คํากลาว
นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ในพิธีเปดโครงการคืนรอยยิ้มใหสตรีจังหวัดนราธิวาส ดวยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ โรงแรมอิมพีเรียล อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วันจันทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

.........................
ทานเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ทานผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
พี่นองประชาชนสตรีชาวนราธิวาส
และผูมีเกียรติทุกทาน

• กอนอื่นตองขอแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับโลองคกรที่ทํางานดาน
ครอบครัวดีเดนทุกทาน ครอบครัวเปนพื้นฐานที่มีความสํา คัญยิ่งของสังคม ที่ทําหนาที่
หลอหลอมสมาชิกดวยการอบรม เลี้ยงดู ใหความรู และความอบอุน
• รวมถึงปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม หลักคิดและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ซึ่ง
บุคคลที่มีอิทธิพลตอคนในครอบครัวอยางมากก็คือ สตรีผูที่เปนแมของลูก หรือเปน
ภรรยาของสามี
• ทุกทานคงทราบ ดี วา ประเทศไทย ของเรา มี ประชากรผูหญิง มากกวา
ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้ง หมด และผูหญิง ไทยก็มีความสามารถไม ดอยไปกวาผูชาย
โดยเฉพาะผูหญิงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
• ซึ่งกอนหนานี้ดิฉันไดมีโอกาสเดินทางไปพบกับพี่นองสตรีที่จังหวัดยะลา
และปตตานี ที่ขณะนี้ ยังมีขาวความไมสงบเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง แต ก็ไดเห็นถึง ความ
เขมแข็งและความสามารถของสตรีในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนการดูแลครอบครัว การ
ประกอบอาชีพ หรือแมแตการเปนผูนําของชุมชน
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• อยางไรก็ตาม แมวาเราจะมี ผูหญิง จํานวนมากที่มีความรู ความสามารถ
และเปนผูนําอยูในทุกวงการ รวมถึงทุกทานที่นั่ง อยูในที่นี้ดวย แตก็ ยังพบวา มีผูหญิงอีก
ไมนอยที่ตองเผชิญกับปญหาความไมเสมอภาค
• ขาดโอกาสในสังคม ตก เปนเหยื่อความรุนแรง และการกดขี่ทางเพศ
ปจจุบันมีขอมูลวา ผูหญิงที่ตั้งครรภและทําแทงมีชวงอายุที่นอยลง แตอัตราการตั้งครรภ
และทําแทงนั้นเพิ่มขึ้นอยางนาเปนหวง
• เมื่อสักครู ทานผูวาราชการจังหวัดก็ไดกลาวถึงปญหาความเดือดรอนและ
ความตองการของสตรีชาวนราธิวาส รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาเหลานั้น ซึ่งรัฐบาล
เองก็ไมไดนิ่งนอนใจกับปญหาดังกลาว และไดพยายามดําเนินการอยางเต็มที่ เพื่อเรงนํา
สันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
โดยเร็วที่สุด
• โดยไดดําเนินการควบคูกับการขจัดความยากจนและยาเสพติด ดวยการ
นอมนํากระแสพระราชดํารัส “เขาใจ เขาถึง พัฒนา ” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาเปนแนวทางหลักในการปฏิบัติ
• นอกจากนี้ รัฐบาลยัง ไดใหความสําคัญกับปญหาสตรี จึงมีนโยบายจัดตั้ง
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดยมีจุดมุงหมายใหกองทุนนี้ เปนแหลงเงินทุนเพื่อพัฒนา
อาชีพ สรางงาน สรางรายได และสรางสวัสดิการใหแกสตรี
• เฝาระวังและดูแลปญหา ตลอดจนชวยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปญหาใน
ทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรีขององคกรตาง ๆ โดย
บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรสตรี
• ที่ผานมา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได เปดรับลงทะเบียนสมาชิกประเภท
บุคคลธรรมดา ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕ และยังคงรับสมัครสตรีอายุ ๑๕ ปขึ้นไป
อยางตอเนื่องไมมีการปดรับสมัคร โดยผูที่ลงทะเบียนกอนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ จะมี
สิทธิสมัครรับคัดเลือก หรือเลือกตั้ง เปนคณะกรรมการกองทุนระดับตําบล ระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร
