รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริม

บทบาทสตรีมุสลิม

ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
The Strategy of promoting the role of Muslim women
for Social Development in the southern provinces
สำานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บทคัดย่อ
รายงานการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรีมสุ ลิมต่อการพัฒนาสังคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการวิจัย พบว่า

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
สถานภาพบทบาทการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรี พบว่า ส่วนใหญ่สตรีมสุ ลิมไม่เป็นสมาชิกกิจกรรม
ทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 81.6 และเป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 18.4
บทบาทกลุม่ สตรีมสุ ลิมในพืน้ ทีใ่ นการแก้ไขและป้องกันปัญหาทีม่ ี พบว่า ส่วนใหญ่บทบาทรณรงค์ให้ครอบครัว
ให้ความสำาคัญกับการเลี้ยงดูบุตร ให้ความรักความอบอุ่น คิดเป็นร้อยละ 27.81
บทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคม พบว่าร้อยละ 77 สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมทาง
สังคม ในขณะที่ ร้อยละ 23 มีความคิดเห็นว่า ไม่ควรมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมทางสังคม
สตรีมสุ ลิมควรมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสตรีดา้ นการพัฒนาสังคมหรือการมีสว่ นร่วมทางสังคม พบว่า ส่วนใหญ่
การเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย คิดเป็นร้อยละ 22.94
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีมสุ ลิมทุกระดับทีม่ ผี ลต่อการส่งเสริมบทบาทสตรีมสุ ลิม
ต่อการพัฒนาสังคม พบว่า ส่วนใหญ่การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กรและ
กลไกสตรีมุสลิมระดับต่างๆ ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนากลไกที่มีความเข้มแข็งในอนาคต คิดเป็นร้อยละ 20.86

สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. สภาพปัญหาทั่วไปของสตรีมุสลิม
พบว่า สตรีมุสลิมประสบปัญหาในเรื่อง “การดูแลเอาใจใส่ในการทำาหน้าที่ของผู้ชายค่อนข้างมาก”
2. บทบาทสตรีที่ควรจะเป็นต่อการพัฒนาสังคม
บทบาทชายและหญิง ต้องยอมรับว่า อัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงสร้างมนุษย์มา โดยกำาหนดภารกิจรวมกัน กำาหนดชาย
และหญิงให้มีความแตกต่าง ความต่างที่จะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกัน เรื่องการตัรบียะฮฺลูกๆ ซึ่งจริงๆ แล้ว งานหลัก
ของผู้หญิง คือ การดูแลลูก ท่านหญิงอาอีชะฮ์เคยบอกว่า “เข็มถักของสตรี มีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับดาบของบุรุษ”
การสร้างอาณาจักรที่พร้อมด้วยบรรยากาศที่ดี และการสร้างลูกๆ ของเราให้เป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
มีมารยาท ขณะเดียวกันต้องรู้จักอดทน ฝึกเด็กมีความอดทนอดกั้น มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย อาศัยศิลปะชั้นสูง
ในการสร้างคนให้เป็นคนแบบนี้ได้ แน่นอนผู้หญิงต้องมีความรู้ และความรู้นี้เองที่จะกลายเป็นศักดิ์ศรีของผู้หญิง
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแน่นอน ถ้าขาดความรู้ก็เหมือนการขาดศักดิ์ศรี

-I-

3. บทบาทการเป็นตัวแทนในการพัฒนาสังคม
การกำาหนดบทบาทสตรีในการเป็นตัวแทน ที่ไม่ขัดกับหลักศาสนา และเป็นที่สังคมยอมรับของสังคมนั้น
สิ่งสำาคัญคือการวางตัว ปฏิบัติที่ถูกหลักการศาสนา กล่าวคือ เราในฐานะที่เป็นแม่ของลูก เป็นภรรยาของสามี และ
เป็นลูกของแม่นั้น
สำาหรับกลยุทธ์การพัฒนาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมต้องมีการเปิดช่องว่าง หรือเปิดพื้นที่ให้
แก่สตรีมุสลิมที่พร้อมช่วยเหลือสังคม ตามกรอบกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ตามกรอบแนวคิดบทบาทการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล สามารถกำาหนดออกมาเป็นกลยุทธ์
ในการพัฒนาศักยภาพสตรีมสุ ลิมมุง่ เน้นการเสริมสร้างความรู้ เพือ่ การดูแลตนเอง เสริมสร้างทักษะชีวติ เพือ่ การดูแล
ตนเอง ส่งเสริมการใช้กลุ่มศึกษา (ฮาลาเกาะห์) เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 ตามกรอบแนวคิดบทบาทการพัฒนาครอบครัว สามารถกำาหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ คือ การสร้าง
เบ้าหลอมเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพด้วยการเสริมสร้างการเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว เสริมสร้างความมั่นคงในการดำารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 ตามกรอบแนวคิดบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน สามารถกำาหนดออกมาเป็นกลยุทธ์การ
มีส่วนร่วม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคม การพัฒนาสตรีมุสลิมในการบริหารจัดการชุมชน และ
การพัฒนาสตรีต้นแบบ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 4 ตามกรอบแนวคิดบทบาทการพัฒนาสังคมส่วนรวม หรือเครือข่ายสามารถกำาหนดออกมาเป็น
กลยุทธ์เชื่อมร้อยเครือข่ายเพื่อสานพลังสตรีด้วยการเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายการทำางานของสตรีมุสลิม
การสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรีมุสลิม และการให้โอกาสสตรีในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสังคม

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากการวิจยั พบว่าสิง่ ทีเ่ ป็นคุณสมบัตสิ าำ คัญของสตรีมสุ ลิมในการทำางานเพือ่ พัฒนาสังคม คือ การวางตัวปฏิบตั ิ
ให้เหมาะสม ในแต่ละสถานที่ต่างๆ ตามแนวทางที่ถูกต้อง มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพเรียบร้อย และต้องมีความ
เป็นผู้รักษาชื่อเสียงของสตรีมุสลิมให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา
ตลอดจนสตรีมุสลิมต้องยกระดับตนเองเพื่อพัฒนาสังคมโดยรอบด้วยการสร้างเครือข่ายต่อการพัฒนาสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะต้องยกระดับการทำางานให้มีเครือข่ายจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการถึงเครือข่ายของสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับการทำางานพัฒนาสังคมผ่านสตรีมุสลิมที่เข้มแข็งมากขึ้น
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Abstract
The current study aimed to 1) study the status and role of Muslim women in social
development in the southern border provinces and 2) study the strategies for developing Muslim
women to promote their roles in social development in the southern border provinces. The study
revealed the following.

Quantitative Results
It was found that the Muslim women’s status in social activities is very low. The majority,
which is 81.6 percent, are not parts of the activities while only 18.4 percent of the women engage
in the activities.
For their roles in preventing and solving social problems in the area, the study revealed
that the majority (27.81 percent) play an important part in parenting and keeping a warm and
loving relationship among family members.
A percentage of 77 Muslim women opined that Muslim women should play a role in social
development while 23 percent believed they should not.
In term of Muslim women’s social development and participation, 22.94 percent of the
Muslim women agree that people’s good attitude towards the roles of women in society and
gender equality should be promoted.
Lastly, the study showed that 20.86 percent of the Muslim women believe they should
receive sufficient resources to enhance woman organizations and society at every level which will
finally strengthen Muslim women as a whole.

Qualitative Results
1. The general problem
The study found that the Muslim women in the southern border provinces encounter a
problem of irresponsibility of the Muslim men.
2. Expecting roles of Muslim women in social development
It is undeniable that Allah has created males and females with the same purposes.
However, they have different roles to play and fulfill each other’s life. In fact, the main role of
Muslim women is to inculcate children. The prophet’s wife, Aishah, mentioned that “a woman’s
needle is as dignified as a man’s sword”. This shows that women must be knowledgeable in order
to build a good family and children so that they will grow up as humble, patient, and gentle
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people as well as have good etiquette. This kind of knowledge will definitely define women’s
dignity since knowledge is dignity for both men and women.
3. Women as representatives in social development
The most important thing for Muslim women when they play a role in social development
is their behavior when they are among the people in the society. That means they must not do
anything which is against the Islamic rules. Most importantly, they must always be aware of their
primary role as a mother to children, a wife to a husband and a daughter to parents. The followings
are the strategies in developing Muslim women to play a better role in social development.
The first strategy is based on the individual development framework. This can be done by
different approaches such as enhancing Muslim women’s knowledge, improving their life skills as
well as promoting the implementation of a study circle (Halaqah) to develop both themselves and
the society.
The second strategy is based on the family development framework. To promote an awareness
of the role among the family members or to create security in life and career are examples of
approaches that can be set up to accomplish this strategy.
The third strategy is based on the local and community development framework. Muslim
women can be encouraged to participate in social development activities so they can play a role
in improving a quality of life of every member in the society. Besides, they can be trained to be
good at community management so they can involve in social development activities that will
finally make them ideal Muslim women of the society.
The last strategy is based on corporate and network social development framework. Building
a Muslim women network is an important approach for this strategy. This will provide them
opportunities and allow them to get involved in the social development.

Recommendations for future research
The current study revealed that the most important characteristic that Muslim women should
have when getting involved in social development work is their proper behavior which based on
Islamic core values such as politeness and humbleness as well as the awareness to protect Muslim
women’s dignity according to Islamic rules.
Moreover, Muslim women should improve themselves in every aspect especially in building
networks both domestic and international in order to develop the society effectively. Therefore,
action research should be carried out by studying the role of Muslim women network in social
development in southern border provinces as to establish a harmonious society through the power
of Muslim women.
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรีมสุ ลิมต่อการพัฒนาสังคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และเพือ่
ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสตรีมสุ ลิมให้มบี ทบาทต่อการพัฒนาสังคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ การดำาเนินโครงการฯ
นี้ คณะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ จนสามารถดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้วยดี
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสำานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และสำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ทใ่ี ห้การสนับสนุนงบประมาณขับเคลือ่ นการดำาเนินการศึกษาวิจยั ฯ ขอขอบคุณทีป่ รึกษาโครงการฯ
ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะนักวิจยั ประกอบด้วย
ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.อิสมาอิล ราโอบ ผู้อำานวยการ
สำานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร นักวิชาการอิสระ และอาจารย์สรินฎา ปุติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ให้ความอนุเคราะห์องค์ความรู้ ให้คำาแนะนำา
ปรึกษาแนวทางการดำาเนินงานที่เป็นประโยชน์ตลอดมา รวมทั้งการจัดทำารายงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง
ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒผิ เู้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีก่ รมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า นักวิชาการผู้แทน อปท. แกนนำาศาสนา แกนนำากลุ่มสตรี และภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนและเติมเต็มข้อมูลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์
คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานวิจัยฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การนำากลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนต่อไป
คณะผู้วิจัย
กันยายน 2559
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รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

บทที่
บทนํา
. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาทีท
่ าํ การวิจยั

ไปได้ระดับหนึ่งทําให้เกิดการยอมรับความสามารถของสตรี มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่สตรี มีบทบาทเพิ่ม
มากขึ้น มีการยอมรั บความรู ้ ความสามารถของสตรี ได้รับตําแหน่ งสําคัญๆทางด้านการบริ หาร เช่ นดํารง
ตําแหน่ งนายกรั ฐมนตรี ห ญิ ง ผูว้ ่าราชการจังหวัด สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร นายกเทศมนตรี กํานัน และ
ผูใ้ หญ่บา้ น แสดงว่าสตรี มีความสามารถในด้านบริ หารทัดเทียมบุรุษ เป็ นการแสดงสิ ทธิ ความสามารถ การ
ให้ เกี ย รติ ซ่ ึ งกัน และกัน ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งมาจากสตรี ไ ด้รับ โอกาสทางการศึ ก ษา ทําให้มี โอกาสทํางานดี ๆ
มากกว่าในอดีต แต่สาํ หรับบทบาทของสตรี มุสลิมที่มีต่อการทํางานด้านสังคมสังคมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ยังคงต้องได้รับการสนับสนุ นให้มีบทบาทในสังคม แม้ว่าในทัศนะอิสลามมองว่าผูช้ ายและผูห้ ญิ งต่างมี
เกียรติศกั ดิ์ศรี ที่เท่าเทียมกัน ผูห้ ญิงอิสลามมีความอิสระเป็ นของตัวเอง ได้รับการคุม้ ครองโดยกฎหมาย เป็ น
พลเมื อ งที่ มี เสรี ภ าพ เป็ นบ่ า วของอัล ลอฮ (ซ.บ.) และเป็ นผู ้มี่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเป็ นคนที่ มี
ความสามารถในกิจกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกับผูช้ าย ดังนั้น สตรี มุสลิมจําเป็ นที่จะต้องเตรี ยมตัวให้
พร้อมในหลายๆ ด้าน เพื่อให้การทํากิจกรรมต่าง ๆ จะได้เป็ นที่ยอมรับจากครอบครัวชุมชนและสังคม ดังคํา
4

3
รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สตรี เป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ที่ทรงคุณค่าและเป็ นพลังสําคัญของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง การยอมรับบทบาทสตรี จาํ เป็ นต้องเปิ ดโอกาส การยอมรับ การสนับสนุ นให้สตรี สามารถพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ มีส่วนทําให้เกิดการพัฒนาสังคมโดยรวม ปัจจุบนั สตรี ในสังคมไทยยังคงต้องเผชิญกับ
ปั ญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความสามารถด้อย
กว่าบุรุษ เช่น ความไม่เสมอภาคด้านสิ ทธิ การแบ่งสรรโอกาสทางสังคม มีโอกาสเข้าร่ วมเศรษฐกิจ การได้รับ
การยอมรั บ และการมี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจทางการเมื อ ง เป็ นต้น ดัง นั้ นเพื่ อ ให้ ส ตรี ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริ หารทุกระดับ
ตลอดจนการมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการบริ หาร การออกกฎระเบียบที่ส่งผลให้สตรี สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรสิ ทธิ ต่างๆ อย่างเป็ นธรรม รัฐบาลจึงกําหนดให้มีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจทุกระดับ
ซึ่งเป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาสตรี ตามแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2 -2 ) และ ฉบับที่ (พ.ศ.2 55- 55 ) คือ การเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจทางการเมืองและการบริ หาร เพื่อให้สตรี มีส่วนร่ วมอย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการตัดสิ นใจ
ทางการเมืองและการบริ หารงาน รวมทั้งกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยการปลูกจิตสํานึ กให้มีความ
พร้อม ความรู ้ ความเข้าใจและการเสริ มสร้างศักยภาพสตรี ดา้ นต่างๆอย่างเหมาะสม
แม้ว่าในปั จจุบนั สถานการณ์และประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี มีการพัฒนาก้าว

กล่าวของท่านนบีมุฮมั หมัด (ซ.ล.) กล่าวว่า “ผูห้ ญิงนั้นคือ คู่แฝดของผูช้ าย” ดังนั้นการพร้อมใจกันของทั้ง
สองเป็ นสิ่ งสําคัญในการสร้างความสุ ขและความมัน่ คงในครอบครัวและจากข้อคิดของ ดร.มุฮมั หมัด อาลี
อัล-ฮาซิ มิ เกี่ยวกับสตรี มุสลิมในอุดมคติของอิสลามว่า บทบาทของสตรี มุสลิมนั้นไม่ใช่เพียงแค่อยูบ่ า้ นดูแล
ลูกๆ และเอาใจใส่ ในงานบ้านเท่ านั้น สตรี มุสลิ มยังต้องสวมบทบาทสําคัญ ดุ จดั่งวีรสตรี ในการเผยแพร่
อิสลาม และบทบาทอื่นๆ แทบทุกมิติของชี วิตเพื่อสร้างความสุ ขให้กบั ครอบครัวและสังคมและได้เป็ นที่
ประจักษ์ชดั ว่าสตรี มุสลิมที่เดินตามทางนําแห่ งอิสลามนั้นเต็มไปด้วยความบริ สุทธิ์ สร้างสรรค์ มีชีวิตชี วา
และตื่นตัวอยู่เสมอ (คู่มือการทํางานกับสตรี มุสลิม, 556:40) กระนั้นก็ตามก็ยงั มีขอ้ จํากัดหลายๆด้าน เช่ น
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี และ ศาสนาที่ไม่เอื้อให้ผหู ้ ญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีบทบาททาง
สังคมมากนัก เพราะมองว่าสตรี ควรปฏิบตั ิตนให้เรี ยบร้อย ดูแลความเป็ นอยู่ของบุตรและครอบครัว ต้อง
พูดคุยหรื อปรึ กษากับสามีหรื อภายในครอบครัว อาจถูกมองว่าไม่เรี ยบร้อยถ้าออกนอกบ้านไปทํากิจกรรม
ทางสังคม ไม่ได้รับการยอมรับให้เดินทางออกไปต่างพื้นที่หรื อออกจากบ้านเป็ นเวลานาน หรื อไม่เหมาะสม
ถ้าจะแสดงความคิดเห็น คัดค้านกับกลุ่มผูน้ าํ ชุมชนที่เป็ นผูช้ าย สตรี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงยังไม่ค่อย
ได้รับการยอมรับให้เป็ นแกนนําในการทํากิจกรรมทางสังคมอื่นๆ ความไม่เหมาะสมในการไปร่ วมประชุม
พบเจอ พูดคุย หรื อการร่ วมกิจกรรมทางสังคมกับบุคคลต่างเพศ สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นข้อจํากัดในการยอมรับ
4

ทางสังคม ทําให้บทบาทของสตรี มุสลิ มในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยงั ไม่ได้รับการส่ งเสริ มมากเท่าที่ ควร

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หากแต่การที่ในพื้นที่ชายแดนใต้เกิดเหตุการณ์รุนแรงและความไม่สงบ มีผนู ้ าํ ท้องถิ่น ผูน้ าํ ศาสนา หรื อผูน้ าํ
ครอบครัว เสี ยชีวิต หรื อได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ สตรี มุสลิมที่ได้รับผลกระทบจึงต้องดูแลตนเองและ
ครอบครั ว ซึ่ งเป็ นแรงผลัก ดัน ให้สตรี มุ สลิ ม ในจังหวัด ชายแดนใต้ตอ้ งเพิ่มบทบาทในการพัฒ นาตนเอง
พัฒ นาครอบครั ว และพัฒนาสังคมมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิต วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ เพื่อดํารงความ
เป็ นอัตลักษณ์และความเป็ นอยูข่ องคนในพื้นที่ให้เดินหน้าต่อไป
หากจะพิจารณาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2

เป็ นต้นมา ส่ งผลกระทบ

ต่ อ การดํารงชี วิต ของประชาชนในพื้ น ที่ อย่างมาก ครอบครั ว จํานวนมากต้อ งสู ญ เสี ย สามี บุ ต รชายจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบนี้ ส่ งผลให้ผหู ้ ญิงจํานวนหนึ่ งต้องกลายเป็ นหญิงหม้าย และต้องแบกรับภาระในการ
เลี้ยงดูสมาชิ กหลายชี วิตในครอบครัว ขณะที่เด็กต้องกลายเป็ นเด็กกําพร้า โดยมีขอ้ มูลของกลุ่มเป้ าหมายที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่เกิด ในปี 2

จนถึงเดือน

กันยายน 2 7 มีเด็กกําพร้า 5,438 ราย ผูพ้ ิการ 554 ราย สตรี หม้าย จํานวน ,653ราย ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ 6, 99
ราย และ ผูเ้ สี ยชีวิต 4,8 ราย (โครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนใต้ , กันยายน 557)
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ตารางที่ : สรุปข้ อมูลผู้ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนใต้
จังหวัด

เด็กกําพร้ า

ผู้พกิ าร

สตรีหม้ าย ผู้ได้ รับบาดเจ็บ ผู้เสี ยชีวติ

สงขลา

96

8

93

946

67

,4 0

สตูล

6

3

5

-

-

34

รวม

ปัตตานี

,944

0

94

,57

,699

7, 76

ยะลา

,364

03

83

558

833

3,790

นราธิวาส

,9 8

0

77

, 3

,

7, 45

รวม

5,438

554

6, 99

4,8

9,765

,653

(ที่มา : โครงการหน่วยเคลื่อนที่เยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้, ข้ อมูล ณ วันที่
กันยายน 557)

. วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
. เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
. เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสตรี มุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้

.3 คําถามการวิจยั
. สถานภาพและบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้เป็ นอย่างไร
. จากสถานภาพและบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้จะนําไปสู่
กลยุทธ์การพัฒนาสตรี มุสลิมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างไร
6
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รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ดังนั้น สํานักงานส่ งเสริ มและสนับสนุ น วิชาการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิ การ
สังคมระดับกลุ่มจังหวัด เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็ น
์
กลุ่มเป้ าหมายสําคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จึงมีความสนใจที่จะศึกษา “กลยุทธิ์ ในการ
ส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อกําหนดแนวทางการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาบทบาทสตรี มุสลิมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาสังคม และเพื่อศึกษาความต้องการของ
สตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
พื้ น ที่ ซึ่ งจะส่ ง ผลดี ต่ อ การกําหนดแนวทางนโยบายและแผนงานการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาสั งคมและ
สวัสดิการสังคมสําหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนต่อไป

.4 นิยามศัพท์
. กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางในการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้
. สตรี มุสลิม หมายถึง สตรี มุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

.5 ขอบเขตของโครงการวิจยั
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ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอบเขตการศึกษา มีดงั นี้
ขอบเขตพื้นที่ ดําเนิ นการในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของสํานักงานส่ งเสริ มและสนับสนุ น
วิชาการ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส
ขอบเขตเนื้ อหา ศึกษาบทบาท สถานภาพของสตรี มุสลิม และการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้และศึกษากลยุทธ์การพัฒ นาสตรี มุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒ นาสังคมในพื้นที่ จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้
ขอบเขตระยะเวลา ศึกษาภายใต้งบประมาณปี 559 (ตุลาคม 558 ถึง กันยายน 559)
ขอบเขตประชากร สําหรับประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็ น ส่ วนได้แก่
- ส่ วนที่ 1 แกนนําหรื อผูน้ าํ สตรี มุสลิมที่มีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทางสังคมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ส่ วนที่ 2 สตรี ซ่ ึ งได้รับ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ความไม่ ส งบในจังหวัด ชายแดน
ภาคใต้
- ส่ วนที่ ผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ท้องถิ่น และเครื อข่ายการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้
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.6 กรอบแนวความคิด (Conceptual Framework)
. เสริ มสร้างเจตคติและ
การยอมรับด้านความเสมอ

กลยุทธ์ ในการส่ งเสริมบทบาทสตรี
มุสลิมต่ อการพัฒ นาสังคมในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาคระหว่างหญิงชาย
. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
โอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสตรี ไทย

. บทบาทการพัฒนาระดับปัจเจก
บุคคล

3. การพัฒนาสุ ขภาวะ
คุณภาพชีวติ และ
เสริ มสร้างความมัน่ คงใน
ชีวิต

. บทบาทการพัฒนาระดับครอบครัว
3. บทบาทการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน
หรื อองค์กร

4. พัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเข้าร่ วม

!

4. บทบาทการพัฒนาระดับสังคม

และการตัดสิ นใจในระดับ

ส่ วนรวมหรื อเครื อข่าย

ต่างๆ
5. การเสริ มสร้างและ

!

พัฒนาศักยภาพกลไกและ

!

องค์กรสตรี ทุกระดับ

!

(ที่มา:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี ตามแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ )

.7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
หน่วยงาน หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนํากลยุทธ์การส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการ
พัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ไปขับเคลื่อนสู่ การปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
!

8

7
รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

!

ทางการเมือง การบริ หาร
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

9

บทที่ 2

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (2555-2559)
แผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
บทบาทสตรีมุสลิม
สตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

11
11
11
16
23
25
30
35

บทที่
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

. แผนและยุทธศาสตร์ การพัฒ นาสตรี
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. แผนพัฒ นาสตรี ในช่ วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ. 555- 559)
การทบทวนผลการดําเนิ น งานด้านการพัฒ นาสตรี ข องแผนพัฒ นาสตรี ในช่ ว งแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 0 (พ.ศ. 550– 554) ซึ่ งนําไปสู่ การกําหนดเป็ นวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์เป้ าหมายและยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ (พ.ศ. 555– 559) ดังต่อไป
. . วิสัยทัศน์
จากสถานการณ์ และปั ญ หาการพัฒ นาสตรี ไ ทยที่ ก ล่ าวมาข้างต้น จึ งจําเป็ นต้อ งมี ก าร
กําหนดวิ สั ย ทัศ น์ สําหรั บ การพัฒ นาสตรี ไทยในช่ ว ง 5 ปี ข้างหน้า เพื่ อ ให้ผูท้ ี่ มี ส่ ว นรั บ ผิด ชอบสามารถ
ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสตรี ต่อไปได้ง่าย โดยมีโอกาสที่จะต่อยอดงานหลายด้านที่กาํ ลังดําเนิ นการอยู่
ให้ดาํ เนินไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ผล โดยวิสยั ทัศน์ตาม (ร่ าง) แผนพัฒนาสตรี ฯ ได้ถูกกําหนดไว้ดงั นี้
“สร้างสังคม เสมอภาค เป็ นธรรม และยุติธรรมที่สตรี ไทยอยู่อย่างมีศกั ดิ์ ศรี มัน่ คงปลอดภัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี”
. . เป้ าประสงค์
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาสตรี ฯ ได้กาํ หนดเป้ าประสงค์สาํ หรับการพัฒนาสตรี
ไว้ดงั ต่อไปนี้
) สังคมไทยเป็ นสังคมที่ เสมอภาค คนในสังคมมี เจตคติ ที่ ดี ตระหนัก และยอมรั บ ถึ ง
บทบาทสตรี ในบริ บทต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน
) สั งคมไทยมี ค วามเป็ นธรรม ยุติ ธ รรม โดยสตรี ทุ ก กลุ่ ม มี โอกาส เข้าถึ ง และได้รับ
การศึ กษาทุกระดับ มี โอกาสเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ
อย่างเหมาะสม
3) สตรี มีสุขภาพ สุ ขภาวะ มีความมัน่ คงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
4) สตรี มี ความมั่น ใจ และมี ศกั ยภาพในการเข้าร่ ว มทางการเมื อ ง การบริ ห ารและการ
ตัดสิ นใจในระดับต่างๆ
5) องค์กรและกลไกสตรี ระดับต่างๆ มีความเข้มแข็ง เป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสตรี
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. .3 วัตถุประสงค์
) เพื่ อพัฒ นาคนในสังคมไทยให้ตระหนักรู ้ และมี เจตคติ ที่ดีเกี่ ยวกับความเสมอภาค
เคารพศักดิ์ ศรี และเข้าใจบทบาทสตรี ในบริ บทต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม และ
การเมืองอย่างเท่าเทียมกัน
) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เกิดความเป็ นธรรมและยุติธรรมสําหรับสตรี ทุกกลุ่ม โดยให้
สตรี มีโอกาส เข้าถึง และได้รับการศึกษาทุกระดับ มีโอกาสเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
3) เพื่อเร่ งพัฒนาและส่ งเสริ มให้สตรี ทุกกลุ่ม ทุกระดับอายุ มีสุขภาพ สุ ขภาวะ มีความ
มัน่ คงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
4) เพื่ อส่ งเสริ มให้สตรี มีความมัน่ ใจ และมี ศกั ยภาพในการเข้าร่ วมทางการเมื อง การ
บริ หารและการตัดสิ นใจในระดับต่างๆ
5) เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสําหรับองค์กรและกลไกสตรี ระดับต่างๆ มีความ
เข้มแข็งและเป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรี ในทุกระดับ
. .4 เป้ าหมาย
จากวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของ (ร่ าง) แผนพัฒนาสตรี ฯ ได้กาํ หนดเป้ าหมายโดยรวมที่
คาดว่าจะสามารถดําเนินการในระยะกลาง คือ ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 555 – 559 ไว้ดงั นี้
) มีการปรับปรุ งเจตคติของคนในสังคม โดยวัดจากเจตคติของเด็ก เยาวชน ผูห้ ญิงและ
ผูช้ ายต่อบทบาทหญิงชายทุกระดับในอัตราส่ วนที่ดีข้ ึน
) ระดับความสําเร็ จของสตรี ทุ กกลุ่ มเป้ าหมายได้รับการศึ กษาและพัฒ นาศักยภาพ
ต่างๆ อย่างเท่าเทียม ในอัตราส่ วนที่เพิ่มขึ้นทุกปี อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งสตรี ที่ประสบ
ความสําเร็ จและมี ความสามารถพิเศษ ที่ มีผลงานโดดเด่ นและได้รับการยกย่องใน
สาขาต่างๆ มีอตั ราส่ วนเพิ่มขึ้น
3) สตรี ได้รับโอกาสและมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจ สังคมอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม
มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น
4) สตรี ทุ ก กลุ่ ม ทุ ก วัย มี ค วามรู ้ ความตระหนัก ถึ งการรั ก ษาสุ ข ภาพ และมี ก ารปรั บ
พฤติกรรมในการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม และสตรี ทุกกลุ่ม ทุกวัยเข้าถึงบริ การด้าน
สุ ขภาพและสาธารณสุ ขถ้วนหน้า
5) องค์กรและทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นความรุ นแรงต่อเด็ก
และสตรี
6) สําหรับสตรี และเด็กที่ประสบปั ญหาความรุ นแรงและอยูท่ ่ามกลางความขัดแย้งต่างๆ
ในสังคม ได้รับการแก้ไขและเยียวยาตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
7) สัดส่ วนของสตรี ที่ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง และการบริ หารมีสดั ส่ วนที่เพิม่ ขึ้น
0
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8) กลไกและองค์กรสตรี ทุกระดับได้รับการพัฒนา และมีศกั ยภาพในการดําเนินงานด้าน
การพัฒนาสตรี ในส่ วนที่ รับผิดชอบได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถพึ่งตนเอง และมี
การทํางานอย่างสร้างสรรค์
. .5 ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาสตรี ต ามแผนพัฒ นาสตรี ในช่ วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่ งชาติ ฉบับที่
ตามที่ กาํ หนดวิสัยทัศน์ เป้ าประสงค์ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของแผนพัฒนาสตรี ฯ
นําไปสู่ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ หลัก เพื่อนําไปสู่ “สร้างสังคม เสมอภาค เป็ นธรรม และยุติธรรมที่
สตรี ไทยอยูอ่ ย่างมีศกั ดิ์ศรี มัน่ คงปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ เสริ มสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาศักยภาพและเพิม่ โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี ไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสุ ขภาวะ คุณภาพชีวิตและเสริ มสร้างความมัน่ คงในชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่ วมทางการเมือง การบริ หาร
และการตัดสิ นใจในระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรี ทุกระดับ
. .6. การบริ ห ารจั ด การแผนพั ฒ นาสตรี ในช่ วงแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ สู่ การปฏิบัติ
) การบริ หารจัดการแผนพัฒนาสตรี ฯ ในช่วงที่ผา่ นมา
ผลจากการที่ แ ผนพัฒ นาสตรี ในช่ ว งแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 0 (พ.ศ. 550 – 554) ที่ผ่านมา มิได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้ในแผนฯ อย่างชัดเจน อย่างไรก็
ตามได้มีความพยายามในการบริ หารจัดการแผนพัฒนาสตรี ฯ สู่ การปฏิบตั ิ โดยได้มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
ตามยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาสตรี ฯ ในแผนปฏิบตั ิการได้ระบุถึงแผนงานหลักด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์
ซึ่ งในแต่ ล ะแผนงานมี ก ารกําหนดหน่ ว ยงานหลัก และหน่ ว ยงานรองที่ ร่ว มรั บ ผิด ชอบดําเนิ น การ โดย
หน่ วยงานหลักและหน่วยงานรองที่รับผิดชอบดําเนิ นการจะกําหนดวงเงินที่ตอ้ งใช้ในการดําเนิ นการของแต่
ละยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีขอ้ มูลปรากฏชัดเจนว่า มีจดั สรรงบประมาณประจําปี เพื่อปฏิบตั ิงานตามแผนงานนั้น
มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม ผลจากการประเมินแผนพัฒนาสตรี ฯ พบว่า บางหน่ วยงานมีงบประมาณเพื่อ
ดําเนิ นการชัดเจน ขณะที่อีกหลายหน่ วยงานใช้งบประมาณร่ วมกับแผนงาน และโครงการอื่นๆ ตามภารกิจ
ของหน่ วยงานโดยทัว่ ไป แต่หลายหน่ วยงานไม่มีงบประมาณดําเนิ นการเลย ทําให้การขับเคลื่อนแผนงาน
ของหน่ วยงานต่างๆ สู่ การปฏิ บตั ิ แตกต่างกันมาก การพัฒนาสตรี ในช่ วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที่ 0 จึงประสบความสําเร็ จได้ระดับหนึ่งเท่านั้น
นอกจากนี้ การบริ หารจัดการแผนฯ ยังมุ่งเน้นเฉพาะองค์กรภาครัฐ ยังไม่ครอบคลุมและ
ประสานงานกับองค์กรเอกชน องค์กรธุ รกิ จ ภาคชุ มชนและภาคประชาชน ให้มีส่วนร่ วมในการบริ ห าร
จัดการแผนพัฒนาสตรี ฯ
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) หลักการและวัตถุประสงค์ในการแปลงแผนพัฒนาสตรี ฯ สู่ การปฏิบตั ิ
( . ) หลัก การสํา คัญ ในการบริ ห ารจัด การแผนพัฒ นาสตรี ในช่ ว งแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ. 555 – 559) เน้นความสําคัญในการดําเนิ นงานรู ปแบบการ
บริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Management) และหลักการบูรณาการยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรี
เข้าสู่ แนวทางการปฏิบตั ิตามภารกิจหลักและบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานทุกระดับ ได้แก่
) ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและเป็ นขั้นเป็ นตอน ภายใต้กรอบของ
แผนพัฒนาสตรี ฯ โดยสร้างการยอมรับและการมี ส่วนร่ วมจากองค์กรภาคีต่างๆ ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการร่ วมพัฒนาสตรี อย่างกว้างขวาง
) ใช้อ งค์ค วามรู ้ เทคโนโลยี นวัต กรรม และความคิ ด สร้ า งสรรค์ใ ห้ เป็ น
เครื่ องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
3) ใช้กลไกและเครื่ องมื อการพัฒ นาของภาครั ฐ ประสานและบู รณาการกับ
องค์กร และกลไกการพัฒนาสตรี ของภาคเอกชน ชุ มชน และภาคประชาชนในลักษณะของเครื อข่ายเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสตรี
4) จัดทําฐานข้อมูลและสร้างกลไกในการติดตามการปฏิบตั ิการตามแผนพัฒนา
สตรี ฯ อย่างต่อเนื่ องรวมถึงการกําหนดแนวทางในการประเมินผลสําเร็ จของการดําเนิ นงานตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง
( . ) วัตถุประสงค์ ในการบริ หารจัดการแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ. 555 – 559) ได้แก่
) เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสตรี ฯ สู่ การปฏิบตั ิ ด้วยการ
มีส่วนร่ วมขององค์กรและภาคีทุกภาคส่ วน
) เพื่อบูรณาการแผนงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาชน ในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรี ฯ สู่ การปฏิบตั ิ
3) เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นระบบ ทั้งในภาพรวม และใน
ระดับพื้นที่
. .7 แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่ การปฏิบัติ
) กําหนดแนวทางและกรอบเวลาในการแปลงแผนพัฒนาสตรี ฯ สู่ การปฏิบตั ิ พร้อมจัดทํา
คู่มือการแปลงแผนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิ บตั ิ เผยแพร่ แก่ องค์กรภาคี ทุกภาคส่ วน ให้สามารถนําไปจัดทํา
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ
) กรมกิ จการสตรี และสถาบันครอบครัวประสานหน่ วยงานและองค์กรต่างๆ โดยเน้น
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ให้เข้ามีส่วนร่ วมในการแปลงแผนพัฒนาสตรี ฯ สู่ การปฏิบตั ิ โดย
กําหนดแนวทางการบูรณาการผ่านแผนงานระดับกระทรวง กรม รวมทั้งมีส่วนช่วยสนับสนุ นการจัดสรร
งบประมาณตามแผนงานด้วย

