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บทคัดย่อ

  บทความนี ้มวีตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของ

รัฐบาล ฯพณฯ นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  อันถือได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายสาธารณะท่ี

ส�าคัญของรัฐบาลฯ  ส�าหรับการน�าเสนอเนื้อหาของบทความนี้ ได้กล่าวเชื่อมโยงตามความหมายและการจ�าแนก

ประเภทของนโยบายสาธารณะกับนโยบายดังกล่าว จากน้ันได้กล่าวถึงสาระส�าคญัพ้ืนฐานของกองทุนพัฒนาบทบาท

สตร ีและในประการสดุท้าย ได้วิเคราะห์ถึงเป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี  โดยน�า

ทฤษฎด้ีานการพัฒนาท้ังสองแนวทางใหญ่ๆ มาอภปิรายเชือ่มโยงสูป่รากฏการณ์ของนโยบายดงักล่าว อนัได้แก่ ทฤษฎี

ว่าด้วยความขาดแคลนและความต้องการ  และทฤษฎว่ีาด้วยการกดีกัน  โดยเป้าหมายแห่งการพัฒนาของทฤษฎีแรก 

อยู่ท่ีการมคีณุภาพชวีติทีดี่ขึน้ ในขณะท่ีทฤษฎีหลงั อยู่ทีก่ารพ่ึงพาตนเองได้ การได้รบัการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ และ

การตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและการเมือง

ค�าส�าคัญ

  เป้าหมายแห่งการพัฒนา  นโยบายสาธารณะ  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Abstract

  The objective of this paper was for analyzing the purposes of development on the women networks 

reshaping Thailand which was a public policy of the Prime Minister Yingluck Shinawatra’s government.    

It could be also said that this project was an important public policy of her government.  This paper presented 

the relationship on the meanings and the typologies of public policy to the women networks reshaping 

Thailand. Moreover, it talked about the main idea of the policy. And the last but not least, it analyzed on 

the purposes of development on the women networks reshaping Thailand by using two main developmental 

theories, which were the deprivation and need theories and  the exclusion theories, to discuss on the 

phenomenon of this policy. The purposes of development on the first main theories were on the better 

quality of life whereas the last were on the status of self-reliance, empowerment, and participation on 

social and political activities.
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บทน�า

  “นโยบายสาธารณะ” คอื สิง่ใดก็ตาม ท่ีรฐับาลเลอืกท่ีจะกระท�าหรือเลอืกทีจ่ะไม่กระท�า (Dye, 1979, 4) หรอื

อาจกล่าวให้แคบลงไปอกีได้ว่า คอืแผนงานหรอืโครงการทีร่ฐับาลก�าหนดขึน้มา อนัประกอบไปด้วยเป้าหมาย คุณค่า 

และการปฏิบัติการต่างๆ (Lasswell & Kaplan, 1970, 71)  ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญเดียวกันนี้ ยังกล่าวได้อีกว่า 

นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์  (Interest Groups) 

ซึง่อาจแบ่งออกอย่างคร่าวๆ ได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) นโยบายท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ท่ีรัฐเก็บจากประชาชน  2) นโยบาย

ทีเ่ก่ียวกับการแบ่งสรรผลประโยชน์  3) นโยบายทีเ่ก่ียวกับการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ และ 4) นโยบายเก่ียวกับประเทศอืน่ๆ 

(ไพบูลย์  โพธ์ิหวังประสิทธ์ิ, 2551, 103)  ในขณะท่ี Almond & Powell (1966, 190-212) ได้จ�าแนกประเภทของ

นโยบายสาธารณะไว้เป็น 5 ประเภท คือ 1) นโยบายท่ีเกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ 2) นโยบายที่เก่ียวกับการ

กระจายทรัพยากร 3) นโยบายที่เก่ียวกับการน�าเอาทรัพยากรในสังคมมาใช้ 4) นโยบายในการตอบสนองความ

ต้องการของคนในสังคม  และ 5) นโยบายที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ 

  ดงัน้ัน ส�าหรบั “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ของรัฐบาล ฯพณฯ นางสาวย่ิงลักษณ์  ชนิวตัร จงึมีความเก่ียวพัน

กับนโยบาย 3 ประเภท คือ นโยบายเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร นโยบายที่เกี่ยวกับการน�าเอาทรัพยากรในสังคม

มาใช้ และนโยบายในการตอบสนองความต้องการของคนในสังคม ตามการจ�าแนกของ Almond & Powell (1966, 

