

 ภาษีอื่น
9.99%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซอน ท.   อยากเห็นสังคมไทยเปนอยางไร ? 
 

งบประมาณดานตาง ๆ  รวมทั้งการจัดทําสวัสดิการดแูลคน
ไทย ต้ังแตเกิดจนตายดวย  ดงันั้น หากเราตองการสวัสดิการ 
การดูแลใหกินดีอยูดีมากเทาไร รัฐก็ตองหารายไดดวยการเก็บ
ภาษีจากเราเพ่ิมข้ึนตามไปดวย   หรือลดคาใชจายอ่ืนๆ  เชน  
ลดการสรางถนนหนทาง ระบบไฟฟา ประปา  ลดงบประมาณ
ปองกนัประเทศ  ลดงบแกปญหายาเสพติด เปนตน   หรือ
แมกระท่ังเฉพาะในสวนของการจัดสวัสดกิารเอง  เราควรจะ
จัดแบงงบประมาณดูแลคนไทยแตละวัยอยางไรใหเหมาะสม  
เพราะถาใหงบประมาณดแูลเด็กมาก    คนวยัทํางาน วัยชราก็
ไดสวัสดิการนอยลง 
แลวคุณละ อยากเห็นเมืองไทยในอีก 10 ปขางหนามีการดูแล
คนต้ังแตเกดิจนตายอยางไร ? 
 
 

 





 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
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สวัสดิการสังคมสําหรับคนไทยในอนาคต 
แบบท่ี 1 รัฐจัดสวัสดิการถวนหนา 
รัฐจัดสวัสดิการสังคมแทบทุกประเภทใหแกประชาชนทุกชวงวัย ประชาชนตองจายภาษีในอัตราท่ี

สูง ประชาชนทุกคนจะไดประโยชนจากสวัสดิการประเภทใดประเภทหนึ่งเสมอ  
1. สวัสดิการดานการศึกษา รัฐจัดการศึกษาใหฟรีทุกระดับ รัฐใหเงินเพื่อเปนคาใชจายท่ีจําเปนแกเด็กที่

เรียนมหาวิทยาลัย 
2. สวัสดิการดานแรงงาน รัฐชวยใหประชาชนท่ีมีงานทําใหไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม ถารายไดไม

เพียงพอกับการยังชีพรัฐก็ชวยเหลือเพิ่มเติม เม่ือตองการหางานทํารัฐก็ชวยโดยไมคิดคาใชจาย เม่ือ
ตองการพัฒนาอาชีพเพื่อใหมีรายไดสูงข้ึนรัฐก็ชวยฟรี  

3. สวัสดิการเพื่อผูวางงาน ถาตกงานรัฐก็ใหเงินชดเชยสูงใกลเคียงกับรายไดท่ีเคยไดรับ แรงงานไมตอง
สมทบเงินเพื่อใหไดสวัสดิการ  

4. สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ รัฐสรางความม่ันใจวาผูสูงอายุทุกคนสามารถมีชีวิตอยูไดดวยตนเองโดยไม
ตองพึ่งพิงผูอ่ืน ประชาชนทุกคนมีสิทธิในบํานาญประเภทใดประเภทหน่ึง  

5. สวัสดิการรักษาพยาบาลที่ดีเหมือนๆ กันทุกคนต้ังแตเกิดโดยไมเสียคาใชจาย ไมวาคนน้ันจะทําอาชีพ
อะไร ในยามแกชราก็ไดรับการรักษาพยาบาลฟรีเหมือนกันทุกคน 

6. สวัสดิการสําหรับผูดอยโอกาส รัฐสวัสดิการใหการดูแลผูดอยโอกาสอยางดี สําหรับผูพิการทุพพลภาพ
จนไมสามารถทํางานไดก็ไดรับเงินเดือนไปตลอดชีวิต ผูหญิงท่ีไมมีสามีแตมีลูกติดและไมสามารถไป
ทํางานไดก็ไดรับเงินจากรัฐ คนจนไมมีท่ีอยูอาศัยก็ไดรับชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัย 

ภาษี 
สําหรับผูมีรายไดปานกลางจะตองจายภาษีประมาณรอยละ 50-60 ของรายได ถามีรายไดสูงก็จะเสียภาษี
มากกวานั้น ขณะเดียวกันรัฐจัดสรรเงินงบประมาณมากกวารอยละ 25 ของรายไดของประเทศเพื่อใชจาย
ดานสวัสดิการสังคม  
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ขอดี ขอเสีย 

1. ประชาชนทุกคนไดรับสวสัดิการจากรัฐเทาเทียม
กันและเหมือนๆ กัน มีความม่ันคงในชีวติต้ังแต
เกิดจนตาย 