!
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!
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3) ประสานแผนงานและโครงการขององค์ก รเอกชน ธุ ร กิ จ เอกชน ชุ ม ชนและภาค
ประชาชนระดับ ต่ างๆ เพื่ อบู รณาการภารกิ จตามกรอบยุทธศาสตร์ ร่วมกับหน่ วยงานภาครั ฐและองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนผลักดันให้กลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่ วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรี ฯ เพิ่มขึ้น
4) วางกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาสตรี ฯ ทั้งในภาพรวมและใน
ระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และ/หรื อให้มีการปรับแผนในระยะครึ่ งแผนพัฒนาสตรี ฯ ตามความเหมาะสม
5) สร้ างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่ อนแผนพัฒนาสตรี ฯ สู่ การปฏิ บตั ิของภาคี
ต่างๆ ดังนี้
( ) เลือกศึกษาผลการดําเนิ นงานในช่วงแผนพัฒนาสตรี ฯ เป็ นระยะ โดยเน้นกิจกรรม
โครงการที่เป็ นการปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) หรื อกิจกรรมโครงการที่เป็ นนโยบาย
สําคัญ
( ) เผยแพร่ ผ ลการศึ ก ษา และนําผลการศึ ก ษาวิ จ ัย และสร้ า งองค์ค วามรู ้ ม าใช้เป็ น
เครื่ องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา
(3) ปรับปรุ งกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรี ใน
ระดับต่างๆ
(4) จัดทําฐานข้อมูลการพัฒนาที่ สาธารณชนสามารถเข้าถึงและมี ส่วนร่ วมในการใช้
ประโยชน์ต่างๆ
(5) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรและภาคีต่างๆ
(6) สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่ วมกิจกรรมการ
พัฒนาสตรี อย่างกว้างขวาง ทั้งในภาพรวมและในระดับพื้นที่
6) เสริ มสร้ างความเข้มแข็งขององค์กรและกลไกการพัฒนาสตรี ในการขับเคลื่ อนการ
พัฒนาสตรี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทํางานแบบการประสานเครื อข่าย
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. ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาบทบาทสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2 -2 1 ( ปี ) โดย ศอ.บต.
ประเด็น
เป้ าหมาย
แนวทาง/มาตรการ
หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์
1.1 ชุมชนพื้นที่และสังคมไทย 1. ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ความร่ วมมือระหว่าง สอดคล้องกับ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ให้ความตระหนัก และยอมรับ ผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ท้องถิ่น เพื่อสร้างความ Jakarta
การสร้ างเจตคติ และถึงบทบาทสตรี ในจังหวัด ตระหนั ก ถึ ง บทบาทของหญิ ง ชาย และให้ ก าร Dectaration
การยอมรับสิ ทธิ ชายแดนภาคใต้ไ ด้ใ นทุ ก มิ ติ สนั บ สนุ น บทบาทสตรี ใ นการมี ส่ วนร่ วมกับการ (12), (1 )
และมาตรา
การพั ฒ น า เช่ น เศรษ ฐกิ จ พัฒนาในทุกมิติ
และบทบาท
ของ
สังคม และการเมือง เป็ นต้น 2. ทุกภาคส่ วนสนับสนุนการสร้างกลไกการมี
หญิงชาย
1.2 ชุมชนพื้นที่และสังคมไทย ส่ ว นร่ วมของผูห้ ญิ ง รวมทั้งสร้ างบรรยากาศการ รัฐธรรมนูญ
มี เจตคติ ที่ ดี ข้ ึ น และให้ ค วาม ทํางานร่ วมกันบนฐานบทบาทของหญิ งชาย และ แห่ ง
ราชอาณาจักร
ร่ วมมื อกับ สตรี ในการพัฒ นา ปราศจากอคติทางเพศ
. รณ รงค์ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจกั บ ผู ้ผ ลิ ต สื่ อ ไทย พ.ศ.
ทุกมิติ ฯลฯ
กระแส ห ลั ก สื่ อท้ อ งถิ่ น สื่ อท างเลื อก เพื่ อ 550
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคระหว่ า งเพศ
และความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่ วมของสตรี
จังหวัดชายแดนภาคใต้
. จัด ให้ ห ลัก สู ต รการเรี ย นการสอน การอบรม
แนวทางปฏิบตั ิที่นาํ ไปสู่ การสร้างความเข้าใจในมิติ
หญิ งชายบนฐานบทบาทของหญิ งชาย และ
ปราศจากอคติทางเพศ
. รณรงค์เสริ มความรู ้ความเข้าใจในหลักศาสนาที่
ส่ งเสริ มบทบาทสตรี
. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการปลูกฝังเจตคติที่ดี
แก่ประชาชนทุกกลุ่มเกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย
. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพภาวะ
ผูน้ าํ ให้กบั สตรี เพื่อนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
1. จัดทําฐานข้อมูลอาชี พ การเข้าถึ งแหล่ งทุ น และ สอดคล้องกับ
2.1 ผูห้ ญิง และกลุ่ม
ประเด็น
ผูด้ อ้ ยโอกาส ทุกคนสามารถ ทรั พ ยากร รวมถึ ง การสร้ า งทํา เนี ย บหน่ ว ยงาน Jakarta
ยุทธศาสตร์ ที่
พัฒ นาศักยภาพ เข้าถึงสิ ทธิทางเศรษฐกิจ การ ทํางานด้านอาชี พ เพื่อการทํางานที่สอดคล้อง และ Dectaration 9
©, (l) CEDAW
ไม่ทบั ซ้อนในการส่ งเสริ มอาชีพ
ด้ านเศรษฐกิจ ถือครองที่ดินและทรัพย์สิน
ความมัน่ คงทางอาหาร อาชีพ 2. ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ทรั พ ยากรที่ จ าํ เป็ นต่ อ การ และ
และการเพิม่
สร้างงาน สร้างอาชีพให้กบั ผูห้ ญิงอย่างเป็ น
รัฐธรรมนูญ
โอกาส รวมถึง และการศึกษาทุกระดับ
4

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
สิ ทธิทางสั งคม
ของผู้หญิงใน
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

แนวทาง/มาตรการ

หมายเหตุ

2.2 ผูห้ ญิง และกลุ่ม
ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิตที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความจําเป็ น

รู ปธรรม เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายใน
ชี วิต ประจําวัน เช่ น ที่ ดิน ทํากิ น เงิ น ทุ น ประกอบ
อาชี พ ความรู ้ ต่างๆ ที่ จาํ เป็ นต่อการบริ หารกิ จการ
เป็ นต้น
. สร้ า งหลัก ประกั น การเข้า ถึ ง การมี ง านทํา ที่
เหมาะสมกับสรี ระและสถานภาพของสตรี
. ส่ งเสริ มอาชี พ และจั ด หาตลาด เพื่ อ รองรั บ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี และชุมชนในพื้นที่
. ให้มีการรวมกลุ่มด้านอาชีพในทุกระดับ
. ส่ งเสริ มการออมและสวัสดิ การ เช่ น การมีกลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ ร้านค้าผูห้ ญิง
. ส่ งเสริ ม จัดตั้งสถาบัน การเงิ น ของผูห้ ญิ ง และ
บริ หารจัดการด้านการเงินแบบธรรมาภิบาล
. จัด ตั้ง ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ สํ า หรั บ ผู ้ห ญิ ง และภู มิ
ปัญญาในชุมชน
. ส่ งเสริ มสตรี ให้สามารถเข้าถึงความรู ้ เทคโนโลยี
ส มั ย ให ม่ เพื่ อ ให้ รู ้ เท่ าทั น แ ล ะ ส าม ารถ นํ า
เทคโนโลยี เ หล่ า นั้ นมาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1 . กระตุน้ ส่ งเสริ ม และพัฒนาจิ ตอาสาของกลุ่ม
สตรี ในการทํางาน เพื่อช่วยเหลือสังคม
1. เสริ มสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับสุ ขภาวะ
ทางเพศ อนามัย เจริ ญพันธุ์ การป้ องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ การคลอดที่ปลอดภัย และอนามัย
แม่และเด็ก
2. บูรณาการความร่ วมมืออย่างเป็ นรู ปธรรมจากสห
วิ ช าชี พ เพื่ อ การคุ ม้ ครอง บําบัด และฟื้ นฟู ผูห้ ญิ ง
และเด็ ก ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากความรุ น แรงต่ อ
ผูห้ ญิ ง และจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมถึงป้องกันปั ญหาเรื่ องความ

แห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2

.1 สตรี มี คุ ณ ภาพ สุ ข ภาวะ
และการอนามัยเจริ ญพันธุ์ที่ดี
และเป็ นไปตามมาตรฐานของ
ประเทศ
.2 ส ต รี ได้ รั บ ก ารพั ฒ น า
คุ ณ ภาพชี วิต ความมั่น คงและ
ปลอดภัยในชี วิต ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

5
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สอดคล้องกับ
Jakarta
Dectaration 9
(k) และ
รัฐธรรมนูญ
แห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒ นาสุ ข
ภาวะ สิ ทธิ
อนามัยเจริญ
พันธุ์ คุณภาพ
ชีวติ และการ
เสริมสร้ างความ
มั่นคงในชีวติ

เป้ าหมาย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ของผู้หญิง

18

เป้ าหมาย

แนวทาง/มาตรการ

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รุ นแรงของเด็กและสตรี ในครอบครัว ชุมชน
. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผูห้ ญิงระดับชุมชน
เพื่อทํางานเชิงรุ กในการให้คาํ ปรึ กษาแก่ผหู ้ ญิง
. ผลิตสื่ อ คู่มือ เพื่อให้ผูห้ ญิงสามารถเข้าถึงกลไก
ของการคุม้ ครองสิ ทธิ ต่างๆ และการอนามัยเจริ ญ
พันธุ์
. ป้ องกัน การตั้งครรภ์โดยไม่ พ ร้ อม เช่ น การให้
คํา ปรึ กษาจากหน่ วยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เหมาะสม และสอดคล้องกับศีลธรรม หลักศาสนา
. จัด ให้ มี ส ร้ า งหลัก ประกัน ในความมั่น คงการ
ทํางานของผูห้ ญิงภายหลังการลาคลอด การอํานวย
ความสะดวกในการดูแลบุตร และสิ ทธิ ประโยชน์
อื่นๆ ของผูห้ ญิงตามที่กฎหมายกําหนด
. รณรงค์และพัฒ นากลไก กลไกร่ วม ทั้งภาครั ฐ
ประชาชน และภาคประชาสังคม ที่ทาํ หน้าที่ในการ
ลดความรุ น แรงต่ อ สตรี ทั้ง ในระดับ ครอบครั ว
ชุมชน และสังคม
1. ส่ งเสริ มให้ผหู ้ ญิงได้มีความรู ้ ความเข้าใจ
สนับสนุนให้ผหู ้ ญิงเข้าถึง
ประเด็น
ความยุติธรรม และได้รับความ เกี่ยวกับกฎหมาย สวัสดิการ การช่วยเหลือเยียวยา
ยุทธศาสตร์ ที่
และการคุม้ ครองสิ ทธิของผูห้ ญิง ตลอดจน
การคุ้มครองสิทธิ คุม้ ครองตามที่กฎหมาย
กฎหมายพิเศษที่ปฏิบตั ิใช้ในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
และการเข้ าถึง บัญญัติ
ภาคใต้ กติกาสากล ระหว่างประเทศ พิธีสารเลือก
ความยุติธรรม
รับฉบับต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็ นภาคี และปฏิญญา
ของผู้หญิง
ว่าด้วยการพัฒนาสตรี ขององค์การความร่ วมมือ
อิสลาม (OIC)
2. กระตุน้ สนับสนุนให้มีการดําเนินการที่นาํ ไปสู่
การสร้างความปลอดภัยให้กบั ผูห้ ญิงด้วยการจัดหา
ล่ามที่เข้าใจสิ ทธิมนุษยชนของผูห้ ญิง โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิทางกฎหมายเมื่อถูกละเมิด
กรณี ที่ตอ้ งดําเนินคดีในชั้นศาล
6

หมายเหตุ

สอดคล้องกับ
Jakarta
Dectaration 9
(o), (r)
CEDAW และ
รัฐธรรมนูญ
แห่ ง
ราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้ าหมาย

แนวทาง/มาตรการ

7
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รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

. จัดให้มีการคุ ม้ ครองพยาน การให้คาํ ปรึ กษาแก่
ผูห้ ญิ งและครอบครั ว การให้ความช่ วยเหลื อ ทาง
กฎหมาย
. แก้ไขกฎ ระเบียบ คําสัง่ ที่เป็ นปั ญหาอุปสรรคต่อ
การยุติความรุ นแรงในผูห้ ญิงและเด็ก
. สร้างมาตรการทุกอย่างในการขจัดความรุ นแรง
ต่อผูห้ ญิ งและเด็ก ในกรณี ที่ผูห้ ญิ งถูกละเมิด โดย
การบัง คับ ใช้ ก ฎหมาย เช่ น การจัด ให้ มี อ งค์ ก ร
ผูห้ ญิงเป็ นพี่เลี้ยงได้ต่อสู ้คดี การส่ งเสริ มเครื อข่าย
สตรี ในการดูแล และคุม้ ครองสตรี เป็ นต้น
. สร้ างกลไกให้ผูห้ ญิ งสามารถเข้าถึ งการเยียวยา
และการบําบัดฟื้ นฟู ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
. บังคับใช้หลัก Bangkok Rule (ความละเอียดอ่อน
ในการดูแลแม่และเด็กในเรื อนจํา) มาปฏิบตั ิใช้กบั
ผูต้ อ้ งขังหญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
. จัดให้มีผูร้ ู ้ศาสนาผูห้ ญิ งที่ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา
ของผูห้ ญิง และการเข้าถึงความยุติธรรมของผูห้ ญิง
เกี่ยวกับครอบครัว และมรดก
. ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผหู ้ ญิงเข้ามามีบทบาท
และเข้าร่ ว มเป็ นคณะทํา งานด้า นกิ จ การสตรี ใ น
คณะกรรมการอิ ส ลามจัง หวัด เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ ใ ห้
คําปรึ ก ษาแก่ ผูห้ ญิ ง ในปั ญ หาครอบครั ว การยุติ
ความรุ นแรงในครอบครัว การยุติความรุ นแรงทาง
เพศ ในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
1 . จัดให้มีสถานที่ เพื่อเป็ นที่ ดูแล พักพิงของเด็ก
และสตรี ที่ได้รับความรุ นแรงตามวิถีอิสลาม
11. พัฒนาศักยภาพของผูห้ ญิงที่ได้รับผลกระทบให้
สามารถทําหน้าที่ ในการให้คาํ ปรึ กษา แนะนําแก่
ผูไ้ ด้รับผลกระทบรายใหม่
12. ส่ งเสริ มการทํางานเครื อข่ายผูห้ ญิง เพื่อการดูแล

หมายเหตุ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

20

เป้ าหมาย

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่
พัฒ นาศักยภาพ
ผู้หญิง เพื่อเพิม่
โอกาสในการมี
ส่ วนร่ วม
ทางการเมือง
การบริหาร และ
การตัดสิ นใจทุก
ระดับ

.1 ให้ผหู ้ ญิงมีส่วนร่ วมในการ
แก้ไ ขปั ญ หาบนพื้ น ฐานของ
ประสบการณ์ และศัก ยภาพ
ของผูห้ ญิง
.2 เปิ ดโอกาสการมี ส่วนร่ วม
ของผู ้ห ญิ ง ในทางการเมื อ ง
การบริ ห าร และการตัดสิ นใจ
ในทุกระดับ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่
ส่ งเสริม
การศึกษา
ศาสนา
วัฒ นธรรม และ
เรียนรู้ ตลอด
ชีวติ ของผู้หญิง
และเด็ก

.1 ส่ งเสริ มผูห้ ญิ งและเด็กให้
มี ค วามรู ้ ทัก ษะ และการใช้
ชีวิตตามหลักศาสนา
.2 พัฒ นาความรู ้ ทัก ษะของ
ผู ้ ห ญิ งให้ มี ความก้ า วห น้ า
เพื่ อ ใ ห้ เท่ า ทั น ต่ อ ก า ร
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง สั ง ค ม
ปั จจุบนั ตลอดจนสามารถนํา
ความรู ้ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นา
ครอบครั ว ชุ ม ชน และสั งคม
ทั้ งนี้ โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ศีลธรรมอันดีงาม

แนวทาง/มาตรการ
และช่ ว ยเหลื อ ผู ไ้ ด้รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์
ความไม่ ส งบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทั้งด้าน
ร่ างกายและจิตใจ
1. กําหนดให้มีสัด ส่ วนของผูห้ ญิ งในการเข้าร่ วม
เป็ นคณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการ/คณะทํางาน
หรื อที่ปรึ กษาในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยรัฐ
2. เพิ่มจํานวนของผูห้ ญิงในการเขียนกฎหมาย การ
กําหนดนโยบาย หรื อการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับ
ผู ้ห ญิ ง ข้ า ราชการหญิ ง หรื อพนั ก งานในการ
ให้บริ การต่างๆ
. ให้มีมาตรการพิเศษ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อ
ผูห้ ญิงในการมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ
. ให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้แบบครบวงจรตามวิถี
อิสลาม
1. ส่ งเสริ มทุ น การศึ กษาให้แ ก่ เด็ก ด้อยโอกาสใน
พื้ นที่ และสตรี ที่ ด้ อ ยโอกาสในพื้ นที่ จ ั ง หวัด
ชายแดนภาคใต้
2. ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบที่เหมาะสม และง่ายต่อการเข้าถึงของผูห้ ญิง
และเด็ก และเป็ นไปโดยสอดคล้องกับวิถีอิสลาม
. กระตุ ้น ความสนใจ รณรงค์ และสร้ า งความ
ตระหนั ก ในเรื่ องการศึ ก ษาศิ ล ปะ วัฒ นธรรม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
. ส่ งเสริ มให้ มี ก ารผลิ ต สื่ อและเทคโนโลยี ที่
ทันสมัย เพื่อยกระดับความรู ้ของผูห้ ญิงและเด็กใน
พื้นที่
. ให้มีการพัฒ นาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ
และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
8

หมายเหตุ

สอดคล้องกับ
Jakarta
Dectaration 6,
9 (d) UN SC
3 5 และ
รัฐธรรมนูญ
แห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2

สอดคล้องกับ
Jakarta
Dectaration 6,
9 (d) และ
รัฐธรรมนูญ
แห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่
ส่ งเสริมและ
สนับสนุนให้
ผู้หญิงมีส่วนร่ วม
ในกระบวนการ
สร้ างสั นติภาพ

แนวทาง/มาตรการ

หมายเหตุ

ส่ ง เสริ ม บทบาทของสตรี ใ น
การมีส่วนร่ วมกับกระบวนการ
สร้างสันติภาพในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้

1. สร้ างหลักประกัน ให้กับผูห้ ญิ งและเด็กในด้าน
ความมั่น คง ปลอดภัย สั น ติ ภ าพ (Woman Peace
and Security) โดยสร้างมาตรการที่จาํ เป็ นในการให้
ความคุม้ ครองผูห้ ญิ งและเด็กในพื้นที่ ที่ขดั แย้งใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ให้ มี ต ั ว แทนผู ้ ห ญิ งในกระบวนการสร้ า ง
สันติภาพ เพื่อนําเสนอปั ญหาของผูห้ ญิง ทั้งในช่วง
ความขัด แย้ง ช่ ว งการเปลี่ ย นผ่าน และระยะหลัง
ความขัดแย้ง กระบวนการพูดคุยต่างๆ ในทุกระดับ
. สร้างผูน้ าํ หญิง เพื่อเป็ นกลไกแก้ไขความขัดแย้ง
ระดับชุมชน และสังคม
. ให้มี ก ารเรี ย นรู ้ ด้านประชาธิ ป ไตย การจัด การ
ความขัดแย้ง โดยแนวทางสันติวิธี การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมพหุ วฒ
ั นธรรม การเคารพความแตกต่าง
ของเชื้อชาติ ศาสนา และการศึกษาทางเลือกอื่นๆ
. จัดให้มีการประชุ ม ประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิ การ การ
สานเสวนา การศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ฯลฯ โดยมี
เป้าหมายสําคัญคือ
.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นของกลุ่มแกน
นําสตรี ในประเทศกับกลุ่มสตรี ในพื้น ที่ ที่มีความ
ขัดแย้งในต่างประเทศ
.2 เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ทั้ง
ในพื้นที่และนอกพื้นที่
. เพื่ อระดมความคิดเห็ นของกลุ่มสตรี ก่อน
การเจรจาเพื่อสันติภาพ และ
. เพื่อเวทีสร้างความเข้าใจสถานการณ์ ความ
รุ น แรงในภาคใต้ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู ้ห ญิ ง ข้า ม
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่หลากหลาย ทั้งภาคเหนื อ
ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้
. พัฒนาสื่ อที่เข้าถึงประชาชน ทั้งในพื้นที่และ

สอดคล้องกับ
UN SC 3 5,
1 ,1
นโยบายการ
บริ หารและ
การพัฒนา
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้

9
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่
ส่ งเสริมและ
สนับสนุนกลไก
การขับเคลื่อน
แบบบูรณาการ
ดําเนินงานด้ าน
สตรีทุกภาคส่ วน

เป้ าหมาย

.1 กลไกสตรี ทุ ก ระดับ และ
ทุกภาคส่ วนมีความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพสู ง สามารถเป็ นแกน
นํ า ห ลั ก ใน ก ารบู รณ าก าร
รวม ถึ งการขั บ เคลื่ อน การ
พัฒ นาสตรี เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก าร
แก้ไ ขปั ญ หาความไม่ ส งบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
.2 ติ ด ตาม และตรวจสอบ
ความก้ า วหน้ า ปั ญหา และ
อุ ป สรรคในการดํา เนิ นงาน
ต่ า งๆ ตามแผน ปฏิ บ ั ติ ก าร
ยุทธศาสตร์ และนโยบาย

แนวทาง/มาตรการ
นอกพื้นที่ให้เกิ ดความเข้าใจ และให้ความร่ วมมือ
กับ กระบวนการสร้ า งสั น ติ ภ าพในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
ชายแดนภาคใต้
. รณ รงค์ ส ร้ า งความเข้ า ใจ ความร่ วมมื อ กั บ
ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการสร้าง
สันติภาพ
. จัด ให้ มี กิ จ กรรมที่ มี เป้ า หมาย เพื่ อ รณรงค์ยุติ
ความรุ นแรง หรื อรณรงค์เพื่อสันติภาพในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็ นประจํา เช่น เดิน ขี่จกั รยาน เพื่อ
สร้ างสั น ติ ภ าพ/ปลู ก ดอกชบาเพื่ อ สั น ติ ภ าพ “วัน
ดอกชบาบาน” กิ จ กรรมวัฒ นธรรมย้อ นยุค เพื่ อ
สัน ติ ภ าพ (จําลองตลาดนัด สมัย โบราณ) เป็ นต้น
โดยให้คนในพื้นที่มีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของ
1. การจัด ทํา ฐานข้อ มู ล แกนนํ า สตรี กลุ่ ม สตรี
เครื อข่ายสตรี จําแนกตามฐานประเด็นการทํางาน
2. ให้มีการบูรณาการความร่ วมมือ ทั้งในทางปฏิบตั ิ
ท รั พ ยาก รที่ จํ า เป็ น ใน ก ารดํ า เนิ น งาน และ
งบประมาณ ของทุ ก หน่ วยงานรั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ
เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มบทบาทสตรี และที่กาํ หนด
ในยุทธศาสตร์สตรี
. จัดให้มีการประชุมร่ วมระหว่างกลุ่มสตรี ในพื้นที่
กับส่ วนราชการ และเอกชน ตามประเด็นฐานการ
ทํางานต่ างๆ เช่ น กลุ่มฐานความมัน่ คงทางอาชี พ
และรายได้ อาหาร ทรัพย์สิน การคุม้ ครองสิ ทธิ์ การ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั สตรี ฯลฯ เพื่อเสนอความคิดเห็นของสตรี ใน
การให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ และเอกชนนํา ไปใช้ใ นการ
จัด ทําแผนงานโครงการของหน่ ว ยงานในแต่ ล ะ
ปี งบประมาณ และการบูรณาการทํางานร่ วมกัน
. วางระบบการติดตามและตรวจสอบการ
30
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้ าหมาย

แนวทาง/มาตรการ

หมายเหตุ

. แนวคิดเกีย่ วกับกลยุทธ์
“ยุทธศาสตร์” หรื อ “กลยุทธ์” (strategy) เป็ นคําศัพท์ที่เป็ นที่นิยมกันมานานในช่วงไม่นานมานี้ คําว่า
ยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์กลายเป็ นคําที่มีพลังอํานาจ ผูใ้ ดนําไปใช้แล้วดูเหมือนจะแสดงภูมิรู้และสถานภาพ
ด้านการบริ หารหรื อด้านวิชาการที่สูงส่ ง ทําให้ดูดีและน่าครั่นคร้ามที่จะโต้แย้ง ในบรรดานักบริ หารธุรกิจจะ
ใช้คาํ ว่า กลยุทธ์ มากกว่าคําว่า ยุทธศาสตร์ และมักจะแปลมาจาก Strategy ในภาษาอังกฤษ ทว่าการบริ หาร
ในส่ ว นของข้า ราชการ นั ก การเมื อ งและผู ้นํ า ทางทหาร มัก จะแปลคํา ว่ า Strategy เป็ นภาษาไทยว่ า
“ยุทธศาสตร์” ส่ วนคําว่า “กลยุทธ์” มักจะใช้เมื่อต้องการหมายถึง tactics ทําให้เข้าใจว่า คําว่ายุทธศาสตร์ เป็ น
คําที่ใหญ่กว่าคําว่ากลยุทธ์ หรื อต้องคิดยุทธศาสตร์ ก่อน แล้วใคร่ มาสนใจเรื่ องกลยุทธ์ทีหลัง นักวิชาการด้าน
การบริ หารธุรกิจเห็นว่า คําว่า ยุทธศาสตร์ (strategy) เป็ นคําที่หยิบยืมมาจากวงการทหาร แล้วนํามาใช้ใน
3
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ปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยให้มีการรายงานปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนําแผนงานโครงการ และ
ยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
. ส่ งเสริ มและเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพของ
เครื อข่ายสตรี องค์กรสตรี และกลุ่มสตรี
. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรทุกระดับ
ทุกภาคส่ วน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรี
. จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอต่อ
การขับเคลื่อนการทํางานของเครื อข่ายสตรี องค์กร
สตรี และกลุ่มสตรี เพื่อนําไปสู่ การสร้างความ
เข้มแข็งในอนาคต และการสร้างสันติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
. วางแนวทางการทํางานร่ วมกันของเครื อข่ายสตรี
องค์กรสตรี และกลุ่มสตรี และหน่วยงานของรัฐ
ให้สามารถทํางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
. ศึกษา วิจยั ติดตาม ประเมิน และถอดองค์
ความรู ้/จัดการความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บทบาทสตรี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็ นฐานความรู ้ที่นาํ ไปสู่ การพัฒนาที่
เป็ นระบบและเป็ นวิชาการ
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วงการธุรกิจ นักวิชาการด้านธุรกิจมองว่า การนําศัพท์แสงคําว่ายุทธศาสตร์นาํ มาปรับใช้ในวงการธุรกิจนั้นทํา
ได้อย่างง่ายดาย เนื่องเพราะขั้นตอนของการปรับไปใช้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนยุง่ ยากนัก
ในวงการธุรกิจ ก็เหมือนวงการทหาร ซึ่งถือว่า ยุทธศาสตร์คือสะพานเชื่อมโยง (หรื อการอุดช่องว่าง)
ระหว่างนโยบาย (policy) กับกลยุทธ์ (tactics) และทั้งยุทธศาสตร์ (strategy) และกลยุทธ์ (tactics) เป็ นสิ่ งที่
เชื่ อมโยงระหว่างจุดหมายปลายทาง (ends) กับวิถีทาง (means) ที่ใช้เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทาง(Nickols,
000 อ้างใน กิติพฒั น์ นนทปั ทมะดุล, 547)
ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์ ) กับยุทธวิธี (กลวิธี) strategy กับ tactics
คําว่า ยุทธศาสตร์ บัญญัติมาจาก strategy มีความหมายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ยุทธวิธี ซึ่ งบัญญัติมาจาก
tactics คําคู่น้ ี จึงมักจะปรากฏในบริ บทเดี ยวกัน (ในสหรั ฐอเมริ กามีนิ ตยสารชื่ อว่า strategy & tactics ซึ่ งมี
บทความว่าด้วยสองเรื่ องนี้ โดยเฉพาะ) ในบริ บทนี้ strategy จะใช้ในรู ปเอกพจน์ ส่ วน tactics จะใช้ในรู ป
พหู พจน์
นอกจาก ยุทธศาสตร์ กับ ยุทธวิธี ซึ่ งใช้คู่กนั มาแต่เดิมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวงการทหารแล้วอาจใช้
คําว่า กลยุทธ์ แทน ยุทธศาสตร์ และใช้คาํ ว่า กลวิธี แทน ยุทธวิธี ก็ได้ ทั้ง 4 คํานี้ เป็ นศัพ ท์รัฐศาสตร์ ของ
ราชบัณฑิตยสถาน และยังมีใช้ในทางธุรกิจและในภาษาทัว่ ไปอีกด้วย
คําว่า strategy ในพจนานุ กรมฝรั่งมักจะให้ความหมายหลักไว้ว่า “ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการวางแผน
และปฏิบตั ิการในสงคราม” ส่ วน tactics หมายถึง “วิธีการจัดกระบวนทัพเพื่อให้ได้ชยั ชนะในการสู ้รบหรื อ
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะหน้าเฉพาะอย่าง”
รากศัพท์ของ strategy อาจสาวย้อนไปถึงคํากรี ก คือ strategos “แม่ทพั ” เพราะมาจากคําว่า stratos
“กองทัพ” + agein “นํา” ส่ วน tactics ก็มาจากคํากรี กเช่นกัน คือ tactikos “เกี่ ยวกับการจัด” จากรากศัพท์ว่า
tassein “จัด ” (อัน เป็ นที่ ม าของความหมายว่ า “การจัด กระบวนทัพ ”) จึ ง เห็ น ได้ชัด ว่ า คํา คู่ น้ ี เริ่ ม ใช้ใ น
ความหมายเกี่ยวกับการทหารก่อนที่จะนํามาใช้ในวงการอื่นๆ
พจนานุ กรมบางฉบับอธิ บายเพิ่มเติมว่า ในแง่การทหาร strategy คือการใช้กาํ ลังทหารทั้งมวลของ
ชาติท้ งั ในยามสงบและในยามสงคราม โดยการวางแผนและพัฒนาขนานใหญ่ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความ
มัน่ คงหรื อชัยชนะ ส่ วน tactics คือการใช้และจัดวางกําลังทหารในการสู ร้ บจริ ง
ส่ วนในภาษาอังกฤษทัว่ ๆ ไป คําว่า strategy จะมีที่ใช้มากกว่าคําว่า tactics และอาจใช้ในรู ปพหู พจน์
ก็ได้ เพื่อหมายถึง “วิธีการ” เช่น learning strategies “วิธีการเรี ยนรู ้”
ความสัมพันธ์ระหว่าง strategy กับ tactics อาจสรุ ปได้ว่า ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) หมายถึง แผนปฏิบตั ิ
การโดยรวม เพื่อให้มีชยั เหนื อข้าศึกหรื อคู่แข่ง เพื่อประสบผลสําเร็ จในธุ รกิจ หรื อเพื่อบรรลุเป้ าหมาย เช่ น
เพื่อความก้าวหน้าของหน่ วยงาน ส่ วน ยุทธวิธี (กลวิธี) หมายถึงวิธีการในระดับรายละเอียดที่นาํ มาใช้เพื่อ
ดําเนินตามแผน ยุทธศาสตร์หรื อแผนกลยุทธ์ที่วางไว้แล้ว
คําว่า แผนยุทธศาสตร์ (แผนกลยุทธ์) แปลมาจาก strategic plan ส่ วนคําว่า การวางแผนยุทธศาสตร์
(การวางแผนกลยุทธ์) ก็แปลมาจาก strategic planning นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบในฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ ก็
3