190-212) ข้างต้น ซึง่ Lowi (1972, 289-310 อ้างถึงใน จมุพล  หนมิพานิช, 2549, 15-16) เรียกว่าเป็นนโยบายทีเ่ก่ียวกับ

การกระจายทรัพยากร (Distribution Policy) อันหมายถึง เป็นนโยบายที่เก่ียวกับการกระจาย แจกจ่ายสินค้าและ

บรกิารให้กบัประชาชนกลุม่ต่างๆ อาท ิบรกิารทางด้านการศกึษา  การจดัสวัสดกิารต่างๆ  เป็นต้น  อนัถือเป็นการแจกจ่าย

สินค้าและบริการดังกล่าวของรัฐบาล และในท�านองเดียวกันก็ยังเป็นนโยบายที่เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรใหม ่

(Redistribution Policy) อันหมายถึง เป็นนโยบายที่ก�าหนดขึ้นมาเพื่อจัดสรรทรัพยากรในสังคมเสียใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้

เกิดการกระจายของทรัพยากรที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความหมายรวมทั้งทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคมด้วย  บนเส้นทางเดียวกันน้ี แนวคิดข้างต้นก็สอดคล้องกับสิ่งที่ ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์ (2551, 103) เรียกว่า

เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการแบ่งสรรผลประโยชน์ อันมีความหมายใกล้เคียงกัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน

กับความหมายของค�าว่า “การเมือง” ที่ Easton (1965, 21) ได้เคยกล่าวไว้ว่า หมายถึง การใช้อ�านาจในการจัดสรร

และแบ่งปันสิง่ทีม่คีณุค่าในสงัคมให้กับบคุคลหรอืกลุม่ต่างๆ ในสงัคมการเมอืง (Authoritative Allocation of  Values 

for Society) นั่นเอง

  “กองทนุพัฒนาบทบาทสตร”ี เป็นหน่ึงในนโยบายหรือโครงการของรัฐบาลท่ีมุง่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชน 

ซึ่งในงาน “โครงการรัฐบาลพบประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิต”  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้

มุง่ประชาสมัพันธ์ถึงผลงานของรฐับาลใน 11 โครงการส�าคญั อนัประกอบไปด้วย อาท ิโครงการพักช�าระหนี ้3 ปี  บ้าน

หลังแรก  รถคันแรก  บัตรสินเชื่อเกษตรกร  ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร  กองทุนหมู่บ้าน  กองทุนตั้งตัวได้  กองทุน
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พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน และกองทุนสุขภาพรัฐ เป็นต้น (รัฐบาลพบประชาชนวันแรกคึก, 2555, 12)   

และในการนี้ ผู้เขียนได้เข้าสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในฐานะของผู้รับบริการจาก

รัฐบาลในโครงการ “รถคนแรก” ณ บริเวณสถานที่จัดงานของจังหวัดชุมพร คือ ที่ลานศาลหลักเมืองชุมพร ในวันท่ี 

25 สิงหาคม 2555  พบว่า มีประชาชนให้ความสนใจกับการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลดังกล่าวพอสมควร ซึ่ง

ก็สอดคล้องกับการรายงานข่าวของหนงัสอืพิมพ์ไทยรฐั จากการจดังานดงักล่าว ณ หอประชมุเทศบาลนครหาดใหญ่ 

อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา ทีว่่า “รฐับาลพบประชาชนวันแรกคกึ... บรรยากาศภายในงานมปีระชาชนจ�านวนมาก

ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้” (รัฐบาลพบประชาชนวันแรกคึก, 2555, 12)   

  ดังนั้น จึงเป็นการอนุมานได้ว่า นโยบายหรือโครงการดังกล่าวของรัฐบาลได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน

เป็นอย่างดี คือ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมได้ แม้ว่าจะเป็นเพียงคนกลุ่มหน่ึงที่ได้รับ

ผลประโยชน์เหล่านี้ก็ตาม ซึ่งก็คงจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต่อไปว่า จะท�าให้การจัดท�าบริการสาธารณะตามอ�านาจ

หน้าที่ของรัฐบาลดังกล่าวนี้ สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ 6 ประการ ตามแนวคิดของ Dunn (1981, 339) 

คือ มีประสิทธิผล (Effectiveness) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีความพอเพียง (Adequacy) มีความเป็นธรรม 

(Equity)  มคีวามสามารถในการตอบสนองความต้องการได้  (Responsiveness) และมคีวามเหมาะสม (Appropriateness) 