1. คาใชจายเพือ่สวัสดิการสูงมาก โดยเฉพาะใน
สังคมท่ีมีผูสูงอายุมากๆ ภาระการใชจายของ
รัฐจะสูงมาก และรัฐจะตองมีประสิทธิภาพ 
ถาเจาหนาท่ีมีการทุจริตคอรัปช่ันก็จะเปน
ปญหามาก 

2. ไมจําเปนตองพึ่งระบบอุปถัมภเพื่อใหไดรับ
บริการจากรัฐ เชน การรักษาพยาบาล เพราะทุก
คนมีสิทธิท่ีเหมือนกัน 

2. ความสัมพันธของคนในชุมชนนอยเพราะเนน
การพึ่งพิงจากรัฐ 

3. มีการจายภาษีตามความสามารถในการหารายได 
คนรวยเสียภาษีมาก คนจนเสียภาษนีอย  

3. การเก็บภาษสูีงมากทําใหขาดแรงจูงใจในการ
ทํางาน ถาประชาชนเล่ียงภาษีกันมากๆ รัฐจะ
ไมมีเงินพอมาจัดสวัสดิการท่ีดีได 

4. รัฐจัดการพฒันาอาชีพและจายเงินใหดวยทําให
แรงงานมีคุณภาพเพราะไดพัฒนาอยูเสมอ
สามารถปรับตัวได 

4. ถาประชาชนข้ีเกียจก็จะเปนชองทางหลีกเล่ียง
การทํางาน เขาอบรมแตไมนาํมาใชประโยชน 
สูญเสียทรัพยากร 

5. สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุทําใหการมีชีวติในวยั
ชรามีอิสระ ไมตองขอจากลูกหลาน 

5. คนชราไมตองพึ่งพิงลูกหลาน ความสัมพันธใน
ครอบครัวหละหลวม  
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แบบท่ี 2 ชวยเหลือเฉพาะคนจนและคนดอยโอกาส 
รัฐจัดสวัสดิการสังคมเทาท่ีจําเปนและมีกลุมท่ีรัฐควรชวยเหลือท่ีชัดเจน เชน ชวยเหลือเฉพาะผูท่ีตก

อยูในภาวะยากจนและยากลําบาก ผูดอยโอกาส และผูประสบภัยพิบัติ รัฐเก็บภาษีจากประชาชนในอัตราท่ี
ไมสูง เพื่อใหประชาชนมีรายไดเหลือพอในการเลือกซ้ือสวัสดิการที่ตนตองการ ภาคเอกชนมีสวนในการจัด
สวัสดิการ ใครที่ตองการของท่ีคุณภาพดีกวาท่ีรัฐจัดใหก็ตองจายเงินมาก เนื่องจากการจัดสวัสดิการโดย
เอกชนมีราคาแพง ประชาชนท่ีรายไดไมสูงมากนักและอยูในชุมชนเดียวกันรวมตัวกันเพื่อจัดสวัสดิการ
สังคมภายในชุมชนกันเอง 
1. สวัสดิการดานการศึกษา รัฐจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานฟรี ถาไมชอบการศึกษาท่ีรัฐจัดใหก็สามารถจายเอง

เพื่อเรียนโรงเรียนเอกชน การศึกษาระดับสูงข้ึนไปใหประชาชนเลือกจายตามความสามารถและตาม
ความชอบ รัฐชวยเหลือเฉพาะผูท่ียากจนดวยการใหทุนการศึกษาและมีการใหเงินกูเพื่อการศึกษา 

2. สวัสดิการดานแรงงาน รัฐชวยปกปองแรงงานดวยการมีกฎหมายอัตราคาจางข้ันตํ่า แตก็ยกเวนการ
บังคับใชกฏหมายแกแรงงานบางกลุมเพื่อใหเกิดการแขงขัน รัฐจัดสวัสดิการหางานทําและพัฒนาอาชีพ
ตามอัตภาพ แรงงานสวนใหญเลือกใชบริการจากภาคเอกชนโดยตองมีการจายเงินเอง 

3. สวัสดิการเพื่อผูวางงาน แรงงานตองออมเงินเองเพื่อใชจายเม่ือตกงาน รัฐไมชวย 
4. สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ไมมีระบบบํานาญสําหรับประชาชนทุกคน แตรัฐใหการสงเสริมการออมดวย

การยกเวนภาษีสําหรับเงินรายไดท่ีนําไปออมเพ่ือการเกษียณอายุ ประชาชนท่ีมีความสามารถในการออม
ตํ่ารวมกลุมกันเพื่อออมเพียงเล็กนอยและนําเงินไปหาผลประโยชนเพื่อจัดระบบบํานาญในชุมชน 