3. บทบาทสตรีมุสลิม
3. บทบาทสตรีในอัล-กุรอานและอัซ-ซุนนะฮฺ โดยทัว่ ไป
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั พระเจ้าแล้ว เราจะพบว่าอิสลามถือว่าชายและ
หญิงไม่มีความแตกต่างกัน เนื่ องจากเพศทั้งสองจะได้รับผลตอบแทนที่เท่าเทียมกันสําหรับการประกอบคุณ
งามความดี และบทลงโทษที่เหมือนกันสําหรับการก่อกรรมทําชัว่ (มุฮาํ หมัดซากี เจ๊ะหะ, 554)
ทั้งนี้ มุฮาํ หมัดซากี เจ๊ะหะ ได้อธิ บายไว้ว่า ท่านนบีประสงค์ขจัดสิ่ งชัว่ ร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ
หญิงด้วยหลักคําสอนที่สงั่ ให้ทุกคนมีความเมตตาต่อพวกนางว่า “จงมีความยําเกรงต่ออัลลอฮฺในเรื่ องผูห้ ญิง”
ท่านนบียงั กล่าวอีกว่า “บุคคลที่ดีที่สุดในระหว่างพวกเจ้าคือผูท้ ี่ปฏิบตั ิอย่างดีต่อภรรยาของเขา” “มุสลิมต้อง
ไม่เกลียดชังภรรยาและถ้าหากว่าเขาไม่พอใจต่อความบกพร่ องบางอย่างของนาง ก็ให้เขาจงพอใจกับสิ่ งที่ดี
งามที่อยูใ่ นตัวนาง” และ “การที่มุสลิมมีมรรยาทและมีความปราณี ต่อภรรยาของเขามากเท่าใด ความสมบูรณ์
ในศรัทธาของเขาจะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น” และท่านนบีได้กาํ ชับให้มุสลิมมีความเมตตาต่อภรรยา เมื่อท่านได้
33
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พบคําว่า tactical planning ซึ่ งแปล ได้ว่า “การวางแผนยุทธวิธี” (“การวางแผนกลวิธี”) หมายถึงการวางแผน
ระดับย่อยรองลงมาจากแผนยุทธศาสตร์ (แผนกลยุทธ์) อีกต่อหนึ่ง
อนึ่ ง ในการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหน่ วยงาน มักเริ่ มจากการทบทวนภาระหน้าที่ (mission)
ของหน่ ว ยงานนั้ น กํ า หนดนโยบาย (policy) หรื อทิ ศ ทาง (direction) ในการพั ฒ นาซึ่ งจะต้ อ งระบุ
วัตถุประสงค์ (objective) และมักจะมีการแถลงวิสัยทัศน์ (vision ศัพท์บญ
ั ญัติใช้ว่า วิทศั น์ แต่ไม่ติดตลาด)
อันเป็ นการมองไปในอนาคตว่า ประสงค์จะให้หน่ วยงานนั้นมีสภาพเป็ นเช่นไร จึงมักมีกรอบเวลากํากับไว้
ด้วยว่า ภายในปี นั้น ๆ จะต้องบรรลุเป้าหมายอย่างนั้น ๆ
เมื่อได้วตั ถุประสงค์และวิสัยทัศน์แล้ว จึ งจะกําหนดกลยุทธ์ (strategy) ซึ่ งได้แก่ วิธีการหลักๆ ที่ จะ
นําไปสู่ วตั ถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ต้ งั ไว้ และจึ งนํากลยุทธ์มาแปลงเป็ นแผนปฏิ บตั ิ การ (plan of action)
หรื อโครงการ (programme) ซึ่ งมักจะต้องกําหนดเป้ าหมาย (target) ที่ระบุตวั เลขแน่ ชดั เพื่อสะดวกแก่การ
ติดตาม (monitoring) และการประเมินผล (evaluation) การดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการหรื อโครงการใน
โอกาสต่อไป (สมานิศ วิจิตร, 55 )
ดังนั้นกลยุทธ์ คือแนวทางหรื อวิธีการทํางานที่แยบยล เพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์ โดยทัว่ ไปกลยุทธ์ไม่
ควรเป็ นวิธีการทํางานตามปกติ แต่ควรเป็ นแนวทาง/วิธีการที่มีอุบาย กลวิธีที่แยบยล (ในเชิ งบวก) สําหรับการ
ทํางานภายใต้ขอ้ จํากัดต่างๆ ในปั จจุบนั ได้มีการกล่าวถึงคําว่า กลยุทธ์หรื อยุทธศาสตร์ กนั อย่างแพร่ หลาย แต่
โดยทัว่ ไปแล้วคําว่ายุทธศาสตร์ จะใช้ในความหมายที่กว้างกว่ากลยุทธ์ อาทิเช่ น ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวง ฯลฯ ส่ วนในระดับกรมควรใช้คาํ ว่ากลยุทธ์ และอาจมีกลวิธีหรื อแนวทางปฏิบตั ิลดหลัน่ กันลงไป แต่
สํ าหรั บ กลยุ ท ธ์ จ ะได้จ ากการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายในองค์ ก ร (จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น) และวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อ มภายนอกองค์ก ร (โอกาส อุ ป สรรค) ของกรม แล้ว นํ ามาวิ เคราะห์ ห าตําแหน่ งของกรม
(Position analysis) และกําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ตามลําดับ
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แสดงคุตบะฮฺ ที่ทุ่งอะเราะฟะฮฺ ต่อหน้า เศาะฮาบะฮฺ (สาวกของท่านนบี) จํานวนหนึ่ งแสนสองหมื่นสี่ พนั คน
ที่มาประกอบพิธีหจั ญ์ อัล-วะดาอฺ (หัจญ์อาํ ลา) ซึ่งท่านนบีได้กาํ ชับมุสลิมทุกคนเคารพและเมตตาต่อเพศหญิง
ท่านนบีได้กล่าวต่อไปว่า “จงยําเกรงต่ออัลลอฮฺ ในเรื่ องของหญิง แท้จริ งแล้วพวกเจ้าแต่งงาน
กับพวกนางด้วยความไว้วางใจของอัลลอฮฺ และทําให้เรื อนร่ างของนางเป็ นที่อนุมตั ิดว้ ยคํากล่าวของพระองค์
พวกเจ้ามีสิทธิ เหนื อพวกนาง และพวกนางก็มีสิทธิ เหนื อพวกเจ้าในเรื่ องค่าเลี้ยงดูซ่ ึ งพวกเจ้าต้องจ่ายให้แก่
พวกนางตามฐานะของพวกเจ้า”
อิสลามถือว่าหญิงมีความสามารถและมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ เช่น นางมีอาํ นาจทํานิ ติกรรมสัญญา
หรื อพินยั กรรมด้วยตัวของนางเอง นอกจากนั้นแล้วนางยังมีสิทธิรับมรดกในฐานะที่เป็ นมารดา ภรรยา พี่นอ้ ง
หญิงและบุตรี และที่สาํ คัญที่สุดคือนางมีอิสระอย่างเต็มที่ในการเลือกสามี
สําหรับหญิ งในฐานะที่เป็ นมารดาถือว่าเป็ นบุคคลที่ คู่ควรได้รับการยกย่องในอิสลาม อัล-กุ
รอานได้กล่าวถึงสิ ทธิ ของมารดาในหลายๆ อายะฮฺ ดว้ ยกันโดยที่สั่งให้มุสลิมทุกคนให้ความเคารพแก่มารดา
และทําความดีต่อพวกนาง ถึงแม้ว่ามารดาบางคนอาจจะไม่เป็ นผูศ้ รัทธาก็ตาม ท่านนบีได้กาํ ชับว่า สิ ทธิ ของ
มารดานั้นมีความสําคัญยิง่
อะบูฮุรัยเราะฮฺ รายงานว่ามีผชู ้ ายคนหนึ่ งมาหาท่านนบี “โอ้! ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ บุคคล
ใดที่ฉันสมควรทําดีมากที่สุด?” ท่านนบีตอบว่า “มารดาของเจ้า” ชายคนนั้นก็ยงั ถามต่อไปว่า “หลังจากนั้น
ใคร?” ท่านนบีตอบว่า “มารดาของเจ้า” ชายคนนั้นก็ยงั ถามอีกว่า “หลังจากนั้นใคร” ท่านนบีตอบว่า “มารดา
ของเจ้า” ชายคนนั้นยังถามต่อไปอีกว่า “หลังจากนั้นใคร” ท่านนบีตอบว่า “บิดาของเจ้า”
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3. บทบาทสตรีกบั ครอบครัว
มุฮาํ หมัดซากี เจ๊ะหะ ( 554)ได้อธิ บายไว้ว่า อิ สลามต้องการให้ครอบครัวมี ความเป็ นปึ กแผ่น
สามีและภรรยามีส่วนร่ วมในการสร้างซึ่ งกันและกัน สามีภรรยาเปรี ยบเสมือนเสื้ อผ้าอาภรณ์ ที่อยู่บนร่ าง
เดียวกัน ดังนั้นทั้งสองต้องให้เกียรติยศซึ่ งกันและกัน และจะต้องร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขในทุกสถานการณ์ ดังนั้น
ชีวิตคู่ในอิสลามต้องมีความปรองดองกันเพื่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ความรักความผูกพันทําให้คู่สามี
ภรรยาต้องดูแลห่ วงใยซึ่ งกันและกัน โดยเฉพาะเมื่อยามเจ็บป่ วยและยามทุกข์ยาก หลักการพื้นฐานของชีวิต
สมรสดังกล่าวถือว่าเป็ นรากฐานสําคัญของการสร้างสถาบันครอบครัวในอิสลาม เมื่อกล่าวถึงครอบครั ว
อิ ส ลามแล้ว สามี คื อ ผูน้ ํา ส่ ว นภรรยามี ห น้าที่ ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยภายในครอบครั ว ถึ งแม้ว่าสามี ต ้อ ง
รับผิดชอบในหน้าที่ แต่น้ ันก็มิได้หมายความเขามีเกี ยรติมากกว่านางแต่อย่างใด ดังที่อลั ลอฮฺ ตรัสในอัล-กุ
รอานว่า
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ความว่ า และจงอย่าปรารถนาในสิ่ งที่อลั ลอฮฺได้ทรงให้แก่บางคนในหมู่พวกเจ้าเหนื อกว่าอีกบาง
คน สําหรับผูช้ ายนั้นมีส่วนได้รับจากสิ่ งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้ และสําหรับผูห้ ญิงนั้นก็มีส่วนได้รับจากสิ่ ง
ที่พวกนางได้ขวนขวายไว้ และพวกเจ้าจงขอต่ออัลลอฮฺ เถิด จากความกรุ ณาของพระองค์ แท้จริ งอัลลอฮฺทรง
รอบรู ้ในทุกสิ่ งทุกอย่าง
เชคมุฮมั หมัดอับดุฮ ได้อธิ บายว่าอายะฮฺ ขา้ งต้นมิได้หมายถึงว่าเพศชายจะดี กว่าเพศหญิง หรื อ
เพศหญิงจะดีกว่าเพศชายทั้งหมด แต่ที่สาํ คัญก็คือเพศทั้งสองต่างก็มีขอ้ ดี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั บทบาทของแต่ละฝ่ าย
นักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความหมายของบทบาทดังกล่าว นักวิชาการบางท่านให้ทศั นะว่า
หมายถึง คุณภาพของความเป็ นผูน้ าํ ตลอดจนการปกป้องดูแลครอบครัว และการแสวงหาปั จจัยยังชีพ ซึ่งเป็ น
หน้าที่ของสามี บางท่านให้ทศั นะว่าหมายถึง ความอดทนของสามีในการดูแลเอาใจใส่ ภรรยา นอกจากนี้ มี
นักวิชาการที่ ให้ความเห็ นว่าคืออํานาจที่ อลั ลอฮฺ ทรงประทานให้แก่ ชายทุกคนในการจัดการกิ จการต่างๆ
ภายในครอบครั ว ส่ ว นนัก วิช าการส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ า บทบาทดัง กล่ า วก็ คื อ ความเป็ นผูน้ ํา ของสามี ใ น
ครอบครัวนั้นเอง
มุฮมั หมัดอับดุฮ ยังได้อธิ บายต่อไปว่า ผูน้ าํ ครอบครัวต้องมีองค์ประกอบ ประการ ได้แก่ การ
ปกป้อง การดูแล การปกครอง และการหาปั จจัยยังชีพ ส่ วนอับดุลอาตีให้ความเห็นว่า นอกจากองค์ประกอบ
ทั้งสี่ ดังกล่าวแล้ว องค์ประกอบที่สาํ คัญก็คือ การเชื่อฟังของภรรยาต่อสามีซ่ ึงจะต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
) ภรรยาต้องไม่รับผูช้ ายแปลกหน้าเข้ามาในบ้านและไม่รับสิ่ งของจากเขา โดยปราศจากความ
เห็นชอบชองสามี
) สามีมีสิทธิ จาํ กัดอิสรภาพการเคลื่อนไหวของภรรยา โดยห้ามนางมิให้ออกจากบ้านก่อนได้รับ
อนุญาต ยกเว้นในกรณี ที่จาํ เป็ น อย่างไรก็ตาม สามีจะต้องให้ความเอื้ออาทรและไม่จาํ กัดเสรี ภาพของภรรยา
โดยปราศจากเหตุผลที่เพียงพอ ถ้าหากเกิดความขัดแย้งระหว่างสิ ทธิ ดงั กล่าวของสามีกบั สิ ทธิ ของพ่อแม่ใน
การเยี่ยมเยียนลูกสาว ซึ่ งเป็ นภรรยาของสามีดงั กล่าว หรื อสิ ทธิ ที่จะได้รับการเยี่ยมเยียนจากลูกสาว ดังนี้ ถือ
ว่าสามีมีสิทธิเหนือกว่า ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ภายในครอบครัว อย่างไรก็ตามอิสลามได้แนะนําให้สามี
มีความยืดหยุน่ ในบางกรณี ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกแยกที่อาจเกิดขึ้นภายในครอบครัว
3) ภรรยาที่มีความประพฤติไม่ดีไม่มีสิทธิ คดั ค้านสิ ทธิ ของสามีที่จะวางกรอบเพื่อควบคุมความ
ประพฤติของนาง อิสลามให้สิทธิแก่สามีในการลงโทษภรรยาที่ไม่เชื่อฟัง
4) ภรรยาไม่มีสิทธิ คดั ค้านสิ ทธิ ของสามีที่จะสมรสกับหญิงและไม่มีสิทธิ คดั ค้านสิ ทธิ ของสามี
ในการหย่า การสมรสถือว่าหญิ งยอมรั บสิ ทธิ ดังกล่าวของชาย อย่างไรก็ตาม ถ้าหญิ งต้องการจํากัดสิ ทธิ
ดังกล่าวของชายหรื อต้องการมีสิทธิเช่นเดียวกันกับชายก็อาจจะทําได้โดยสัญญาและระบุในหนังสื อสมรสว่า
นางขอมีสิทธิ หย่าหรื อคงความสัมพันธ์ฉนั ท์สามีภรรยา ตราบใดที่นางเป็ นภรรยาเพียงคนเดียวของสามี เมื่อ
สามีสมรสกับภรรยาคนที่สอง ภรรยามีสิทธิที่จะร้องขอให้สามีหย่าตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในหนังสื อสมรส
ดังกล่าว
ดังนั้นอิสลามถื อว่าหญิ งมี ความเท่าเที ยมกับชายทั้งด้านจิตวิญญาณและสติปัญ ญา ส่ วนความ
แตกต่างของเพศทั้งสองก็คือ โครงสร้างของสรี ระร่ างกายเท่านั้น ดังนั้นการแบ่งหน้าที่ตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานของ

ข้อเท็จจริ งดังกล่าว โดยที่ชายจะต้องรับผิดชอบภาระงานในการหาปั จจัยยังชีพหรื อรายได้ให้แก่ครอบครัว
ส่ วนหญิงต้องดูแลบ้านและอบรมเลี้ยงดูบุตร ซึ่ งถือว่าเป็ นภาระหน้าที่ที่มีความสําคัญยิง่ ต่อการสร้างสังคมที่
เข้มแข็ง นอกจากนี้ ขอ้ เท็จจริ งที่มิอาจปฏิเสธได้ว่าการจัดการภายในบ้านที่มีประสิ ทธิภาพมิอาจเกิดขึ้นได้ ถ้า
หากปราศจากความเป็ นเอกภาพ ด้วยเหตุน้ ี อิสลามจึงกําหนดให้ชายในฐานะที่เป็ นหัวหน้าครอบครัวจะต้อง
ปรึ กษากับสมาชิ กภายในครอบครัวก่อนที่จะทําการตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายเกี่ ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง แต่สามี
จะต้องไม่ใช้สิทธิ ในฐานะหัวหน้าครอบครัวสร้างความลําบากใจให้แก่ภรรยา หากไม่เช่ นนั้นแล้วสามีจะ
ไม่ได้รับความเมตตาจากพระองค์อลั ลอฮฺ ทั้งนี้ เนื่ องมาจากว่าภรรยามิใช่ ทาสของสามี แต่คือ “ราชิ นีแห่ ง
บ้าน” ดังที่ท่านนบีเคยกล่าวไว้ ดังนั้นผูศ้ รัทธาจะต้องยกฐานะของภรรยาตามตําแหน่ งดังกล่าวอย่างแท้จริ ง
สอดคล้องกับซุ ฟอัม อุษมาน ( 55 ) ที่ได้อธิ บายไว้ว่า บทบาทของสตรี มุสลิมในบ้านหรื อในครอบครัวมี
ความสําคัญชัดเจนจนอาจจะไม่ตอ้ งพูดถึงอีกแล้ว เพราะภาระหน้าที่ของพวกเธอโดยดั้งเดิมแล้วเกือบทั้งหมด
อยู่ในบ้าน อาจจะกล่ าวได้ว่าทุ ก ความเคลื่ อ นไหวและทุ ก สิ่ ง ที่ เป็ นไปในเรื อ นชาน ล้ว นแล้ว เป็ นความ
รั บผิดชอบของพวกเธอแทบทั้งสิ้ น ในฐานะที่ เป็ นภรรยาของสามี เป็ นแม่ของลูกๆ และผูด้ ู แลวิมานของ
ครอบครัว แค่บทบาทในสามด้านนี้ ถา้ ทําให้ดีที่สุดก็เกือบจะเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นแทบจะไม่ทนั แล้ว มิพกั
ต้องเอ่ยถึงภารกิจอื่นๆ อีกต่อไป อย่างไรก็ตามแต่ละครอบครัวย่อมต้องมีความแตกต่าง การพูดถึงบทบาท
ของสตรี มุสลิมในครอบครัวจึงมีความยืดหยุน่ อยูบ่ า้ งตามแต่กรณี น้ นั ๆ
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3.3 บทบาทสตรีมุสลิมกับการพัฒ นาสั งคม
ซุฟอัม อุษมาน ( 55 ) ที่ได้อธิบายไว้ว่า การสร้างสรรค์สังคมในบ้านให้เป็ นสังคมที่พึงประสงค์
นอกเหนื อจากการเอาใจใส่ ในเรื่ องความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยทัว่ ๆ ไปแล้ว ยังต้องให้ความสําคัญในด้านของ
การส่ งเสริ มความดีและยับยั้งความชัว่ อีกด้วย มีหลายตัวอย่างในหะดีษที่บ่งบอกถึงบทบาทของสตรี มุสลิมใน
เรื่ องนี้ เช่น
) ช่วยเหลือสามีในเรื่ องอาคิเราะฮฺ นัน่ คือในเรื่ องการปฏิบตั ิศาสนกิจทั้งที่เป็ นวาญิบและสุ นตั มี
ระบุในหะดีษว่า“อัลลอฮฺ ไ ด้ เมตตาชายผู้หนึ่ ง ที่ไ ด้ ตื่นขึน้ มาเพื่ อละหมาดกลางคื น แล้ วเขาก็ปลุกภรรยาของ
เขาเพื่ อให้ ลุกขึน้ มาละหมาด ถ้ านางไม่ ยอมลุก เขาก็เอานํา้ มาปะพรมบนหน้ าของนาง และอัลลอฮฺ ไ ด้ เมตตา
หญิงหนึ่ ง ที่ไ ด้ ตื่นขึน้ มากลางคืนเพื่อทําการละหมาด แล้ วนางก็ปลุกสามีของนาง เพื่อให้ ลกุ ขึน้ มาละหมาด
ถ้ าเขาไม่ ยอมลุก นางก็เอานํา้ มาปะพรมบนหน้ าของเขา”(ดู เศาะฮี หฺ อัล-ญามิ อฺ 3494) หะดี ษนี้ ได้บรรยาย
ภาพของความร่ วมมือระหว่างสองสามีภรรยาในเรื่ องอาคิเราะฮฺ ที่ช่างงดงามยิ่งนัก การช่วยเหลือกันระหว่าง
คู่ชีวิตมิใช่มีเพียงในเรื่ องการทํามาหากินเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้น ทว่าการร่ วมมือกันสร้างสรรค์ชีวิตคู่ดว้ ยสัมภาระ
สู่ อาคิเราะฮฺนนั่ ต่างหากเล่าที่ควรได้รับการเอาใจใส่ มากกว่าเป็ นหลายเท่า เพราะมันหมายถึงการเตรี ยมพร้อม
เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอีกยาวนานในโลกหน้าอันสถาพร กิจกรรมอื่นๆ ก็อาจจะทําได้เช่น การช่วยกระตุน้ ให้
สามีรักษาละหมาดญะมาอะฮฺ การถือศีลอด การอ่านอัลกุรอานร่ วมกัน การอ่านดุอาอ์ประจําวัน การทําทาน
เศาะดะเกาะฮฺ และอีกหลายๆ อย่างที่สามารถทําได้ ทั้งหมดอยูใ่ นข่ายของการสนับสนุนความดีท้ งั สิ้ น
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) ดูแลอบรมสัง่ สอนลูกๆ ในเรื่ องศาสนา เป็ นเรื่ องที่ชดั เจนว่าผูเ้ ป็ นแม่ตอ้ งเอาใจใส่ ในการอบรม
มารยาทของลูกๆ ดูแลให้พวกเขารักษาละหมาด ฝึ กหัดให้ปฏิบตั ิศาสนกิจอื่นๆ สอนอัลกุรอานให้พวกเขา
เป็ นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น คอยสอดส่ องดูแลแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีท้ งั หลาย ฯลฯ เหล่านี้คือปฐมแห่งบทบาท
ที่สาํ คัญในการสร้างสมาชิ กที่ดีของสังคมซึ่ งจะออกไปสู่ โลกกว้างในวันข้างหน้า เป็ นที่แน่ นอนว่า ถ้าเด็กๆ
ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องในครอบครัว เมื่อโตขึ้นและออกไปสู่ สังคมกว้าง พวกเขาก็จะเป็ นคนที่ดีของ
สังคม เมื่อคนดีสังคมก็ยอ่ มดีตามไปด้วยเป็ นแน่ แท้ “ผู้หญิงนั้นเป็ นผู้เฝ้าดูแลในบ้ านของสามีแ ละลูกๆ ของ
เขา พวกนางจะถูกสอบสวนในหน้ าที่นั้น” (อัล-บุคอรี ย์และมุสลิม ดู เศาะฮี หฺ อัล-ญามิอฺ 4569)
3) การตัก เตื อ นซึ่ งกัน และกัน กับ สมาชิ ก ในครอบครั ว ให้ อ ยู่ใ นกรอบของศาสนา การรํ าลึ ก
ถึงอัลลอฮฺ และอาคิเราะฮฺ การสร้างนิ สัยเช่นนี้ นับเป็ นสิ่ งที่ดีและควรต้องได้รับการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นใน
บ้าน การตักเตือนระหว่างกันนั้นถือเป็ นแก่นหนึ่งของอิสลาม ดังที่มีปรากฏในหะดีษว่า “ศาสนาคือการนาซี
ฮั ต(การตักเตือนซึ่ งกันและกัน)” (เศาะฮี หฺ อัล-ญามิอฺ 3417) จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่เหล่าผูด้ ูแลความเรี ยบร้อยใน
ครอบครัวต้องถือเป็ นหลักในการสร้างสรรค์สังคมในบ้านให้อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่นอกจากจะอบอุ่น
แล้ว ยังมีความดีงามและการรําลึกถึงอาคิเราะฮฺอยูเ่ นื องนิตย์ “อุปมาบ้ านที่มกี ารรําลึกถึงอัลลอฮฺ กับบ้ านที่ไ ม่
มี ก ารรํ า ลึ ก ถึ งอั ล ลอฮฺ อุ ป มั ยเหมื อ นคนเป็ นกั บ คนตาย” (เศาะฮี หฺ อั ล -ญามิ อฺ 5827) การนาซี ฮัต ไม่ ไ ด้
หมายความว่าต้องมาจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งเพี ยงผูเ้ ดี ยว ทุ กคนในบ้านมี สิ ทธิ ห น้าที่ ที่จะต้องช่ วยเหลื อและ
ตักเตือนกัน ไม่ว่าจะเป็ นสามี ภรรยา พ่อแม่ หรื อผูเ้ ป็ นลูก ดังนั้นในฐานะผูร้ ับผิดชอบความเรี ยบร้อยในบ้าน
สตรี มุสลิมทั้งหลายจึงควรมีบทบาทในการนาซี ฮตั ด้วยเช่นกัน ไม่จาํ เป็ นว่าต้องเป็ นฝ่ ายรับการตักเตือนเพียง
อย่างเดียว อย่างไรก็ตามวิธีการและรู ปแบบการตักเตือนนั้นมีหลากหลายมาก จึงควรคํานึ งถึงความเหมาะสม
และเลือกใช้วิธีที่ดีที่สุด และไม่จาํ เป็ นว่าต้องอยูใ่ นรู ปของการใช้คาํ พูดเสมอไป
จะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์สงั คมในบ้านของสตรี มุสลิมนั้น มีความสําคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าการ
ทํางานข้างนอก เพราะถ้าหากบ้านคือฐานหลักของสังคมแล้ว การสร้างสังคมในบ้านให้มีความแข็งแกร่ งก็คือ
จุดเริ่ มต้นของการสร้างสรรค์สงั คมให้ดีและเป็ นที่ปรารถนานัน่ เอง
สตรีมุสลิมกับกิจกรรมอื่นๆ ในสั งคมกว้าง
บทบาทของสตรี มุสลิมในสังคมกว้าง จําเป็ นต้องคํานึงถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้รัดกุมยิง่ ขึ้น เพราะเดิม
ที เดี ยว อิสลามไม่สนับสนุ นให้ผูห้ ญิ งออกนอกบ้าน ด้วยอิสลามมองว่ายังมี งานและภารกิ จอีกมากที่ สตรี
มุสลิมสามารถทําได้ในขณะที่พวกเธออยูใ่ นบ้าน และโดยดั้งเดิมแล้ว งานนอกบ้านเป็ นความรับผิดชอบของ
ผูช้ าย ซึ่ งพวกเขามิอาจจะเลี่ยงในหน้าที่น้ ี ได้เลย อย่างไรก็ตามถ้ามีความจําเป็ นหรื อผลที่พึงรับได้ ก็อนุ ญาต
ให้พวกเธอออกไปได้ โดยควรต้องไม่กระทบถึงบทบาทหลักในการเป็ นภรรยา มารดาและแม่ศรี เรื อน ทั้งนี้
การทํางานของสตรี มุสลิมในสังคมนั้นมิใช่ถูกปิ ดกั้นเหมือนดังที่หลายๆ คนเข้าใจผิด งานทุกชนิ ดที่ผชู ้ ายทํา
ได้ผูห้ ญิ งก็ทาํ ได้ ถ้าหากอยู่ในกรอบและขอบเขตที่อิสลามอนุ ญาต การทํางานในสังคมของสตรี มุสลิมจึ ง
ไม่ได้แคบ เพียงแต่มีความรัดกุมมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็ นผลดีต่อตัวสตรี มุสลิมเอง และควรต้องคํานึ งอยูเ่ สมอว่า
ด้วยธรรมชาติทางสรี ระและจิตใจของผูห้ ญิงนั้น งานที่พวกเธอทําได้ดีที่สุดมักจะเกี่ยวข้องกับการดูแลบ้าน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กๆ และกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มสตรี โดยที่เราไม่ได้ปฏิเสธความสามารถด้านอื่นๆ

ของพวกเธอ (ซุฟอัม อุษมาน, 55 ) นอกจากนี้ เมื่ออยูน่ อกบ้านแล้วพวกเธอยังสามารถมีบทบาทในการร่ วม
สนับสนุ นความดีและยับยั้งความชัว่ ได้ โดยการเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่นเช่นเพื่อนร่ วมงาน คนรอบข้าง เป็ น
ต้น อีกทั้งยังสามารถให้คาํ เชิญชวนและคําตักเตือนที่ดีแก่ผคู ้ นเหล่านั้นได้
สรุ ป การทํางานของสตรี มุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมนั้น มีเงื่อนไขบางประการที่เหมาะสมกับ
สภาพความเป็ นจริ งของพวกเธอ ซึ่ งไม่ เป็ นปั ญ หาแต่อย่างใด เพราะรู ป แบบงานสร้ างสรรค์สังคมนั้น มี
หลากหลาย สามารถที่จะเลือกทําได้ภายใต้กรอบและขอบเขตที่อิสลามกําหนด และทุกๆ กิจการความดีลว้ น
ได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ ท้ งั สิ้ น สตรี มุสลิมจึงควรต้องเรี ยนรู ้ให้มากขึ้น เพื่อเสริ มสร้างตัวเองให้พร้อม
สําหรับการทํางานอันมีเกียรติยิ่งนี้ โดยต้องอาศัยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการสนับสนุนจากบรรดามุสลิ
มีน เพื่อผลที่ดีที่สุดในการทํางาน

4. สตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

30
รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปั ญหาความรุ นแรงและความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 547 มา
จนถึงปั จจุบนั ได้เกิ ดความสู ญเสี ยต่อคนในพื้นที่เป็ นจํานวนมาก ในระยะเวลา ปี (ตั้งแต่ 547- 558) มี
สถิติจาํ นวนเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เกิ ดเหตุการณ์ ท้ งั สิ้ น 5,374 เหตุการณ์
โดยรวมมีเหตุการณ์เฉลี่ยปี ละ , 8 เหตุการณ์ แต่เมื่อดูแนวโน้มเหตุการณ์ท้ งั หมด ปี จะพบว่า มีจุดตัด
ของเหตุการณ์ เป็ นสองช่ วงใหญ่ ๆ คือ ในระหว่างปี 547- 550 และช่ วงปี 55 - 558 ในช่ วงสี่ ปีแรกนั้น
เหตุการณ์ จะรุ นแรงมาก เฉลี่ยปี ละ ,9 6 ครั้ง ส่ วนช่ วงที่สองระหว่างปี 55 - 558 มีเหตุการณ์ เฉลี่ยปี ละ
959 ครั้ง ผูเ้ สี ยชีวิตในรอบ ปี มีท้ งั สิ้ น 6,543 ราย เฉลี่ยปี ละ 545 ราย เฉพาะปี 58 พบว่า มีผเู ้ สี ยชีวิตทั้งสิ้ น
46 ราย เฉลี่ยเดือนละ 0 คน ผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ ในรอบ ปี มีท้ งั สิ้ น ,9 9 ราย เฉลี่ยปี ละ 993 ราย เฉพาะ
ปี 58 พบว่ามีผบู ้ าดเจ็บทั้งสิ้ น 544 ราย เฉลี่ยเดือนละ 45 คน (ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี 558) นอกจากนี้ อัมพร
หมาดเด็น ( 55 ) ได้แบ่งกลุ่มผูห้ ญิงมุสลิมที่มีบทบาทความเคลื่อนไหวในการทํางานท่ามกลางสถานการณ์
ความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกเป็ นสามกลุ่ม คือ กลุ่มนักเคลื่อนไหวและนักกิจกรรม
กลุ่มทหารพรานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ของรัฐ และกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ที่สาํ คัญอย่างยิ่งกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ตอ้ งเผชิ ญกับความรุ นแรงเป็ น
หลัก โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ ญิงเหล่านี้ที่ตอ้ งตกเป็ นเหยือ่ ของความรุ นแรงที่ตนไม่ได้ก่อ แต่ในขณะเดียวกับกลุ่ม
ผูห้ ญิงมีจะมีการรวมกลุ่มเคลื่อนไหวในระดับต่างๆ กันด้วย ไม่ว่าจะเป็ นในระดับสังคม ชุมชน หรื อในระดับ
ครอบครัว
เมื่อย้อนมองผูห้ ญิงในบริ บทของสังคมมลายูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความเกี่ยวพัน
อย่างแนบแน่นระหว่างความเป็ นชาติพนั ธ์มลายูกบั ศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่าการใช้คาํ ว่า มลายู หรื อ นายู ในภาษาถิ่น มีความหมายมากกว่าชาติพนั ธ์แต่กลับกินความหมายคนที่นบั
ถือศาสนาอิสลามโดยทัว่ ไปด้วย ดังนั้นการมองประเด็นของผูห้ ญิงในสังคมมลายูจึงต้องพิจารณาบริ บททาง
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อสังคมมลายู รวมถึงพลวัตของศาสนาอิสลามด้วย (สุ ไรนี สายนุ ย้
557)
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บทบาทครอบครัว
ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ได้กล่าวถึงสําหรับผูห้ ญิงมุสลิมในสังคมมลายูว่า แม้สถานะของผูห้ ญิง
และผูช้ ายไม่เท่ากัน แต่ผหู ้ ญิงมุสลิมในสังคมมลายูก็ไม่ได้ถูกจํากัดพื้นที่อยูเ่ พียงในครัวเรื อนภายใต้บทบาท
ของความเป็ นแม่เท่านั้น แต่ยงั คงมีบทบาททางเศรษฐกิจด้วยการทําการค้าในพื้นที่สาธารณะอีกด้วย ผูห้ ญิง
เหล่านี้ จึงเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการธํารงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธ์ผา่ นกลไกทางสังคมที่มีลกั ษณะที่ไม่เป็ น
ทางการหลายรู ปแบบ เช่น การผูกมิตร การแต่งงาน การค้าขาย
สําหรับโครงการตะวันออกกลางศึกษา ร่ วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั หรื อ สกว. มีจดั
งานแถลงข่าวเรื่ องเสวนา: บทบาทผูห้ ญิงมุสลิม ในฐานะ "พลังของการเปลี่ยนแปลงในสังคม "ผูห้ ญิงมุสลิม:
พลังของการเปลี่ยนแปลงในสังคม เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 550 ที่อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ โดยมีประเด็นสําคัญ
ดังนี้ (สื บค้นจาก http://prachatai.com/journal/2 / /1 วันที่ สิ งหาคม 559)
กรณี ปัญหาภาคใต้ของไทย อมรา พงศ์ศาพิชญ์ ได้กล่าวว่า มีขบวนการเคลื่อนไหวของสตรี มุสลิม
เกิ ดขึ้นเช่นกัน โดยส่ วนใหญ่เกิดจากเป้ าหมายที่ตอ้ งการสงเคราะห์ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมจากสถานการณ์
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และค่อยๆ พัฒนามาเป็ นขบวนการส่ งเสริ มที่มุ่งเน้นให้ผปู ้ ระสบปั ญหาช่วยเหลือตัวเอง
ได้ จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่ การรณรงค์ เพื่อขยายขอบเขตให้ผปู ้ ระสบปั ญหาที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว เข้าไป
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นอีกต่อหนึ่ ง น่ าจะมีการเปิ ดโอกาสให้ขบวนการผูห้ ญิงมุสลิมในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปั ญหาความรุ นแรง ณ เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะน่าจะเป็ นไปอย่างนุ่ มนวลมากกว่าการนํา
โดยผูช้ ายที่มกั ดําเนินไปอย่างเด็ดขาดรุ นแรง
มัรยัม สาเมาะ ศูนย์เด็กกําพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุ ไหงปาแน จ.ปั ตตานี กล่าวถึงบทบาทหนึ่ งที่
ตนเข้าไปมีส่วนร่ วมและดําเนิ นการในฐานะสตรี ชาวอิสลาม ได้แก่ การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กกําพร้าและ
ยากจน ซึ่ งเป็ นการรวมตัวและร่ วมกันทําของกลุ่มผูห้ ญิง โดยเริ่ มจากก้าวแรกที่มีเด็กในการดูแลเพียง 2 คน
ปั จจุบนั มีเด็กในการดูแล รวม 11 คน และเปิ ดโอกาสในระดับประถมศึกษาสําหรับเด็กในชุมชนด้วย
"เงินซากาต" และเงินบริ จาค ซึ่ งนํามาเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการศูนย์เด็กกําพร้า โดยระบุว่า
สถานการณ์ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นในภาคใต้ได้ส่งผลกระทบถึงโครงการของตนอย่างเห็นได้ชดั เนื่องจากเงิน
บริ จาคโดยมากมาจากผูใ้ จบุญจากประเทศมาเลเซี ย เมื่อมีเหตุการณ์ความรุ นแรงและการแบ่งฝักฝ่ ายเกิดขึ้น
ทําให้การบริ จาคเงินดังกล่าวขาดช่วงไป
การแถลงข่าวครั้งนี้ ศ.ดร.ปิ ยะวัติ บุญ-หลง ผูอ้ าํ นวยการ สกว. กล่าวสรุ ปว่า ภาพใหญ่ที่เห็นเมื่อมอง
ออกไปนอกประเทศไทย คือการเคลื่อนไหวของขบวนการสตรี อิสลามซึ่ งปรากฏชัดเจนในรู ปแบบต่างๆ
ขณะเดียวกันก็มีขอ้ เท็จจริ งที่สะท้อนจากพื้นที่ภาคใต้ของไทยด้วยว่า ผูห้ ญิงมุสลิมเข้ามามีบทบาทสําคัญใน
หลายด้าน และเป็ นเรื่ องดีงามที่ไม่ได้ขดั หลักศาสนาแต่อย่างไร บทบาทเหล่านี้จึงดําเนินไปได้ดว้ ยดี แต่หลาย
บทบาทก็ควรที่จะได้รับการส่ งเสริ มให้มากขึ้น
ดังนั้น จะเห็ น ได้ว่าบทบาทสตรี มุสลิ ม ในพื้น ที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมี บทบาทในการ
เคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างต่อเนื่ อง และผูห้ ญิงมุสลิมมีบทบาทสําคัญในหลายด้านเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ ตลอดจนนําไปสู่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และสันติสุข
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สภาวการณ์ ในกลุ่มอาชีพ ของสตรี
พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ในเชิงทรัพยากร อีกทั้งมีรากฐานวัฒนธรรมชุมชน
ที่แข็งแกร่ งและเน้นการพึ่งพาตนเอง อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งทวี
ความรุ น แรงและขยายวงกว้างในช่ วงที่ ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่ อการดํารงชี วิตของประชาชนในพื้ น ที่
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเสริ มสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ อันจะนําไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนและการลดช่ องว่างทางสังคม ซึ่ งจะช่ วยบรรเทาความขัดแย้งได้อีกทาง
หนึ่ ง ซึ่งการพัฒนาอาชีพของกลุ่มสตรี ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่ งเสริ มเศรษฐกิจในครัวเรื อนและ
ชุมชน ถือเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่จะช่วยบรรเทาปั ญหาในพื้นที่ได้ (พัชรา โล่จินดารัตน์ 2 ) เนื่ องจากสตรี
เป็ นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างสู งจากการสู ญเสี ยหัวหน้าครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพราะสตรี มุสลิมส่ วนใหญ่แต่งงานเมื่ออายุยงั น้อย มีบุตรหลายคน และขาดโอกาสในการ
พัฒนาทักษะอาชีพ ทั้งนี้ การสํารวจข้อมูลครอบครัวผูป้ ระสบเหตุ 84 รายใน จ.ปั ตตานี เมื่อปี 550 พบว่า ผู ้
ป ระส บ เห ตุ ร้ อ ยล ะ 95.8 เป็ น เพ ศ ช าย ร้ อ ยล ะ 89. ส ม รส แ ล้ ว และร้ อ ยล ะ 84.5 เป็ น หั วห น้ า
ครอบครั ว อย่างไรก็ดี แม้ผลสํารวจของสถาบัน วิจยั ประชากรและสั งคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล ( 553) จะ
พบว่า สตรี ในพื้ น ที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้มี ศ ัก ยภาพที่ ไ ม่ อ าจมองข้ามในการพัฒ นาอาชี พ โดยเมื่ อ
ปี 55 ร้อยละ 36 ของสตรี มุสลิ มอายุ 9 – 4 ปี อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของสตรี ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ยงั คงไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนักใน
เชิงนโยบาย
. ลักษณะการประกอบอาชีพ ของสตรีในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
. อาชีพหลักของครอบครัว เช่น การทํานา ประมง การขึ้นตาล และการทํานาเกลือ โดยสตรี ได้เข้า
มามีบทบาทในการประกอบอาชีพหลักร่ วมกับหัวหน้าครอบครัวมากขึ้น
. อาชีพบทบาทดั้งเดิมของสตรี เช่น การทําขนม การทําปลาแห้ง และการตัดเย็บเสื้ อผ้า ซึ่ งสตรี มี
บทบาทสําคัญ เนื่ องจากอาศัยทั้งความรู ้ที่ถ่ายทอดมาแต่โบราณ และที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ โดยถือเป็ น
อาชี พที่ ทาํ รายได้เสริ มให้แก่ ส ตรี ในชุ ม ชนอย่างต่ อเนื่ อง (รายได้เจ้าของกิ จการ 00 – 800 บาท/วัน และ
ลูกจ้าง 30 – 0 บาท/วัน)
.3 อาชี พรับจ้าง ในอุตสาหกรรมชุ มชนเพื่อผลิตขนมและปลาแห้ง ตัดเย็บเสื้ อผ้า งานรับจ้างซ่ อม
อุปกรณ์ ประมงในเมือง และการเดิ นทางไปทํางานรั บจ้างในมาเลเซี ย อนึ่ งสํานักงานแรงงานไทย ประจํา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ รายงานว่า ปั จจุบนั มีแรงงานไทยในมาเลเซียกว่า ,000 คน เป็ น
แรงงานผิด กฎหมาย ,000 คน และเป็ นแรงงานถู ก ต้อ งตามกฎหมาย 0,000 คน โดยปั จ จุ บ ัน รั ฐ บาล
มาเลเซียได้ประกาศมาตรการเข้มงวดต่อแรงงานผิดกฎหมายแล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 553
. การพัฒ นาอาชีพ สตรีในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
ปั จจุบนั หน่ วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้องได้ดาํ เนิ น โครงการสนับสนุ นการพัฒ นาอาชี พกลุ่มสตรี และ
ชุมชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้แล้วส่ วนหนึ่ง อาทิ
40
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. กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่ งเสริ มการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสตรี โดยจัด
ฝึ กอบรมการพัฒนามาตรฐานสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาตลาดและวางแผนธุ รกิจ พร้อมมีบทบาทใน
การคัด เลื อ กคณะกรรมการพัฒ นาสตรี ร ะดับ หมู่ บ ้า น ตํา บล อํา เภอ และจัง หวัด และเน้ น การจัด สรร
งบ ประมาณ ให้ แ ก่ กลุ่ ม อาชี พ สตรี ที่ มี ความเข้ ม แข็ ง เป็ น ห ลั ก เนื่ องจากภาครั ฐ มี ข้ อ จํ า กั ด เชิ ง
บุ ค ลากร นอกจากนี้ ยัง ดํา เนิ นการส่ งเสริ มการจัด งานแสดงและประกวดสิ นค้า หนึ่ งตํา บลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
. กรมส่ งเสริ ม การเกษตร มี บ ทบาทในการดําเนิ น โครงการสนับ สนุ น การรวมกลุ่ ม ของแม่ บ ้าน
เกษตรกร เพื่ อฝึ กอบรมสาขาอาชี พ ต่ างๆ อัน เป็ นหนึ่ งในโครงการพัฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษ 5 จังหวัด ชายแดน
ภาคใต้ ภายใต้งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง
.3 หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อาทิ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กรมการจัดหางาน กรม
พัฒนาฝี มื อแรงงาน ศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต่างมีบทบาทในการสนับสนุ นการฝึ กและพัฒนาอาชี พ และ
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ โดยมีโครงการสนับสนุ นวิทยากรและแนะนําความรู ้เพิ่มเติมในการประกอบอาชี พ
ให้แก่ชุมชนและกลุ่มสตรี ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
3. ศักยภาพและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ของสตรีในพืน้ ที่
ในภาพรวม สิ นค้าอาหารแปรรู ปที่ใช้วตั ถุดิบจากในชุมชน เช่น กระหรี่ ปั๊บ ขนมปั ง ปลาแห้ง เปลือก
ส้มโอเชื่อม และกาละแมร์ มีศกั ยภาพทางการตลาด และหากมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ก็น่าจะมีความ
เป็ นไปได้ในการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและเพื่อการส่ งออก อย่างไรก็ดีงานวิจยั พบว่า ยังคง
ปรากฏอุปสรรคสําคัญบางประการในการพัฒนาอาชีพสตรี ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ สรุ ปได้ดงั นี้
3. การจ้ า งงานส่ วนใหญ่ เ ป็ นลั ก ษณะการรั บ งานมาทํ า ในครั ว เรื อน หรื อเศรษฐกิ จ นอก
ระบบ (informal economy) ที่ไม่คาํ นึ งถึงการคุม้ ครองและสวัสดิการแรงงานหรื อสุ ขภาพความปลอดภัยใน
การทํางาน
3. สตรี ในพื้นที่มกั รวมกลุ่มกันเพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุ นจากรัฐบาลหรื อองค์กรต่างๆ โดยมิใช่
เป็ นการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปั ญหาด้านอาชีพอย่างแท้จริ งนอกจากนี้ การรวมกลุ่มยังคงมีธรรมเนี ยมปฏิบตั ิที่
เป็ นอุ ป สรรคหลายประการ อาทิ การปั น ผลหรื อ แบ่ ง สรรรายได้ปี ละครั้ ง ซึ่ ง ทําให้ ส มาชิ ก มองว่า งาน
รวมกลุ่มเป็ นเพียงอาชีพเสริ ม และมิได้ให้ความสําคัญเท่าที่ควร
3.3 ปั จจุ บ ัน การรวมกลุ่ ม ดังกล่ าวยังคงขาดการเชื่ อมโยงระหว่างเครื อข่ ายพัฒ นาอาชี พ ในแต่ ล ะ
ชุมชน เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้อนั เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพซึ่งกันและกัน
3.4 สตรี ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ขาดทักษะในการบริ หารธุรกิจ และขาดเงินทุนใน
การตั้งต้นอาชีพ เนื่ องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐ และขาดแคลนข้อมูลรายละเอียดการสนับสนุ น
งบประมาณของรัฐ และไม่สามารถเขียนข้อเสนอโครงการหรื อสื่ อสารกับหน่วยงานรัฐอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แม้ว่ารัฐจะได้จดั สรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้แล้ว ในวงเงินกว่า 8,900 ล้านบาท ในช่วงระหว่างปี 547 – 55

3.5 บุ ค ลากรภาครั ฐ ที่ มี จ ํา นวนจํา กัด เมื่ อ เที ย บกับ ขอบเขตภารกิ จ ของภาครั ฐ ที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ใน
ปั จจุบนั ทําให้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่ วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่
ทัว่ ถึ ง อีกทั้งผูบ้ ริ หารและผูน้ ําชุ มชนไม่ได้ให้ความสําคัญ เรื่ องการพัฒนาอาชี พในพื้นที่ ปกครองของตน
เท่าที่ควร หากเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่ น ถนน ชลประทาน และหน่ วยงานที่มีอาํ นาจจัดสรร
งบประมาณมักจะสนับสนุนกลุ่มเดิมที่มีความเข้มแข็งอยูแ่ ล้ว
4. นโยบายกับการพัฒ นาอาชีพ ของสตรี
4. การดําเนิ นนโยบายตามแนวทางดังกล่าวมีสารัตถะที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ (พ.ศ. 555- 559) ที่ ไ ด้ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่
มี “คน” เป็ นศูน ย์กลางของการพัฒ นา โดยเน้นการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ที่ สมดุ ลและ
ยัง่ ยืน เพื่อส่ งเสริ มคุณ ภาพชี วิตของประชาชนและชุ มชนในพื้นที่ สร้ างภูมิคุม้ กันทางเศรษฐกิ จและสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน
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4. การสนับสนุ นการพัฒนาอาชี พในชุ มชน ทั้งในลักษณะรายเดี่ ยวและเป็ นกลุ่ม น่ าจะเป็ นส่ วน
สําคัญในการส่ งเสริ มให้กลุ่มสตรี มีอาชี พเสริ ม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสอดรับกับวิถีชีวิตสตรี ที่ตอ้ ง
รั บ ผิด ชอบงานบ้านและหารายได้ไ ปพร้ อ มกัน ทั้งนี้ ภาครั ฐ ควรสนับ สนุ น การถ่ ายทอดและพัฒ นาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ การแปรรู ป การตลาดและบริ หารธุ รกิ จที่ครอบคลุม เพื่อเพิ่มความรู ้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ โดยเน้นการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการเข้าถึงแหล่งทุน พร้อม
ส่ งเสริ มโครงการนํ า ร่ องพั ฒ นาอาชี พ ในพื้ นที่ ที่ ชุ ม ชนมี ค วามพร้ อ มสู งก่ อ น โดยควรจั ด ลํา ดั บ
ความสําคัญ (Priority) เพื่ อให้ก ารดําเนิ น การเป็ นไปอย่างมี ระบบและเป็ นขั้น ตอน และใช้เป็ นโครงการ
ต้นแบบ และนําประสบการณ์และความสําเร็ จที่ได้รับไปเผยแพร่ และประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับ
ชุมชนอื่นๆ ตามลําดับต่อไป
4.3 การพัฒนาอาชีพควรดําเนินการอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยคํานึงถึงวิถีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของชุมชน
เป็ นสําคัญ โดยควรศึกษาและสํารวจข้อมูลในพื้นที่เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทักษะและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยโครงการดังกล่าวควรมุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนและสตรี ในพื้นที่ให้มีความต่อเนื่องครอบคลุม และมีประสิ ทธิภาพในระยะยาว
4.4 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) ควรพัฒนา
บทบาทในฐานะหน่ วยงานหลักดําเนิ นโครงการพัฒนาอาชีพ โดยให้หน่ วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร กรมประมง กรมปศุ สั ต ว์ ) กระทรวงพาณิ ชย์ (กรมการค้า
ภายใน) กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง สํานักงานพัฒนาชุ มชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงสาธารณสุ ข เข้ามามี ส่วนร่ วมบู รณาการการสนับสนุ น และวางแผนนโยบายการพัฒ นาอาชี พ
4

ร่ ว มกัน นอกจากนี้ ควรส่ งเสริ ม การเชื่ อ มโยงฐานข้อ มู ล ของกลุ่ ม อาชี พ ในชุ ม ชนต่ างๆ ให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

5. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
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มนวัธ น์ พรหมรั ต น์ และคณะ ( 558) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การเป็ น “หญิ ง หม้า ย” กับ ความรุ น แรงเชิ ง
วัฒนธรรมและ โครงสร้ างในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า สถานะของ ผูห้ ญิ งใน
สังคมมลายูถูกให้คุณค่าผูกโยงกับการเป็ นภรรยาของสามี โลกทัศน์ดงั กล่าวเป็ นรากฐานของความรุ นแรงเชิง
วัฒ นธรรมในพื้ น ที่ เนื่ อ งจากคุ ณ ค่ าของหญิ งหม้ายถู ก ลดทอนลงเมื่ อ ไม่ มี ผูช้ ายเป็ นผูน้ ําในครอบครั ว
กลายเป็ นคนอ่อนแอที่ตอ้ งถูกสอดส่ องดูแลจากชุมชน แม้การแต่งงานใหม่จะเป็ นการคืนคุณค่าของความเป็ น
ผูห้ ญิงของตนให้สมบูรณ์อีกครั้งด้วยการมีผชู ้ ายคอยชี้นาํ และเป็ นผูป้ กป้องดูแล อย่างไรก็ตามเนื่ องจากหญิง
หม้ายมักแต่งงานใหม่เป็ นภรรยาคนที่สอง ทําให้ตอ้ งประสบกับความรุ นแรงเชิงวัฒนธรรมอีกครั้งจากการให้
คุณค่าของภรรยาคนแรกและคนต่อมาไม่เท่ากัน การให้คุณค่าดังกล่าวในบางครั้งกลายเป็ นช่องทางที่นาํ ไปสู่
การใช้ความรุ นแรงเชิงกายภาพหรื อการแสวงหา ผลประโยชน์จากหญิงหม้ายเหล่านี้ การใช้กลไกเชิงระบบ
ของรัฐผ่านการจัดตั้งองค์กรบริ หารศาสนาอิสลามจึงกลายเป็ นช่องทางที่หญิงหม้ายใช้ เพื่อจัดการกับปั ญหาที่
เกิ ดจากความรุ นแรงทางวัฒนธรรม เช่ น การฟ้ องหย่า การฟ้ องร้องข้อพิพาทต่างๆ อย่างไรก็ตามกลไกเชิ ง
ระบบดังกล่าวที่ทาํ งานผ่านการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาทของคณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัด กลับเป็ น
พื้ น ที่ ซึ่ งให้ อ าํ นาจผูช้ ายเป็ นผูน้ ําในฐานะผูร้ ู ้ ท างศาสนา และไม่ เปิ ดพื้ น ที่ ใ ห้ แ ก่ ผูห้ ญิ งได้เข้าไปอยู่ใ น
กระบวนการวินิจฉัย หรื อตีความ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหญิงหม้าย จึงมักไม่ละเอียดอ่อนต่อการเข้าถึง
ความรู ้สึกของผูห้ ญิง และขาดการมุ่งมองบริ บทที่แวดล้อมหญิงหม้ายเหล่านั้น หญิงหม้ายจึงกลายเป็ นผูท้ ี่ถูก
ความรุ นแรงเชิ งโครงสร้างผ่านกลไกเชิ งระบบของรัฐในรู ปของการบริ หารองค์กรอิสลามเข้าซ้อนทับกับ
ความรุ นแรงของการเป็ นหญิงหม้ายในเชิงวัฒนธรรมที่สมั พันธ์กบั บริ บทของสังคมมลายูอีกต่อหนึ่ง
ฮามีดะห์ มาสาระกามา ( 555) ศึกษาเรื่ องสถานภาพ และการปรับตัวของสตรี มุสลิมหม้ายในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณี ศึกษา : สตรี มุสลิมหม้ายในอําเภอรามัญจังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่า สตรี
หม้ายที่ เสี ยชี วิตจากเหตุการณ์ ความไม่ สงบ ส่ วนใหญ่ จะมี อายุระหว่าง 34 – 5 ปี แต่งงานตามเสนอจาก
ครอบครัว จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นส่ วนใหญ่ ไม่มีอาชี พที่แน่ นอนตั้งแต่ด้ งั เดิม ตอนสามียงั อยูม่ ีฐานะ
พอกิ น พอใช้ บางท่ านมี บ ้านของตนเอง และมัก มี ลู ก กําลังเรี ย นหนังสื อ ในระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา จะมีความยากลําบากในการเลี้ยงดู ดูแลลูกๆ ลูกบางคนก็ต้ งั ใจเรี ยน แต่บางคนก็ไม่ยอมเรี ยน เป็ น
ที่กลุม้ ใจ โดยเฉพาะลูกผูช้ าย สังคมรอบๆ มักติดของมึนเมาหรื อมีปัญหาติดยาเสพติด โดยในภาพรวมสตรี
หม้ายมักเผชิญกับปั ญหาความยากจนเป็ นประการสําคัญ รองลงมาคือปั ญหาการเลี้ยงดูบุตร ส่ วนปั ญหาความ
สาหัสในด้านจิตใจนั้น ไม่สามารถอธิ บายได้นอกจากองค์อลั เลาะห์ที่ทรงรู ้ มีความคิดเห็นว่าการได้รับความ
ช่วยเหลือยังไม่เท่าเทียมกันระหว่างครอบครัวผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เป็ นเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ กับ ครอบครั ว ที่ เป็ นบุ ค คลธรรมดา และสตรี ห ม้ายที่ ส ามี เสี ย ชี วิ ต จากโรคทาง
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ธรรมชาติ หรื อ สตรี ห ม้ายที่ ถูกสามี ห ย่าร้ าง จะไม่ค่อยได้รับการให้ความช่ วยเหลื อ จากหน่ วยงานต่างๆ
เท่าที่ควร
ดํารง องคะเส (2 ) ศึกษาเรื่ องการรวมกลุ่มของสตรี กบั การพัฒนาในชุมชนชนบท ผลการศึกษา
พบว่ า รู ป แบบของการรวมกลุ่ ม ของสตรี ในชนบท เกิ ด ขึ้ นมาเป็ นระยะเวลายาวนานจากรากฐาน
ความสัมพันธ์ฉันเครื อญาติ ซึ่ งมีความผูกพันทําให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมของชุมชนชนบท การรวมกลุ่มของสตรี มี 2 ลักษณะ คือ รวมกลุ่มแบบเป็ นทางการ
และรวมกลุ่มแบบไม่เป็ นทางการ ในระดับหนึ่งสตรี ได้รับการยอมรับในบทบาทและสถานภาพในครอบครัว
และชุมชนเพิ่มขึ้น
ศศิธร ไชยชนะ (2 ) ได้ศึกษาความคาดหวังของสังคมกับพฤติกรรมและบทบาทความเป็ นผูห้ ญิง
ในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ความเป็ นผูห้ ญิงที่ปรากฏในสื่ อที่มีอยูใ่ นชุมชนในสมัยดั้งเดิมจนถึง
ปั จจุบนั สะท้อนภาพของผูห้ ญิงที่ดีตอ้ งเป็ นผูห้ ญิงที่เป็ นแม่ศรี เรื อน อ่อนหวาน เป็ นกุลสตรี รักนวลสงวนตัว
รักษาพรหมจรรย์ ผูห้ ญิงในบทบาทลูกสาวต้องเชื่อฟังต่อแม่ มีความกตัญญู ผูห้ ญิงในบทบาทของแม่ตอ้ งเป็ น
แม่ที่ดีของลูก ผูห้ ญิงในบทบาทภรรยาต้องยอมรับในการตัดสิ นใจของสามีถือผูช้ ายเป็ นช้างเท้าหน้า หาก
ผูห้ ญิงคนใดมีพฤติกรรมและบทบาทต่างไปจะไม่เป็ นที่ยอมรับของชุมชนจะถูกตําหนิติเตียน ดังนั้นผูห้ ญิงที่
ดีตอ้ งมีพฤติกรรมและบทบาทเป็ นไปตามความคาดหวังของสังคม แต่ในความเป็ นจริ งเมื่อสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปทําให้บทบาทของผูห้ ญิงเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ผหู ้ ญิงมีบทบาทในสังคมมากขึ้น
ดลมนรรจ์ บากา (2 40) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องสถานภาพสตรี ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง
ผลของการศึกษาวิจยั สรุ ปได้วา่
1) ทางด้านการศึกษา พบว่า สตรี ไทย มุสลิมในเมืองมีการศึกษาสายสามัญระดับตํ่าน้อยกว่าไทย
มุสลิมในชนบท และกึ่งเมืองกึ่งชนบท แต่ถา้ พิจารณาถึงระดับการศึกษาที่สูงแล้ว พบว่า สตรี ไทยมุสลิมใน
เมืองมีร้อยละที่สูงกว่าในชนบท และกึ่งเมืองกึ่งชนบท ส่ วนในระดับปานกลางนั้นมีพอๆ กัน เพียงแต่สตรี
ไทยมุสลิมในชนบทมีร้อยละที่ต่าํ กว่าในเมืองและกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2) ทางด้านครอบครัว ปรากฏผลดังนี้
2.1 ในด้านการปรนนิ บตั ิต่อสามี พบว่า สตรี ไทยมุสลิมในเมืองปรนนิ บตั ิสามีในระดับตํ่า
ซึ่ งอยู่ในระดับสู งกว่าในกึ่งเมืองกึ่งชนบท ส่ วนในระดับปานกลางในเขตเมืองปรนนิ บตั ิต่อสามีมีอตั ราร้อย
ละตํ่ากว่าอีกสองเขต ถ้าพิจารณาในระดับสู ง พบว่า ในเมืองมีอตั ราร้อยละตํ่ากว่าอีกสองเขต
2.2 ในด้านการปรนนิ บตั ิต่อบิดามารดา พบว่า สตรี ไทยมุสลิมส่ วนใหญ่ปรนนิ บตั ิในระดับ
ตํ่าจะพบในเขตเมืองมากกว่าชนบทและกึ่งเมืองกึ่งชนบท ถ้าพิจารณาในระดับสู งจะพบว่าสตรี ไทยมุสลิมใน
เมืองปรนนิบตั ิสูงกว่าในชนบทและกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2. ในด้านการดูแลบุตร พบว่า สตรี ไทยมุสลิมในเมืองเอาใจใส่ ดูแลบุตรมากกว่าสตรี ไทย
มุสลิมในชนบทและกึ่งเมืองกึ่งชนบท ในระดับปานกลางสตรี ไทยมุสลิมในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบทดูแลอบรม
บุตรมากกว่าในเมืองและชนบท
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) การมีส่วนร่ วมในสังคม พบว่า สตรี ไทยมุสลิมส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในด้านสังคมในระดับปาน
กลางทุกเขต
จากรายงานการประชุมสัมมนาเรื่ องบทบาทการมีส่วนร่ วมของสตรี ชนบททางเศรษฐกิจและสังคม
ของกระทรวงมหาดไทย ผลจากการประชุมสัมมนา พบว่า “บทบาทที่สาํ คัญยิง่ ของสตรี คือ บทบาทที่มีต่อ
ครอบครัว อย่างไรก็ตามในด้านสังคมส่ วนรวมหรื อชุมชน สตรี ชนบทก็สามารถที่จะเข้าไปมีบทบาทร่ วมได้
หลายด้าน เช่น ด้านอนามัย การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริ ยธรรม
สุ นทร โคมิน (มปป.) ได้ให้ขอ้ สังเกตว่า “ในแง่เศรษฐกิจถือว่า สตรี ไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจมาก
เช่น เรื่ องการประหยัด เป็ นต้น สตรี มีบทบาทสําคัญในการทําให้เกิดเสถียรภาพของสังคม มีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดบุคลิกภาพของพลเมืองในอนาคต เพราะว่าสตรี เป็ นผูอ้ บรมบ่มนิสยั เด็กๆ ทั้งในครอบครัวและใน
องค์การการศึกษา”
อาบ นคะจัด (2 1 ) ได้กล่าวไว้ในเรื่ องบทบาทของแม่บา้ นในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทย
สรุ ปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ “แม่ บา้ นปั จจุ บนั และแม่บา้ นในอนาคต มี ห น้าที่ ห รื อบทบาทสําคัญ มากในการ
พัฒนาสังคมให้เจริ ญก้าวหน้า โดยมีเสถียรภาพทันความต้องการของประเทศ แม่บา้ นมีหน้าที่มากมาย สรุ ป
ได้ 2 ประการ คือ หน้าที่ทางเศรษฐกิจ และหน้าที่ทางสังคม”
บุษรา ทรัพย์ศิริ ศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทสตรี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาตอง อําเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความต้องการในการส่ งเสริ มการพัฒนาบทบาทสตรี ใน
พื้นที่องค์การบริ หารสํวนตําบลกาตอง อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาบทบาท
สตรี ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาตอง อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ด้วยการสัมภาษณ์ ประชากรที่ ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ มีสตรี ในพื้นที่ จานวน 66 คน โดยการสุ่ มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาตอง มีการส่ งเสริ มการพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ ดังนี้ 1) โครงการร้อยลูกปั ดประดิษฐ์ เกิดผลทํา
ให้ประชาชนมี รายได้เพิ่ มขึ้ น แต่ สตรี เข้ามามี ส่วนร่ วมน้อย เพราะสตรี บางรายมี ภ ารกิ จในการดู แลบุ ต ร
ทํางานบ้าน งานสวน 2) โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมสตรี กบั วิถีชีวิต เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชุมชนตามแนว
พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2 ผลที่ได้รับทําให้สตรี มีส่วนร่ วมในการรับความรู ้และพัฒนา
อาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชี พเสริ ม มีรายได้ในครัวเรื อน ปั ญหาที่พบ สตรี แสดงบทบาท
ของตนได้น้อ ยมาก การนําความรู ้ ที่ ไ ด้รับ ไปเผยแพร่ ให้ ค นอื่ น รั บ ทราบจึ งเกิ ด ขึ้ น ได้น้อ ย ) โครงการ
ฝึ กอบรมทัศนะศึกษาดู งาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรี เป้ าหมายจํานวน 1 คน เดิ นทางไปที่จงั หวัด
สงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ในระหว่างวันที่ - พฤษภาคม 2 เกิดผลดีที่สตรี สามารถนําความรู ้
และประสบการณ์มาใช้ในชีวิตจริ ง
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วิธีการดำาเนินการวิจัย
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
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การจัดกระทำาข้อมูล
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ประยุกต์ (Applied Research) ศึกษาโดยใช้แบบผสานวิธี (Mixed
Method) การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยมีการดําเนิ นการวิจยั เป็ นสอง
ช่ วง คื อ ช่ วงที่ ห นึ่ งเป็ นการศึ กษาสถานภาพและบทบาทสตรี มุ สลิ มต่ อการพัฒ นาสังคมในพื้ น ที่ จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ และช่วงที่สอง ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสตรี มุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังภาพ
ช่วงที่

