การปาฐกถาพิเศษ ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
เรื่อง “บทบาทสตรีไทยในการพัฒนาประเทศในภาวะปั จจุบนั ”
ในโอกาสเป็ นประธานเปิ ดงานเสวนาบทบาทสตรีไทย
วันเสาร์ท่ ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร
-------------------------ท่านประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ
คณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทย
สตรีดีเด่นประจํ าปี 2552
ผูน้ าํ องค์กรสตรีทว่ั ประเทศ
และผูม้ ีเกียรติทุกท่าน
ผมมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่ ง ที่ ได้ มาทําหน้ าที่ เป็ นประธานในพิธเี ปิ ดการเสวนาบทบาท
สตรี ไทย พร้ อมทั้งปาฐกถาแก่สตรี ไทยดี เด่ นประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และผู้ นําองค์กรสตรี จาก
ทั่วประเทศในวันนี้ วันนี้วันที่ ๑ สิงหาคม ถือเป็ นวันสําคัญอีกวันหนึ่ งที่ คนไทยทุกคนโดยเฉพาะ
สตรี ไทย จะได้ สาํ นึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ ได้
พระราชทานให้ วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี เป็ นวันสตรีไทย และได้ พระราชทานพระราชานุญาตให้
ใช้ ภาพดอกกล้ วยไม้ คัทลียา "ควีนสิริกติ ์ "ิ เป็ นสัญลักษณ์ประจําวันสตรีไทย
จากการที่ เราได้ ชมวีดิทัศน์และภาพประวัติความเป็ นมาของสภาสตรี ฯ ผมเชื่ อว่ า
เราได้ เห็ น การทํา งานต่ อ เนื่ องยาวนานมากว่ า ๕๐ ปี ซึ่ งเป็ นการทํา งานที่ ถ้ า จะว่ า ไปแล้ ว
ใช้ ศัพท์แสงสมัยใหม่กต็ ้ องถือว่าเป็ นภาคประชาชน ในการทํางานผลักดันงานทั้งหลายที่ เกี่ ยวข้ อง
กับสตรี ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในส่วนกลาง ทั้งในส่วนท้ องถิ่ น และ
ผมเชื่ อครับว่ าความเปลี่ ยนแปลงในตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ที่ ผ่านมา ที่ บ่งบอกถึงโอกาสและ
ความก้ าวหน้ าของสตรีไทย ส่วนหนึ่ งก็เป็ นผลมาจากการทุ่มเททํางานอย่างต่อเนื่ องขององค์กรนี้
และองค์กรที่ เป็ นสมาชิก และจากภาครัฐและภาคเอกชนที่ ได้ ดาํ เนินการมาอย่างต่อเนื่ อง
อย่างไรก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ ครับว่า ถ้ านึกถึงว่าสตรีกถ็ ือเป็ นประชากรประมาณ
ครึ่ งหนึ่ งของประชากรรวมของประเทศ และถ้ าได้ มีการสํารวจในเรื่ องของสถานภาพของสตรี
ในวงการต่ างๆ จริ งอยู่ ในปั จจุ บันเราจะมี โอกาสเห็นผู้ นําที่ เป็ นสตรี ในวงการและองค์กรต่ างๆ
มากขึ้น แต่ถ้าคิดเป็ นสัดส่วนก็ดี และจากงานวิจัยหรือการสํารวจขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ
ก็ดี ต้ องยอมรับว่ายังมีตัวชี้วัดหลายตัวที่ บ่งบอกว่าการส่งเสริมสถานภาพของสตรี จําเป็ นจะต้ อง
ทําอย่างต่อเนื่ อง อันนี้กเ็ ป็ นโจทย์สาํ คัญที่ ผมคิดว่าทั้งในส่วนของภาครัฐ และในส่วนขององค์กร
เช่นสภาสตรีฯ นั้น ก็คงจะต้ องช่วยกันทํางานอย่างต่อเนื่ องต่อไป
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ขณะเดี ยวกัน สภาพของสัง คมก็เ ปลี่ ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ปฏิเสธไม่ได้ ว่าประเทศไทย สังคมไทย และเศรษฐกิจไทย ได้ รับอิทธิพลจากการที่ โลกมีลักษณะ