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• ซึ่งทั่วประเทศมีผูสนใจลงทะเบียนถึงกวา ๑๐ ลานคน และที่นาชื่นชมเปน
อยางยิ่งก็คือ สตรีชาวนราธิวาสลงทะเบียนสูงสุดเปนอันดับ ๑ ของภาคใต และเปน
อันดับ ๕ ของประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นวาทุกคนมีความตื่นตัวอยางมาก
• สําหรับขั้นตอนที่จะดําเนิ นการตอไป คือ การทําประชาคมคัดเลือก หรือ
เลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนระดับตําบล ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
แตงตั้งองคกรสตรีเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีแหงชาติ ซึ่งจะดําเนินการทั้งหมดใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
• พรอม ๆ กับการตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ และ
การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ เพื่อที่รัฐบาลจะ
ไดจัดสรรเงินลงไปสูตําบลและจังหวัด โดยเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ลานบาท ตอไป
• พี่นองสตรีที่รักทุกทาน รัฐบาลมีความมุงมั่นตั้งใจที่ จะให กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เปนกองทุนของสตรี โดยสตรี และเพื่อสตรี สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจะมีโอกาสเขาถึง แหลงเงินทุนและ ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอตนเองและ
ชุมชน มีเครือขายที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
• สามารถเขารวมฝกอบรมกับหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนตอยอดการพัฒนา
กับกองทุนหมูบาน หรือโครงการ SML และไดรับสิทธิพิเศษจากสถาบันการเงินของรัฐ
เชน ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เปนตน
• และเปนที่นายินดีวา หลังจากที่ ทานนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร ได
เดินทางไปเยือนบาหเร นและกาตารอยางเปนทางการ นับเปนการเปดตลาดใหมใหนัก
ธุรกิจไทยไดไปเรียนรูกฎระเบียบตาง ๆ และนํา ขอมูลกลับมาปรับปรุงกิจการของตนให
ถูกตองตามหลักมาตรฐานอาหารฮาลาล
• และพรอมที่จะสงออกอาหารฮาลาลไปยังประเทศกลุมตะวันออกกลาง ซึ่ง
เปนตลาดของผูบริโภคชาวมุสลิมที่มีความตองการและกําลังซื้อสูง ตามนโยบายครัวไทย
สูครัวโลก
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• โดยธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
จะใหสินเชื่อ อัตราพิเศษแก
ผูประกอบการอาหารฮาลาลที่มีใบอนุญาตผลิตโดยเฉพาะ และผูประกอบอาหารฮาลาลที่
ดําเนินธุรกิจในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
• ขณะเดียวกัน ไทยและกาตารไดลงนามในขอตกลงรวมกัน ๔ ฉบับ คือ
ความตกลงวาดวยการจางแรงงานในกาตาร ความตกลงวาดวยความรวมมือดาน
วัฒนธรรม บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสาธารณสุข และปฏิญญารวมใน
การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการคาและกา รลงทุนในผลิตภัณฑ
และโภคภัณฑการเกษตร
• ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้ จะเปนโอกาสดีสําหรับพี่นองสตรีและประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ที่จะใชประโยชนจากความรวมมือ ดังกลาวในการพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชแรงงาน บุคลากรดาน
สาธารณสุข กลุมอาชีพหัตถกรรมและเครื่องแตงกายรวมถึงผูผลิตอาหารดวย
• ดิฉันขอขอบคุณ ทุกภาคสวนที่มี บทบาทรวมในการพัฒนาสตรีและ
รวมกันจัด กิจกรรมในวันนี้ และหวังวากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะ มีสวนชวยคืน
รอยยิ้มและสรางสันติสุขใหแกพี่นองทุกทานไดอยางที่ตั้งใจไว
• ขออํานวยพรใหทุกทาน มีสุขภาพกายและใจที่เขมแข็ง สามารถฝาฟน
อุปสรรคตาง ๆ ไปไดดวยดี และจงประสบแตความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดสมความ
ปรารถนาทุกประการ
• ขอบคุณคะ
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