อย่างไร 

  แม้ว่าจะมทีฤษฎีและแนวคดิทางวิชาการมากมาย ทีส่ามารถน�ามาประยุกต์ใช้ส�าหรบัการอธิบายปรากฏการณ์

ของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ อาทิ แนวคิดสตรีนิยม (Feminism)  การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนผ่าน 

(Transformative Learning)  ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง (Transformative Leadership) เป็นต้น  แต่ส�าหรบับทความน้ี 

จะได้มุ่งพิจารณาไปที่เป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยประยุกต์ตามแนวคิดของ Rogers (1994) เป็นประการส�าคัญ     

ดังนั้น บทความนี้จึงก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่า เพ่ือวิเคราะห์เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีของรัฐบาล ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร โดยประยุกต์ตามแนวคิดของ Rogers (1994) ว่ามีความ

เชือ่มโยงหรอืความสมัพันธ์กับนโยบายกองทนุฯ ดงักล่าวอย่างไรบ้าง  อนัเป็นความพยายามของศาสตร์ในระดบัของ

การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมได้

สาระส�าคัญพื้นฐานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  สาระส�าคัญพ้ืนฐานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของ “ใบสมัครลงทะเบียนเป็น

สมาชกิกองทนุพัฒนาบทบาทสตร”ี ใน 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ วิสัยทัศน์ คุณสมบตัขิองสมาชกิ   ลักษณะและคณุประโยชน์

ของกองทุนฯ ดังมีความต่อไปนี้ คือ 

  ด้านวิสยัทัศน์ของกองทุนฯ ปรากฏข้อความประชาสัมพันธ์ว่า “สังคมไทยเป็นสงัคมทีมี่สตรีอยู่เป็นจ�านวนมาก 

เกินครึ่งของสัดส่วนประชากรทั้งประเทศ และเป็นเพศที่แบกรับภาระและการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ในสังคมทั้ง

ระดบัครอบครวั ชมุชน และสงัคมประเทศ  บนพ้ืนฐานทีส่ตรเีป็นผูท่ี้รบัรู ้เข้าใจความเจบ็ปวดและความทกุข์ยากต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ดีที่สุดและเป็นพลังส่วนข้างมากของสังคม  การให้ความส�าคัญกับสตรี ในฐานะพลังเสริมสร้าง

ภูมคิุม้กันและพลังในการพัฒนาสงัคมให้หลดุพ้นภัยพิบตัแิละความทุกข์ยากต่างๆ ของสงัคมจงึเป็นส่ิงส�าคญั  แนวคดิ
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ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งอาศัยจุดแข็งและวัฒนธรรมของครอบครัวไทย ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ

ในการช่วยเหลือ ดูแลสังคมและประเทศจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี” (ส�านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี, 2555)

  สมาชิกของกองทุนฯ จะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ส�าคัญใน 2 ประการ ได้แก่ 1) เป็นสตรีที่มีสัญชาติ

ไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ 2) กรณี

เป็นกลุ่มหรือองค์กรสตรี ที่ด�าเนินงานในการดูแลหรือช่วยเหลือสตรี ต้องมีส�านักงานอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชน หรือใน

จังหวัดที่ขอจดทะเบียนเป็นสมาชิก (ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555)

  นอกจากนัน้ ลกัษณะและคุณประโยชน์ของกองทนุฯ ทีส่ตรกีลุม่เป้าหมายพึงจะได้รบัประกอบไปด้วย 1) เป็น

ทัง้เงนิกู้ยืมและเงนิสนบัสนุนโครงการ  2) ให้เป็นกลุม่  3) ต้องลงทนุแบบกลุม่เท่านัน้ เพ่ือส่งเสรมิอาชพีและแก้ปัญหา

ต่างๆ  4) มีทั้งแหล่งทุนหมุนเวียนที่เน้นดอกเบี้ยต�่าหรือปลอดดอกเบี้ย และเงินสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ

การพัฒนาระดบัองค์กรและสมาชกิ  5) ผูไ้ด้รบัผลประโยชน์โดยตรงคอืสมาชกิกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ีทัง้ในส่วนที่

เป็นสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 6) มีการด�าเนินการในระดับจังหวัดและต�าบล  7) เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และการแก้ปัญหาให้สตรีในเรื่องต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร  และ 8) เป็นการพัฒนาสู่การสร้างความ

เข้มแข็งให้องค์กรสตรีและสมาชิก รวมทั้งยังเป็นการสร้างสถาบันการเงินในภาคประชาชนด้วย (ส�านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี, 2555)

  อย่างไรก็ดี ฯพณฯ นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ได้แถลงกรอบ