ไร้ พรมแดนมากยิ่ งขึ้น ส่งผลให้ เกิดการแข่งขัน เกิดการติดต่อสื่ อสารแลกเปลี่ ยน ไม่ ใช่ เฉพาะ
ในเรื่ องของการค้ าการลงทุน แต่ เรื่ องของวัฒนธรรม และส่งผลกระทบให้ วิถีชีวิตของประชาชน
ไทย และสังคมไทยในภาพรวมมีความเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็ นอย่างยิ่ ง ตรงนี้กเ็ ป็ นโจทย์
สําคัญอีกข้ อหนึ่ งที่ ทุกฝ่ ายที่ ทาํ งานในเรื่ องของการส่งเสริมสถานภาพของสตรีและบทบาทของสตรี
ก็จาํ เป็ นจะต้ องตระหนัก และคงเป็ นเรื่ องที่ ในวันนี้ผมอาจจะให้ ข้อคิดบางประการเพื่ อเป็ นการ
แลกเปลี่ ยน ในแง่ของมุมมองความคาดหวังของภาครัฐในขณะนี้ด้วยว่าประเด็นนโยบายสําคัญๆ
ในสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของเราขณะนี้เป็ นอย่างไร
อย่างไรก็ตามครับ ก็เป็ นที่ น่ายินดีว่าในส่วนของประเทศไทยเอง ได้ เข้ าไปเป็ นภาคี
ของอนุสญ
ั ญาของสหประชาชาติว่าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๒๘ และหลังจากนั้นเป็ นต้ นมาก็ได้ มีการดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมาย เพื่ อให้ สอดคล้ อง
กับพันธกรณีทเี่ กิดขึ้นกับการไปเป็ นส่วนหนึ่ งของอนุ สัญญานั้น ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของกฎหมาย
อาญา กฎหมายแพ่ งพาณิชย์ รวมไปถึงกฎหมาย กฎระเบียบอื่ นๆ ซึ่ งถือได้ ว่าเป็ นปั ญหาต่อการ
ปฏิบัติตามพันธสัญญา ก็ได้ มีการแก้ ไขมาโดยลําดับ
ยิ่ งไปกว่ า นั้ น ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๐ เป็ นต้ นมา รัฐธรรมนู ญของเราปี ๒๕๔๐ ก็ดี และ
ต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบัน ก็ได้ มีบทบัญญัติทชัี่ ดเจนที่ ยืนยันสิทธิของสตรี และการห้ ามไม่ให้ มีการ
เลือกปฏิบัติในส่วนของชายหญิง รวมทั้งมีกลไก มีบทบัญญัติต่างๆ ซึ่ งเข้ ามากํากับดูแลในเรื่ องนี้
มากยิ่ งขึ้น เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้ วผมคิดว่า ในแง่ของกฎหมาย ในแง่ของนโยบายทิศทางนั้น
มีความชัดเจน แต่สภาพปั ญหาที่ ผมได้ เริ่ มต้ นในการสะท้ อนไปเมื่ อสักครู่ เป็ นตัวที่ บ่งบอกว่าสิ่ งที่
สําคัญที่ สดุ ในการแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องของการเลือกปฏิบัติหรือในการส่งเสริมความเสมอภาคหรือ
สถานภาพของสตรี หนี ไ ม่ พ้ นในเรื่ องของทั ศ นคติ หนี ไ ม่ พ้ นในเรื่ องของค่ า นิ ย มในสั ง คม
เพราะสิ่ งนี้กจ็ ะเป็ นตัวกํากับสิ่ งที่ เป็ นความจริง สิ่ งที่ เป็ นผลลัพธ์ และสิ่ งที่ เป็ นพฤติกรรมของ
ผู้ทเี่ กี่ ยวข้ อง
ว่ า ไปแล้ ว คงไม่ ใ ช่ เ ฉพาะในเรื่ องนี้ ครั บ แต่ ห ลายเรื่ องในสั ง คมไทยก็เ ป็ นเช่ น นี้
ความหมายก็คือว่ า ในสังคมของเรานั้ นบางครั้งเรามี กฎหมาย ตั้ งแต่ กฎหมายสูงสุด มาจนถึง
กฎระเบี ย บที่ ดี ทั น สมั ย ถู ก ต้ องในหลั ก การทุ ก ประการ เรามี อ งค์ ก ร กลไก ที่ มี ห น้ าที่
ความรับผิดชอบในการที่ จะดูแลรักษากฎหมาย และดําเนินงานให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ท้งั ของ
