ปาฐกถาพิเศษ
นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับบทบาทการหนุนเสริมของพลังผูหญิงไทย
กับการจัดการตนเองและชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ โรงแรมรามาการเดนท กรุงเทพฯ

…………………..
ทานผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคการชุมชน
คณะประสานงานองคกรชุมชน (คปอ.)
ผูแทนขบวนเครือขายผูหญิงไทย ๗๗ จังหวัด
ผูแทนแผนชีวิตชุมชน ๔ ภาค
ผูแทนคนรุนใหมหัวใจรักถิ่น
กลุมองคกรผูหญิงทุกกลุม ทุกเครือขาย และผูมีเกียรติทุกทาน

ดิฉันมีความยินดีอยางยิ่งที่ไดมากลาวปาฐกถาและชี้แจงนโยบาย เรื่อง
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับบทบาทการหนุนเสริมของพลังผูหญิงไทยกับการจัดการ
ตนเองและชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน” ที่ขบวนเครือขายผูหญิงไทย ไดจัดขึ้นในวันนี้
• วันนี้ ดีใจที่ เห็น กลุมผูหญิงทํางานระดับชุมชนทั้งในเมืองและชนบท
จาก ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ไดมาประสานเชื่อมรอยกันเปนขบวนเครือขายผูหญิงไทยที่
ใหญระดับประเทศเชนนี้
• และรูสึกชื่นชม เมื่อไดทราบถึงวิสัยทัศนในการทํางานของขบวน
เครือขาย ที่วา “ผูหญิงไทยใจอาสา มุงพัฒนาสังคมไทยใหพึ่งตนเอง ” ซึ่งสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐบาลในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่มุงเนนใหสตรี เปนแกน
หลักในการชวยเหลือและรวมพัฒนาสตรีไทยดวยกัน
•

-๒ดิฉันเชื่อมั่นวา การประสานพลังจากจิตที่อาสาของทุกทานในที่นี้
จะสงผลใหการทํางานของขบวนเครือขายผูหญิงไทย บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
โดยสตรี มีความภาคภูมิใจในบทบาทหนาที่ มีความเขมแข็ง จัดการและ พึ่งตนเองได
สามารถสรางครอบครัวและชุมชนใหเขมแข็ง นําไปสูการเปนสังคมที่อยูดีและมีสุข
• จากการสํารวจจํานวนประชากรเมื่ อเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผานมา
ปรากฏวา ประเทศไทยมีจํานวนประชากรผูหญิง คิดเปนรอยละ ๕๐.๗๖ ของประชากร
ทั้งประเทศ ดังนั้น พลังของผูหญิงที่มีเกินกวาครึ่งของประเทศนี้ จะเปนพลัง สําคัญใน
การพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศโดยรวม เพราะผูหญิงมี บทบาทสําคัญในการ
สรางความเขมแข็งตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชุน ไปจนถึงระดับประเทศ
• ในชวงที่ผานมา งาน ดานการพัฒนาสตรีจึงมีความตื่นตัวและกาวหนา
มาอยางตอเนื่อง ในสวนของภาครัฐ ก็มีความพยายาม ที่จะลดความรุนแรง ตอสตรีและ
เด็ก สงเสริมความเสมอภาคของสตรี ดูแลสวัสดิการของแรงงานสตรี
• ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย สงเสริม อาชีพสําหรับกลุมเกษตรกรสตรี
รวมถึง พัฒนากิจกรรมใหม ๆ เพื่อ สตรีใหสอดคลองกับ สภาพปญหาและสถานการณที่
เปลี่ยนไป และเปนแกนหลักในการกระตุนใหภาคสวนตางๆ เขารวมการดําเนินงานดาน
การพัฒนาสตรี
• ขณะนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่ นตาง ๆ ก็เริ่มเขามามีบทบาทดาน
การพัฒนาสตรีมากขึ้น มีการรวมตัวขององคกรพัฒนาเอกชนและชุมชน เปนองคกร
พัฒนาสตรี ซึ่งตางก็มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูหญิงแตกตางกันไป รวมถึงยังมี
องคก รพัฒนาเอกชน ที่ทํางานสงเสริม พัฒนา และคุมครองสิทธิของสตรีและเด็กหญิ ง
เกิดขึ้นหลายองคกร
• อยางไรก็ตาม แมงานดานการพัฒนา สตรี มีความกาวหนาไป มาก แต
ขอจํากัดทางดานเศรษฐกิจ ปญหาสังคม และการขยายตัวของประชากร ไดสงผลให เกิด
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว และการกดขี่ทางเพศตอเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น
•

