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สรุปผลการประชุมเอเปคด้านสตรี 
(APEC Women and the Economy Forum - WEF) 

ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2557 
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะเจ้าภาพเอเปค ประจ าปี 2557 จัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและ
เศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum – WEF) ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีทะยานสู่ความ
รุ่งเรืองแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” (Harnessing the Power of Women for Asia-Pacific Prosperity) 
ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมดังกล่าว
ประกอบด้วย         

1. การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านสตรีและเศรษฐกิจ (Policy Partnership on Women and 
the Economy – PPWE) 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ PPWE (PPWE Strategic Plan 2014-2016) ซึ่ง
ส านักเลขาธิการเอเปคร่วมกับผู้แทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน ปาปัวนิวกินี เปรู 
ฟิลิปปินส์ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ยกร่าง มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประเด็น ได้แก่  
 1) บูรณาการนโยบายและโครงการที่มีมุมมองมิติหญิงชายในทุกภาคส่วนของ APEC แต่
ปัญหาในขณะนี้คือยังไม่มีกลไกที่มั่นคงถาวรเพ่ือช่วยให้ PPWE สามารถประสานข้อมูลนโยบาย gender 
ส าหรับภาคส่วนต่างๆ ของ APEC ได้อย่างสมบูรณ์ เป้าหมายภายในปี 2014 นี้ ได้แก่ การก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือ
วัดความก้าวหน้าในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรีในประเทศเขตเศรษฐกิจเอเปคโดยศึกษาจากข้อมูล
ฐานเปรียบเทียบ (data baseline study) 
 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรีซึ่งสอดคล้องกับประเด็นเร่งด่วน (priority 
areas) 5 ประเด็นที่ PPWE ก าหนด ได้แก่ 1) การเข้าถึงตลาด 2) การเข้าถึงแหล่งทุน 3) การส่งเสริมศักยภาพ
และทักษะ และส่งเสริมสุขภาพที่ดี 4) ภาวะผู้น าของสตรี และ 5) เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาในขณะนี้คือ แม้ว่า PPWE จะได้ก าหนด priority areas ไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการจัดท าแผนงานและ
โครงการที่ชัดเจน นอกจากนี้ PPWE ยังไม่ได้มีความพยายามร่วมกันที่จะผนึกก าลังร่วมกับ APEC ภาคส่วน
อ่ืนๆในการส่งเสริม priority areas เหล่านี้ ทั้งนี้ PPWE มีเป้าหมายคือการบูรณาการนโยบายและโครงการที่มี
มิติหญิงชายเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ของ APEC ภาคส่วนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ priority areas ทั้ง 5 
ประเด็น ภายในปี 2016  
 ทั้งนี้ เนื่องจาก PPWE เป็นความร่วมมือซึ่งค่อนข้างใหม่ส าหรับเอเปค จึงได้มีการก าหนด
เป้าหมายระยะสั้น ได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางโครงสร้างส าหรับการด าเนินการของ PPWE ซึ่ง
ขณะนี้ยังมีปัญหาคือ PPWE ขาดยุทธศาสตร์การสื่อสารที่เพียงพอ ขาดแผนงานประจ าปีเพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของ PPWE และขาดกลไกเพ่ือท าหน้าที่ให้ข้อมูลความก้าวหน้าของ PPWE ต่อที่
ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับเป้าหมายระยะสั้น
ดังกล่าว คือการจัดประชุม PPWE 2-3 ครั้งต่อปี ภายในปี 2015 และขยายขอบเขตการสื่อสารของ PPWE ให้
มีความครอบคลุมมากขึ้น   
 US–APEC Technical Assistance to Advance Regional Integration (US-ATAARI) 
จะน าความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงร่าง PPWE Strategic Plan เพ่ือเผยแพร่ต่อไป  
 การน าเสนอของคณะผู้แทนไทย  รศ.ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ รองประธานสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนกล่าวรายงานการด าเนินการของประเทศไทย ในการประชุม
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หุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านสตรีและเศรษฐกิจ (Policy Partnership on Women in the Economy – PPWE) 
ตามประเด็นหลัก 5 ประเด็น ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าถึงตลาด การเสริมทักษะและความสามารถ 
การส่งเสริมภาวะผู้น าสตรี และการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้กล่าวถึงพันธกรณีสากลที่ประเทศ
ไทยน ามาเป็นกรอบในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในการสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและการ
ว่าจ้างงาน การด าเนินการของประเทศไทยในการส่งเสริมศักยภาพของสตรีผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) การพัฒนาสตรีไทยให้รอบรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วย 
ICT ความพยายามในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและปรับปรุงต าราเรียน เพ่ือส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ และขจัดอคติทางเพศในระบบการศึกษา ทั้งนี้ ประเทศไทยยังต้องให้ความส าคัญกับการการ
ส่งเสริมภาวะผู้น าสตรี โดยเฉพาะบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองและอ านาจในการตัดสินใจ 
 