กฎหมายและนโยบาย แต่เราก็เห็นหลายต่อหลายครั้งว่า ทัศนคติค่านิยมที่ ไม่ถูกต้ อง กลับเป็ น
ตัวบั่นทอนไม่ให้ งานต่างๆ นั้นบรรลุความสําเร็จเท่าที่ ควร เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็ นสิ่ งที่ ท้าทายมาก
และโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในยุคสมัยปั จจุ บันก็ต้องยอมรับว่าเป็ นยุ คสมัยที่ ข้ อมูลข่าวสาร หรืองาน
ทางด้ านสื่ อสารมวลชนมีอทิ ธิพลมากที่ สดุ ต่อทัศนคติและแนวความคิดของประชาชน
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ผมคิดว่าหัวใจสําคัญงานหนึ่ งของงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการส่งเสริมความเสมอภาคและ
สถานภาพของสตรี หนีไม่พ้นการทํางานใกล้ ชิดกับองค์กรทางด้ านสื่ อสารมวลชน ถ้ าสามารถที่ จะ
ทํา ให้ สื่ อสารมวลชนของเรานั้ น มี บ ทบาทในการชี้ นํา เพื่ อนํา ไปสู่ก ารสร้ า งทัศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
ในหลายๆ เรื่ องแล้ ว ผมมั่นใจครับว่ าหลายสิ่ งหลายอย่ างที่ เรามองเห็นเป็ นปั ญหาเป็ นอุปสรรค
อยู่ ใ นขณะนี้ ก็ จ ะสามารถที่ จะแก้ ไข สามารถที่ จะดํ า เนิ น การเพื่ อนํ า ไปสู่ สิ่ งที่ ดี ก ว่ า ได้
ในทางตรงกันข้ ามครับ ถ้ าสื่ อต่างๆ นั้นยังถ่ายทอดหรือทําให้ เกิดความต่อเนื่ องของทัศนคติและ
ค่านิยมที่ ไม่ถูกต้ อง ก็จะเป็ นเรื่ องยาก ไม่ ว่าจะเป็ นการทํางานของภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือ
ภาคประชาชน ที่ จะทําให้ เกิดความเปลี่ ยนแปลงได้ อย่ างแท้ จริง เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็ นสิ่ งหนึ่ ง
ซึ่ งรัฐบาลให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ ง
สิ่ งที่ รัฐบาลได้ ดาํ เนินการนับตั้งแต่ทผี่ มเข้ ามารับตําแหน่งก็คือว่า ผมมองปั ญหาของ
สังคมซึ่ งถือว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ แม้ ว่าในปั จจุบันหลายคนจะมีความวิตกกังวลหรือให้ ความสําคัญ
กับเรื่ องวิกฤตทางด้ านเศรษฐกิจ หรือความขัดแย้ งทางการเมืองเป็ นพิเศษ แต่ ผมถือว่ าปั ญหา
สังคมก็เป็ นปั ญหาที่ มีความสําคัญ แล้ วก็มีผลกระทบต่ อชีวิตความเป็ นอยู่ ของประชาชนในขั้น
พื้นฐาน และที่ สําคัญก็คือผมทราบดีว่าปัญหาสังคมเป็ นปั ญหาที่ ต้องใช้ เวลามากที่ สุดในการแก้ ไข
ดั ง นั้ น จะเห็น ได้ ว่า ตัว ผมเองนั้ น ตัด สิน ใจที่ จะเข้ า ไปดู แลรั บผิ ด ชอบงานที่ เกี่ ยวข้ องกับสัง คม
เป็ นการเฉพาะ เช่น คณะกรรมการระดับชาติท้งั หลาย ไม่ว่าจะเกี่ ยวข้ องกับเด็ก เยาวชน คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส สตรี งานเหล่ านี้ ผมจะให้ ความสําคัญด้ วยการดํารงตําแหน่ งประธานด้ วยตัวเอง
แล้ วก็ติดตามการทํางานของหน่ วยงานต่ างๆ ทุกกระทรวง ทบวง กรมเพื่ อที่ จะให้ ขับเคลื่ อนไป
ในทิศทางเดียวกัน
และงานสําคัญที่ ผมได้ เน้ นยํา้ คือว่า ปัญหาสังคมทุกปัญหา วันนี้ต้องต่อสู้กนั บนพื้นที
ของสื่ อ และทํา อย่ า งไรที่ จะให้ สั ง คมของเรานั้ น มี พ้ ื นที่ สื่ อที่ ดี พื้ นที่ สื่ อที่ สร้ า งสรรค์ ม ากขึ้ น