-๓ทั้งยังพบวา สตรีที่ตั้งครรภและทําแท งมีชวงอายุที่นอยลง ในขณะที่
อัตราการตั้งครรภและทําแทงเพิ่มขึ้นอยางนาเปนหวง
• จากปญหาดังกลาว หนวยงานภาครัฐจึงไดจัดทําแผนพัฒนาสตรี ตั้งแต
ป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยมุงหวังที่จะเสริมสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชาย พัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีไทย
• พัฒนาสุขภาวะ และคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพสตรี ใหมีสวน รวม
ทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับตาง ๆ ตลอดจน เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ กลไกและองคกร สตรีทุกระดับ
• รัฐบาล ตระหนักดีถึง ปญหาที่เกิดขึ้น และเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
พลัง ผูหญิง ที่มีตอการพัฒนาประเทศ จึงมีนโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก คือ
การจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ” ขึ้น โดยมีจุดมุงหมายใหกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีนี้ เปนแหลงเงินทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได และสรางสวัสดิการ
ใหแกสตรี เฝาระวังและดูแลปญหา
• ตลอดจนช วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปญหาในทุกรูปแบบ รวมทั้ง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี ขององคกรตาง ๆ โดยบูรณาการการ
ทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรสตรี
• ที่ผานมา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได เปดรับ ลงทะเบียน สมาชิก
ประเภทบุคคลธรรมดา ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ และยังคงรับสมัครอยางตอเนื่อง
ไมมีการปดรับสมัคร โดยผูที่ลงทะเบียนกอนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ จะมีสิทธิสมัคร
รับการคัดเลือก หรือ เลือกตั้ง เปนคณะกรรมการกองทุนระดับตําบล ระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีถึงกวา ๑๐ ลานคน
• สําหรับขั้นตอนที่ จะดําเนินการตอไป คือ การทําประชาคม คัดเลือก
หรือเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนระดับตําบล ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
กําหนดจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
•

-๔พรอม ๆ กับการตั้งคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ
และการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ เพื่อที่
รัฐบาลจะไดจัดสรรเงินลงไปสูตําบลและจังหวัด โดยเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ลานบาท
ตอไป
• สวนสมาชิกประเภทองคกร สตรี ก็กําหนดใหมีการ ลงทะเบียนเปน
สมาชิกเชนเดียวกัน โดยจ ะมีการรับลง ทะเบียนเป นสมาชิกและคัดเลือกผูแทนสมาชิก
เพื่อแ ตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แหงชาติ ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้
• จึงขอเชิญชวนมูลนิธิหรือสมาคมที่มีผลงาน อันเปน ประโยชนแกสังคม
เกี่ยวกับการฝกอาชีพ การพัฒนา ชวยเหลือ หรื อการคุมครองและพิทักษสิทธิสตรี มาขึ้น
ทะเบียนเปนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อ รวมกันขั บเคลื่อนงานพัฒนาสตรี
ตอไป
• จากขอมูลเบื้องตน ของผูที่ลงทะเบียนเปน สมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี นั้น พบวา สมาชิกสวนใหญ รอยละ ๕๘ มีรายไดต่ํากวาเดือนละ ๕,๐๐๐
บาท และสวนใหญมีอาชีพรับจางและเกษตรกรรม คือ รอยละ ๒๙
• และที่สําคัญ สมาชิกสวนใหญ ถึง รอยละ ๗๓ มีรายไดไมเพียงพอตอ
การดํารงชีพหรือ เลี้ยงครอบครัว และตองความชวยเหลือ ในดานการฝกอาชีพ ดาน
สุขภาพ และดานการศึกษา
• และนี่เอง คือสิ่งที่สะทอนใหเห็นวา กอง ทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะมี
บทบาทสําคัญในการสนองตอบตอความตองการของสตรีไทย เพราะสมาชิกกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจะมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอตนเองและชุมชน
มีเครือขายที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
• สามารถเขารวมฝกอบรมกับหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนต อยอดการ
พัฒนากับกองทุนหมูบาน หรือโครงการ SML และไดรับสิทธิพิเศษจากสถาบันการเงิน
ของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน เปนตน
•