ยุทธศาสตร์ใหญ่ของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไว้เป็น 5 ประการ อันประกอบไปด้วย 1) ยุทธศาสตร์การ

เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อสตรี ซึ่งรวมไปถึงการยอมรับในความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย 2) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมโอกาสสตรี 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตให้สตรีมี

ความมั่นคง  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของสตรีท่ีจะเพ่ิมโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมท้ังทางการเมือง 

การบริหาร และการตัดสินใจในระดับต่างๆ และ 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกของสตรีใน

ระดับองค์กรและทุกระดับของชุมชน (ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ, 2555, 1-2)   

  และเพ่ืออนุวัฒน์ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ใหญ่ข้างต้นนี้ ได้มีการก�าหนดแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพของสตรีไว้เป็น 3 แนวทาง อันประกอบไปด้วย  1) มุ่งเน้นที่การพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ อัน

จะมีการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ และบริการต่างๆ  2) จะเป็นการพัฒนาคุณภาพของสตรีผู้ด้อย

โอกาสและสนบัสนุนการสงเคราะห์เยียวยาให้แก่สตรผีูป้ระสบปัญหาท่ีไม่ได้รบัความเป็นธรรม ให้กลบัมามชีวีติอย่าง

สมศักดิ์ศรี  และ 3) จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพื่อการยกระดับความเป็นผู้น�าในทุกระดับชุมชน ระดับ

จังหวัด และระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกๆ ประเทศทั่วโลกได้รับรู้ถึงความสามารถของสตรี  อันจะเป็นการเสริมสร้าง

ให้สตรีไทยได้มีบทบาททั้งในระดับประเทศและเพ่ือตอบสนองต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

(ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ, 2555, 2)
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รูปที่	1 กลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่มา : http://www.rsunews.net/userfiles/images/n20120309120403_15997.jpg

ตามค�าสั่งคณะรัฐมนตรี ที่ 14/2555 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ก�าหนดให้มี “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ขึ้น    

ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะได้รับการจัดสรรเงินกองทุนให้โดยเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท   นอกจากนั้น ยังมีการก�าหนด

วัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการของกองทนุดงักล่าวไว้เป็น 4 ประการ ดงัต่อไปนีค้อื (ฉวีวรรณ  แจ่มหมวก, 2555, 7-8) 

  1) เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียต�่าหรือปลอดดอกเบี้ยในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุน

ส�าหรบัการลงทนุ เพ่ือพัฒนาอาชพี สร้างงาน สร้างรายได้ หรอืส�าหรบัการส่งเสรมิและพัฒนาไปสูก่ารสร้างสวัสดภิาพ

หรือสวัสดิการให้แก่สตรี

  2) เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพสตรหีรือเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดแูลปัญหาของสตรี 

ตลอดจนการช่วยเหลอืเยียวยาสตรท่ีีประสบปัญหาในทกุรูปแบบ การรณรงค์ให้สงัคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมติิ และ

การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี 

  3) เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และการ

แก้ไขปัญหาสตรขีององค์กรต่างๆ การสร้างภาวะผูน้�า การพัฒนาองค์ความรู้ คณุภาพชวิีต รวมทัง้ยังเป็นการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับสตรี

  4) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับการสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสตรี ตาม

ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติได้พิจารณาเห็นสมควร

  ในทางปฏิบัติสตรีหรือองค์กรสตรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ และมีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ของกองทุนฯ จะต้องยื่นใบสมัครลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555 

ซึ่งผลปรากฏว่า มีสตรีกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ มากกว่า 1,700,000 คน โดย

มาจากทกุภาคของประเทศ อนัถือเป็นสญัญาณการตอบรบัต่อนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลได้เป็นอย่างด ี และต่อมา

ก็มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปอีก จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

กองทุนดังกล่าวให้กับผู้ที่มีความสนใจอย่างทั่วถึง เพิ่มมากขึ้น (ฉวีวรรณ  แจ่มหมวก, 2555, 10-11)  

  โดยสตรีหรือองค์กรสตรีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวิธีการใช้เงินกองทุนโดย

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ คือ (ฉวีวรรณ  แจ่มหมวก, 2555, 9)
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  1) ด้านการส่งเสริมอาชีพโดยในแต่ละพื้นที่อาจจะมีข้อตกลงที่แตกต่างกันได้ซึ่งในบางพื้นที่อาจจะมีการให้

ยืมเงินจากกองทุนฯ แบบไม่มีดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยต�่าก็ได้