ตัวนี้ละครับจะเป็ นตัวที่ ช้ ีขาดความสําเร็จและความล้ มเหลวในการเปลี่ ยนแปลงสังคมในอนาคต
เราทราบว่าไม่ง่าย เพราะว่าสื่ อก็เป็ นธุรกิจหนึ่ ง แล้ วก็อยู่ภายใต้ อทิ ธิพลในทางพาณิชย์ นั่นคือต้ อง
คิดถึงกําไร ขาดทุน ซึ่ งเราก็เข้ าใจ ขณะเดียวกันสื่ อก็สามารถถูกนําไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในทาง
การเมือง หรือในทางอื่ นๆ ได้ เพราะฉะนั้นทิศทางสําคัญก็คือทําอย่างไรองค์กรที่ ทาํ งานทางด้ าน
สังคมนั้นจะสามารถรุกคืบเข้ าไปประสานกับผู้ที่ทํางานทางด้ านสื่ อสารมวลชน เพื่ อที่ จะใช้ สื่อ
ให้ เป็ นสื่ อที่ มีความสร้ างสรรค์และเป็ นประโยชน์กับส่วนรวมให้ มากที่ สุด ผมคิดว่าอันนี้อยากจะ
ให้ เป็ นสิ่ งที่ อยู่ในใจของทุกๆ ท่านที่ ทาํ งานทางด้ านนี้ เพราะแม้ ว่าท่านจะทุ่มเททํางานมากเพียงไร
แต่ ว่าถ้ าอิทธิพลของสื่ อสารมวลชนทวนกระแสหรือย้ อนสิ่ งที่ ท่านทําอยู่ ผมคิดว่ าจะเป็ นเรื่ องที่
ยากมากที่ ทา่ นทั้งหลายจะประสบความสําเร็จ
สํา หรั บ ประเด็น ที่ ผมมองว่ า เป็ นงานที่ ท้ า ทาย และเป็ นงานที่ อยากจะให้ อ งค์ ก ร
ทั้งหลายได้ ทาํ งานร่วมกับรัฐบาลในขณะนี้ ผมคิดว่ามีมาก ที่ มีมากนั้นส่วนหนึ่ งก็เพราะว่าวิกฤต
เศรษฐกิจทุกครั้งจะมีส่วนส่งผลกระทบต่อโครงสร้ างทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม ก็ต้องยอมรับว่า

๔
เมื่ อเกิดปั ญหาทางเศรษฐกิจทุกครั้ง บุคคลที่ ได้ รับผลกระทบในเบื้องต้ นนั้นมักจะเป็ นกลุ่มคน
ซึ่ งเสีย เปรี ย บอยู่ ใ นสัง คมอยู่ แล้ ว เพราะฉะนั้ น จะเป็ นกลุ่ ม แรงงานสตรี จะเป็ นผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับปั ญหาความขัดสนของครัวเรือน ภาระหลายอย่างก็จะตกหนักมาอยู่ทสตรี
ี่ เช่นเดียวกัน
ตรงนี้กเ็ ป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ เราจําเป็ นจะต้ องหาทางแก้ ไขหรือบรรเทา ซึ่ งรัฐบาลก็ได้ มีมาตรการในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในรอบแรก ที่ มุ่งในเรื่ องของการที่ จะบรรเทาผลกระทบจากความเดือดร้ อน
ที่ เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งก็คือการรักษากําลังซื้อ และการชะลอการเลิกจ้ าง
เพื่ อไม่ให้ เกิดผลกระทบดังกล่าว แต่ว่าขณะเดียวกันการที่ จะเดินหน้ าส่งเสริมสถานภาพตรงนี้
ก็ต้องทําไปควบคู่กับปั ญหาที่ เกิดขึ้นในแง่ของความเปลี่ ยนแปลงทางสังคมที่ มากระทบกระเทือน
กับสถาบันสําคัญซึ่ งสตรีมีบทบาทสูงสุดก็คือสถาบันครอบครัว
วั น นี้ ต้ อ งยอมรั บ ครั บว่ า สถาบั น ครอบครั วของไทยนั้ น ต้ อ งเข้ า สู่ภ าวะที่ เผชิ ญ กับ
ปั ญหาที่ รุนแรงที่ สุด ผมคิดว่ านั บตั้งแต่ เรามีสถาบั นครอบครั วมา เหตุผลก็เพราะว่ าเรื่ องของ
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจที่ เป็ นตัวบีบรัดให้ เกิดการแข่งขัน และเพิ่ มภาระให้ กับทั้งชายและหญิง
ที่ จะต้ องมีหน้ าที่ ในการดู แลสถาบันครอบครัวนั้น บีบรัดและกดดันให้ สถาบันครอบครัวได้ รับ