5. สวัสดิการรักษาพยาบาล รัฐใหการชวยเหลือกับผูยากจนท่ีไมสามารถจายคารักษาพยาบาลได ประชาชน
ท่ีเหลือตองจายคารักษาพยาบาลเอง การใหบริการรักษาพยาบาลมีท้ังของรัฐและเอกชนซ่ึงมีคุณภาพ
แตกตางกัน ชุมชนมีสวนในการชวยเหลือผูเจ็บปวยดวยการรวมกันเก็บเงินเปนกองทุนและนําเงินดอก
ผลมาจายคารักษาพยาบาลใหแกผูปวยท่ีเปนสมาชิกของกองทุนชุมชน 

6. สวัสดิการสําหรับผูดอยโอกาส รัฐกําหนดชัดเจนวาใครเปนผูดอยโอกาสที่รัฐตองชวย เชน ผูพิการ หญิง
ท่ีเล้ียงดูบุตรแตไมมีคูสมรส ในแตละปรัฐมีงบประมาณจํากัดในการใหสวัสดิการแกผูดอยโอกาส ดงันัน้ 
ชุมชนรวมกันออมเงินเพื่อนําประโยชนจากการหาดอกผลมาจัดสวัสดิการใหแกผูดอยโอกาสในชุมชน
ของตน 

ภาษี 
ภาษีตํ่า เม่ือรวมภาษีทุกประเภทแลวมักอยูในชวงรอยละ 10-35 ของรายไดสําหรับผูมีรายไดปานกลาง รัฐใช
เงินงบประมาณนอยกวารอยละ 20 ของรายไดของประเทศในการจัดสวัสดิการสังคม 
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ขอดี ขอเสีย 

1. ประชาชนท่ีลําบากยากแคนจริงๆ ไดรับการดูแล
จากรัฐ 

1. ความครอบคลุมไมท่ัวถึง ถาเลือกผูไดรับ
ประโยชนไมดีพอ จะทําใหกลุมเปาหมาย
ไมไดรับประโยชน 

2. ประชาชนรับผิดชอบสวัสดิการของตน ซ้ือบริการ
ตางๆ จากเอกชน ภาคเอกชนเกิดการแขงขัน 
และประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพดีข้ึน  

2. สวัสดิการทีรั่ฐใหแกกลุมเปาหมายมักจะมี
คุณภาพตํ่า บางทีประชาชนที่รายไดนอยเขา
ไมถึงสวัสดิการท่ีจําเปน เชน การ
รักษาพยาบาล หรือบริการที่ประชาชนไดไม
เทาเทียมกนั 

3. เนนการพึ่งตนเอง 3. ในภาวะวกิฤติคนไมสามารถพึ่งตนเองได 
4. ประชาชนชวยเหลือเกื้อกลูกัน สงเสริมใหชุมชน

เขมแข็ง 
4. สังคมคนรวยและคนจนแบงแยกกันอยู คนจน

ชวยเหลือกันเอง แตชุมชนท่ีไมเขมแข็งไมมี
โอกาสไดรับสวัสดิการสังคม 

5. ประชาชนในทุกชุมชนจดัสวัสดิการตาม
ความชอบของคนในชุมชนเดียวกัน มีการ
สอดสองดูแลกันท่ัวถึง 

5. การจัดสวัสดิการบํานาญในระดับชุมชนมี
ขอจํากัดในการรับความเส่ียงท่ีเกิดกับคน
พรอมๆ กันจํานวนมาก เชน ภาวะแลง เกิด
โรคระบาด ดังนั้น จึงเปนไดแคสวัสดิการ
เสริม 
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แบบท่ี 3 สวัสดิการถวนหนาตามกลุมอาชพี 
รัฐมีบทบาทในการกําหนดเกณฑสวัสดิการข้ันตํ่าท่ีประชาชนควรจะไดรับ ใครไดรับตํ่ากวาเกณฑ

รัฐก็ชวยเหลือ รัฐสนับสนุนใหประชาชนจัดต้ังองคกรท่ีจะมาดูแลจัดสวัสดิการสังคมใหแกกลุมอาชีพของ
ตน รัฐใหการสนับสนุนในดานการบริหารจัดการแกกลุมอาชีพ แตคาใชจายสําหรับสวัสดิการเปนการรวม
สมทบของกลุม คนท่ีรวมสมทบจึงจะมีสิทธิไดรับสวัสดิการสังคม  
1. สวัสดิการดานการศึกษา รัฐจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหแกเด็กทุกคนโดยผูปกครองไมตองเสียคาใชจาย 

การศึกษาในระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยเรียนฟรี แตนักเรียนตองรับผิดชอบคาใชจายสวนตัวเอา
เอง  