ผลลัพธ์

การศึกษาสถานภาพและบทบาท

ร้อยละสถานภาพและบทบาท

สตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคม

สตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคม

ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสตรี

ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสตรี

มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมใน

ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
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กิจกรรม

แบบแผนการวิจยั
ผูว้ ิ จ ัย ใช้แ บบ (QUAN QUAL Model) โดยใช้วิ ธี ก ารเชิ งปริ ม าณดําเนิ น การศึ ก ษาหา
คําตอบก่อนแล้วจึงใช้วิธีการเชิ งคุณภาพศึกษาหาคําตอบภายหลัง โดยที่ วิธีการเชิ งปริ มาณและวิธีการเชิ ง
คุณภาพมีความสําคัญหรื อมีน้ าํ หนักเท่ากัน เกย์ มิลส์ และอาราเชียน (Gay, Mills and Airasian. 009)

ช่ วงที่ การศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่ อการพัฒ นาสั งคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้
เป็ นการศึกษาข้อมูลเชิ งปริ มาณเพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคม
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ อันนําไปสู่ ประกอบการร่ างกลยุทธ์การพัฒนาสตรี มุสลิมให้มีบทบาทต่อการ
พัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีข้นั ตอนการศึกษาดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจัยใ นครั้ งนี้ คื อ ประชาชนใ น 5 จังหวัดชายแดนภาคใ ต้ จํานวน
3,468,068 คน

42
รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 2
คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) ซึ่งมีข้นั ตอนการสุ่ มดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยกําหนดให้มีการคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไ ม่เกิน
.04(e =. 04) โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane. 1973. 7 7- 7 8) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 2 คน
ขั้นที่ จําแนกประชากรออกเป็ น อาศัยอยูใ่ นเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยการสุ่ มแบบ
แบ่ งชั้น (Stratified Random Sampling) โ ดยใ ช้จังหวัดเป็ นชั้น จําแนกประชาชนออกเป็ น จังหวัด คื อ
นราธิ วาส ปั ตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จากการสํารวจประชาชนที่เป็ นกลุ่มประชากรตามจังหวัด จะได้
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ จําแนกตามจังหวัด
จังหวัด
จํานวนประชากร
นราธิวาส
670,00
ปัตตานี
609,015
ยะลา
433,167
สงขลา
1,481,0 1
สตูล
74,863
3,468,068
รวม
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ขั้นที่ 3 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละจังหวัด โดยวิธีเทียบสัดส่ วนประชากร
แต่ละจังหวัดกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 550: 19)
Ni
ni
n
N
เมื่อ ni
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่จงั หวัด
Ni
แทน ขนาดของประชากรในแต่ละจังหวัด
N
แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด
n
แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียดในตารางที่
ตารางที่ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการวิจยั จําแนกตามจังหวัด
จังหวัด
จํานวนประชากร
นราธิวาส
670,00
ปัตตานี
609,015
ยะลา
433,167
สงขลา
1,481,0 1
สตูล
74,863
รวม
3,468,068

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
10
110
78
67
50
65
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ขั้นที่ 4 สุ่ มอําเภอในแต่ละจังหวัดจากจํานวนอําเภอทั้งหมด โ ดยการสุ่ มอย่างง่าย (Sample
Random Sampling) ซึ่ งจะได้จาํ นวนอําเภอแต่ละจังหวัด อําเภอ โดยแต่ละจังหวัดเลือกอําเภอเมือง และสุ่ ม
อย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลากเพิ่มอีก 2 อําเภอ เพื่อให้ไ ด้จาํ นวนอําเภอแต่ละจังหวัดที่เท่ากัน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่
ตารางที่ แสดงจํานวนอําเภอแต่ละจังหวัด
จังหวัด
จํานวนอําเภอ
จํานวนอําเภอที่เลือก
นราธิวาส
13
เมือง ยีง่ อ ตากใบ
ปัตตานี
1
เมือง ยะรัง ยะหริ่ ง
ยะลา
8
เมือง กรงปี นัง ยะหา
สงขลา
16
เมือง จะนะ เทพา
สตูล
7
เมือง ควนโดน ละงู
รวม
56
15
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ขั้นที่ 5 กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละตําบล โดยแบ่งตามที่อาศัยอยูใ่ นเทศบาลและนอก
เขตเทศบาล ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างตามตารางที่ 5
ตารางที่ แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
จังหวัด

อําเภอ

เมือง
นราธิวาส

ยีง่ อ
ตากใบ
เมือง
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ปัตตานี

ยะรัง

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ยะหริ่ ง
เมือง
ยะลา

ยะหา
กรงปี นัง
เมือง

สงขลา

จะนะ
เทพา

ตําบล

เขต
เทศบาล

นอก
เทศบาล

รวม

บางนาค

1

-

1

โคกเคียน

-

0

0

ยีง่ อ

0

-

0

ลูโ บะบายะ

-

0

0

เจ๊ะเห

0

-

0

ไพรวัลย์

-

0

0

รู สะมีแล

18

-

18

สะบารัง

-

18

18

ยะรัง

18

-

18

เขาตูม

-

19

19

บางปู

18

-

18

ยามู

-

19

19

สะเตง

13

-

13

บุดี

-

13

13

ยะหา

13

-

13

บาโงยซีแน

-

13

13

บ้านนา

13

-

13

สะกอม

-

13

13

เขารู ปช้าง

45

-

45

พะวง

-

45

45

บ้านนา

45

-

45

สะกอม

-

43

43

เทพา

45

-

45
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จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
จังหวัด

อําเภอ

เมือง
สตูล

ควน
โดน
ละงู

ตําบล

เขต
เทศบาล

นอก
เทศบาล

รวม

ปากบาง

-

43

43

ฉลุง

9

-

9

บ้านควน

-

8

8

ควนโดน

9

-

9

ควนสตอ

-

8

8

กําแพง

8

-

8

เขาขาว

315

8
310

8
65

รวม

ขั้นที่ 6 เลือกกลุ่มตัวอย่างแต่ละตําบล และแต่ละช่วงอายุกบั กลุ่มตัวอย่างที่พร้อมที่จะให้ขอ้ มูลด้วย
วิธีการสุ่ มแบบอย่างง่าย การสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
45

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั

ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และข้อมูลส่ วนบุคคล
เป็ นลักษณะสํารวจรายการ (Checklist)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลสถานภาพบทบาทการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมในปั จจุบนั
เป็ นลักษณะสํารวจรายการ (Checklist) และแบบให้เลือกตอบเรี ยงลําดับ (Ranging)
ส่ วนที่ ข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมฯ
เป็ นลักษณะให้เลือกตอบเรี ยงลําดับ (Ranging)
ส่ วนที่ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ
เป็ นลักษณะคําถามปลายเปิ ดให้เสนอแนะเพิ่มเติม (Open Ended Question)

การสร้ างและพัฒ นาเครื่ องมือ
ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรี มุสลิมต่อการ
พัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างเครื่ องมือโดยมีข้นั ตอนการสร้างดังนี้
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รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
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. ศึกษาแนวทางการสร้างเครื่ องมือจากเอกสาร ตํารา และแนวความคิดจากงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
โดยกําหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อยให้ครอบคลุมเนื้ อหาสาระตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของ
การวิจยั
. ศึ กษาจากแผนพัฒนาสตรี ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ.
555 - 559) ครอบคลุม 5 ยุทธศาสตร์
3. สร้างแบบสอบถามฉบับร่ างให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา
4. นําแบบสอบถามไปให้ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหา
(Content Validity) โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของเนื้ อหา โดยการให้
คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญดังนี้
+ เมื่อข้อคําถามสอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื้อหา
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื้อหา
- เมื่อข้อคําถามไม่สอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื้อหา
5. คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ซึ่ งจากแบบสอบถามทั้งหมด
30 ข้อ ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พิจารณาแล้วให้ผา่ นทั้ง 30 ข้อ รายละเอียดดังภาคผนวก
6. นําแบบสอบถามที่ ผ่านการวิเคราะห์ หาความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหาแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั จํานวน 00 คน แล้วนําแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่ อมัน่
(Reliability) ได้ค่าเท่ากับ 0.87

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7. นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วมาตรวจแก้ไข ปรับปรุ งให้สมบูรณ์ แล้วนํามาเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นําหนังสื อจากสํานักงานส่ งเสริ มและสนับสนุ นวิชาการ 12 เพื่อขอความร่ วมมือไปยังชุมชนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
2. ดําเนิ นการโดยนําแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นไปขอความร่ วมมือจากตัวแทนชุมชนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
. ผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามที่ผูต้ อบแบบสอบถามตอบเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วคืน และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของคําตอบและนํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ และนําไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

5

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป เพื่อ
หาค่าความถี่ (Frequency) และร้ อยละ (Percentage) ของสถานภาพและบทบาทสตรี มุ สลิ มต่ อการพัฒ นา
สังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ นํามาแจกแจงในลักษณะของตาราง และสําหรับข้อที่ให้เลือกตอบแบบ
เรี ยงลําดับนําเสนอแบบความถี่และร้อยละเช่นกัน

ช่ วงที่ ศึกษากลยุทธ์ การพัฒ นาสตรีมุสลิมให้ มบี ทบาทต่ อการพัฒ นาสั งคมในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้
การเลือกพืน้ ทีใ่ นการวิจยั
เป็ นการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานส่ งเสริ มและสนับสนุนวิชาการ 12 โดย
คัดเลือกพื้นที่ดาํ เนินการ 5 จังหวัด

กลุ่มตัวอย่ างศึกษา

ตัวแทนศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ จํานวน 1 ท่คน
าน
รองประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 ท่คน
าน
5
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กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาท
สตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คํานึงถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสตรี และมีความพร้อมในการให้ขอ้ มูล มีดงั นี้
กลุ่มตัวแทนครอบครัว 5 จังหวัด
จํานวน 5 คน
กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 5 จังหวัด
จํานวน 5 คน
กลุ่มแกนนําสตรี 5 จังหวัด
จํานวน 50 คน
กลุ่มบุคลากรในท้องถิ่น ท้องที่ 5 จังหวัด จํานวน 5 คน
กลุ่มผูน้ าํ ศาสนา 5 จังหวัด
จํานวน 5 คน
รวม 150 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการประชุมเวทีแลกเปลี่ยน เพื่อร่ างกลยุทธ์การพัฒนาสตรี มุสลิมฯ โดย
เชิญผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั หมด 14 คน ดังนี้
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
จํานวน 3 ท่คน
าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จํานวน 1 ท่คน
าน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ นทร์
จํานวน 1 ท่คน
าน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
จํานวน 3 ท่คน
าน
ศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จํานวน 1 ท่าคน
น
มหาวิทยาลัยพายัพ
จํานวน 1 ท่คน
าน
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์สุขภาพจิตที่
จํานวน 1 ท่คน
าน

กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว

จํานวน 1 ท่าน

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
- แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)
- การประชุมเวทีแลกเปลียน

การจัดกระทําข้ อมูล
ผูว้ ิจยั จะทําการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนการ
ดังนี้
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- การตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลที่จะได้จากการจัดสนทนากลุ่ม เป็ นข้อมูลที่ผ่านการพูดคุยและทดสอบซํ้าหลาย
ครั้ง เพื่อ ที่ จะได้รับ ความถูก ต้อ งของข้อ มู ล มากที่ สุ ด ผูว้ ิจยั จะทําการตรวจสอบข้อ มูล ที่ ไ ด้มาด้วย โ ดยจะ
ตรวจสอบในด้านความครบถ้วนของข้อ มูล ความเป็ นจริ งของข้อ มูล และความตรงของข้อ มูล และความ
น่ าเชื่ อถื อ ของข้อ มูล (Valid and Reliable) ใช้วิธีก ารตรวจสอบข้อ มูล แบบสามเส้า (Triangulation) เดนซิ น
(Denzin. 1978 อ้างจาก สุ ภางค์ จันทวานิช, 547: 31)
- การตรวจสอบจากวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ นการกลับไปตรวจสอบข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูท้ ี่เกี่ยวข้องว่า ผูว้ ิจยั ตีความ
ถูกต้องหรื อไม่อย่างไร โดยผูว้ ิจยั จะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยการอ่าน
ข้อมูลที่รวบรวมได้ใ ห้ฟัง เพื่อเป็ นการตรวจสอบความเข้าใจระหว่างผูว้ ิจยั เองและผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ตรงกัน

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
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การวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis)
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ใช้วิธีก ารเก็บรวบรวมข้อมูล โ ดยการสนทนากลุ่ม
เป็ นหลัก และควบคู่กบั การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้วิธีวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้
- การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบอุปนัย (Analytic Induction)
ทําได้โ ดยการตีความและสร้างข้อสรุ ปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมาได้ใ นสนามวิจยั เมื่อ
ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ มูลมาก็นาํ มาวิเคราะห์ มองหาความหมาย ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง อาจจะเป็ นรู ปแบบซึ่ ง
เป็ นข้อสมมติฐานชัว่ คราวย่อยๆ หลายสมมุติฐาน ซึ่ งวิธีการหลักที่ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพของสุ ภางค์ จันทวานิ ช ( 547: 10) และจากนั้นจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน จนสามารถหาหลักฐานยืนยันได้ชดั เจนจากข้อสรุ ปย่อยๆ ไปสู่ ขอ้ สรุ ปใหญ่ไ ปเรื่ อยๆ โดยจําแนก
ข้อมูลตามความเหมาะสมของข้อมูล
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ผลการศึกษา

49

บทที่ 4

บทที่ 4

50

51
86
การวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ

51
ผลการศึกษา
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ คณะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการศึกษาวิจยั โดยใช้วิธีวิทยาการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Method) การศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิ งคุณภาพ โดยศึกษาในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของสํานักงาน
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นวิชาการ 12 มีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ ) เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรี มุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ) เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสตรี มุสลิมให้มีบทบาทต่อ
การพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้และ 3) เพื่อนํากลยุทธ์และวิธีการพัฒนาสตรี มุสลิมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดนโยบายในการแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อไป
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า

4. การวิจยั เชิงปริมาณ
นําเสนอข้อมูลเชิงปริ มาณในลักษณะข้อมูลแบบสํารวจรายการ และแบบเลือกตอบได้มากกว่า ข้อ
โดยให้เรี ยงลําดับตั้งแต่ -5 ลําดับ และรายงานในรู ปตารางแสดงค่าความถี่และร้อยละ
!

4. . ข้ อมูลทัว่ ไปส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที่ แสดงข้อมูลจังหวัด
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

รวม
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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ร้ อยละ

0
0
78
67
50
65

9.
7.6
.5
4 .7
8.0
00.0
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. จังหวัด
นราธิวาส
ปั ตตานี
ยะลา
สงขลา
สตูล

จํานวน

51

แผนภูมิที่ แสดงกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามจังหวัด

จากแผนภูมิที่ แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มาจากจังหวัด
สงขลา จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 4 .7 จังหวัดนราธิ วาส จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 .2 จังหวัด
ปัตตานีจาํ นวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 . จังหวัดยะลา จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 12. และจังหวัดสตูล
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ

52

ตารางที่ แสดงข้อมูลเพศ
. เพศ
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ชาย

45

7.

หญิง

580

9 .8

65

00.0

รวม
!

แผนภูมิที่ แสดงกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ

จากแผนภูมิที่ แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง จํานวน
2. เพศชาย จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .2
55

คน คิดเป็ นร้อยละ

ตารางที่ แสดงข้อมูลอายุ
3. อายุ
3- 7 ปี

95

5.

8- 5 ปี

99

47.8

6-60 ปี

5

34.4

6 ปี ขึ้นไป

6

.6

65

00.0

รวม
!

แผนภูมิที่ 3 แสดงกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
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!

ตารางที่ แสดงข้อมูลศาสนา
4. ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
รวม

606
9
65

!
!
56

97.0
3.0
00.0
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จากแผนภู มิ ที่ 3 แสดงข้อมู ลส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่าง อายุส่ ว นใหญ่ มี อ ายุระหว่าง 8- 5 ปี
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ . ช่วงอายุ 6-60 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.4 ช่วงอายุ 3- 7 ปี
จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 5. ตามลําดับ และช่ วงอายุ 6 ปี ขึ้นไป มีจาํ นวนน้อยที่สุด 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.

แผนภูมิที่ 4 แสดงกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามศาสนา

จากแผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดนับถือศาสนา
อิสลาม จํานวน คิดเป็ นร้อยละ . และศาสนาพุทธ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ .
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสภานภาพ
5. สถานภาพ
โสด
สมรส

358

57.3

30

36.8
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หม้าย

3.5

หย่า
รวม
!

แผนภูมิที่ 5 แสดงกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพ

57

5

.4

65

00.0

จากแผนภู มิ ที่ 5 แสดงข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่าง ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพโสดมากที่ สุ ด
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . สมรส จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.8 หม้าย จํานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ . และการหย่าร้างมีนอ้ ยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลระดับการศึกษา
6. ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ตํ่ากว่า ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประถมศึกษาปี ที่ 4 หรื อ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาตอนปี ที่ 6 / ปวช.
ปวส./ อนุปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ
รวม

0
7
78
75
67
55
65
3
7
65

แผนภูมิที่ 6 แสดงกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา

3.
.7
.48
6.7
8.8
6.4
4.96
.7
00.0
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56
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จากแผนภูมิที่ 6 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่แล้วจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปี ที่ 6/ปวช. จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.7 ปริ ญญาตรี จํานวน 65 คิดเป็ นร้อย
ละ 6.4 ประถมศึกษาปี ที่ 4 หรื อ 6 จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ .48 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 75 คน คิด
เป็ นร้อยละ ปวส./อนุ ปริ ญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.8 สู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 3 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.96 ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 3. ตํ่ากว่าประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 7 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ .7 และระดับ การศึ ก ษาอื่ น ๆ น้อ ยที่ สุ ด จํานวน 7 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ .7 สําหรั บ ระดับ
การศึกษาอื่น ๆ คือ ได้รับการศึกษาด้านศาสนาอย่างเดี ยว เช่ น ตาดี กา มุตาวัซซี เตาะห์ อิบตีดาอียะห์ และ
ซานาวียะห์
ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลอาชีพ
7. อาชีพ
65
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
0.4
เกษตรกรรม
65
0.4
รับจ้าง
5
0
ค้าขาย
8
3.
รับราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ
50
8
รัฐวิสาหกิจ
45
7.
บริ ษทั เอกชน/พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
76
.6
นักเรี ยน/นักศึกษา
40
6.4
ข้าราชการท้องถิ่น/ลูกจ้าง/พนักงานท้องถิ่น
75
อื่นๆ
0.3
รวม
65
00.0
แผนภูมิที่ 7 แสดงกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ
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จากแผนภูมิที่ 7 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีอาชี พรับจ้าง จํานวน 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 0 ค้าขายจํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 3. บริ ษทั เอกชน/พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน จํานวน
76 คน คิดเป็ นร้อยละ . 6 ข้าราชการท้องถิ่น/ลูกจ้าง/พนักงานท้องถิ่น จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ
ไม่ได้ประกอบอาชี พ จํานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.4 เกษตรกรรม จํานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 .
รับราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 รัฐวิสาหกิจ จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 7. นักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.4 และอาชี พอื่น ๆ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
0.3
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลรายได้
8. รายได้
ตํ่ากว่า 5,00 บาท
56
5.0
5,00 – 0,000 บาท
7
7.4
0,00 – 5,000 บาท

9

0.6

5,00 – 0,000 บาท

50

8.0

0,00 – 5,000 บาท

34

5.4

5,00 – 30,000 บาท

8

.9

30,00 – 35,000 บาท

6

.6

สู งกว่า 35,000 บาท

แผนภูมิที่ 8 แสดงกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้

60

8.

65

00.0

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวม

5

57

จากแผนภูมิที่ 8 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด คือ
รายได้ 5,00 – 0,000 บาท จํานวน 1 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 . รายได้ต่าํ กว่า 5,00 บาท จํานวน 56 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.0 รายได้ 0,00 – 5,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 รายได้สูงกว่า 35,000
บาท จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 8. และรายได้ 30,00 – 35,000 บาท มีนอ้ ยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ .6
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลที่อยูอ่ าศัย
9. ทีอ่ ยู่อาศัย
บ้านเดี่ยว

47

บ้านไม้ยกพื้น

7.8

ตึกแถว

46

7.4

บ้านแฝด

33

5.3

ทาวเฮาส์

8

.3

รวม
58

68.3

65

00.0

แผนภูมิที่ 9 แสดงกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามที่อยูอ่ าศัย

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากแผนภูมิที่ 9 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง สําหรับที่อยูอ่ าศัยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยู่
บ้านเดี่ ยว จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ . บ้านไม้ยกพื้น จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8 ตึกแถว
จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.4 บ้านแฝด จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 และพักอาศัยทาวเฮาส์นอ้ ยที่สุด
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 1.
6

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลความต้องการขอรับความช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐ
. ความต้ องการขอรับความช่ วยเหลือทางสั งคมจากรัฐ
ไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือ/ดูแลตนเองและครอบครัวได้
04
) กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
39
) เงินกูย้ มื ประกอบอาชีพ/ฝึ กอาชีพ

8.
8.6

38

8.5

7

9.9

64

5.0

35

0.5

8

9.9

7) เงินสงเคราะห์ผปู ้ ่ วยเอดส์

57

4.4

8) กองทุนหมู่บา้ น

95

5.

65

00.0

3) ที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูม้ ีรายได้นอ้ ย/บ้านเอื้ออาทร/สถาน
สงเคราะห์
4) การสงเคราะห์ผพู ้ น้ โทษ/ราชทัณฑ์/คุมประพฤติ/ศาล
เยาวชนและครอบครัว
5) เงินสงเคราะห์ครอบครัวผูม้ ีรายได้นอ้ ย/ผูไ้ ร้ที่พ่ ึง
6) การสงเคราะห์บุตร( บาท)/สงเคราะห์เด็ก

รวม

แผนภูมิที่ 0 แสดงกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความต้องการขอรับความช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐ

6

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากแผนภูมิที่ 0 แสดงข้อมูลส่ วนบุคคลตามกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการขอรับความช่วยเหลือทาง
สังคมจากรัฐมากที่สุด คือ กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.6 เงินกูย้ ืมประกอบ
อาชี พ/ฝึ กอาชี พ จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.5 กองทุนหมู่บา้ น จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.
และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผูม้ ีรายได้นอ้ ย/ผูไ้ ร้ที่พ่ ึง จํานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ตามลําดับ

59

4. . สถานภาพบทบาทการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสั งคม
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการเป็ นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคม
ข้ อมูลสถานภาพ

จํานวน

ร้ อยละ

. ท่ านเป็ นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคม หรื อกิจกรรมทาง
สั งคมใดหรื อไม่
เป็ นสมาชิก
ไม่เป็ นสมาชิก
รวม

5
50
65

8.4
8 .6
00.0

แผนภูมิที่ แสดงข้อมูลสถานภาพบทบาทการเป็ นสมาชิกกลุ่ม

60
รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากแผนภูมิที่ แสดงข้อมูลการเป็ นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคม หรื อกิจกรรมทางสังคม โดยส่ วน
ใหญ่แล้วไม่เป็ นสมาชิก จํานวน 5 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 .6 และเป็ นสมาชิก จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
8.4
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลปัจจุบนั สตรี มุสลิมในพื้นที่ เป็ นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม
. ปัจจุบันสตรีมุสลิมในพืน้ ที่ เป็ นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/
สมาคมหรื อกิจกรรมทางสั งคมใดบ้ าง
ส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิก
ไม่เป็ นสมาชิก
30
ไม่ทราบ/ไม่มีขอ้ มูล
94
รวม
65
!
63

7.8
5.
3 .0
00.0

แผนภูมิที่ แสดงข้อมูลสถานภาพบทบาทการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม

จากแผนภู มิที่ แสดงข้อมู ลปั จจุ บ ัน สตรี มุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ เป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม /ชมรม/สมาคมหรื อ
กิจกรรมทางสังคมใดบ้าง โดยส่ วนใหญ่แล้วไม่เป็ นสมาชิก จํานวน 3 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 . เป็ นสมาชิก
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8 และไม่ทราบ/ไม่มีขอ้ มูล จํานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 3 .0
!

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลปั จจุบนั สตรี มุสลิมในพื้นที่ มีปัญหา-อุปสรรค ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม
61

36
7
7
65

แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลสถานภาพบทบาทการมีปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่

64

5.
7.5
0.3
00.0

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ปัจจุบันสตรีมุสลิมในพืน้ ที่ มีปัญหา-อุปสรรค ในการ
ดําเนินกิจกรรมทางสั งคมหรื อไม่ อย่ างไร
มีปัญหา
ไม่มีปัญหา
ไม่ทราบ/ไม่มีขอ้ มูล
รวม

จากแผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลปั จจุบนั สตรี มุสลิมในพื้นที่ มีปัญหา-อุปสรรค ในการดําเนิ นกิจกรรม
ทางสั งคมหรื อ ไม่ อย่างไร โดยส่ วนใหญ่ แ ล้ว มี ปั ญ หา จํานวน 3 6 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 5 . ไม่ มี ปั ญ หา
จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.5 และไม่ทราบ/ไม่มีขอ้ มูล จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลปัญหาใดในพื้นที่ของท่านที่ควรให้ความสําคัญ
4. ปัญหาใดในพืน้ ทีข่ องท่ านทีค่ วรให้ ความสํ าคัญหรื อ
ได้ รับการแก้ไขอย่ างเร่ งด่ วน
5
. ปัญหาด้านการศึกษา/โอกาสทางการศึกษา
. ปัญหาการไม่มีอาชีพ/รายได้ไม่เพียงพอ/
35
การเคลื่อนย้ายไปทํางานนอกพื้นที่
3. ปัญหาการแต่งงานเร็ ว มีลูกเร็ ว/การเลี้ยงดูบุตร/
การอบรมสัง่ สอน/ไม่เชื่อฟัง
4. ปัญหาการอยูร่ ่ วมกันในสังคมพหุวฒั นธรรม
09
5. ปัญหาความรุ นแรงในครอบครัว/เด็ก/สตรี /
08
ปัญหาการหย่าร้าง
62

4. 8
.53
9.58
7.43
7. 8

แผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลสถานภาพบทบาทการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากแผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลปั ญหาใดในพื้นที่ของท่านที่ควรให้ความสําคัญหรื อได้รับการแก้ไข
อย่างเร่ งด่วน ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาที่ควรแก้ไขเร่ งด่วนมากที่สุด คือ ( ) ปั ญหาด้านการศึกษา/โอกาส
ทางการศึ ก ษา จํานวน 5 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4. 8 ( ) ปั ญ หาการไม่ มี อ าชี พ /รายได้ไ ม่ เพี ย งพอ/ การ
เคลื่อนย้ายไปทํางานนอกพื้นที่ จํานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ .53 (3) ปั ญหาการแต่งงานเร็ ว มีลูกเร็ ว/การ
เลี้ยงดูบุตร/การอบรมสั่งสอน/ไม่เชื่ อฟั ง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 9.58 (4) ปั ญหาการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุ วฒั นธรรม จํานวน 09 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.43 และ (5) ปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว/เด็ก/
สตรี /ปัญหาการหย่าร้าง จํานวน 08 คน คิดเป็ นร้อยละ 7. 8 ตามลําดับ
65

ตารางที่ 0 แสดงข้อมูลกลุ่มสตรี มุสลิมในพื้นที่
5. กลุ่มสตรีมุสลิมในพืน้ ทีค่ วรมีบทบาทอย่ างไร ในการ
แก้ ไขและป้ องกันปัญหาทีท่ ่ านคิดว่ าสําคัญ
. รณรงค์ให้ครอบครัวให้ความสําคัญกับการเลี้ยง
ดูบุตร ให้ความรักความอบอุ่น
. ส่ งเสริ มบทบาททางสังคม และบทบาทการเป็ น
ผูน้ าํ ในกลุ่มสตรี มุสลิม
3. สตรี ควรมีงานทํา หาเลี้ยงครอบครัวได้
4. ควรมีการศึกษา (อย่างน้อย ม.6 เพื่อจะได้หางาน
ทํามากขึ้น และอบรมสัง่ สอนบุตรได้ดี)
5. สตรี ควรทําหน้าที่ในการดูแลครอบครัว ทําหน้าที่
ของภรรยาและแม่ของลูกให้ดีก่อน

74
6

7.8
8.60

3

8. 5
7.89

0

7.54

!

แผนภูมิที่ 5 แสดงข้อมูลสถานภาพบทบาทการแก้ไขและป้องกันปัญหา
63
รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

66

จากแผนภู มิ ที่ 5 แสดงข้อ มู ล กลุ่ ม สตรี มุ ส ลิ ม ในพื้ น ที่ ค วรมี บ ทบาทอย่างไร ในการแก้ไ ขและ
ป้องกันปั ญหาที่ท่านคิดว่าสําคัญ ผลการศึกษาพบว่า บทบาทที่สาํ คัญมากที่สุด คือ ( ) รณรงค์ให้ครอบครัว
ให้ความสําคัญกับการเลี้ยงดูบุตร ให้ความรักความอบอุ่น จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8 ( ) ส่ งเสริ ม
บทบาททางสังคม และบทบาทการเป็ นผูน้ าํ ในกลุ่มสตรี มุสลิม จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.60 (3) สตรี
ควรมีงานทํา หาเลี้ยงครอบครัวได้ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 8. 5 (4) ควรมีการศึกษา (อย่างน้อย ม.6
เพื่อจะได้หางานทํามากขึ้น และอบรมสั่งสอนบุตรได้ดี) จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 7.89 และ (5) สตรี
ควรทําหน้าที่ในการดูแลครอบครัว ทําหน้าที่ของภรรยาและแม่ของลูกให้ดีก่อน จํานวน 0 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 7.54 ตามลําดับ
4. .3 การส่ งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่ อการพัฒ นาสั งคม
ตารางที่ แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคม
. สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมทาง
สั งคม หรื อไม่
48
ควรมีส่วนร่ วม
ไม่ควรมีส่วนร่ วม
44
รวม
65
64

77.0
3.0
00.0

!