ความสําคัญน้ อยลงจากทุกๆ ฝ่ าย ตัวเลขในประเทศไทยที่ ผมคิดว่ าเราจะต้ องเข้ าไปศึกษาวิจัย
ให้ แน่ชัด แต่เชื่ อว่าขณะนี้แนวโน้ มก็ค่อนข้ าง...คือว่า เริ่ มต้ นจากการที่ เด็กเล็กของเราในปัจจุบันนั้น
มี โ อกาสอยู่ กับ พ่ อแม่ น้ อยลง สัด ส่ ว นของเด็ก ซึ่ งไม่ ได้ เติ บโตมากับ พ่ อแม่ เพิ่ มขึ้ นตลอดเวลา
ในขณะนี้ ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ อนั ตรายมากในแง่ของคุณภาพของพลเมือง และในแง่ของการสร้ าง
สถาบันครอบครัวที่ เข้ มแข็งในอนาคต ตรงนี้เป็ นจุดท้ าทาย ที่ พูดนี้ไม่ได้ หมายความว่าเราสมควร
จะผลักภาระของการดูแลลูกดูแลเด็กให้ กบั สตรีโดยลําพัง ไม่ใช่อย่างนั้นครับ แต่ว่าเราต้ องช่วยกัน
กํา หนดกลไก กติ ก าต่ า งๆ และสร้ า งค่ า นิ ย มทัศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งในส่ ว นขององค์ ก รทุ ก องค์ ก ร
ไม่ ว่ า ที่ เป็ นภาครั ฐ หรื อ เอกชนในฐานะที่ เป็ นนายจ้ าง ว่ า เราจะสร้ า งสภาวะแวดล้ อมที่ เอื้อต่ อ
การที่ จะทํ า ให้ พ่ อแม่ ผู้ ป กค รอง นั้ นสามารถทํ า หน้ า ที่ พ่ อแม่ ที่ ดี ต่ อ ไป ได้ อ ย่ างไร
โดยไม่กระทบกระเทือนความก้ าวหน้ าในทางอาชีพ
งานสําคัญถ้ าพูดถึงในแง่การลงทุน ในเรื่ องของกายภาพก็เป็ นงานหนึ่ งซึ่ งผมได้ ขอให้
กระทรวงที่ เกี่ ยวข้ องกับเศรษฐกิจ ผลักดันเป็ นส่วนหนึ่ งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบสอง
หรื อไทยเข้ มแข็งก็คือ การพั ฒนาเรื่ องของศูน ย์เด็กเล็ก โดยเฉพาะในสถานประกอบการและ
ในชุ ม ชน เพื่ อที่ จะทํา ให้ เด็ก เล็ก ของเรานั้ น สามารถที่ จะอยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ พ่ อ แม่ ผ้ ู ป กครองได้
โดยไม่ไปจํากัดโอกาสในเรื่ องของความก้ าวหน้ า และการงานของแม่โดยเฉพาะ อันนี้กเ็ ป็ นงานที่
ต้ องทําต่อเนื่ องและจะไปเกี่ ยวข้ องกับอีกหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงสาธารณสุข ทั้งกระทรวง
แรงงาน และกระทรวงอื่ นๆ ซึ่ งผมก็ไ ด้ ข อแล้ ว ว่ า ให้ ก ระทรวงเหล่ า นี้ ได้ ไ ปปรึ ก ษาหารื อ กั น
เพื่ อกําหนดยุทธศาสตร์ สิ่ งที่ เราต้ องการจะเห็นก็คือว่าเด็กไทยสามารถที่ จะเติบโตขึ้นมาภายใต้
การดูแลที่ อบอุ่นในสถาบันครอบครัว ในขณะที่ ครอบครัวเองก็สามารถที่ จะมีรายได้ จากการมี
โอกาสทางเศรษฐกิจแบบเสมอภาค ซึ่ งถ้ าเราทําตรงนี้สาํ เร็จ การดูแลคุ ณภาพคนและคุ ณภาพ
สังคมในเรื่ องอื่ นๆ ที่ จะตามมามันก็จะง่ายครับ เพราะถ้ าเราทําสถาบันครอบครัวให้ มีความอบอุ่นได้

๕
ปั ญหาอีกหลายปั ญหาที่ เราบ่ นกันอยู่ขณะนี้ครับ ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาเด็กติดเกมส์ ก็จะเป็ น
เรื่ องที่ สามารถแก้ ไขได้
เมื่ อสัปดาห์ ที่ผ่ านมา เรื่ องของปั ญหาเด็ก ติดเกมส์เ ข้ า สู่การประชุ มคณะรั ฐมนตรี
ผมเห็นแล้ วครับว่าถ้ ากรอบความคิดเราในที่ สุดบอกว่าต้ องไปหาทางใช้ เทคโนโลยี สร้ างเครือข่าย
ร้ านเกมส์ต่างๆ เพื่ อที่ จะดูแลให้ เด็กไม่เล่นเกมส์เกินวันละ 3 ชั่วโมงนี้ ผมว่าเราเดินไปในเส้ นทาง