2. การประชุมระดับผู้ก าหนดนโยบาย (High – Level Policy Dialogue– HLPD) 
 เป็นการประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพของสตรีในเขตเศรษฐกิจ เอเปค 
การประชุมหารือดังกล่าวจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะเสนอต่อที่ประชุมระดับผู้น าเอเปค ในเดือน
ตุลาคม โดยผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ น าเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามประเด็นหัวข้อหลักของ
การประชุม 
 การน าเสนอของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นายสมชาย เจริญอ านวยสุข  ผู้อ านวยการ
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม
ระดับผู้ก าหนดนโยบาย (High – Level Policy Dialogue – HLPD) เกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของสตรี
ไทยในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บทบาททั้งของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมศักยภาพของสตรี โดยเฉพาะ
สตรีผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) การส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
นโยบายเพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคม รวมทั้งโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมสตรีผู้ประกอบการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ตระหนักดีว่าการเสริมพลังสตรีไม่อาจขึ้นอยู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่าง
เดียว ประเทศไทยยังต้องให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยนอคติทางเพศ และการสร้างสมดุลของชีวิตกา ร
ท างานและชีวิตครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มความสามารถ 
 
 

3. การประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสตรีและเศรษฐกิจ (Public – Private Dialogue on 
Women and the Economy – PPDWE) 

 ลักษณะการประชุมจัดเป็นเวทีอภิปรายใน 3 หัวข้อ สรุปสาระส าคัญของเวทีอภิปรายได้
ดังนี้  

 สตรีและการพัฒนาสีเขียว (Women and Green Development) 
  ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับเป็นภูมิภาคที่มีความพลังขับเคลื่อนและมีแนวโน้มไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้ามากที่สุดแห่งหนึ่งส าหรับเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภูมิภาคได้ประสบ
กับปัญหานานา เช่น วิกฤตการเงิน ภัยธรรมชาติ และการชลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้หลายภาค
ส่วนในเขตเศรษฐกิจเอเปคต้องก าหนดแนวทางใหม่เพ่ือส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดย
มุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุล ยั่งยืนและครอบคลุม การพัฒนาสีเขียว 
(Green Development) ได้ถูกน ามาเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ โดยสตรีในฐานะพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญ
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาสีเขียวอย่างปฏิเสธไม่ได้  
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 สตรีกับการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Women and Regional Trade and 
Economic Cooperation)  

  ด้วยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก าหนดเป้าหมายความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกัน 
เอเปคได้ก าหนดเป้าหมายในการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน หรือเป้าหมายโบกอร์ (Bogor Goals) ซึ่ง
ก าหนดให้สมาชิกเอเปคเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจของสตรีนับว่ามีความส าคัญมากต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยเอเปคได้มีความ
พยายามที่ส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายในทุกภาคส่วนของเอเปค เวทีอภิปรายในหัวข้อนี้ได้เปิดโอกาสให้ที่
ประชุมได้เห็นถึงโอกาสที่เปิดกว้างของสตรีต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาค การผนึก
เครือข่ายของผู้ประกอบการสตรีในแวดวงธุรกิจ การเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจที่มีสตรีเป็นผู้ประกอบการ  