  2) ด้านสังคม กล่าวคือ จะเป็นการให้เปล่ากับสตรีที่ก�าลังประสบปัญหาอยู่โดยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสตรี

ทีจ่ะเป็นผูพิ้จารณา ซึง่ในแต่ละพ้ืนท่ีก็จะแตกต่างกันไปซึง่ในทางปฏบิตั ิวิธีการใช้สิทธิดงักล่าวนีจ้ากกองทุนฯ กลุ่มสตรี

ตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป จะต้องร่วมกันท�าและน�าเสนอโครงการให้กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรเีป็นผู้พิจารณา

  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เป็นนโยบายแห่งการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลได้ใช้

อ�านาจในการจดัสรรและแบ่งปันสิง่ท่ีมคีณุค่าในสงัคม ซึง่ในทีน่ีก้ค็อืเงินงบประมาณของกองทนุ ให้กับกลุม่สตรทีีเ่ข้าร่วม

เป็นสมาชิกของกองทุนน้ี เพ่ือน�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ดังข้อความประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลที่ว่า 

“ทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต” ไกลไปกว่านั้น ยังสามารถวิเคราะห์ได้อีกว่า เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบาย

กองทุนดงักล่าว ยังอยู่ที ่การส่งเสรมิให้สตรกีลุม่เป้าหมายสามารถพ่ึงพาตนเองได้  การปลดปล่อยจากการกดขี ่ และ

การส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม  ดังจะได้น�ามาอภิปรายต่อไป

เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  “การพัฒนา” คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันมีเป้าหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงเป็นกระบวนการ

แห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า  อันประกอบไปด้วยสิ่งที่ส�าคัญ 2 ประการ คือ มีการวางแผนและมี

การน�าไปสู่การปฏิบัติ (Rogers, 1994, 84) โดยผู้น�าการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจเป็นได้ทั้งบุคคลภายในชุมชน (Insiders) 

หรอืนกัพัฒนาอนัเป็นบคุคลทีม่าจากภายนอกชมุชน (Outsiders) ก็ได้ โดยเป้าหมายแห่งการพัฒนาอาจจ�าแนกออก

ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งในบางครั้งอาจจะมีส่วนที่ทับซ้อนกันได้ อันได้แก่ เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย

ทางด้านสังคม เป้าหมายทางด้านวัฒนธรรม และเป้าหมายทางด้านการเมือง ตามเป้าหมายดังกล่าวถึงข้างต้นน้ี 

ทฤษฎด้ีานการพัฒนา สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ อนัประกอบไปด้วย ทฤษฎีว่าด้วยความขาดแคลน

และความต้องการ (Deprivation and Needs Theories) และทฤษฎีว่าด้วยการกีดกัน (Exclusion Theories) ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ คือ (Rogers, 1994, 91-106)

ตารางที่	1	

การจ�าแนกแนวทางแห่งการพัฒนา

	 					ทฤษฎีว่าด้วยความขาดแคลนและความต้องการ	 	 		 		ทฤษฎีว่าด้วยการกีดกัน 
 1	การเอาชนะความยากจน	(Overcoming Poverty)         1	การพึง่พงิและการพึง่พาตนเองได้  (Dependency and Self-Reliance)
  การสร้างความเจริญเติบโตและความเป็นสมัยใหม่     2	การปลดปล่อย (Liberation)
         (Growth and Modernization)      	3	การมีส่วนร่วม (Participation)
         การวางแผนทางสังคม (Social Planning)
         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  (Human Resource Development)
        การพัฒนาองค์กรชุมชน (Community Organization)
	 2	การบรรลุความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์	
  (Meeting Basic Human Needs)

ที่มา : Rogers (1994, 92)
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  จากตารางที ่1 ทฤษฎว่ีาด้วยความขาดแคลนและความต้องการ ประกอบไปด้วยกระบวนการซึง่คาดหวังว่า

จะน�าไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนา เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ 1) การเอาชนะความยากจน และ 2) การบรรลุ

ความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ หรือที่มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปในสังคมไทยว่า ความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ในขณะที่

ทฤษฎว่ีาด้วยการกีดกัน ประกอบไปด้วยกระบวนการซึง่คาดหวังว่าจะน�าไปสูเ่ป้าหมายแห่งการพัฒนา เป็น 3 แนวทาง

ใหญ่ๆ คือ 1) การส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2) การปลดปล่อยกลุ่มเป้าหมาย