ที่ ผิ ด แน่ น อน ไม่ มี ท างประสบความสํา เร็จ ครั บ แนวทางนี้ แต่ เ ราต้ อ งย้ อ นกลั บ มาถามว่ า
ทําไมสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาซึ่ งมีหน้ าที่ ในการดูแลเด็กและเยาวชนของเรา ไม่สามารถ
รณรงค์และสร้ างสํานึกความรับผิดชอบให้ กับเด็กและเยาวชนได้ เอง ที่ จะรู้ว่าควรจะใช้ เวลาของ
ตัวเองมากน้ อยแค่ไหน ในเรื่ องใดอย่างไร ตรงนี้เป็ นสิ่ งที่ ผมคิดว่าเป็ นเรื่ องที่ ท้ าทายมากในแง่
ของการมองไปข้ างหน้ า ที่ เป็ น ประเด็นใหญ่ ที่สุดในเรื่ องของความท้ าทายทางด้ านสังคม และ
เกี่ ยวพันไปถึงเศรษฐกิจ ซึ่ งผมหวังเป็ นอย่างยิ่ งว่าองค์กรที่ ทาํ งานที่ เกี่ ยวข้ องกับสตรีน้ัน จะได้ มี
ส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ ปัญหานี้ให้ สาํ เร็จ
ในแง่ของความก้ าวหน้ าของสตรีในการงานนั้น ทั้งในเรื่ องของเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่ อง
ของการเมื อ ง อย่ า งที่ ผมได้ เ รี ย นแล้ ว ครั บ ว่ า ความจริ ง ถ้ า ดู ใ นภาพรวมแนวโน้ ม แล้ ว ก็ดี ข้ ึ น
โดยลําดับ แต่ กย็ ังมีตัวชี้วัดที่ บ่ งบอกว่ าค่ าตอบแทนของสตรี ในงานต่ างๆ ซึ่ งเป็ นงานประเภท
เดียวกัน เทียบกับผู้ ชายแล้ ว ปรากฏว่ าสตรีกไ็ ด้ รับค่ าตอบแทนตํ่ากว่า เพราะฉะนั้นในเรื่องขอ
ความไม่เป็ นธรรมที่ ยังเกิดขึ้นอยู่ในสถานประกอบการต่างๆ นั้นต้ องถือเป็ นงานสําคัญที่ หน่วยงาน
ที่ รับผิดชอบ ไม่ใช่เฉพาะงานทางด้ านสังคม แต่ ทางด้ านเศรษฐกิจที่ จะต้ องเข้ ามาดูแลตรงนี้ด้วย
และก็เช่นเดียวกันครับ ถ้ าย้ อนกลับไปในเรื่ องของการที่ จะมีการส่งเสริมค่านิยม ทัศนคติทถี่ ูกต้ อง
ไม่ให้ สงิ่ เหล่านี้มาเป็ นอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นกับความก้ าวหน้ าและโอกาสของสตรี
ในแง่ ของการเมือง และอาจจะเกี่ ยวข้ องกับทางสังคมด้ วยนั้น ประเด็นที่ ยังจะต้ อง
มีการดําเนิ นการอย่ า งต่ อเนื่ องในหลายต่ อหลายเรื่ องนี้ ผมคิ ดว่ าเป็ นสิ่ งที่ จํา เป็ นจะต้ อ งอาศั ย
เจตนารมณ์ในทางการเมื องพร้ อมๆ ไปกับความเข้ าใจร่ ว มกัน ขององค์กรที่ ทํางานทางด้ า นนี้
เช่ น การละเมิด สิท ธิข องสตรี ความจริ งแล้ วคื อการละเมิ ดสิทธิม นุ ษ ยชนรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งอยู่
ในสั ง คมไทยคื อ ปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว ซึ่ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น นั้ น ก็ไ ด้ มี ก ารทํา งาน
เพื่ อพยายามแก้ ไขปั ญหานี้มาอย่างต่อเนื่ อง จนกระทั่งผมคิดว่าเราต้ องมีกฎหมายที่ ได้ มาตรฐาน
ในการแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องนี้ แต่ว่าความสําเร็จของงานในด้ านนี้ไม่ได้ อยู่ทกี่ ารมีกฎหมายเท่านั้น
ปั ญ หาที่ ตามมาก็คื อคนที่ ทํางานและบั งคับ ใช้ กฎหมาย มี ความพร้ อมมีความเข้ า ใจสิ่ งเหล่ า นี้
มากน้ อยเพี ยงไร และเราก็พบความจริ งครั บว่ า ยังมี ปัญหาอยู่ ใ นส่วนของพนั กงานสอบสวน
ในส่วนของการมีสงอํ
ิ่ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ จะทําให้ เมื่ อเกิดกรณีของความรุนแรงในลักษณะนี้