2. สวัสดิการดานแรงงาน ประชาชนแทบทุกคนเปนสมาชิกขององคกรแรงงาน การรวมกลุมของแรงงาน
เพื่อตอรองสวัสดิการคอนขางเขมแข็ง สวัสดิการเนนไปท่ีการคุมครองแรงงานในเร่ืองความปลอดภัยใน
การทํางาน และเขมงวดในการปลดคนงานใหยากข้ึน 

3. สวัสดิการเพื่อผูวางงาน มีรัฐคอยชวยจัดการแตประชาชนผูไดประโยชนและนายจางรวมกันจายเงิน
สมทบเพื่อนําไปใชจายเพื่อจัดสิทธิประโยชนตางๆ เงินชดเชยท่ีลูกจางไดเพียงตอการรักษามาตรฐาน
การดํารงชีพมิใหตกตํ่า มีการกดดันใหผูรับเงินชดเชยการวางงานตองรับงานท่ีรัฐจัดหาให  

4. สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ รัฐจัดการใหประชาชนตองออม เพื่อใหมีหลักประกันดานรายไดยามชราภาพ 
สวัสดิการนี้มักมาพรอมกับสวัสดิการของแรงงาน ถาออมไมเพียงพอกับการใชจายยามชราภาพรัฐก็
ชวยเหลือใหไดเทาเกณฑข้ันตํ่า 

5. สวัสดิการรักษาพยาบาล รัฐจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลพื้นฐานเหมือนๆ กันใหกับประชาชน แต
ประชาชนก็สามารถซ้ือบริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากบริษัทประกันเอกชนได หรือถาไมชอบ
สถานพยาบาลของรัฐก็สามารถใชบริการจากโรงพยาบาลเอกชนได  

6. สวัสดิการสําหรับผูดอยโอกาส มีการชวยเหลือผูดอยโอกาสอยางดีโดยเฉพาะผูทุพพลภาพและผูสูงอายุ 
เพื่อไมใหเกิดปญหาสังคมและเพ่ือปกปองสิทธิมนุษยชน คนท่ีมีรายไดตํ่าก็ไดรับการอุดหนุนคาท่ีอยู
อาศัยตามอัตภาพ 

ภาษี 
รัฐเก็บภาษีรายไดและเงินสมทบเพื่อสวัสดิการประกันสังคมแยกกัน เงินสมทบประกันสังคมใหการดูแลใน
ดานสวัสดิการแรงงาน การรักษาพยาบาล การวางงานและชราภาพ อัตราภาษีรายไดไมสูงมากนัก เงินสมทบ
ประกันสังคมมักเปนการรวมจายระหวางนายจางและลูกจาง ถาเปนผูประกอบอาชีพอิสระตองจายมากกวา
ผูอ่ืน ภาษีรายไดและเงินสมทบประกันสังคมรวมกันประมาณรอยละ 40-50 ของรายไดสําหรับคนมีรายได
ปานกลาง รัฐจัดสรรเงินงบประมาณในชวงรอยละ 20-30 ของรายไดของประเทศเพื่อจายในดานสวัสดิการ
สังคม 
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ขอดี ขอเสีย 

1. ประชาชนทุกคนไดรับสวสัดิการดี โดยเสียภาษี
ไมสูงมาก 

1. ภาษีรวมกับเงินสมทบประกันสังคม เปนภาระ
การจายท่ีสูงมาก 

2. มีการจายเงินสมทบตามความสามารถในการหา
รายได ผูท่ีมีรายไดสูงก็เสียเงินสมทบมากกวาผูมี
รายไดตํ่า 

2. ผูมีรายไดสูงขาดแรงจูงใจในการทํางาน เพราะ
ตองจายเงินสมทบประกันสังคมสูงข้ึน 

3. ผูวางงานไดรับเงินชดเชยในอัตราท่ีเพียงพอกับ
การใชจายชวยใหครอบครัวไมตกอยูในภาวะ
ยากลําบาก 

3. ผูวางงานไดรับเงินแคเพยีงพอกับการใชจาย
เทานั้น ทําใหอาจจะตองรีบรับงานท่ีไม
เหมาะสมกับตน  

4. ประชาชนรวมกันเปนกลุมอาชีพทําใหเพิ่มอํานาจ
ในการตอรองกับนายจางและรัฐไดด ี

4. ความเขมแข็งของกลุมอาชีพมากเกนิไปสราง
แรงกดดนักับนายจาง ตนทุนการผลิตเพิ่ม ลด
ศักยภาพในการแขงขัน 

5. ประชาชนในกลุมตางๆ ไดรับสวัสดิการท่ี
เหมาะสม เชน เกษตกรก็ไดรับสวัสดิการ
แตกตางจากแรงงานภาคอุตสาหกรรม เปน
สวัสดิการที่เหมาะกับความเส่ียงของแตละอาชีพ 

5. เกิดความเหล่ือมลํ้าในบางกลุมอาชีพ 

 