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
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แผนภูมิที่ 6 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการมีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม

จากแผนภูมิที่ 6 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคม ร้อยละ สตรี
มุสลิมควรมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นกิจกรรมทางสังคม ในขณะที่ ร้อยละ 3 มีความคิดเห็นว่า ไม่ควรมีส่วน
ร่ วมในการดําเนินกิจกรมในสังคม
67

ตารางที่ แสดงข้อมูลสตรี มุสลิมควรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม
. สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสั งคม เพื่อ
เป้ าหมายเสริมสร้ างการพัฒ นาสั งคมในเรื่ องใด
. พัฒนาการศึกษา/ภาษา/โอกาสทางการศึกษา
สายสามัญ
5
. อัตลักษณ์พ้นื ถิ่น/ศาสนา/ศิลปะ/วัฒนธรรม/
วิถีชุมชน
39
3. สังคมแห่ งความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบตั ิ/
แบ่งชนชาติ
4. เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้/เปิ ดโอกาสให้สตรี
พัฒนาสตรี ให้เป็ นผูน้ าํ /แบบอย่าง
09
5. ความเอื้ออาทร/ช่วยเหลือเกื้อกูล/พึ่งพาอาศัยกัน/
มุ่งสู่ สงั คมที่อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
05

4. 3
.6
9.35
7.39
6.87

แผนภูมิที่ 7 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อเป้าหมายเสริ มสร้างการพัฒนาสังคม
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จากแผนภู มิ ที่ 7 แสดงข้อ มู ล สตรี มุ ส ลิ ม ควรมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม เพื่ อ เป้ า หมาย
เสริ มสร้ างการพัฒ นาสังคมในเรื่ องใด ผลการศึ กษาพบว่า เป้ าหมายในการพัฒนาสังคมมากที่ สุด คื อ ( )
พัฒนาการศึกษา/ภาษา/โอกาสทางศึกษาสายสามัญ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 4. 3 ( ) อัตลักษณ์ พ้ืน
ถิ่น/ศาสนา/ศิลปะ/วัฒนธรรม/วิถีชุมชน จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ . 6 (3) สังคมแห่ งความยุติธรรม/
ไม่เลือกปฏิบตั ิ/แบ่งชนชาติ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 9.35 (4) เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้/เปิ ดโอกาสให้
สตรี พ ัฒ นาสตรี ใ ห้ เป็ นผูน้ ํา /แบบอย่าง จํานวน 09 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7.39 และ (5) ความเอื้ อ อาทร/
ช่วยเหลือเกื้อกูล/พึ่งพาอาศัยกัน/มุ่งสู่ สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จํานวน 05 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.87
ตามลําดับ

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลสตรี มุสลิมควรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม!
3. สตรี มุสลิมควรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมด้านใด
. ด้านสังคม
. ด้านการเมืองการปกครอง
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ความมัน่ คงในชีวิต

89
6
47
9

30. 0
5.70
3.50
0.60

!

แผนภูมิที่ 8 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม
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จากแผนภูมิที่ 8 แสดงข้อมูล สตรี มุสลิมควรมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมด้านใด ผลการศึกษา
พบว่า ควรมีส่วนร่ วมใจกิจกรรมมากที่สุด คือ ( ) ด้านสังคม จํานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 30. 0 ( ) ด้าน
การเมืองการปกครอง จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.70 (3) ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.50 และ (4) ด้านความมัน่ คงในชีวิต จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.60 ตามลําดับ
!
!
!
!
!
!
!
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลสตรี มุสลิม ควรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสตรี !
4. สตรีมุสลิม ควรมีส่วนร่ วมในการพัฒ นาสตรี การพัฒ นา
สั งคมหรื อการมีส่วนร่ วมทางสั งคมในประเด็นใด
. การเสริ มสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย
. การพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้า
ร่ วมทางการเมือง การบริ หารและการตัดสิ นใจใน
ชีวิต
3. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมของสตรี
4. การพัฒนาสุ ขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริ มสร้าง
ความมัน่ คงในชีวิต
5. การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและ
องค์กรสตรี ทุกระดับ

43

.94

34

.50
9.36

3

8.

3

8.08

แผนภูมิที่ 9 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการมีส่วนร่ วมทางสังคม
67
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ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากแผนภูมิที่ 9 แสดงข้อมูล สตรี มุสลิมควรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสตรี การพัฒนาสังคมหรื อการ
มีส่วนร่ วมทางสังคมในประเด็นใด ผลการศึกษาพบว่า 5 อันดับที่ควรพัฒนามากที่สุด คือ ( ) การเสริ มสร้าง
เจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ .94 ( ) การ
พัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่ วมทางการเมือง การบริ หารและการตัดสิ นใจในชีวิต จํานวน
34 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ .50 (3) การพัฒ นาศัก ยภาพและเพิ่ ม โอกาสทางเศรษฐกิ จ และสั งคมของสตรี
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 9.36 (4) การพัฒนาสุ ขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริ มสร้างความมัน่ คงในชีวิต

จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 8. และ (5) การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรี ทุก
ระดับ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.08 ตามลําดับ
!

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการเสริ มสร้างทัศนคติและการยอมรับด้านความเสมอ!
5. การเสริมสร้ างทัศนคติและการยอมรับด้ านความเสมอ
ภาคระหว่ างหญิงชายมุสลิมข้ อใด มีผลต่ อการส่ งเสริม
บทบาทสตรีมุสลิมต่ อการพัฒ นาสั งคมมากทีส่ ุ ด
. พัฒนาองค์ความรู ้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่ อ
ต่างๆ และการกําหนดมาตรฐานในการเผยแพร่
สื่ อสารสาธารณะต่อบทบาทที่เหมาะสม ทั้งของ
บุรุษและสตรี มุสลิม
. ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย มาตรการการคุม้ ครองสิ ทธิความเป็ น
มนุษย์
3. สํารวจทัศนคติของคนในสังคมต่อบทบาทที่
เหมาะสมของบุรุษและสตรี มุสลิม ศึกษาวิจยั สร้าง
องค์ความรู ้เกี่ยวกับการปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนา
แนวทางการรณรงค์ เพือ่ ปรับกระบวนทัศน์และ
ทัศนคติ
4. ส่ งเสริ มและจัดให้การศึกษา เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่
ดี ต่อสตรี มุสลิม แก่เด็ก เยาวชน ผูห้ ญิงและผูช้ าย
มุสลิมทุกระดับและทุกกลุ่มอายุ ทั้งสายสามัญและ
โรงเรี ยนสอนศาสนา การให้ ข ้อ มู ล และการ
สื่ อสารสาธารณะ
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!
!
!
!
!
!
!
7

7

7.36

56

4.88

53

4.44

46

3.3

แผนภูมิที่ 0 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการเสริ มสร้างทัศนคติ

!
!
!
!
!
!
!
!
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จากแผนภูมิที่ 0 แสดงข้อมูล การเสริ มสร้างทัศนคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายมุสลิมข้อใด มีผลต่อการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่า
4 อันดับที่มีผลมากที่สุด คือ ( ) พัฒนาองค์ความรู ้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่ อต่างๆ และการกําหนดมาตรฐาน
ในการเผยแพร่ สื่ อสารสาธารณะต่อบทบาทที่เหมาะสมทั้งของบุรุษและสตรี มุสลิม จํานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.36 ( ) ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการการคุม้ ครองสิ ทธิ ความ
เป็ นมนุ ษย์ จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.88 (3) สํารวจทัศนคติของคนในสังคมต่อบทบาทที่เหมาะสม
ของบุรุษและสตรี มุสลิม ศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับการปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนาแนวทางการรณรงค์
เพื่ อปรั บ กระบวนทัศ น์ และทัศนคติ จํานวน 53 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.44 และ (4) ส่ ง เสริ ม และจัด ให้
การศึกษา เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อสตรี มุสลิม แก่เด็ก เยาวชน ผูห้ ญิงและผูช้ ายมุสลิมทุกระดับและทุกกลุ่ม
อายุ ทั้งสายสามัญและโรงเรี ยนสอนศาสนา การให้ขอ้ มูล และการสื่ อสารสาธารณะ จํานวน 46 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.3 ตามลําดับ

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ!
6. การพัฒ นาศักยภาพและเพิม่ โอกาสทางเศรษฐกิจและ
สั งคมของสตรีมุสลิมข้ อใด มีผลต่ อการส่ งเสริมบทบาท
สตรีมุสลิมต่ อการพัฒ นาสั งคมมากทีส่ ุ ด
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. การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิมผ่าน
ระบบการพัฒนาทักษะ และระบบการศึกษาที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ
. พัฒนากลไกและปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
เพื่อเอื้อให้สตรี มุสลิมมีโอกาสเข้าร่ วม และรับ
ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
3. ส่ งเสริ มให้สตรี มุสลิมได้เข้าถึงและพัฒนาความรู ้
ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันและ
สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพ
4. สนับสนุนและจัดการศึกษาวิจยั และสร้างองค์
ความรู ้ เพื่อพัฒนาด้านการเพิ่มโอกาสและศักยภาพ
ของสตรี มุสลิมทางเศรษฐกิจและสังคม และการ
นําความรู ้มาใช้ประโยชน์
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6. 8

57

5.

56

4.88

48

3.7

แผนภูมิที่ แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
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จากแผนภูมิที่ แสดงข้อมูล การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
มุสลิมข้อใด มีผลต่อการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่า 4 อันดับ
ที่มีผลมากที่สุด คือ ( ) การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิมผ่านระบบการพัฒนาทักษะ และระบบ
การศึ กษาที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ จํานวน 64 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6. 8 ( ) พัฒ นากลไกและ
ปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเอื้อให้สตรี มุสลิมมีโอกาสเข้าร่ วม และรับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องและเหมาะสม จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 5. (3)
ส่ งเสริ มให้สตรี มุส ลิ มได้เข้าถึ งและพัฒ นาความรู ้ ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ อให้รู้เท่ าทัน และสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒ นาศัก ยภาพจํานวน 56 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.88 และ (4) สนับ สนุ น และจัดการ
ศึกษาวิจยั และสร้างองค์ความรู ้ เพื่อพัฒนาด้านการเพิ่มโอกาสและศักยภาพของสตรี มุสลิมทางเศรษฐกิจและ
สังคม และการนําความรู ้มาใช้ประโยชน์ จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลการพัฒนาสุ ขภาวะ คุณภาพชีวิต!
7. การพัฒ นาสุ ข ภาวะ คุณภาพชี วิต และเสริ ม สร้ างความ
มั่นคงในชีวติ
6
5.7
. รณรงค์ พัฒนากลไกทั้งภาครัฐและภาคประชา
สั ง คม รวมทั้ งการปรั บ ปรุ งกฎหมายเพื่ อ
คุม้ ครอง บังคับใช้อนั จะนําไปสู่ การลดความ
รุ นแรงต่อสตรี มุสลิ ม ทั้งในระดับครอบครัว
ชุมชน และสังคม
59
5.36
. เสริ ม สร้ างความรู ้ แ ละปรั บ ทัศ นคติ ด้านสุ ข
ภาวะผ่านสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา
ทั้ง ในระบบและนอกระบบโรงเรี ย น การ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย
55
4.8
3. ส่ งเสริ มและจัด การศึ ก ษาวิ จ ั ย สร้ า งองค์
ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพของสตรี มุสลิม การลด
ความรุ น แรง การพิ ท ัก ษ์สิ ท ธิ ข องเด็ ก หญิ ง
และสตรี มุสลิมที่ถูกคุกคามทุกรู ปแบบ
5
4.
4. ให้ ค วามรู ้ แ ก่ ค นมุ ส ลิ ม เด็ ก หญิ ง สตรี แ ละ
บุรุษ รวมถึงผูน้ าํ ชุมชนเกี่ยวกับประเด็นด้าน
สุ ขภาพ ความเข้าใจเรื่ องเพศศึกษา รวมถึงการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคที่ ไม่ ติดต่อและ
โรคที่ติดต่อ เช่ น โรคเอดส์ โรคอื่นๆ จากการ
มีเพศสัมพันธ์ และการท้องก่อนวัยอันควร
เป็ นต้น

แผนภูมิที่ แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสุ ขภาวะ คุณภาพชีวิต
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จากแผนภูมิที่ แสดงข้อมูล การพัฒนาสุ ขภาวะ คุณภาพชี วิต และเสริ มสร้างความมัน่ คงในชี วิต
ผลการศึ กษาพบว่า 4 อัน ดับที่ มีผลมากที่ สุด คื อ ( ) รณรงค์ พัฒนากลไกทั้งภาครั ฐและภาคประชาสังคม
รวมทั้งการปรับปรุ งกฎหมาย เพื่อคุม้ ครองบังคับใช้อนั จะนําไปสู่ การลดความรุ นแรงต่อสตรี มุสลิม ทั้งใน
ระดับครอบครั ว ชุ มชน และสังคม จํานวน 6 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.7 ( ) เสริ มสร้ างความรู ้ และปรั บ
ทัศนคติดา้ นสุ ขภาวะผ่านสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรี ยน การเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.36 (3) ส่ งเสริ มและจัดการศึกษาวิจยั
สร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพของสตรี มุสลิม การลดความรุ นแรง การพิทกั ษ์สิทธิ ของเด็กหญิงและสตรี
มุสลิมที่ถูกคุกคามทุกรู ปแบบ จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 และ (4) ให้ความรู ้แก่คนมุสลิม เด็กหญิง
สตรี และบุรุษ รวมถึงผูน้ าํ ชุมชนเกี่ยวกับประเด็นด้านสุ ขภาพ ความเข้าใจเรื่ องเพศศึกษา รวมถึงการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาโรคที่ไม่ติดต่อและโรคที่ติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคอื่นๆ จากการมีเพศสัมพันธ์ และการท้อง
ก่อนวัยอันควร เป็ นต้น จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 4. ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลการพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิมเพื่อเพิ่มโอกาส!
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แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาศักยภาพสตรี
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8. การพัฒ นาศั กยภาพสตรี มุสลิมเพื่ อเพิ่มโอกาสในการเข้ า
ร่ วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสิ นใจในระดับต่ างๆ
. แสวงหาแนวร่ วมทั้งจากภาคการเมือง การบริ หาร
และสื่ อมวลชน ในการสนับสนุ นสตรี มุสลิ มที่ มี
ศักยภาพให้เข้าสู่ ตาํ แหน่งทางการเมือง
. แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ยงั เป็ นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาการเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางการเมือง และ
การบริ หารของสตรี มุสลิม
3. สร้ า งความตระหนั ก แก่ สั ง คมมุ ส ลิ ม ในการให้
โอกาส และเลือกสตรี มุสลิมที่มีความสามารถเข้า
เป็ นผู ้นํ า ทางการเมื อ ง การบริ หาร และการ
ตัดสิ นใจในระดับต่างๆ
4. ปลูกฝังค่านิยม จริ ยธรรม อุดมการณ์ ด้านจิตอาสา
และจิตสาธารณะแก่สตรี มุสลิมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อเตรี ยมพร้อมสําหรับการเข้าสู่ การเป็ นผูน้ าํ
5. เสริ มสร้างความเข้าใจเรื่ องการปกครองในระบบ
ประชาธิ ปไตย สร้างความพร้อมแก่สตรี มุสลิมใน
การแข่งขัน เพื่อดํารงตําแหน่ งทางการเมื อง การ
บริ หาร พัฒนา และเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมือง

จากแผนภูมิที่ 3 แสดงการพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่ วมทางการเมือง
การบริ หารและการตัดสิ นใจในระดับต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า 5 อันดับที่มีผลมากที่สุด คือ ( ) แสวงหาแนว
ร่ วมทั้งจากภาคการเมื อง การบริ ห าร และสื่ อ มวลชน ในการสนับ สนุ น สตรี มุส ลิ มที่ มีศกั ยภาพให้เข้าสู่
ตําแหน่ งทางการเมื อง จํานวน 3 คน คิด เป็ นร้ อยละ . 5 ( ) แก้ไขกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ ยงั เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาการเข้าสู่ ตาํ แหน่ งทางการเมือง และการบริ หารของสตรี มุสลิม จํานวน 8 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 0.54 (3) สร้ า งความตระหนั ก แก่ สั ง คมมุ ส ลิ ม ในการให้ โ อกาสและเลื อ กสตรี มุ ส ลิ ม ที่ มี
ความสามารถเข้าเป็ นผูน้ าํ ทางการเมือง การบริ หาร และการตัดสิ นใจในระดับต่างๆ จํานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 9.68 (4) ปลู กฝั งค่านิ ยม จริ ยธรรม อุดมการณ์ ด้านจิ ตอาสา และจิ ตสาธารณะแก่ สตรี มุสลิ มทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรี ยมพร้อมสําหรับการเข้าสู่ การเป็ นผูน้ าํ จํานวน 3 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9.65 และ (5)
เสริ ม สร้ างความเข้าใจเรื่ องการปกครองในระบบประชาธิ ป ไตย สร้ างความพร้ อ มแก่ ส ตรี มุ สลิ ม ในการ
แข่งขัน เพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง การบริ หาร พัฒนา และเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมือง จํานวน 9 คน
คิดเป็ นร้อยละ 8.98 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลการเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไก!
9. การเสริมสร้ างและพัฒ นาศักยภาพกลไกและองค์ กรสตรี
74

มุ สลิม ทุ กระดั บ ข้ อใด มี ผ ลต่ อการส่ งเสริ ม บทบาทสตรี
มุสลิมต่ อการพัฒ นาสั งคมมากทีส่ ุ ด

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

. จัดสรรทรั พ ยากรที่ เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการ
ดําเนิ นงานขององค์กรและกลไกสตรี มุสลิมระดับ
ต่ า งๆ ซึ่ งจะนํ า ไปสู่ ก ารพัฒ นากลไกที่ มี ค วาม
เข้มแข็งในอนาคต
. ส่ งเสริ มและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร และ
กลไกสตรี มุสลิมระดับต่างๆ
3. พัฒนาบุคคลกรที่ปฏิบตั ิงานในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาสตรี มุสลิมให้มีความรู ้ความสามารถในการ
ดําเนินงาน
4. ศึ กษาวิจยั สร้ างองค์ความรู ้ บทบาทขององค์ก ร
และกลไกสตรี มุ ส ลิ ม เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารพัฒ นา
ส่ งเสริ มสตรี มุสลิม
5. วางแนวทางการพัฒนาเครื อข่ายขององค์กร และ
กลไกการพัฒ นาสตรี มุ ส ลิ ม ให้ ส ามารถทํางาน
ร่ วมกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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แผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการการเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไก

ตารางที่ 30 แสดงข้อมูลการกําหนดกลยุทธ์การส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคม
0. ท่ านคิดว่ าประเด็นใดมีความสํ าคัญมากทีส่ ุ ดในการ
กําหนดกลยุทธ์ การส่ งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่ อการ
พัฒ นาสั งคม
. การสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรี มุสลิมฯ
. การเสริ มสร้างเครื อข่ายการทํางานของสตรี มุสลิม
3. การพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิม
4. การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรี
มุสลิม
5. การส่ งเสริ ม/พัฒนาระบบการดําเนินงาน
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จากแผนภูมิที่ 4 แสดงการเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรี มุสลิมทุกระดับข้อ
ใด มีผลต่อการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่า 5 อันดับที่มีผล
มากที่สุด คือ ( ) จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนิ นงานขององค์กรและกลไกสตรี มุสลิม
ระดับต่างๆ ซึ่ งจะนําไปสู่ การพัฒนากลไกที่มีความเข้มแข็งในอนาคต จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.86
( ) ส่ งเสริ มและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร และกลไกสตรี มุสลิมระดับต่างๆ จํานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 0.45 (3) พัฒ นาบุ ค คลกรที่ ป ฏิ บ ั ติ ง านในการขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาสตรี มุ ส ลิ ม ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถในการดําเนิ น งาน จํา นวน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0. (4) ศึ ก ษาวิ จ ัย สร้ างองค์ค วามรู ้
บทบาทขององค์กรและกลไกสตรี มุสลิม เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาส่ งเสริ มสตรี มุสลิม จํานวน คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 9.5 และ (5) วางแนวทางการพัฒ นาเครื อ ข่ ายขององค์ก ร และกลไกการพัฒ นาสตรี มุ ส ลิ ม ให้
สามารถทํางานร่ วมกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.94 ตามลําดับ

แผนภูมิที่ 5 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการการกําหนดกลยุทธ์

76
รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
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จากแผนภูมิที่ 5 แสดงประเด็นใดมีความสําคัญมากที่สุดในการกําหนดกลยุทธ์การส่ งเสริ มบทบาท
สตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคม ผลการศึกษาพบว่า 5 อันดับที่มีผลมากที่สุด คือ ( ) การสร้างการยอมรับทาง
สังคมของสตรี มุสลิมฯ จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ .98 ( ) การเสริ มสร้างเครื อข่ายการทํางานของสตรี
มุสลิม จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.80 (3) การพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิม จํานวน 4คน คิดเป็ นร้อย
ละ 9.87 (4) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรี มุสลิม จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 9.33 และ
(5) การส่ งเสริ ม/พัฒนาระบบการดําเนินงาน จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรี มุสลิม!
. การสร้ างการยอมรับทางสั งคมของสตรีมุสลิม ควรมุ่ง
พัฒ นาในเรื่ องใดมากทีส่ ุ ด
. บทบาทเกื้อหนุนส่ งเสริ มการดําเนินกิจกรรมทาง
สังคมของสตรี มุสลิม
. กําหนดคําจํากัดความและการตีความ บทบาทสตรี
มุสลิมที่เหมาะสมต่อการดําเนินกิจกรรมทาง
สังคม ที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่ วนใน
บริ บทของสังคมมุสลิม
3. มุ่งสร้างความเข้าใจ และการสนับสนุนจากบุคคล/
หน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4. การสร้างความเข้าใจและการยอมรับเรื่ องความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายที่เหมาะสมในสังคม
มุสลิม
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65

6.38

60

5.6

54

4.66

46

3.34

แผนภูมิที่ 6 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการสร้างการยอมรับทางสังคม
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จากแผนภูมิที่ 6 แสดงการสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรี มุสลิม ควรมุ่งพัฒนาในเรื่ องใดมาก
ที่สุด ผลการศึกษาพบว่า 4 อันดับที่มีผลมากที่สุด คือ ( ) บทบาทเกื้ อหนุ นส่ งเสริ มการดําเนิ นกิจกรรมทาง
สังคมของสตรี มุสลิม จํานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.38 ( ) กําหนดคําจํากัดความและการตีความ บทบาท
สตรี มุสลิมที่เหมาะสมต่อการดําเนิ นกิ จกรรมทางสังคม ที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่ วนในบริ บทของ
สังคมมุสลิ ม จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.6 (3) มุ่งสร้างความเข้าใจ และการสนับสนุ นจากบุคคล/
หน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.66 และ (4) การสร้างความเข้าใจและ
การยอมรับเรื่ องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายที่เหมาะสมในสังคมมุสลิม จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.34 ตามลําดับ

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรี มุสลิม ควรมุ่งพัฒนาในเรื่ องใดมาก
ที่สุด
. การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสั งคมของสตรีมุสลิม
ควรมุ่งพัฒ นาในเรื่ องใดมากทีส่ ุ ด
. การจัดทําแนวทางการส่ งเสริ มบทบาทของสตรี
มุสลิมที่เหมาะสมให้สตรี มุสลิมได้ใช้ศกั ยภาพ
ของตน เพื่อเกิดคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน และ
สังคมในวงกว้าง
. การเป็ นส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อน เพื่อแก้ไข
ปั ญหา การไกล่เกลี่ย การร่ วมพัฒนาศักยภาพของ
สตรี มุสลิมที่จะหนุนเสริ มทักษะเพื่อให้ผหู ้ ญิงมี
บทบาทในการทํางาน อีกทั้งเป็ นการสร้างพื้นที่ใน
การทํางานภาคประชาสังคม
3. การส่ งเสริ มให้สตรี มุสลิมมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพของตนให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม และมี
บทบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
4. การสร้างผูน้ าํ ที่มีอุดมการณ์ในการทํางาน เพื่อ
ส่ วนรวม เสี ยสละ มีความสุ ขกับการให้และอุทิศ
ตน เพื่อการทํางานช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริ ง
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6

5.68

57

5.04

55

4.84

53

4.44

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
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แผนภูมิที่ 7 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม

8

จากแผนภูมิที่ 7 แสดงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรี มุสลิม ควรมุ่งพัฒนาในเรื่ องใด
มากที่สุด ผลการศึกษาพบว่า 4 อันดับที่มีผลมากที่สุด คือ ( ) การจัดทําแนวทางการส่ งเสริ มบทบาทของสตรี
มุสลิมที่เหมาะสมให้สตรี มุสลิมได้ใช้ศกั ยภาพของตน เพื่อเกิดคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมในวง
กว้าง จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.68 ( ) การเป็ นส่ วนหนึ่งในการขับเคลื่อน เพื่อแก้ไขปั ญหา การไกล่
เกลี่ย การร่ วมพัฒนาศักยภาพของสตรี มุสลิมที่จะหนุ นเสริ มทักษะ เพื่อให้ผหู ้ ญิงมีบทบาทในการทํางาน อีก
ทั้งเป็ นการสร้างพื้นที่ในการทํางานภาคประชาสังคม จํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.04 (3) การส่ งเสริ ม
ให้สตรี มุสลิมมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน
สังคม และประเทศ จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.84 และ (4) การสร้างผูน้ าํ ที่มีอุดมการณ์ในการทํางาน
เพื่อส่ วนรวม เสี ยสละ มีความสุ ขกับการให้และอุทิศตน เพื่อการทํางานช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริ ง จํานวน
53 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.44 ตามลําดับ
ตารางที่ แสดงข้อมูลการพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิม!
3. การพัฒ นาศักยภาพสตรีมุสลิมควรมุ่งพัฒ นาในเรื่ องใด
มากทีส่ ุ ด
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8. 4

54

4.68

48

3.7

46

3.36
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. การพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิมเพื่อการเป็ นผูน้ าํ
การพัฒนาในระดับชุมชน
. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ปฏิบตั ิงาน/ติดตามผลงาน/ ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
3. การจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อรวบรวม
ความรู ้ที่ได้จากการทํางาน และการจัดแสดงผล
งานความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
4. พัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาตนเอง การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ การฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน และ
การนําความรู ้ไปใช้จริ งในชุมชน ผ่านการทํา
โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม

แผนภูมิที่ 8 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิม
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จากแผนภูมิที่ 8 แสดงการพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิมควรมุ่งพัฒนาในเรื่ องใดมากที่สุด ผลการศึกษา
พบว่า 4 อันดับที่มีผลมากที่สุด คือ ( ) การพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิมเพื่อการเป็ นผูน้ าํ การพัฒนาในระดับ
ชุ มชน จํานวน 77 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8. 4 ( ) มี กระบวนการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การปฏิ บตั ิ งาน/
ติดตามผลงาน/ ประเมินผลการดําเนิ นงาน จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.68 (3) การจัดทํารายงานผลการ
ปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อรวบรวมความรู ้ ที่ได้จากการทํางาน และการจัดแสดงผลงานความสําเร็ จของการดําเนิ น
โครงการ จํา นวน 48 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.7 และ (4) พัฒ นาหลัก สู ต รการพัฒ นาตนเอง การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ การฝึ กอบรม ศึกษาดู งาน และการนําความรู ้ไปใช้จริ งในชุ มชน ผ่านการทําโครงการ
พัฒนาชุมชนและสังคม จํานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.36 ตามลําดับ
!
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ตารางที่ แสดงข้อมูลการเสริ มสร้างเครื อข่ายการทํางานของสตรี มุสลิม!
4. การเสริมสร้ างเครื อข่ ายการทํางานของสตรีมุสลิม ควร
มุ่งพัฒ นาในเรื่ องใดมากทีส่ ุ ด
. เชื่อมโยงความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชมรม/องค์กรสตรี
มุสลิมอื่นๆ ในการเป็ นพันธมิตรดําเนินกิจกรรม
ทางสังคม
. การจัดทําทําเนียบเครื อข่ายชมรม/องค์กรสตรี
มุสลิม เพื่อง่ายในการติดต่อประสานงาน
3. จัดตั้งเป็ นชมรม/องค์กรสตรี มุสลิมเชื่อมโยงใน
ลักษณะเครื อข่ายหรื อสมาคม เพื่อยกระดับสถานะ
ขึ้นทะเบียนเป็ นองค์กร/ให้เป็ นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย
4. การรวมกลุ่มของสมาชิกสตรี มุสลิมให้มีความ
เข้มแข็งและขยายเครื อข่ายสมาชิกไปยังพื้นที่อื่นๆ
5. พัฒนาศักยภาพการประสานงานกลุ่ม/องค์กรอื่นๆ
ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม

8

0.54

7

0.35

6

0. 0

5

0.03

9

8.98
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แผนภูมิที่ 9 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการเสริ มสร้างเครื อข่ายการทํางาน
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จากแผนภูมิที่ 9 แสดงการเสริ มสร้างเครื อข่ายการทํางานของสตรี มุสลิม ควรมุ่งพัฒนาในเรื่ องใด
มากที่สุด ผลการศึกษาพบว่า 5 อันดับที่มีผลมากที่สุด คือ ( ) เชื่อมโยงความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชมรม/องค์กร
สตรี มุสลิมอื่นๆ ในการเป็ นพันธมิตร ดําเนินกิจกรรมทางสังคม จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.54 ( ) การ
จัดทําทําเนี ยบเครื อข่ายชมรม/องค์กรสตรี มุสลิม เพื่อง่ายในการติดต่อประสานงาน จํานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.35 (3) จัดตั้งเป็ นชมรม/องค์กรสตรี มุสลิม เชื่อมโยงในลักษณะเครื อข่ายหรื อสมาคม เพื่อยกระดับ
สถานะขึ้นทะเบียนเป็ นองค์กร/ให้เป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมาย จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 0. 0 (4) การ
รวมกลุ่มของสมาชิกสตรี มุสลิมให้มีความเข้มแข็งและขยายเครื อข่ายสมาชิกไปยังพื้นที่อื่นๆ จํานวน 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 0.03 และ (5) พัฒนาศักยภาพการประสานงานกลุ่ม/องค์กรอื่นๆ ในการดําเนิ นกิจกรรมทาง
สังคม จํานวน 9คน คิดเป็ นร้อยละ 8.98 ตามลําดับ
!