 การสนับสนุนเชิงนโยบายกับการเสริมพลังสตรีทางเศรษฐกิจ (Policy support and Women’s 
Economic Empowerment) 

 สมาชิกเอเปคมีความเห็นสอดคล้องกันในประเด็นการเสริมพลังสตรีและส่งเสริมให้สตรีได้
มีโอกาสมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มความสามารถและอย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาสตรี
ประสบความเสียเปรียบในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากร การเข้าถึงตลาด โอกาสในการว่าจ้างงาน 
และโอกาสทางการค้าการลงทุน  ด้วยเหตุนี้ จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนในเชิงนโยบายจากภาครัฐเพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าว ดังเห็นได้จากปฏิญญาจากการประชุมผู้น าเอเปคและการประชุมเอเปคด้านสตรีที่ได้มีการรับรอง
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งล้วนแต่เน้นย้ าถึงความส าคัญต่อการก าหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรม  
 ผู้แทนไทยได้เข้าร่วมในเวทีอภิปรายในการประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสตรีและ
เศรษฐกิจ (Public – Private Dialogue on Women and the Economy – PPDWE) โดยดร.มณทิพย์   
ศรีรัตนา ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้ด าเนินรายการในเวทีหัวข้อ สตรีและการ
พัฒนาสีเขียว (Women and Green Development) และนางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อ านวยการมูลนิธิ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ในหัวข้อ การสนับสนุนเชิงนโยบายกับการเสริมพลังสตรีทาง
เศรษฐกิจ (Policy support and Women’s Economic Empowerment) โดยได้กล่าวถึงการน าแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพ่ือเสริมพลังสตรีทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เนื่องจากการ
พัฒนาในปัจจุบันมักมีแนวโน้มที่จะเห็นแก่ประโยชน์ของนายทุนหรือหน่วยงานใหญ่ๆ เป็นเหตุให้ขาดการ
ตระหนักถึงบทบาทความส าคัญของสตรีและแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีสตรีเป็นผู้ใช้แรงงานเป็นส่วนมาก ภาครัฐ
จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการนโยบายซึ่งตระหนักถึงความส าคัญของแรงงานนอกระบบต่อระบบเศรษฐกิจ
ระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนา ในส่วนของแรงงานสตรีควรมีการพัฒนาระบบ
สวัสดิการซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางสังคม (social security) การเปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาทในการตัดสินใจ 
เช่น ในรูปแบบของการจัดตั้งสหภาพ และการน าแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้เพ่ือความเป็นธรรมทางสังคม
และเศรษฐกจิ รวมทั้งในแง่ของการอนุรักษ์ทรัพยากร 

มติที่ประชุม  

  ที่ประชุมได้มีการรับรองแถลงการณ์การประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (2014 APEC 
Women and the Economy Forum Statement) แถลงการณ์ดังกล่าวเรียกร้องให้ประเทศเขตเศรษฐกิจ
เอเปคทั้ง 21 ประเทศด าเนินการทบทวนบทบาทและคุณูปการด้านเศรษฐกิจของสตรี และมุ่งแสวงหาแนวทาง
เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังสตรีทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างเป็น
รูปธรรม แถลงการณ์ดังกล่าวได้เสนอแนะมาตรการส าหรับประเทศสมาชิกเอเปคเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสตรี
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ด้านเศรษฐกิจในประเด็นต่างๆ อันเป็นประเด็นสืบเนื่องจากหัวข้อในการประชุมประจ าปีนี้ ได้แก่ สตรีและการ
พัฒนาสีเขียว (Women and Green Development) สตรีกับการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (Women and Regional Trade and Economic Cooperation) และการสนับสนุนเชิงนโยบายกับ
การเสริมพลังสตรีทางเศรษฐกิจ (Policy support and Women’s Economic Empowerment) สรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้  
1. สตรีและการพัฒนาสีเขียว 