จากการกดขี ่และ 3) การส่งเสรมิให้กลุม่เป้าหมายเข้ามส่ีวนร่วมในกจิกรรมของสงัคม ส�าหรบักรณีของกองทนุพัฒนา

บทบาทสตรี สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีด้านการพัฒนาทั้ง 2 แนวทางข้างต้นนี้ กล่าวคือ

  1)	ทฤษฎีว่าด้วยความขาดแคลนและความต้องการ

      ตามกระบวนการที่มุ่งสู่เป้าหมายคือการเอาชนะความยากจน สามารถอธิบายได้ว่า นโยบายกองทุนนี้ 

เป็นความพยายามที่จะพัฒนาความเจริญเติบโตและการสร้างความเป็นสมัยใหม่ ให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน เพื่อขจัด

ปัญหาความยากจนและความล้าหลัง  โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความเป็นอยู่ที่ดีหรือสมบูรณ์ขึ้น   

             นอกจากน้ัน ยังมุง่ให้สตรกีลุม่เป้าหมายได้มโีอกาสใช้เงนิจากกองทุนน้ี เพ่ือการน�าไปฝึกอบรมด้านอาชพี 

อันถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดทักษะส�าหรับอาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในด้าน

อาชพีเสรมิ โดยมเีป้าหมายอยู่ท่ีการเพ่ิมพูนทักษะและโอกาสด้านการประกอบอาชพีของสตร ีอนัจะน�าไปสูก่ารสร้าง

หรือการเพิ่มรายได้ในที่สุด

         ในประการต่อมา เนือ่งจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีได้ก�าหนดให้สตรกีลุม่เป้าหมายได้มโีอกาสรบับรกิาร

สาธารณะจากกองทุนน้ี ด้วยการร่วมกันท�าและน�าเสนอโครงการให้กับคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นกลุ่มเท่าน้ัน 

(ไม่สามารถท�าคนเดียวได้) ด้วยเหตุเช่นน้ี จึงท�าให้กลุ่มดังกล่าวมีโอกาสที่จะพัฒนาใหญ่ข้ึน จนกลายเป็นองค์กร

ชุมชนได้ อาทิ กลุ่มสตรีทอผ้า กลุ่มสตรีเลี้ยงไก่ กลุ่มสตรีปลูกเห็ดฟาง เป็นต้น ซึ่งตามตัวอย่างเหล่านี้  ผู้เขียนได้มี

โอกาสพบเห็นพัฒนาการตามกระบวนการที่กล่าวถึงอยู่นี้มาแล้ว  แม้ว่าจะใช้แหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่น มาให้ความ

สนับสนุนก็ตาม ที่หมู่บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง ต�าบลบึงสามัคคี อ�าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�าแพงเพชร ที่การรวมกลุ่ม

องค์กรชุมชนเป็นไปได้อย่างดี

      อย่างไรก็ดี แม้ว่านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะมุ่งเน้นให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันท�าและ

น�าเสนอโครงการด้วยตนเอง แต่สิง่นีก็้กล่าวได้ว่า เป็นการสนบัสนนุให้กลุ่มสตรีได้มกีารวางแผนเพ่ือน�าไปสูก่ารพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเอง คือ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งทางด้านการส่งเสริมอาชีพและทางด้านสังคม ซึ่งเป็นขอบเขต

ของการใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวน้ี ท่ีถือได้ว่าเป็นการวางแผนจากรากหญ้า ให้ก�าหนดเส้นทางเดินของชีวิตด้วย

ตนเอง และเพ่ือตนเอง อันสอดคล้องกับหลักการที่ส�าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง แต่ใน

อีกด้านหนึ่งของเหรียญเดียวกันนี้ ยังกล่าวได้ว่า นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน

ทางสังคมโดยรัฐบาล เพื่อมุ่งแก้ปัญหาของสตรี ด้วยเฉกเช่นเดียวกัน

       ในอีกด้านหนึ่ง ตามกระบวนการที่มุ่งสู่เป้าหมาย คือการบรรลุความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ หรือ จปฐ. 