ขึ้นมาแล้ ว เราสามารถที่ จะแก้ ไขตามกระบวนการและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ ได้ มีการผลักดัน
กันมา
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ที่ จริ ง ปั ญ หานี้ ไม่ ไ ด้ จํา กั ด อยู่ เ ฉพาะในเรื่ องของผู้ ห ญิ ง ครั บ ล่ า สุ ด เราก็จ ะเห็ น
ภาพปั ญ หาของความรุ น แรงที่ เกิด ขึ้ น กับ ผู้ สูง อายุ ด้ ว ย ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ ประสบกับสภาพปั ญ หา
คล้ ายๆ กัน ถ้ าหากว่าสังคมมองว่าเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องภายในแต่ละบ้ านแต่ละครอบครัว ไม่ใช่ธุระของ
ตนเอง หรือผู้ทถูี่ กกระทําก็มีความลังเลด้ วยเหตุผลหลายประการในการที่ จะร้ องเรียน หรือรักษา
สิทธิ์ ของตัวเอง ปั ญหานี้กจ็ ะดํารงอยู่ต่อไป เพราะฉะนั้นการทํางานขั้นต่อไปตรงนี้คงจะต้ องเป็ น
การทํา งานที่ มี ความละเอียด และลงไปในระดับ พื้ นที่ มากขึ้นว่ า จะขจั ดปั ญหาอุปสรรคที่ มีอยู่
อย่างไร แม้ จะมีกฎหมายใหม่แล้ วก็ตาม
ในส่วนของการเมืองนั้นก็อยากจะเรียนครับว่า เป็ นปั ญหาซึ่ งองค์กรสตรีได้ ถ่ายทอด
ปรารภกับผมมาโดยตลอดในระยะเวลาการทํางานในทางการเมืองของผม และต้ องเรียนครับว่า
เป็ นปัญหาซึ่ งยังแก้ ได้ ไม่ง่ายนัก ที่ จริงแล้ วจะเห็นว่าในหลายโอกาสก็จะมีความพยายามในการที่ จะ
ให้ สตรีเข้ ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น แล้ วก็จะเห็นว่าในหลายตําแหน่ง ปัจจุบันนี้อย่างที่
เราได้ ชมไปเมื่ อสักครู่ กรณีของกํานันผู้ใหญ่บ้านก็ดี หรือในบางกรณีทมี่ ีกรรมการบริหารในระดับ
ต่างๆ ก็ดีน้ัน ก็มีการเพิ่ มขึ้นของสัดส่วนของสตรีอย่างชัดเจน ที่ จริงแล้ วปั ญหาที่ ใหญ่ทสุี่ ดจะเป็ น
ปั ญ หาเวลาที่ เป็ นระบบเลื อ กตั้ ง ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ แปลกอยู่ เพราะว่ า ระบบที่ เป็ นระบบสรรหา
ระบบแต่งตั้งนั้นก็จะสามารถกําหนดสัดส่วนของสตรีได้ ค่อนข้ างง่าย แต่ระบบเลือกตั้งเป็ นระบบ
ซึ่ งไม่สามารถที่ จะควบคุมตรงนี้ได้ มากนัก แล้ วก็จะต้ องขึ้นอยู่กบั ความสมัครใจของสตรีเองในการ
ที่ จะเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง ผมเข้ าใจดีครับหลายฝ่ ายมีความเชื่ อว่า ถ้ าเรา
สามารถกําหนดสัดส่วน พูดง่ายๆ มีบทบัญญัติเชิงบังคับว่าจะต้ องมีสัดส่วน อาจจะเป็ นแนวทาง
หนึ่ งซึ่ งทําให้ มีความก้ าวหน้ าทางด้ านนี้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องบอกครับว่า การดําเนินการเช่นนั้น
ก็เป็ นการดําเนินการที่ จะมีบุคคลที่ ออกมาคัดค้ าน ต่อต้ าน รุนแรงกว่าเช่นเดียวกัน
พร้ อมๆ กันไปก็ต้องบอกครับว่า สิ่ งสําคัญก็คือว่าถ้ าจะมีการเดินในเส้ นทางนั้นเราก็
ต้ องมีความมั่นใจพอสมควรว่า สตรีทมีี่ ความพร้ อมในการทํางานทางด้ านนั้นๆ อาสาตัวเข้ ามาจริง
ประสบการณ์หลายอย่ างหลายแห่ งเราพบครั บว่ า ถ้ าพยายามเร่ งรั ดในลักษณะของบทบัญญั ติ
ที่ บังคับจนเกินไปนี้ ในขณะที่ ความพร้ อมของบุคลากรไม่สอดรับกับการเร่งรัดตรงนี้ กลับไม่เป็ น