  เป็นที่ยอมรับกันว่าสตรีมีบทบาทส าคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาสีเขียวในภูมิภาค แถลงการณ์
นี้สนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจเอเปคส่งเสริมให้สตรีได้แสดงศักยภาพ  และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในเศรษฐกิจ โดย
ด าเนินมาตรการเพ่ือให้สตรีมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและตลาดเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถ การศึกษา โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสีเขียว การพัฒนาภาวะผู้น า การส่งเสริมผู้ประ
กิบการสตรี ตลอดจนการส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2. สตรีกับการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
  เอเปคมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการขจัดอุปสรรค
ต่อการค้าในระดับนานาชาติ และตระหนักดีถึงบทบาทที่ส าคัญยิ่งของสตรีในประเด็นนี้ อย่างไรก็ตาม 
แถลงการณ์นี้ตระหนักถึงสถานภาพที่เสียเปรียบที่สตรียังคงประสบอยู่ จึงได้เสนอแนะมาตรการส าหรับ
ประเทศสมาชิกเอเปคน าไปด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้สตรีได้มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ เช่น แนวทาง
ความช่วยเหลืออย่างครบวงจรส าหรับผู้ประกอบการสตรี และข้อเสนอในการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ
สตรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
3. การสนับสนุนเชิงนโยบายกับการเสริมพลังสตรีทางเศรษฐกิจ 
  ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศในการท างานยังคงเป็นปัญหาส าคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
แถลงการณ์นี้เรียกร้องให้ประเทศเขตเศรษฐกิจเอเปคเร่งด าเนินการเพ่ือขจัดอุปสรรคทั้งทางสังคมและ
วัฒนธรรมทีกีดขวางไม่ให้สตรีได้มีส่วนร่วททางเศรษฐกิจอย่างเต็มความสามารถและเท่าเทียม รวมทั้งการ
ยกเลิกกฎหมายและกฎระเบียบที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี นอกจากนี้ ประเทศเขตเศรษฐกิจเอเปคต้องเร่งพัฒนา
โอกาสทางการศึกษาส าหรับสตรีและเด็กหญิง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ E-commerce 
รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กหญิงสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(STEM fields) มากขึ้น  
รายละเอียดแถลงการณ์การประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ปรากฏตามเอกสารแนบ 

ก าหนดการประชุมเอเปคด้านสตรี ปี 2558  
 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2558 ได้ก าหนดจัดการ
ประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ดังนี้  
 - สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ PPWE ที่ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น คือการจัดประชุม 
PPWE 2-3 ครั้งต่อปี ภายในปี 2015 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางโครงสร้างส าหรับการด าเนินการของ 
PPWE และส่งเสริมยุทธศาสตร์การสื่อสาร ฟิลิปปินส์ได้ก าหนดจัดประชุม PPWE ครั้งที่ 1 (1st PPWE 2015 
Meeting) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศปาปัวนิวกินี  
 - ก าหนดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy 
Forum – WEF) ซึ่งประกอบด้วยการประชุม PPWE รวมทั้งการประชุมระดับผู้ก าหนดนโยบาย (High – 
Level Policy Dialogue – HLPD) และการประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสตรีและเศรษฐกิจ (Public 
– Private Dialogue on Women and the Economy – PPDWE) ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2558 ณ 
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภายใต้แนวคิด “สตรีพลิกโฉมธุรกิจเพ่ือความเจริญอย่างครอบคลุม” (Women 
Reshaping Business for Inclusive Growth) โดยมีแนวคิดย่อย ได้แก่ การเสริมพลัง (empower) ความ
เป็นนวัตกรรม (innovative) และการแข่งขัน (competitive) โดยทั้ง 3 ประเด็นอยู่บนพ้ืนฐานของภาวะผู้น า 
(leadership)    

 

 