-๕ไมเพียงเทานั้น การลงทะเบียนเปนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ยังทําใหหนวยงานภาครัฐ มี ฐานขอมูล สตรีและองคกร สตรี ที่เปนปจจุบัน ซึ่ง สามารถ
นําไปใชประโยชนไดอีกดวย
• อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวา สตรีที่ไม ลงทะเบียนเปนสมาชิกจะ
ไมไดรับการดูแลจากรัฐบาล แตในความเปนจริง รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะดูแลสตรีไทย
ทั้งประเทศ โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปน เพียงกลไกหนึ่ง ที่เปนสมบัติของสตรี
โดยสตรี และเพื่อสตรีอ ยางแทจริง เราออกแบบใหสตรี ในทุกพื้น ที่ ทุกชุมชน มีสวน
รวมในการที่จะคิด ทํา และพัฒนา โดยรัฐบาลจะไมเขาไปแทรกแซงไมวากรณีใด ๆ
• ในนามของรัฐบาลและคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี ดิฉัน หวัง เปน อยางยิ่งวา ระบบการ ทํางานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้ จะ
สามารถชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับสตรีไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
• โดยตองการความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะองคกรเครือขาย
สตรี ซึ่งมีประสบการณ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ที่ จะชวยใหกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
• สําหรับประเด็นที่วา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะเสริมหนุนการ
ทํางานของขบวนเครือขายผูหญิงไทยไดอยางไร เพื่อให พลังผูหญิงสามารถจัดการ
ตนเองและชุมชนทองถิ่น ได อยางเขมแข็ง ดิฉันมั่นใจวา เจตนารมณและแนวทางการ
ดําเนินงาน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ ดิฉัน ได กลาวมาขางตน จะสามารถตอบ
คําถามนี้ไดอยางกระจางชัดเจน
• กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนนสรางพลัง สตรี และเครือขายสตรี
การรวมตัว ของสตรีดวยกัน จะสงผลใหสตรีมีความรู ความเขาใจ มองเห็นปญหาของ
เพื่อนสตรีในชุมชน ปญหาในชุมชนที่มีผลกระทบตอสตรีและครอบครัว มีสวนรวมใน
การสรางสรรคและแสวงหาแนวทางที่จะแกไขปญหา การพัฒนาที่จะสงผลใหชุมชนนา
อยู สูความเปนชุมชนเขมแข็ง
•

-๖การเลือกสมาชิกดวยกันเองเปนผูแทนบริหารงานกองทุนในระดับตาง ๆ
ถือเปนการสรางภาวะผูนํา สรางการมีสวนรวมตามวิถีทางของประชาธิปไตย เมื่อเปน
เชนนี้ สตรีในชุมชนทองถิ่นก็จะเกิดการ พัฒนารวมกัน ได แลกเปลี่ยนเรียน รูปญหาและ
เขาใจชุมชน และนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับทุนที่มีอยูในชุมชน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนของตนเอง
• ดิฉันอยากเห็นขบวนการเครือขายผูหญิงไทยไดใชโอกาส นี้ เชื่อมโยง
กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อ ใชเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของ
สตรีและพัฒนาศักยภาพขององคกรสตรี ปรับเปลี่ยนมุมมองของสังคมใหมใหเกิดการ
ยอมรับและเขาใจสตรีในทางที่ถูกตอง ลดปญหาความไมเสมอภาค และสงเ สริมใหสตรี
อยางเรา ๆ กาวขึ้นสูระดับแถวหนาในสังคม
• ทายนี้ ดิฉันขอขอบคุณ ทุกทานที่ อาสามารวมกันทํางานเพื่ อขับเคลื่อน
งานพัฒนาสตรีไทย เราจะรวมกันผลักดันใหสตรีไทยทุกคนเปนพลังที่สําคัญในการ
พัฒนาประเทศ เพื่อเปาหมายสูงสุดคือ ความเจริญกาวหนาของประเทศ และชีวิ ตความ
เปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน
• ขออวยพรใหทุกทานมีกําลังกายกําลังใจที่เขมแข็ง ประสบความสุข
ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอใหสมความมุงหวังทุกประการ
•

•

ขอบคุณคะ
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