สามารถอธิบายได้ว่า วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ก�าหนดไว้เป็น 4 ประการ ดังที่ได้น�าเสนอไปแล้วข้างต้นนี้ เป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา ที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย คือ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงด้านการส่งเสริมอาชีพ หรือแม้แต่ทางด้านสังคมด้วยวิธีการให้เปล่ากับสตรีท่ีก�าลังประสบปัญหาอยู่ก็ตาม  โดย
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มุ่งไปท่ีผลลัพธ์สุดท้าย (End-Product) ก็คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมีสุขภาพที่ดี การมีสวัสดิการสังคมที่ดี 

การอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ด ีฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี ้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของความจ�าเป็นพืน้ฐานของมนษุย์ดังที่ได้

กล่าวถึงอยู่นี้

  2)	ทฤษฎีว่าด้วยการกีดกัน

      ตามกระบวนการทีมุ่ง่ส่งเสรมิให้สตรกีลุม่เป้าหมายของการพัฒนาสามารถพ่ึงพาตนเองได้  สามารถอธิบาย

ได้ว่า กองทนุพัฒนาบทบาทสตรมีุง่ขจดัความขัดสนหรือความยากจนของสตรีกลุ่มเป้าหมาย อนัเป็นสาเหตแุห่งปัญหา

ที่ท�าให้กลุ่มสตรีต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องพ่ึงพิงผู้อื่น โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนใน 4 ประการ 

ดังกล่าวถึงข้างต้นแล้วนี้ ดังนั้น หากสตรีกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสร่วมกันท�าโครงการพัฒนาของตนเอง  กรณีใน

ด้านการส่งเสรมิอาชพี ก็จะท�าให้มรีายได้เพ่ิมมากขึน้ หรอืกรณด้ีานสงัคม ก็จะท�าให้สตรท่ีีก�าลงัประสบกับปัญหาอยู่ 

สามารถแก้ไขหรอืคลีค่ลายปัญหาเฉพาะหน้าลงไปได้    และในท่ีสดุแล้ว สิง่เหล่าน้ีก็จะชกัน�าให้กลุม่สตรสีามารถเดนิ

ไปสู่เป้าหมายคือการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

  ในท�านองเดียวกันนี ้ตามกระบวนการท่ีมุง่ปลดปล่อยสตรกีลุม่เป้าหมายจากการกดขี ่ก็อธิบายได้ว่า  นโยบาย

กองทนุนี ้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงทีส่�าคัญของการรณรงค์เรือ่งความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญงิและ

เพศชายในสงัคมไทย ดังค�ากล่าวสนุทรพจน์ของ ฯพณฯ นางสาวย่ิงลักษณ์  ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี ในการชีแ้จงนโยบาย

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรใีนภูมภิาค ท่ีจดัข้ึน ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัราชภัฏอดุรธานี เมือ่วันท่ี 22 กุมภาพันธ์  2555 

เวลา 13.30 น. ความว่า “...วันนี้สตรีครึ่งประเทศ ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการช่วยกัน  ร่วมกันใน

การพัฒนาบทบาทสตรี จึงเป็นนโยบาย ในฐานะที่ดิฉันเองก็เป็นผู้หญิง มีความเข้าใจในความต้องการของผู้หญิง

เหมอืนกัน  และรูว่้าอย่างแรกสิง่ท่ีผูห้ญิงต้องการคอื การยอมรับความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสงัคม จงึเป็นท่ีมา

ของนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะเห็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี และการที่ท�า

อย่างไรนั้น ให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน...”  (ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร อ้างถึงใน ส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 

2555, 138)  

  และในอกีตอนหน่ึงจากการกล่าวสนุทรพจน์ในการประชมุชีแ้จงนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานกองทนุ

พัฒนาบทบาทสตร ีณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล เมือ่วันท่ี 18 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 09.30 น. ความว่า “...ขณะเดยีวกัน 

ดิฉันเองมีความเชื่อมั่นว่า วันนี้ทั้งหญิงและชายล้วนมีศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถ อย่างเท่าเทียมกัน และ

ยังมีสตรีอีกเป็นจ�านวนมากท่ีอยู่ในระดับของความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพสังคมและคุณภาพชีวิตของ

ประเทศไทย พลงัสตรเีป็นหน่ึงในพลงัทีม่คีวามส�าคญัทีจ่ะมผีลในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจและผลของการสร้างคณุภาพ

ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายด้วย...”  (ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร อ้างถึงใน ส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี, 2555, 132)  

  ดงัน้ัน จงึกล่าวได้ว่า กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี มุง่ท่ีจะเป็นแหล่งเงนิทุนส�าหรับสตรเีพ่ือจัดท�ากิจกรรมอนัเป็น

โครงการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของปฏบิตักิารทางสงัคม (Social Action) อนัมวีตัถปุระสงค์ในการมุง่ปลดปล่อยสตรีจากการ