ผลดี กั บ การส่ ง เสริ ม บทบาทและสถานภาพของสตรี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งถ้ า หากว่ า บุ ค คล
ซึ่ งไม่พร้ อมนักกลับถูก ใช้ คาํ ว่าผลักดันเข้ ามาทํางานตรงนี้ แล้ วก็เกิดปั ญหาขึ้น ก็จะกลายเป็ นจุดที่
เป็ นจุดอ่อน
เพราะฉะนั้นผมเรียนครับว่ าจริงๆ แล้ วรัฐบาลก็พิจารณาในเรื่ องเหล่ านี้ด้วยความ
ระมัดระวัง แต่ความตั้งใจในเป้ าหมายก็อยากจะให้ เพิ่ มสัดส่วนของสตรีมากขึ้น แล้ วก็จะค่อยๆ
ดํา เนิ น การ มาตรการใดที่ เป็ นแรงจู ง ใจ มาตรการใดที่ จะมี ส่ ว นเพิ่ มพู น สั ด ส่ ว นของสตรี
ก็จะเดินหน้ า ทํา แต่ ที่สําคั ญคือการอาศัยการรณรงค์ของหลายฝ่ ายที่ จะชั กชวนสตรี ที่มีความรู้
ความสามารถ ให้ เข้ ามาทําหน้ าที่ เหล่านี้ได้ อย่างแท้ จริง ตรงนี้คือจุดที่ ผมคิดว่ายังเป็ นเรื่ องยากที่

๗
เราจะต้ องหาความพอดี ความสมดุ ล เพื่ อให้ งานตรงนี้สามารถมีความก้ าวหน้ าไปอย่ างมั่นคง
ต่อเนื่ อง และจะมีความยั่งยืนอย่างแท้ จริง
ผมอยากจะเรียนว่ าประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่ งเท่านั้นนะครับของงาน
สําคัญๆ ที่ ผมทราบดีว่า หลายองค์กรที่ เป็ นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีฯ กําลังดําเนินการอยู่ หรือ
มีแผนที่ จะดําเนินการต่ อไปในอนาคต ผมคงไม่สามารถที่ จะพูดครอบคลุมในทุกประเด็น และ
ทุ ก ภารกิจ และงานที่ ท่ า นทั้ง หลายทํา อยู่ แต่ ว่ า ก็ยิ น ดี ที่ จะได้ ต อบข้ อ ซั ก ถามและแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นหลังจากนี้ อย่างไรก็ตามครับ สิ่ งสุดท้ ายที่ ผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายไว้ กค็ ือว่า
ในโอกาสวันสตรีไทยปี ๒๕๕๒ นี้ ผมก็อยากจะขอเป็ นกําลังใจให้ กบั ทุกๆ ท่านที่ ทาํ งานทางด้ านนี้
และขอให้ ทุกท่านได้ มีการทบทวนทั้งการดําเนินงานที่ ผ่านมา สถานการณ์สภาพปั ญหาในเรื่ อง
ต่างๆ ในปั จจุ บัน เพื่ อที่ จะได้ กาํ หนดแนวทางยุทธศาสตร์ และกิจกรรมต่างๆ ที่ จะมีส่วนสําคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพ และบทบาทของสตรีต่อไป ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมือง หวังเป็ นอย่างยิ่ งว่าการจัดกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์น้ ีจะช่วยจุดประกายและเป็ นกําลังใจ
ให้ สตรี ทั้งในที่ น้ ี ที่ เกี่ ยวข้ อง และพี่ น้ องประชาชนโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ เอกชน นายจ้ าง
ลูกจ้ าง หรือภาคส่วนใดก็ตาม จะได้ มีกาํ ลังใจและมีพลังร่วมในการที่ จะขับเคลื่ อนงานที่ เกี่ ยวข้ อง
กับ สตรี ต่ อไป บั ด นี้ ได้ เวลาสมควรแล้ ว ก็ข อยุ ติการบรรยาย และเข้ าสู่การเสวนาบทบาทของ
สตรีไทยอย่างแท้ จริง โดยผมยินดีทจะตอบคํ
ี่
าถามและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นได้ อีกระยะหนึ่ ง
และขออวยพรให้ การจัดงานบรรลุผลสําเร็จตามเจตจํานงทุกประการ และขอให้ ทุกท่านประสบ
แต่ความสุขความเจริญโดยทัว่ กัน ขอขอบคุณครับ
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