ถูกกดข่ี ไม่ว่าจะเป็นจากเพศชายหรอืจากระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมท่ีรัดรึงอยู่กับคนส่วนใหญ่ในสงัคมขณะน้ีก็ตาม  

โดยการมุ่งปลดปล่อยนี้ได้แฝงไปอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับการส่งเสริมอาชีพและการแก้ไขปัญหาด้านสังคมเฉพาะ

หน้าของสตรี นั่นเอง
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และในประการสุดท้าย ตามกระบวนการท่ีมุ่งส่งเสริมให้สตรีกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม 

ก็อธิบายได้ว่า ด้วยสถานการณ์แห่งความไม่เท่าเทียมกัน (ท้ังทางเพศและทางเศรษฐกิจ) ท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่า 

ยังมอียู่บางส่วนในสงัคมไทย จงึท�าให้สตรกีลุม่เป้าหมาย ต้องถูกกีดกันออกไปจนกลายเป็นคนชายขอบ (Marginalization) 

แห่งกระบวนการพัฒนา   ดังนั้น วิธีการแก้ไขก็คือ การเสริมสร้างพลังอ�านาจ (Empowerment) ให้กับกลุ่มสตรี เพื่อ

น�าไปสู่เป้าหมายของการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มุ่งที่จะเสริมสร้างพลัง

อ�านาจดังกล่าวน้ี ด้วยการเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาต่างๆ ท่ีกลุ่มสตรีได้

รวมตวักันและน�าเสนอต่อคณะกรรมการกองทนุพัฒนาบทบาทสตร ี อนัจะน�าไปสูก่ารปฏบิตัแิละเกดิผลทีต่ามมา คอื

เป็นการเสริมสร้างพลังอ�านาจของสตรีกลุ่มเป้าหมาย จนท�าให้มีความรู้สึกว่าตนเองมีอ�านาจและได้รับการยอมรับ 

ซึ่งจะน�าไปสู่การเข้ามีส่วนร่วมได้ในที่สุด 

บทสรุป

  เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถกล่าวสรุปได้เป็น 2 แนวทาง คือ 

แนวทางแรก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรจีะเป็นทัง้สือ่และกระบวนการส�าหรบัการแก้ไขปัญหาความขาดแคลน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในที่นี ้กค็ือ การขาดแคลนแหล่งเงนิทุนส�าหรับการส่งเสริมอาชีพและกจิกรรมการแก้ไขปัญหาทางสังคมของ

สตรีกลุ่มเป้าหมาย จากนั้น เมื่อมีการด�าเนินการในโครงการพัฒนาต่างๆ เกิดขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้แล้ว 

ก็จะน�าไปสู่เป้าหมายคือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของสตรีกลุ่มเป้าหมายได้

  

  ในขณะที่ แนวทางที่สอง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเป็นส่ือที่น�ามาซึ่งกระบวนการที่เป็นปฏิบัติการทาง

สงัคม เพ่ือใช้ส�าหรบัการแก้ไขปัญหาด้านการถูกกีดกันออกไปจากกระบวนการพัฒนาของสตรกีลุม่เป้าหมาย  โดยบน

กระบวนการแห่งปฏิบัติการทางสังคมน้ี จะท�าให้สตรีกลุ่มเป้าหมายสามารถกลับมาพ่ึงพาตนเองได้ ถูกปลดปล่อย

จากการกดขี่ด้วยวิธีการเสริมสร้างพลังอ�านาจ และตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมได้ในที่สุด

ความขาดแคลน
(โดยเฉพาะแหล่งเงินทุน)

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพที่	2  การแก้ไขปัญหาความขาดแคลน

ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจ
และตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วม

การถูกกีดกันออกไป
จากกระบวนการพัฒนา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภาพที่	3  การแก้ไขปัญหาการถูกกีดกันออกไปจากกระบวนการพัฒนา
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  ในการวิเคราะห์ท้ายที่สุดน้ี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถือได้ว่าเป็นนโยบายสาธารณะท่ีรัฐบาล ฯพณฯ 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ได้ก�าหนดขึ้นบนความหมายของการใช้อ�านาจในการจัดสรรและแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าใน

สังคมให้กับบุคคลหรือกลุ่มต่างๆ  ประเด็นจึงอยู่ที่ว่านโยบายดังกล่าวนี้ สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาตาม

ที่ได้อภิปรายมานี้หรือไม่ และมากน้อยประการใด ซึ่งก็จะต้องมีการประเมินผลนโยบายดังกล่าวตามมา เพ่ือตอบ

ปัญหาส�าคัญดังกล่าวนี้
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