ตารางที่ แสดงข้อมูลการส่ งเสริ ม/พัฒนาระบบการดําเนินงาน!
5. การส่ งเสริม/พัฒนาระบบการดําเนินงาน ควรมุ่งพัฒนา
เรื่ องใดมากทีส่ ุ ด
. เข้าถึงทรัพยากร และการสนับสนุนจากภาคีต่างๆ
ให้มากขึ้น พร้อมทั้งยกระดับผลการทํางานให้มี
ผลกระทบในวงกว้างยิง่ ขึ้น
. การส่ งเสริ มและพัฒนาให้องค์กรได้รับการ
ยอมรับในฐานะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มศักยภาพสตรี
มุสลิม
3. การจัดทําแผนงาน แผนปฏิบตั ิการ ยุทธศาสตร์
หรื อแผนพัฒนาองค์กร
4. การสร้างเสริ มขีดความสามารถด้านต่างๆ ที่
จําเป็ นในการบริ หารจัดการและการสนับสนุน
สมาชิกเครื อข่าย
5. การจัดตั้งอาคารสถานที่/สํานักงานที่ชดั เจน เพื่อ
รวมกลุ่ม/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และ
งบประมาณที่จาํ เป็ นต่อการดําเนินกิจกรรมทาง
สังคมของสตรี มุสลิม
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7. 8

แผนภูมิที่ 30 แสดงข้อมูลการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการส่ งเสริ ม/พัฒนาระบบการดําเนินงาน

จากแผนภูมิที่ 30 แสดงการส่ งเสริ ม/พัฒ นาระบบการดําเนิ น งาน ควรมุ่งพัฒนาเรื่ องใดมากที่ สุด
พบว่า 5 อันดับที่มีผลมากที่สุด คือ ( ) เข้าถึงทรัพยากร และการสนับสนุนจากภาคีต่างๆ ให้มากขึ้น พร้อมทั้ง
และพัฒนาให้องค์กรได้รับการยอมรับในฐานะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มศักยภาพสตรี มุสลิม จํานวน 9 คน คิด
เป็ นร้อยละ 9.07 (3) การจัดทําแผนงาน แผนปฏิบตั ิการ ยุทธศาสตร์ หรื อแผนพัฒนาองค์กร จํานวน

คน

คิดเป็ นร้อยละ 7.70 (4) การสร้างเสริ มขีดความสามารถด้านต่างๆ ที่จาํ เป็ นในการบริ หารจัดการ และการ
สนับสนุนสมาชิกเครื อข่าย จํานวน 08 คน คิดเป็ นร้อยละ 7. และ (5) การจัดตั้งอาคารสถานที่/สํานักงาน
ที่ชดั เจน เพื่อรวมกลุ่ม/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อ และงบประมาณที่ จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นกิ จกรรมทาง
สังคมของสตรี มุสลิม จํานวน 07 คน คิดเป็ นร้อยละ 7. 8 ตามลําดับ
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ยกระดับผลการทํางานให้มีผลกระทบในวงกว้างยิง่ ขึ้น จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.83 ( ) การส่ งเสริ ม
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ผลการสรุปตามแผนพัฒ นาสตรีในช่ วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ (พ.ศ.
555 - 559) ครอบคลุม 5 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ การเสริมสร้ างเจตคติและการยอมรับด้ านความเสมอภาคระหว่ างหญิงชาย
การเสริ มสร้ างทัศนคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิ งชายมุสลิมที่ มีผลต่อการ
ส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่ สุด ผลการศึ กษาพบว่า 4 อันดับที่ มีผลมากที่สุด คือ
( ) พัฒนาองค์ความรู ้ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการผลิ ตสื่ อต่างๆ และการกําหนดมาตรฐานในการเผยแพร่ สื่ อสาร
สาธารณะต่ อ บทบาทที่ เหมาะสม ทั้งของบุ รุษ และสตรี มุ ส ลิ ม จํานวน 684 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 7.36 ( )
ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการการคุม้ ครองสิ ทธิ ความเป็ นมนุ ษย์ จํานวน
6 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.88 (3) สํารวจทัศนคติของคนในสังคมต่อบทบาทที่เหมาะสมของบุรุษและสตรี
มุสลิม ศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับการปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนาแนวทางการรณรงค์ เพื่อปรับกระบวน
ทัศน์และทัศนคติ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.44 และ (4) ส่ งเสริ มและจัดให้การศึกษาเพื่ อปลูกฝั ง
ทัศนคติที่ดีต่อสตรี มุสลิม แก่เด็ก เยาวชน ผูห้ ญิงและผูช้ ายมุสลิมทุกระดับและทุกกลุ่มอายุ ทั้งสายสามัญและ
โรงเรี ย นสอนศาสนา การให้ ข ้อ มู ล และการสื่ อ สารสาธารณะ จํา นวน 583 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.3
ตามลําดับ
ยุทธศาสตร์ ที่ การพัฒ นาศักยภาพและเพิม่ โอกาสทางเศรษฐกิจและสั งคมของสตรี
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การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิ จและสังคมของสตรี มุสลิมที่ มีผลต่อการส่ งเสริ ม
บทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่ สุด ผลการศึกษาพบว่า 4 อันดับที่ มีผลมากที่สุด คือ ( ) การ
เสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิมผ่านระบบการพัฒนาทักษะ และระบบการศึกษาที่เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ จํานวน 657 คน คิดเป็ นร้อยละ 6. 8 ( ) พัฒนากลไกและปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อ
เอื้อให้สตรี มุสลิมมี โอกาสเข้าร่ วม และรับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิ จและสังคม โดยเฉพาะการเข้าถึ ง
แหล่งเงิ น ทุ น ที่ ถูกต้องและเหมาะสม จํานวน 6 8 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5. (3) ส่ งเสริ มให้สตรี มุสลิ มได้
เข้าถึ งและพัฒ นาความรู ้ ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่ อให้รู้เท่ าทัน และสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒ นา
ศักยภาพ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.88 และ (4) สนับสนุ นและจัดการศึกษาวิจยั และสร้างองค์ความรู ้
เพื่อพัฒนาด้านการเพิ่มโอกาสและศักยภาพของสตรี มุสลิมทางเศรษฐกิ จและสังคม และการนําความรู ้มาใช้
ประโยชน์ จํานวน 593 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.7 ตามลําดับ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒ นาสุ ขภาวะ คุณภาพชีวติ และเสริมสร้ างความมั่นคงในชีวติ
การพัฒนาสุ ขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริ มสร้างความมัน่ คงในชีวิต ผลการศึกษาพบว่า 4 อันดับที่มี
ผลมากที่สุด คือ ( ) รณรงค์ พัฒนากลไกทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งการปรับปรุ งกฎหมาย เพื่อ
คุม้ ครอง บังคับใช้อนั จะนําไปสู่ การลดความรุ นแรงต่อสตรี มุสลิม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
จํานวน 643 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.7 ( ) เสริ ม สร้ างความรู ้ แ ละปรั บ ทัศ นคติ ด้านสุ ข ภาวะผ่านสถาบัน
ครอบครัว ระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรี ยน การเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต และการศึกษาตาม
อัธยาศัย จํานวน 634 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.36 (3) ส่ งเสริ มและจัดการศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู ้เกี่ ยวกับ
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สุ ขภาพของสตรี มุสลิม การลดความรุ นแรง การพิทกั ษ์สิทธิ ของเด็กหญิ งและสตรี มุสลิมที่ ถูกคุกคามทุ ก
รู ปแบบ จํานวน 6 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 และ (4) ให้ความรู ้แก่คนมุสลิม เด็กหญิง สตรี และบุรุษ รวมถึง
ผูน้ าํ ชุมชนเกี่ยวกับประเด็นด้านสุ ขภาพ ความเข้าใจเรื่ องเพศศึกษา รวมถึงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคที่
ไม่ติดต่อและโรคที่ติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคอื่นๆ จากการมีเพศสัมพันธ์และการท้องก่อนวัยอันควร เป็ นต้น
จํานวน 603 คน คิดเป็ นร้อยละ 4. ตามลําดับ

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเสริมสร้ างและพัฒ นาศักยภาพกลไกและองค์ กรสตรีทุกระดับ
การเสริ ม สร้ างและพัฒ นาศักยภาพกลไกและองค์ก รสตรี มุ ส ลิ ม ทุ กระดับ ที่ มี ผลต่ อการส่ งเสริ ม
บทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่า 5 อันดับที่มีผลมากที่สุด คือ ( ) จัดสรร
ทรั พยากรที่ เหมาะสม เพื่ อสนับสนุ น การดําเนิ น งานขององค์กรและกลไกสตรี มุ สลิ มระดับต่ างๆ ซึ่ งจะ
นําไปสู่ การพัฒนากลไกที่มีความเข้มแข็งในอนาคต จํานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.86 ( ) ส่ งเสริ มและ
เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร และกลไกสตรี มุสลิมระดับต่างๆ จํานวน 639 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.45 (3)
พัฒ นาบุ ค คลกรที่ ป ฏิ บ ัติ งานในการขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาสตรี มุ ส ลิ ม ให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการ
ดําเนิ นงาน จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 0. (4) ศึกษาวิจยั สร้ างองค์ความรู ้ บทบาทขององค์กรและ
กลไกสตรี มุสลิม เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาส่ งเสริ มสตรี มุสลิม จํานวน 6 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.5 และ (5)
วางแนวทางการพัฒนาเครื อข่ายขององค์กร และกลไกการพัฒนาสตรี มุสลิมให้สามารถทํางานร่ วมกับองค์กร
อื่นๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.94 ตามลําดับ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒ นาศักยภาพสตรี เพื่อเพิม่ โอกาส ในการเข้ าร่ วมทางการเมือง การบริหาร และการ
ตัดสิ นใจในระดับต่ างๆ
การพัฒ นาศัก ยภาพสตรี มุ ส ลิ มเพื่ อเพิ่ มโอกาสในการเข้าร่ วมทางการเมื อ ง การบริ ห ารและการ
ตัดสิ นใจในระดับต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า 5 อันดับที่มีผลมากที่สุด คือ ( ) แสวงหาแนวร่ วมทั้งจากภาค
การเมือง การบริ หาร และสื่ อมวลชน ในการสนับสนุนสตรี มุสลิมที่มีศกั ยภาพให้เข้าสู่ ตาํ แหน่งทางการเมือง
จํานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ . 5 ( ) แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ยงั เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา การ
เข้าสู่ ตาํ แหน่ งทางการเมือง และการบริ หารของสตรี มุสลิม จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.54 (3) สร้าง
ความตระหนักแก่ สังคมมุ สลิ ม ในการให้โอกาส และเลื อกสตรี มุ ส ลิ ม ที่ มีความสามารถเข้าเป็ นผูน้ ําทาง
การเมื อง การบริ ห าร และการตัด สิ น ใจในระดับ ต่ างๆ จํานวน 6 5 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 9.68 (4) ปลู ก ฝั ง
ค่านิยม จริ ยธรรม อุดมการณ์ ด้านจิตอาสา และจิตสาธารณะแก่สตรี มุสลิมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรี ยมพร้อม
สําหรับการเข้าสู่ การเป็ นผูน้ าํ จํานวน 6 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.65 และ (5) เสริ มสร้างความเข้าใจเรื่ องการ
ปกครองในระบบประชาธิ ป ไตย สร้ างความพร้ อมแก่ ส ตรี มุ ส ลิ ม ในการแข่ งขัน เพื่ อดํารงตําแหน่ งทาง
การเมื อ ง การบริ ห าร พัฒ นา และเข้าไปมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง จํา นวน 593 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.98
ตามลําดับ

4. การวิจยั เชิงคุณภาพ
การศึ กษาวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพมี วิธีก ารสัม ภาษณ์ แ บบมี โครงสร้ างตัวแบบ ผูท้ ี่ มีบ ทบาทด้านการ
พัฒนาสังคมที่เป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรับในสังคมผ่านการประชุมกลุ่มย่อย การสนทนากลุ่ม (Focus
Group) และการสังเกต โดยมี กลุ่มเป้ าหมายในการศึ กษา แบ่ งเป็ น ส่ วน ได้แก่ 1) แกนนําหรื อผูน้ ําสตรี
มุสลิมที่มีบทบาทในการดําเนิ นกิจกรรมทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) สตรี ซ่ ึงได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ) ผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ท้องถิ่น และเครื อข่ายการพัฒนา
สังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
4. . สถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่ อการพัฒนาสั งคมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
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จากการศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
พบว่ า โดยภาพรวมสตรี มุ ส ลิ ม ประสบปั ญ หาในเรื่ อ ง “การดู แ ลเอาใจใส่ ใ นการทํา หน้ า ที่ ข องผู ้ช าย
ค่อนข้างมาก” กล่าวคือ งานที่ผชู ้ ายสมควรทํา วันนี้ ผชู ้ ายปล่อย หรื อมีเจตนาปล่อยให้ผหู ้ ญิงทํา ในบางครั้ง
ผูห้ ญิงก็ไม่ได้เต็มใจที่จะทํา แต่เนื่ องด้วยผูช้ ายไม่ทาํ ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น การหารายได้เข้ามาใน
ครอบครัวหรื อการกรี ดยาง ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูช้ าย แต่ว่าวันนี้ ผหู ้ ญิงกลับทําหน้าที่น้ นั แทน ซึ่ งพอเสร็ จจาก
การกรี ดยาง ต้องกลับมาหุ งข้าวให้สามี งานทั้งหมดในบ้าน และนอกบ้านผูห้ ญิงต้องรับผิดชอบ ภายใต้ภาระ
ที่หนักกว่าผูช้ าย จึงเรี ยกเป็ นว่า “ความหย่อนยาน” สังคมปล่อยให้ผหู ้ ญิงทํางานหนักเกินตัว จนกระทัง่ หน้าที่
ที่ศาสนากําหนดในการที่จะต้องดูแลครอบครัว ดูแลลูกให้เติบโตอย่างมีจิตสํานึ กของความเป็ นคนดี กลับมี
ผลกระทบไปด้วย เนื่ องจากพ่อบ้านไม่ได้ทาํ หน้าที่การตัรบียะฮฺลูกๆ (การอบรมสั่งสอนลูกๆ อย่างต่อเนื่ อง )
แม่บา้ นต้องทํางานหนัก หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีใครทําหน้าที่การตัรบี ยะฮฺ อบรมนิ สัย มารยาท
ให้กบั ลูกๆ ที่กาํ ลังจะเติบโต กลายเป็ นภาระของโรงเรี ยน เด็กที่ไปโรงเรี ยนตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นโดยปล่อย
ให้โรงเรี ยนรับผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียวคงลําบากที่จะให้เด็กมีมารยาทดี ในขณะที่ครู ผสู ้ อน ที่จะต้องพบเจอกับ
ความหลากหลายของนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมในแบบต่างๆ เช่น ต่อหน้าครู มีพฤติกรรมอีกแบบ พอลับหลังครู
ก็มีพฤติกรรมอีกอย่าง และเมื่อกลับบ้านพบว่า พ่อแม่ไม่คอยดูแลเอาใจใส่ ว่าลูกของตัวเองมีความประพฤติ
อย่างไรบ้าง ปฏิบตั ิตวั อย่างไรสิ่ งเหล่านี้ เป็ นปั ญหาความทรุ ดโทรมของสังคมตั้งแต่ครอบครัว บางทีก็ปิดกั้น
มากเกิ น ไป ทรุ ดโทรมในแง่ของการหย่อนยานและปล่อยให้ผูห้ ญิ งต้องทํางานหนัก ทั้งๆ ที่ เขาไม่ตอ้ งมี
หน้าที่ทาํ งานนั้น มันเป็ นหน้าที่ของผูช้ าย และสิ่ งที่เราต้องการคือ ความเป็ นทางสายกลาง ไม่ทรุ ดโทรมและก็
ไม่หย่อนยาน ไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไป
บทบาทสตรีทคี่ วรจะเป็ นต่ อการพัฒนาสั งคม
บทบาทชายและหญิง ต้องยอมรับว่า อัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงสร้างมนุ ษย์มา โดยกําหนดภารกิจรวมกัน
กําหนดชายและหญิงให้มีความแตกต่าง ความต่างที่จะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกัน ไม่ใช่การทําสงคราม เพื่อจะ
แย่งชิง สิ ทธิ ของสตรี ตอ้ งเท่าเทียม กลายเป็ นการทําสงครามระหว่างเพศ การที่เราเรี ยกร้องสิ ทธิ สตรี ในโลก
ตะวันตกหรื อที่ไหนก็ตาม บางทีแรงกระตุน้ ทําให้เรี ยกร้องสิ่ งนี้ ทําให้เกิดการกระตุน้ เกิดจากผูห้ ญิงถูกปิ ดกั้น
89

มากเกินไป ในประวัติศาสตร์ของตะวันตก คล้ายๆ กับยุคญะฮีลียะห์ (ยุคมืด) ในโลกอาหรับสมัยก่อนปิ ดกั้น
สิ ทธิ เสรี ภาพของผูห้ ญิ งทุ กอย่าง เมื่ อถูกปิ ดกั้นมาก การต่อสู ้เพื่ อคืน สิ ทธิ ก็เป็ นแรงพลัดดันแบบรุ น แรง
เช่นกัน จะเห็นได้วา่ ผูช้ ายจะทําอะไร ก็ตอ้ งทําอันนั้นให้ได้ ด้วยเหตุน้ ี สําหรับมุสลิมแล้ว ต้องไม่เป็ นไปตาม
กระแสนั้น และต้องแสวงหาสิ่ งที่เป็ นทางสายกลาง ไม่ใช่เอาผูห้ ญิงมาทํางานหนักจนกระทัง่ ไม่มีเวลาที่จะทํา
หน้าที่ของคนที่จะดูแลบ้าน ดูแลเด็ก และดูแลครอบครัว อบรมนิ สัย มารยาทที่ดีงามให้กบั ลูกๆ ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ใหญ่ การมีมารยาท การเติบโตเป็ นคนดี เป็ นเด็กซอและห์ (ดี) หากคนเราเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความหยาบ
ช้า มันก็จะติดตัวเรา นิยมในวัตถุจนกระทัง่ กลายเป็ นคนไม่ดี ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น ทั้งนี้จะทําอย่างไร
ให้เด็กๆ เติบโตมาอย่างมีศกั ดิ์ศรี มีความเป็ นคนสมบูรณ์แบบ สิ่ งนี้ คือภารกิจที่จะต้องเติมเต็มระหว่างความ
เป็ นพ่อแม่ หากทั้งพ่อและแม่ตอ้ งออกไปทํางานนอกบ้าน ใครจะรับผิดชอบภาระหน้าที่ภายในบ้าน เรื่ อง
การตัรบียะฮฺ ลูกๆ ซึ่ งจริ งๆ แล้ว งานหลักของผูห้ ญิง คือ การดูแลลูก ท่านหญิงอาอีชะฮ์เคยบอกว่า “เข็มถัก
ของสตรี มีศกั ดิ์ศรี เทียบเท่ากับดาบของบุรุษ” การสร้างอาณาจักรที่พร้อมด้วยบรรยากาศที่ดี และการสร้าง
ลูกๆ ของเราให้เป็ นคนที่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาท ขณะเดี ยวกันต้องรู ้จกั อดทน ฝึ กเด็กมี ความ
อดทนอดกั้น มีความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย อาศัยศิลปะชั้นสู งในการสร้างคนให้เป็ นคนแบบนี้ ได้ แน่นอนผูห้ ญิง
ต้องมีความรู ้ และความรู ้น้ ี เองที่จะกลายเป็ นศักดิ์ศรี ของผูห้ ญิง ซึ่ งไม่ว่าจะเป็ นชายหรื อหญิงแน่นอน ถ้าขาด
ความรู ้มนั ก็เหมือนการขาดศักดิ์ศรี
บทบาทการเป็ นตัวแทนในการพัฒ นาสั งคม
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การที่แกนนําสตรี ออกมาทํางานเพื่อสังคมต้องเข้าใจว่า สตรี คือผูท้ ี่ดูแลผูน้ าํ (ผูช้ าย) ผูน้ าํ ที่อยูใ่ นอ้อม
กอดของภรรยา ภรรยาเข้มแข็ง สตรี เข้มแข็ง ก็จะนําไปสู่ ผนู ้ าํ เข้มแข็ง และเมื่อผูน้ าํ เข้มแข็ง สังคมก็เข้มแข็ง
เช่ นเดียวกัน ในทางตรงกันข้ามหากผูห้ ญิงอ่อนแอ การดูแลครอบครัวก็อ่อนแอ ส่ งผลให้ผูน้ าํ อ่อนแอ และ
เมื่อผูน้ าํ อ่อนแอ สังคมก็อ่อนแอไปด้วย ฉะนั้นสิ่ งเหล่านี้มนั เป็ นไดนามิคต่อกัน หากคําถามที่วา่ เหตุใดสตรี จึง
ต้องออกมาทํางานนอกบ้าน เพราะการเติมเต็มซึ่ งกันและกันนั้นเป็ นสิ่ งที่สวยงาม ไม่ว่าจะในฐานะบทบาท
หน้าที่ที่ตอ้ งดูแลลูก สามี ครอบครัว การหาปั จจัยยังชีพ การช่วยเหลือสังคม เหล่านี้ คือกรอบของอิสลามใน
การดําเนินปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน และเป็ นไปตามธรรมชาติของมนุษย์
ความเป็ นธรรมชาติ ข องสตรี ที่ นุ่ ม นวล อ่ อ นโยน ละเอี ย ดอ่ อ น ช่ ว ยสร้ างสี สั น จึ ง ทําให้ ส ตรี มี
ความสามารถพิเศษที่จะสร้างบทบาทในฐานะผูล้ ดความขัดแย้งในหน่วยงานได้ หรื อองค์กรต่างๆ ได้ ฉะนั้น
การเป็ นตัวแทนในการพัฒนาสังคม โดยการเสริ มบทบาทของสตรี ให้เด่นชัดขึ้นในหน่ วยงานที่ตอ้ งการลด
ความขัดแย้ง เช่น นักไกล่เกลี่ยสันติวิธี นักสังคมสงเคราะห์ นิติกร ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการแก้ไขปัญหาอย่าง
ตรงจุด และบุคคลที่จะมาอยูใ่ นตําแหน่งนี้ได้น้ นั ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาที่ตนเองจบ
นอกจากนี้ การกําหนดบทบาทสตรี ในการเป็ นตัวแทน ที่ ไม่ ขดั กับหลักศาสนา และเป็ นที่ สังคม
ยอมรับของสังคมนั้น สิ่ งสําคัญคือการวางตัว ปฏิบตั ิที่ถูกหลักการศาสนา กล่าวคือ เราในฐานะที่เป็ นแม่ของ
ลูก เป็ นภรรยาของสามี และเป็ นลูกของแม่น้ นั เมื่อเรามีความรู ้ทางศาสนาในด้านต่างๆ เช่น การวางตัวใน
สังคม การแต่งตัวที่มิดชิด อิสลามสอนให้เราหลายอย่างที่เป็ นแก่นแท้ของการสร้างสันติสุขที่แท้จริ ง จิตใจที่
ดีงาม บริ สุทธิ์ ส่ งเสริ มความดีของผูอ้ ื่น มีความยุติธรรม ไม่วา่ กับลูกชายหรื อลูกสาว ลูกที่มีสติปัญญาที่ดี และ
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ไม่ดี เราควรสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในทุกๆ การกระทา และทุกๆ อิริยบท กลยุทธ์ที่ปรับใช้สาหรับสตรี
มุส ลิ ม คื อ การให้องค์ค วามรู้ และการฝึ กปฏิ บตั ิ ก ารมี วินัย มี ต้นแบบที่ ดี ครอบครั วไหนที่ มี คุณภาพและ
ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นชีวิตให้เขาได้เรี ยนรู ้ สานักงานคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ์ และสอดส่ องสตรี ที่ถูก
กระทา เช่น สตรี ที่มีสามีติดยา สร้างเครื อข่ายสตรี มุสลิม ต้องมีขอ้ มูลของสตรี ในพื้นที่ เพื่อประสานงานและ
สะท้อนปัญหาในชุมชน มีการพัฒนาฝี มือและทักษะเพื่อยกระดับสตรี มุสลิมในเรื่ องอาชีพ หรื อช่วยส่ งเสริ ม
ให้มีงานที่ดีข้ ึนเพื่อเพิม่ รายได้ให้มากขึ้น มีการเพิม่ โอกาสสาหรับสตรี ที่มีความพร้อม หรื อต้องการโอกาสใน
การพัฒนาสังคม การเป็ นผูน้ าช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน
4.2.2 กลยุทธ์ การพัฒนาสตรีมุสลิมให้ มีบทบาทต่ อการพัฒนาสั งคมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์การพัฒนาสตรี มุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมพบว่า กลยุทธ์สาคัญที่ได้ผา่ นการฟั ต
วา (วินิจฉัย)ในสมัยยุคของซอฮาบี ยะห์ สมัยท่านนบี มุฮมั มัด ซ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะซัลลัมและปั จจุบนั ยัง
สามารถปรับมาใช้ได้อีกนัน่ คือ 1) การรักษาพยาบาล 2) การเกษตรกรรมหรื อการเพาะปลูก 3) งานฝี มือ
หัตถกรรม เย็บปักถักร้อย และ 4) การศึกษาหาความรู้และการนาเสนอบทความวิชาการ
เมื่ อ มองย้อ นกลับ ในพื้ นที่ จ ัง หวัด ชายแดนภาคใต้พ บว่า การศึ ก ษาหาความรู้ แ ละการน าเสนอ
บทความวิชาการยังมีนอ้ ยมาก สิ่ งเหล่านี้จาเป็ นต้องมีการติดอาวุธทางความรู้แก่สตรี อาจจะเสริ มสร้างให้เป็ น
วิทยากรกลุ่มสตรี มุสลิมด้านการพัฒนาสังคม เพื่อช่วยกันในการคลี่คลายปั ญหาหรื อสนับสนุนให้มีการสร้าง
จัดตั้งองค์กรกลุ่มสตรี ข้ ึน เพื่อจะได้บูรณาการการทางานร่ วมกัน โดยมีการกาหนดหลักสู ตรท้องถิ่นผ่านการ
มีส่วนร่ วมของทุกส่ วนที่เกี่ยวข้อง หากพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีวิทยากรที่เป็ นสตรี ที่คอยไป
บรรยายให้ความรู ้กบั บรรดาสตรี ดว้ ยกันเอง ซึ่ งมองว่าเป็ นการง่ายและสะดวกใจในการพูดคุยซักถามปั ญหา
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสตรี โดยเฉพาะในเรื่ อง (การตัรบียะฮฺ ) วิธีการเลี้ยงดูลูก การภัคดีต่อสามี การปรนนิ บตั ิต่างๆ
ในครอบครัว ล้วนเป็ นสิ่ งสาคัญที่บรรดาสตรี ควรศึกษาและให้การตระหนักเป็ นอย่างยิง่
นอกจากนี้ การพัฒนาองค์กรสตรี ควรมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดให้เข้มแข็งขึ้ น ให้มีการเรี ยนรู้
ระหว่างกัน ปั จจุบนั สตรี มีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงสตรี ไม่ได้อยูต่ วั คนเดียว พลัง
ของสตรี ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้มีความสามัคคีร่วมกันกับคนต่างศาสนิก โดยแสดงการมีเครื อข่าย
ต่างๆ เริ่ มเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างเห็นได้ชดั หากมองในเรื่ องกลยุทธ์ของเครื อข่ายการพัฒนาจาเป็ นต้องให้คน
ในจัดการบริ บทของตนเอง ส่ วนคนในที่อยู่ขา้ งนอกก็ควรที่จะมีโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ของตนส่ วนคน
นอกที่ อยู่ในพื้นที่ และคนนอกที่ อยู่ขา้ งนอกพื้นที่ ก็ควรให้การสนับสนุ น ทั้งในด้านการกาหนดนโยบาย
ระดับ ชาติ เช่ น การก าหนดหลัก สู ตรของบทบาทสตรี ด้า นศาสนาและบทบาทสตรี ที่ ค วรจะเป็ น หรื อที่
เหมาะสมในระบบการศึกษา
กลยุทธ์ การพัฒนาระดับปัจเจก ครอบครัว องค์ กร และเครือข่ าย
กลยุทธ์การพัฒนาสตรี มุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมต้องมีการเปิ ดช่องว่าง หรื อเปิ ดพื้นที่
ให้แก่สตรี มุสลิมที่พร้อมช่วยเหลือสังคม โดยมองว่าควรมีการแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือระดับปั จเจก ระดับ
ครอบครัว ระดับองค์กร และระดับเครื อข่าย
90

ระดับปัจเจก
กลยุทธ์สาคัญในระดับปัจเจกคือ การวางตัวปฏิบตั ิให้เหมาะสม ในแต่ละสถานที่ต่างๆ ตาม
แนวทางที่ถูกต้อง มี ความอ่อนน้อมถ่ อมตนสุ ภาพเรี ย บร้ อย และต้องมี ความเป็ นผูร้ ั กษาชื่ อเสี ยงของสตรี
มุสลิมให้อยูใ่ นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา พร้อมทั้งการทาหน้าที่ของแกนนาเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ อง
ของการวางตัว มารยาท การแต่งกาย
ระดับครอบครัว
โดยสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งด้วยการอบรมเลี้ยงดูลูก เน้นเรื่ องของการละหมาด อ่าน
อัลกุรอ่านก่อนเป็ นอันดับแรก เนื่องจากเป็ นพื้นฐานในการสร้างครอบครัวที่ดีตามแนวทางศาสนา
ระดับองค์ กร
นอกจากการมีกลยุทธ์ในระดับปั จเจกแล้ว สตรี มุสลิมต้องยกระดับตนเอง เพื่อพัฒนาสังคม
โดยรอบอีกด้วย เช่น บทบาทการเป็ นผูช้ ่วยฝ่ ายปกครองในพื้นที่ของตน คือสามารถดูแลในเรื่ องของเยาวชน
ที่ติดยาเสพติด และไปช่วยเหลือในเรื่ องของการบาบัดให้กบั กลุ่มเยาวชน หรื ออาจจะเป็ นที่ปรึ กษาของคนใน
ชุมชนในเรื่ องต่างๆ เช่น การศึกษา อาชีพ ครอบครัวที่ถูกผลกระทบความรุ นแรง
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ระดับเครือข่ าย
กลยุทธ์ ส าคัญอี ก ระดับ หนึ่ ง คื อ การสร้ า งเครื อข่ า ยต่อการพัฒนาสั ง คมจัง หวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยจะต้องยกระดับการทางานให้มีเครื อข่ายจากภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่ งที่ตอ้ ง
เร่ งด่วนในการพัฒนาคือ ความสามารถในการเป็ นผูป้ ระสานงานที่ดี แล้วสร้างแกนนากลุ่มสตรี มุสลิม เพื่อให้
ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามแบบอย่างท่านศาสดา เพื่อเป็ นตัวแทนผูป้ ระสานงานข้อมูลต่างๆ จากข่าวสาร
ทั้ง ทางราชการและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ไ ด้รั บ ข่ า วสารที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ประชาชน และให้ ถึ ง ข้อ มู ล
ผูด้ ้อยโอกาสในชุ มชนสิ่ ง เหล่ านี้ ตอ้ งเปิ ดพื้นที่ เปิ ดโอกาสให้สตรี เข้ามาพัฒนามากขึ้นด้วยศักยภาพและ
ความสามารถของสตรี เพื่อพิสูจน์ให้สังคมเห็นเป็ นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับมากขึ้น
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สรุป อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
!

การวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มบทบาทสตรี มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้” คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสรุ ปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดงั นี้

5. สรุปผลการวิจยั
5. . . สรุปผลในประเด็นสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่ อการพัฒนาสั งคมในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้
สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
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สถานภาพบทบาทการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสั งคมของสตรี พบว่า ส่ วนใหญ่แล้วสตรี มุสลิมไม่
เป็ นสมาชิกกิจกรรมทางสังคม คิดเป็ นร้อยละ 8 .6 และเป็ นสมาชิก คิดเป็ นร้อยละ 8.4
ปั จ จุบันสตรีมุสลิมในพื้นที่มีปัญ หา อุปสรรค ในการดําเนินกิจ กรรมทางสั งคม พบว่า มีปัญหา คิด
เป็ นร้อยละ 5 . ไม่มีปัญหา คิดเป็ นร้อยละ 7.5 และไม่ทราบ/ไม่มีขอ้ มูล คิดเป็ นร้อยละ 0.3
ปั ญ หาที่ควรให้ ค วามสํ าคัญ หรื อควรได้ รับการแก้ ไขอย่ างเร่ ง ด่ วนมากที่สุด พบว่า ( ) ปั ญหาด้าน
การศึ ก ษา/โอกาสทางการศึ ก ษา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4. 8 ( ) ปั ญ หาการไม่ มี อ าชี พ /รายได้ไม่ เพี ย งพอ/การ
เคลื่อนย้ายไปทํางานนอกพื้นที่ คิดเป็ นร้อยละ .53 (3) ปั ญหาการแต่งงานเร็ ว มีลูกเร็ ว/การเลี้ยงดูบุตร/การ
อบรมสั่งสอน/ไม่เชื่อฟั ง คิดเป็ นร้อยละ 9.58 (4) ปั ญหาการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ วฒั นธรรม คิดเป็ นร้อย
ละ 7.43 และ (5) ปั ญ หาความรุ น แรงในครอบครั ว /เด็ ก /สตรี /ปั ญ หาการหย่าร้ าง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7. 8
ตามลําดับ
บทบาทกลุ่มสตรี มุสลิม ในพื้นที่ในการแก้ ไขและป้ องกันปั ญ หาที่มี พบว่ามบทบาท ( ) รณรงค์ให้
ครอบครั ว ให้ ค วามสําคัญ กับ การเลี้ ย งดู บุ ต ร ให้ ค วามรั ก ความอบอุ่ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7.8 ( ) ส่ งเสริ ม
บทบาททางสังคม และบทบาทการเป็ นผูน้ าํ ในกลุ่มสตรี มุสลิม คิดเป็ นร้อยละ 8.60 (3) สตรี ควรมีงานทํา หา
เลี้ยงครอบครัวได้ คิดเป็ นร้อยละ 8. 5 (4) ควรมีการศึกษา (อย่างน้อย ม.6 เพื่อจะได้หางานทํามากขึ้น และ
อบรมสั่งสอนบุตรได้ดี) คิดเป็ นร้อยละ 7.89 และ (5) สตรี ควรทําหน้าที่ในการดูแลครอบครัว ทําหน้าที่ของ
ภรรยาและแม่ของลูกให้ดีก่อน คิดเป็ นร้อยละ 7.54 ตามลําดับ
บทบาทสตรี มุสลิม ต่ อการพัฒ นาสั งคม พบว่าร้อยละ 87 สตรี มุสลิมควรมี ส่วนร่ วมในการดําเนิ น
กิจกรรมทางสังคม ในขณะที่ ร้อยละ 3 มีความคิดเห็นว่า ไม่ควรมีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมในสังคม
สตรี มุสลิม ควรมีส่วนร่ วมในกิจ กรรมทางสั งคม เพื่ อเป้ าหมายเสริ ม สร้ างการพัฒ นาสั งคม พบว่า
เป็ นประเด็น ( ) พัฒนาการศึกษา/ภาษา/โอกาสทางการศึกษาสายสามัญ คิดเป็ นร้อยละ 4. 3 ( ) อัตลักษณ์
พื้ น ถิ่ น /ศาสนา/ศิ ล ปะ/วัฒ นธรรม/วิถีชุม ชน คิ ด เป็ นร้ อยละ . 6 (3) สังคมแห่ งความยุติธรรม/ไม่ เลื อก
ปฏิบตั ิ/แบ่งชนชาติ คิดเป็ นร้อยละ 9.35 (4) เป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้/เปิ ดโอกาสให้สตรี พฒั นาสตรี ให้เป็ น
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ผูน้ าํ /แบบอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 7.39 และ (5) ความเอื้ออาทร/ช่วยเหลือเกื้อกูล/พึ่งพาอาศัยกัน/มุ่งสู่ สงั คมที่อยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข คิดเป็ นร้อยละ 6.87 ตามลําดับ
กิจ กรรมที่สตรี มุสลิม ควรมีส่วนร่ วม พบว่า ( ) ด้านสังคม คิดเป็ นร้อยละ 30. 0 ( ) ด้านการเมือง
การปกครอง คิดเป็ นร้อยละ 5.70 (3) ด้านเศรษฐกิจ คิดเป็ นร้อยละ 3.50 และ (4) ด้านความมัน่ คงในชี วิต
คิดเป็ นร้อยละ 0.60 ตามลําดับ
สตรี มุสลิมควรมีส่วนร่ วมในการพัฒ นาสตรี การพัฒ นาสั งคมหรื อการมีส่วนร่ วมทางสั งคม พบว่า
( ) การเสริ มสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย คิดเป็ นร้อยละ .94 ( ) การ
พัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่ วมทางการเมือง การบริ หารและการตัดสิ นใจในชีวิต คิดเป็ น
ร้อยละ .50 (3) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี คิดเป็ นร้อยละ 9.36
(4) การพัฒนาสุ ขภาวะ คุณภาพชี วิต และเสริ มสร้างความมัน่ คงในชี วิต คิดเป็ นร้อยละ 8. และ (5) การ
เสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรี ทุกระดับ คิดเป็ นร้อยละ 8.08 ตามลําดับ
การเสริมสร้ างทัศนคติและการยอมรับด้ านความเสมอภาคระหว่ างหญิงชายมุสลิม พบว่า ( ) พัฒนา
องค์ความรู ้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่ อต่างๆ และการกําหนดมาตรฐานในการเผยแพร่ สื่ อสารสาธารณะต่อ
บทบาทที่ เหมาะสมทั้งของบุรุษและสตรี มุสลิ ม คิดเป็ นร้อยละ 7.36 ( ) ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการการคุม้ ครองสิ ทธิ ความเป็ นมนุ ษย์ คิดเป็ นร้อยละ 4.88 (3) สํารวจทัศนคติ
ของคนในสังคมต่ อบทบาทที่ เหมาะสมของบุ รุษและสตรี มุสลิ ม ศึ กษาวิจยั สร้ างองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับการ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนาแนวทางการรณรงค์ เพื่อปรับกระบวนทัศน์และทัศนคติ คิดเป็ นร้อยละ 4.44 และ
(4) ส่ งเสริ มและจัดให้การศึกษาเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อสตรี มุสลิม แก่เด็ก เยาวชน ผูห้ ญิงและผูช้ ายมุสลิม
ทุกระดับและทุกกลุ่มอายุ ทั้งสายสามัญและโรงเรี ยนสอนศาสนา การให้ขอ้ มูล และการสื่ อสารสาธารณะ คิด
เป็ นร้อยละ 3.3 ตามลําดับ
การพัฒ นาศั กยภาพและเพิ่ม โอกาสทางเศรษฐกิจ และสั ง คมของสตรี มุ สลิม ต่ อการพัฒ นาสั ง คม
พบว่า ( ) การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิมผ่านระบบการพัฒนาทักษะ และระบบการศึกษาที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ คิดเป็ นร้อยละ 6. 8 ( ) พัฒนากลไกและปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเอื้อ
ให้สตรี มุสลิมมีโอกาสเข้าร่ วม และรับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่ ถูกต้องและเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ 5. (3) ส่ งเสริ มให้สตรี มุสลิมได้เข้าถึงและพัฒนาความรู ้
ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพ คิดเป็ นร้อยละ 4.88
และ (4) สนับสนุนและจัดการศึกษาวิจยั และสร้างองค์ความรู ้ เพื่อพัฒนาด้านการเพิ่มโอกาสและศักยภาพของ
สตรี มุสลิมทางเศรษฐกิจและสังคม และการนําความรู ้มาใช้ประโยชน์ คิดเป็ นร้อยละ 3.7 ตามลําดับ
การพัฒ นาสุ ขภาวะ คุณภาพชี วิต และเสริ มสร้ างความมั่นคงในชี วิต พบว่า ( ) รณรงค์ พัฒนากลไก
ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งการปรับปรุ งกฎหมาย เพื่อคุ ม้ ครอง บังคับใช้อนั จะนําไปสู่ การลด
ความรุ นแรงต่อสตรี มุสลิ ม ทั้งในระดับครอบครั ว ชุ มชน และสังคม คิดเป็ นร้ อยละ 5.7 ( ) เสริ มสร้ าง
ความรู ้และปรั บทัศนคติดา้ นสุ ขภาวะผ่านสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรี ยน การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต และการศึ กษาตามอัธยาศัย คิ ด เป็ นร้ อยละ 5.36 (3) ส่ งเสริ มและจัดการ
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พบว่า สตรี มุสลิมประสบปั ญหาในเรื่ อง “การดูแลเอาใจใส่ ในการทําหน้าที่ของผูช้ ายค่อนข้างมาก”
กล่าวคือ งานที่ผชู ้ ายสมควรทํา วันนี้ผชู ้ ายปล่อย หรื อมีเจตนาปล่อยให้ผหู ้ ญิงทํา ในบางครั้งผูห้ ญิงก็ไม่ได้เต็ม
ใจที่จะทํา แต่เนื่ องด้วยผูช้ ายไม่ทาํ ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ เช่นการหารายได้เข้ามาในครอบครัว หรื อการ
กรี ดยางซึ่ งเป็ นหน้าที่ ของผูช้ าย แต่ว่าวันนี้ ผูห้ ญิ งกลับทําหน้าที่ น้ ันแทน ซึ่ งพอเสร็ จจากการกรี ดยาง ต้อง
กลับมาหุ งข้าวให้สามี งานทั้งหมดในบ้าน และนอกบ้านผูห้ ญิงต้องรับผิดชอบ ภายใต้ภาระที่หนักกว่าผูช้ าย
จึงเรี ยกเป็ นว่า “ความหย่อนยาน” สังคมปล่อยให้ผหู ้ ญิงทํางานหนักเกินตัว จนกระทัง่ หน้าที่ที่ศาสนากําหนด
95
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ศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพของสตรี มุสลิม การลดความรุ นแรง การพิทกั ษ์สิทธิของเด็กหญิง
และสตรี มุสลิมที่ถูกคุกคามทุกรู ปแบบ คิดเป็ นร้อยละ 4.8 และ (4) ให้ความรู ้แก่คนมุสลิม เด็กหญิง สตรี
และบุรุษ รวมถึงผูน้ าํ ชุ มชนเกี่ยวกับประเด็นด้านสุ ขภาพ ความเข้าใจเรื่ องเพศศึกษา รวมถึงการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาโรคที่ไม่ติดต่อและโรคที่ติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคอื่นๆ จากการมีเพศสัมพันธ์ และการท้องก่อน
วัยอันควร เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 4. ตามลําดับ
การพั ฒ นาศั กยภาพสตรี มุ สลิม เพื่ อเพิ่ม โอกาสในการเข้ าร่ ว มทางการเมื อง การบริ ห ารและการ
ตัดสิ นใจในระดับต่ างๆ พบว่า ( ) แสวงหาแนวร่ วมทั้งจากภาคการเมือง การบริ หาร และสื่ อมวลชนในการ
สนับสนุนสตรี มุสลิมที่มีศกั ยภาพให้เข้าสู่ ตาํ แหน่งทางการเมือง คิดเป็ นร้อยละ . 5 ( ) แก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ยงั เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา การเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางการเมือง และการบริ หารของสตรี มุสลิม คิด
เป็ นร้ อ ยละ 0.54 (3) สร้ า งความตระหนั ก แก่ สั ง คมมุ ส ลิ ม ในการให้ โ อกาส และเลื อ กสตรี มุ ส ลิ ม ที่ มี
ความสามารถเข้าเป็ นผูน้ าํ ทางการเมือง การบริ หาร และการตัดสิ นใจในระดับต่างๆ คิดเป็ นร้อยละ 9.68 (4)
ปลูกฝั งค่านิ ยม จริ ยธรรม อุดมการณ์ ด้านจิ ตอาสา และจิตสาธารณะแก่สตรี มุสลิมทุกกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อ
เตรี ยมพร้ อมสําหรั บการเข้าสู่ การเป็ นผูน้ ํา คิดเป็ นร้ อยละ 9.65 และ (5) เสริ มสร้ างความเข้าใจเรื่ องการ
ปกครองในระบบประชาธิ ป ไตย สร้ างความพร้ อ มแก่ ส ตรี มุ ส ลิ ม ในการแข่ งขัน เพื่ อ ดํารงตําแหน่ งทาง
การเมือง การบริ หาร พัฒนา และเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมือง คิดเป็ นร้อยละ 8.98 ตามลําดับ
การเสริ ม สร้ างและพัฒ นาศั กยภาพกลไกและองค์ กรสตรี มุ สลิม ทุ กระดับที่มี ผ ลต่ อการส่ งเสริ ม
บทบาทสตรีมุสลิมต่ อการพัฒ นาสั งคม พบว่า ( ) จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนิ นงาน
ขององค์กรและกลไกสตรี มุสลิมระดับต่างๆ ซึ่ งจะนําไปสู่ การพัฒนากลไกที่มีความเข้มแข็งในอนาคต คิด
เป็ นร้อยละ 0.86 ( ) ส่ งเสริ มและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร และกลไกสตรี มุสลิมระดับต่างๆ คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 0.45 (3) พัฒ นาบุ ค คลกรที่ ป ฏิ บ ั ติ ง านในการขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาสตรี มุ ส ลิ ม ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถในการดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 0. (4) ศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู ้ บทบาทขององค์กรและ
กลไกสตรี มุสลิม เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาส่ งเสริ มสตรี มุสลิม คิดเป็ นร้อยละ 9.5 และ (5) วางแนวทางการ
พัฒนาเครื อข่ายขององค์กร และกลไกการพัฒนาสตรี มุสลิมให้สามารถทํางานร่ วมกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ คิดเป็ นร้อยละ 8.94 ตามลําดับ

ในการที่จะต้องดูแลครอบครัว ดูแลลูกให้เติบโตอย่างมีจิตสํานึ กของความเป็ นคนดี กลับมีผลกระทบไปด้วย
เนื่องจากพ่อบ้านไม่ได้ทาํ หน้าที่การตัรบียะฮฺลูกๆ (การอบรมสัง่ สอนลูกๆ อย่างต่อเนื่อง ) แม่บา้ นต้องทํางาน
หนัก หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีใครทําหน้าที่การตัรบียะฮฺ อบรมนิ สัย มารยาทให้กบั ลูกๆ ที่กาํ ลังจะ
เติ บ โต กลายเป็ นภาระของโรงเรี ย น เด็ ก ที่ ไปโรงเรี ย นตั้งแต่ เช้าจนถึ งตอนเย็น โดยปล่ อ ยให้ โรงเรี ย น
รั บ ผิด ชอบเพี ยงฝ่ ายเดี ยวคงลําบากที่ จะให้เด็กมี ม ารยาทดี ในขณะที่ ครู ผูส้ อน ที่ จะต้องพบเจอกับ ความ
หลากหลายของนักเรี ยนมี พฤติกรรมในแบบต่างๆ เช่ น ต่อหน้าครู มีพฤติกรรมอีกแบบ พอลับหลังครู ก็มี
พฤติ กรรมอี กอย่าง และเมื่ อกลับบ้านพบว่า พ่อแม่ไม่คอยดู แลเอาใจใส่ ว่าลูกของตัวเองมี ความประพฤติ
อย่างไรบ้าง ปฏิบตั ิตวั อย่างไร สิ่ งเหล่านี้ เป็ นปั ญหาความทรุ ดโทรมของสังคมตั้งแต่ครอบครัว บางทีก็ปิดกั้น
มากเกิ น ไป ทรุ ดโทรมในแง่ของการหย่อนยานและปล่อยให้ผูห้ ญิ งต้องทํางานหนัก ทั้งๆ ที่ เขาไม่ ตอ้ งมี
หน้าที่ทาํ งานนั้น มันเป็ นหน้าที่ของผูช้ าย และสิ่ งที่เราต้องการคือ ความเป็ นทางสายกลาง ไม่ทรุ ดโทรมและก็
ไม่หย่อนยาน ไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไป
. บทบาทสตรีทคี่ วรจะเป็ นต่ อการพัฒนาสั งคม
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บทบาทชายและหญิง ต้องยอมรับว่า อัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงสร้างมนุ ษย์มา โดยกําหนดภารกิจรวมกัน
กําหนดชายและหญิงให้มีความแตกต่าง ความต่างที่จะต้องเติมเต็มซึ่ งกันและกัน ไม่ใช่การทําสงครามเพื่อจะ
แย่งชิง สิ ทธิ ของสตรี ตอ้ งเท่าเทียม กลายเป็ นการทําสงครามระหว่างเพศ การที่เราเรี ยกร้องสิ ทธิ สตรี ในโลก
ตะวันตกหรื อที่ไหนก็ตาม บางทีแรงกระตุน้ ทําให้เรี ยกร้องสิ่ งนี้ ทําให้เกิดการกระตุน้ เกิดจากผูห้ ญิงถูกปิ ดกั้น
มากเกินไป ในประวัติศาสตร์ ของตะวันตก คล้ายๆ กับยุคญะฮีลียะห์ (ยุคมืด) ในโลกอาหรับสมัยก่อนปิ ดกั้น
สิ ทธิ เสรี ภ าพของผูห้ ญิ งทุ กอย่าง เมื่ อถู ก ปิ ดกั้น มาก การต่ อสู ้เพื่ อคื น สิ ท ธิ ก็เป็ นแรงผลักดัน แบบรุ นแรง
เช่นกัน จะเห็นได้วา่ ผูช้ ายจะทําอะไร ก็ตอ้ งทําอันนั้นให้ได้ ด้วยเหตุน้ ี สําหรับมุสลิมแล้ว ต้องไม่เป็ นไปตาม
กระแสนั้น และต้องแสวงหาสิ่ งที่เป็ นทางสายกลาง ไม่ใช่เอาผูห้ ญิงมาทํางานหนักจนกระทัง่ ไม่มีเวลาที่จะทํา
หน้าที่ของคนที่จะดูแลบ้าน ดูแลเด็ก และดูแลครอบครัว อบรมนิ สัย มารยาทที่ดีงามให้กบั ลูกๆ ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ใหญ่ การมีมารยาท การเติบโตเป็ นคนดี เป็ นเด็กซอและห์ (ดี) หากคนเราเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความหยาบ
ช้า ก็จะติดตัวเรา นิ ยมในวัตถุจนกระทัง่ กลายเป็ นคนไม่ดี ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น ทั้งนี้ จะทําอย่างไรให้
เด็ก ๆ เติบโตมาอย่างมีศกั ดิ์ศรี มีความเป็ นคนสมบูรณ์แบบ สิ่ งนี้ คือภารกิจที่จะต้องเติมเต็มระหว่างความเป็ น
พ่อแม่ หากทั้งพ่อและแม่ตอ้ งออกไปทํางานนอกบ้าน ใครจะรับผิดชอบภาระหน้าที่ภายในบ้าน เรื่ องการตัรบี
ยะฮฺ ลูกๆ ซึ่ งจริ งๆ แล้ว งานหลักของผูห้ ญิง คือ การดูแลลูก ท่านหญิงอาอีชะฮ์เคยบอกว่า “เข็มถักของสตรี
มีศกั ดิ์ศรี เทียบเท่ากับดาบของบุรุษ” การสร้างอาณาจักรที่พร้อมด้วยบรรยากาศที่ดี และการสร้างลูกๆ ของเรา
ให้เป็ นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาท ขณะเดียวกันต้องรู ้จกั อดทน ฝึ กเด็กมีความอดทนอดกั้น มี
ความเป็ นอยู่ที่เรี ยบง่าย อาศัยศิลปะชั้นสู งในการสร้างคนให้เป็ นคนแบบนี้ ได้ แน่ นอนผูห้ ญิงต้องมีความรู ้
และความรู ้ น้ ี เองที่ จะกลายเป็ นศักดิ์ ศรี ของผูห้ ญิ ง ซึ่ งไม่ ว่าจะเป็ นชายหรื อหญิ งแน่ น อน ถ้าขาดความรู ้ ก็
เหมือนการขาดศักดิ์ศรี
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3. บทบาทการเป็ นตัวแทนในการพัฒ นาสังคม
การที่แกนนําสตรี ออกมาทํางานเพื่อสังคมต้องเข้าใจว่า สตรี คือผูท้ ี่ดูแลผูน้ าํ (ผูช้ าย) ผูน้ าํ ที่อยูใ่ นอ้อม
กอดของภรรยา ภรรยาเข้มแข็ง สตรี เข้มแข็ง ก็จะนําไปสู่ ผนู ้ าํ เข้มแข็ง และเมื่อผูน้ าํ เข้มแข็ง สังคมก็เข้มแข็ง
เช่นเดียวกัน ในทางตรงกันข้ามหากผูห้ ญิงอ่อนแอ การดูแลครอบครัวก็อ่อนแอ ส่ งผลให้ผูน้ าํ อ่อนแอ และ
เมื่อผูน้ าํ อ่อนแอ สังคมก็อ่อนแอไปด้วย ฉะนั้นสิ่ งเหล่านี้ยอ่ มเป็ นผลต่อกัน หากคําถามที่ว่าเหตุใดสตรี จึงต้อง
ออกมาทํางานนอกบ้าน เพราะการเติมเต็มซึ่งกันและกันนั้นเป็ นสิ่ งที่สวยงาม ไม่วา่ จะในฐานะบทบาทหน้าที่
ที่ตอ้ งดูแลลูก สามี ครอบครัว การหาปั จจัยยังชี พ การช่ วยเหลือสังคม เหล่านี้ คือกรอบของอิสลามในการ
ดําเนินปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน และเป็ นไปตามธรรมชาติของมนุษย์

จังหวัดชายแดนภาคใต้
สรุปผลเชิงปริมาณ
การกําหนดกลยุทธ์ การส่ งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่ อการพัฒ นาสั งคม พบว่า ( ) การสร้างการ
ยอมรั บทางสังคมของสตรี มุสลิมฯ คิดเป็ นร้อยละ .98 ( ) การเสริ มสร้างเครื อข่ายการทํางานของสตรี
มุสลิม คิดเป็ นร้อยละ 0.80 (3) การพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิม คิดเป็ นร้อยละ 9.87 (4) การมีส่วนร่ วมใน
97
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ความเป็ นธรรมชาติ ข องสตรี ที่ นุ่ ม นวล อ่ อ นโยน ละเอี ย ดอ่ อ น ช่ ว ยสร้ างสี สั น จึ ง ทําให้ ส ตรี มี
ความสามารถพิเศษที่จะสร้างบทบาทในฐานะผูล้ ดความขัดแย้งในหน่วยงานได้ หรื อองค์กรต่างๆ ได้ ฉะนั้น
การเป็ นตัวแทนในการพัฒนาสังคม โดยการเสริ มบทบาทของสตรี ให้เด่นชัดขึ้นในหน่ วยงานที่ตอ้ งการลด
ความขัดแย้ง เช่น นักไกล่เกลี่ยสันติวิธี นักสังคมสงเคราะห์ นิติกร ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการแก้ไขปัญหาอย่าง
ตรงจุด และบุคคลที่จะมาอยูใ่ นตําแหน่งนี้ได้น้ นั ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาที่ตนเองจบ
นอกจากนี้การกําหนดบทบาทสตรี ในการเป็ นตัวแทน ที่ไม่ขดั กับหลักศาสนา และเป็ นที่ยอมรับของ
สังคมนั้น สิ่ งสําคัญคือการวางตัว ปฏิบตั ิที่ถูกหลักการศาสนา กล่าวคือ เราในฐานะที่เป็ นแม่ของลูก เป็ น
ภรรยาของสามี และเป็ นลูกของแม่น้ นั เมื่อเรามีความรู ้ทางศาสนาในด้านต่างๆ เช่น การวางตัวในสังคม การ
แต่งตัวที่ มิดชิ ด อิ สลามสอนให้เราหลายอย่างที่ เป็ นแก่ น แท้ของการสร้ างสัน ติสุขที่ แท้จริ ง จิ ตใจที่ ดีงาม
บริ สุทธิ์ ส่ งเสริ มความดีของผูอ้ ื่น มีความยุติธรรม ไม่ว่ากับลูกชายหรื อลูกสาว ลูกที่มีสติปัญญาที่ดี และไม่ดี
เราควรสร้างความยุติธรรมให้เกิ ดขึ้นในทุกๆ การกระทํา และทุกๆ อิริยบท กลยุทธ์ที่ปรับใช้สําหรับสตรี
มุ ส ลิ ม คื อ การให้องค์ความรู ้ และการฝึ กปฏิ บ ัติก ารมี วินัยมี ตน้ แบบที่ ดี ครอบครั วไหนที่ มีคุณ ภาพและ
ประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นชีวิตให้เขาได้เรี ยนรู ้ สํานักงานคุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ์ และสอดส่ องสตรี ที่ถูก
กระทํา เช่น สตรี ที่มีสามีติดยา สร้างเครื อข่ายสตรี มุสลิม ต้องมีขอ้ มูลของสตรี ในพื้นที่ เพื่อประสานงานและ
สะท้อนปั ญหาในชุมชน มีการพัฒนาฝี มือและทักษะ เพื่อยกระดับสตรี มุสลิมในเรื่ องอาชีพ หรื อช่วยส่ งเสริ ม
ให้มีงานที่ดีข้ ึน เพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น มีการเพิ่มโอกาสสําหรับสตรี ที่มีความพร้อม หรื อต้องการโอกาส
ในการพัฒนาสังคม การเป็ นผูน้ าํ ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชน
5. . . สรุ ปผลในประเด็นกลยุทธ์ การพัฒ นาสตรี มุ สลิม ให้ มีบทบาทต่ อการพัฒ นาสั ง คมในพื้น ที่
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กิจกรรมทางสังคมของสตรี มุสลิม คิดเป็ นร้อยละ 9.33 และ (5) การส่ งเสริ ม/พัฒนาระบบการดําเนินงาน คิด
เป็ นร้อยละ 8.0 ตามลําดับ
การสร้ างการยอมรับทางสั งคมของสตรีมุสลิมที่ควรมุ่งพัฒ นา พบว่า ( ) บทบาทเกื้อหนุ นส่ งเสริ ม
การดําเนิ นกิจกรรมทางสังคมของสตรี มุสลิม คิดเป็ นร้อยละ 6.38 ( ) กําหนดคําจํากัดความและการตีความ
บทบาทสตรี มุสลิมที่เหมาะสมต่อการดําเนินกิจกรรมทางสังคม ที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่ วนในบริ บท
ของสังคมมุสลิม คิดเป็ นร้อยละ 5.6 (3) มุ่งสร้างความเข้าใจ และการสนับสนุ นจากบุคคล/หน่ วยงาน ที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย คิดเป็ นร้อยละ 4.66 และ (4) การสร้างความเข้าใจและการยอมรับเรื่ องความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายที่เหมาะสมในสังคมมุสลิม คิดเป็ นร้อยละ 3.34 ตามลําดับ
การมี ส่วนร่ ว มในกิจ กรรมทางสั ง คมของสตรี มุ สลิม ที่ ค วรมุ่ ง พั ฒ นา พบว่า ( ) การจัด ทําแนว
ทางการส่ งเสริ มบทบาทของสตรี มุสลิมที่เหมาะสมให้สตรี มุสลิมได้ใช้ศกั ยภาพของตน เพื่อเกิดคุณค่าต่อ
ครอบครัว ชุ มชน และสังคมในวงกว้าง คิดเป็ นร้อยละ 5.68 ( ) การเป็ นส่ วนหนึ่ งในการขับเคลื่ อนเพื่อ
แก้ไขปั ญหา การไกล่เกลี่ย การร่ วมพัฒนาศักยภาพของสตรี มุสลิมที่ จะหนุ นเสริ มทักษะ เพื่อให้ผูห้ ญิ งมี
บทบาทในการทํางาน อีกทั้งเป็ นการสร้างพื้นที่ในการทํางานภาคประชาสังคม คิดเป็ นร้อยละ 5.04 (3) การ
ส่ งเสริ มให้สตรี มุสลิมมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม และมีบทบาทในการพัฒนา
ชุ มชน สังคม และประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 4.84 และ (4) การสร้ างผูน้ ําที่ มีอุดมการณ์ ในการทํางาน เพื่ อ
ส่ วนรวม เสี ยสละ มีความสุ ขกับการให้และอุทิศตน เพื่อการทํางานช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริ ง คิดเป็ นร้อย
ละ 4.44 ตามลําดับ
การพัฒ นาศักยภาพสตรีมุสลิมที่ควรมุ่งพัฒ นา พบว่า ( ) การพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิมเพื่อการเป็ น
ผูน้ ํา การพัฒ นาในระดับ ชุ ม ชน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8. 4 ( ) มี ก ระบวนการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก าร
ปฏิบตั ิงาน/ติดตามผลงาน/ ประเมินผลการดําเนิ นงาน คิดเป็ นร้อยละ 4.68 (3) การจัดทํารายงานผลการ
ปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อรวบรวมความรู ้ ที่ได้จากการทํางาน และการจัดแสดงผลงานความสําเร็ จของการดําเนิ น
โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 3.7 และ (4) พัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาตนเอง การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การ
ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน และการนําความรู ้ไปใช้จริ งในชุมชน ผ่านการทําโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม คิด
เป็ นร้อยละ 3.36 ตามลําดับ
การเสริมสร้ างเครื อข่ ายการทํางานของสตรีมุสลิมทีค่ วรมุ่งพัฒ นา พบว่า ( ) เชื่อมโยงความสัมพันธ์
อันดีกบั ชมรม/องค์กรสตรี มุสลิมอื่นๆ ในการเป็ นพันธมิตรดําเนิ นกิจกรรมทางสังคม คิดเป็ นร้อยละ 0.54
( ) การจัดทําทําเนี ยบเครื อข่ายชมรม/องค์กรสตรี มุสลิม เพื่อง่ายในการติดต่อประสานงาน คิดเป็ นร้อยละ
0.35 (3) จัดตั้งเป็ นชมรม/องค์กรสตรี มุสลิมเชื่อมโยงในลักษณะเครื อข่ายหรื อสมาคม เพื่อยกระดับสถานะ
ขึ้นทะเบียนเป็ นองค์กร/ให้เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย คิดเป็ นร้อยละ 0. 0 (4) การรวมกลุ่มของสมาชิกสตรี
มุสลิมให้มีความเข้มแข็งและขยายเครื อข่ายสมาชิ กไปยังพื้นที่ อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 0.03 และ (5) พัฒนา
ศักยภาพการประสานงานกลุ่ม/องค์กรอื่นๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม คิดเป็ นร้อยละ 8.98 ตามลําดับ
การส่ งเสริ ม /พั ฒ นาระบบการดํ าเนิ น งานที่ ค วรมุ่ ง พั ฒ นา พบว่า ( ) เข้าถึ งทรั พ ยากร และการ
สนับสนุนจากภาคีต่างๆ ให้มากขึ้น พร้อมทั้งยกระดับผลการทํางานให้มีผลกระทบในวงกว้างยิง่ ขึ้น คิดเป็ น
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ร้อยละ 8.83 ( ) การส่ งเสริ มและพัฒนาให้องค์กรได้รับการยอมรับ ในฐานะผูน้ าํ ในการส่ งเสริ มศักยภาพ
สตรี มุสลิม คิดเป็ นร้อยละ 9.07 (3) การจัดทําแผนงาน แผนปฏิบตั ิการ ยุทธศาสตร์ หรื อแผนพัฒนาองค์กร
คิดเป็ นร้ อยละ 7.70 (4) การสร้ างเสริ มขีดความสามารถด้านต่างๆ ที่ จาํ เป็ นในการบริ หารจัดการและการ
สนับสนุ นสมาชิ กเครื อข่าย คิดเป็ นร้อยละ 7. และ (5) การจัดตั้งอาคารสถานที่/สํานักงานที่ชดั เจน เพื่อ
รวมกลุ่ม/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และงบประมาณที่จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นกิ จกรรมทางสังคมของสตรี
มุสลิม คิดเป็ นร้อยละ 7. 8 ตามลําดับ
สรุ ปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
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รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์การพัฒนาสตรี มุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมพบว่า กลยุทธ์สาํ คัญที่ได้ผา่ นการ
ฟัตวา (วินิจฉัย)ในสมัยยุคของซอฮาบียะห์ สมัยท่านนบีมุฮมั มัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและปั จจุบนั ยัง
สามารถปรั บมาใช้ได้อีกนั่น คื อ ) การรั กษาพยาบาล ) การเกษตรกรรมหรื อการเพาะปลู ก 3) งานฝี มื อ
หัตถกรรม เย็บปั กถักร้อย และ 4) การศึกษาหาความรู ้และการนําเสนอบทความวิชาการ
เมื่ อ มองย้อ นกลับ ในพื้ น ที่ จ ังหวัด ชายแดนภาคใต้ พบว่า การศึ ก ษาหาความรู ้ แ ละการนําเสนอ
บทความวิชาการยังมีนอ้ ยมาก สิ่ งเหล่านี้จาํ เป็ นต้องมีการติดอาวุธทางความรู ้แก่สตรี อาจจะเสริ มสร้างให้เป็ น
วิทยากรกลุ่มสตรี มุสลิมด้านการพัฒนาสังคม เพื่อช่วยกันในการคลี่คลายปั ญหาหรื อสนับสนุนให้มีการสร้าง
จัดตั้งองค์กรกลุ่มสตรี ข้ ึน เพื่อจะได้บูรณาการการทํางานร่ วมกัน โดยมีการกําหนดหลักสู ตรท้องถิ่นผ่านการ
มีส่วนร่ วมของทุกส่ วนที่เกี่ยวข้อง หากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีวิทยากรที่เป็ นสตรี ที่บรรยายให้
ความรู ้กบั บรรดาสตรี ดว้ ยกันเอง ซึ่ งมองว่าเป็ นการง่ายและสะดวกใจในการพูดคุยซักถามปั ญหาต่างๆ ที่
เกี่ ยวกับสตรี โดยเฉพาะในเรื่ อง (การตัรบี ยะฮฺ ) วิธีการเลี้ ยงดู ลูก การภักดี ต่อสามี การปรนนิ บตั ิต่างๆ ใน
ครอบครัว ล้วนเป็ นสิ่ งสําคัญที่บรรดาสตรี ควรศึกษาและให้การตระหนักเป็ นอย่างยิง่
นอกจากนี้ การพัฒนาองค์กรสตรี ควรมี การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดให้เข้มแข็งขึ้น ให้มีการเรี ยนรู ้
ระหว่างกัน ปั จจุบนั สตรี มีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงสตรี ไม่ได้อยูต่ วั คนเดียว พลัง
ของสตรี ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้มีความสามัคคีร่วมกันกับคนต่างศาสนิ ก โดยแสดงการมีเครื อข่าย
ต่างๆ เริ่ มเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างเห็นได้ชดั หากมองในเรื่ องกลยุทธ์ของเครื อข่ายการพัฒนาจําเป็ นต้องให้คน
ในจัดการบริ บทของตนเอง ส่ วนคนในที่อยูข่ า้ งนอก ก็ควรที่จะมีโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ของตน ส่ วนคน
นอกที่ อยู่ในพื้นที่ และคนนอกที่ อยู่ขา้ งนอกพื้นที่ ก็ควรให้การสนับสนุ น ทั้งในด้านการกําหนดนโยบาย
ระดับชาติ เช่ น การกําหนดหลัก สู ตรของบทบาทสตรี ด้านศาสนา และบทบาทสตรี ที่ควรจะเป็ น หรื อที่
เหมาะสมในระบบการศึกษา

สาหรับกลยุทธ์การพัฒนาสตรี มุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมต้องมีการเปิ ดช่องว่าง หรื อเปิ ด
พื้นที่ให้แก่สตรี มุสลิมที่พร้ อมช่วยเหลื อสังคม โดยมองว่าควรมีการแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือระดับปั จเจก
ระดับครอบครัว ระดับองค์กร และระดับเครื อข่าย
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1. ประเด็นกลยุทธ์ ระดับปัจเจก
กลยุทธ์สาคัญในระดับปั จเจกคือ การวางตัวปฏิบตั ิให้เหมาะสมในสังคม การแต่งตัวที่
มิดชิด ปฏิบตั ิที่ถูกหลักการศาสนา ส่ งเสริ มความดีของผูอ้ ื่น มีความยุติธรรม ไม่วา่ กับลูกชายหรื อลูกสาว ลูก
ที่มีสติปัญญาที่ดีและไม่ดี เราควรสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในทุกๆ การกระทา และทุกๆ อิริยบทในแต่
ละสถานที่ต่างๆ ตามแนวทางที่ถูกต้อง มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสุ ภาพเรี ยบร้อย และต้องมีความเป็ นผูร้ ักษา
ชื่ อเสี ยงของสตรี มุสลิ มให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา พร้ อมทั้งการทาหน้าที่ของแกนนาเป็ น
แบบอย่างที่ดีในเรื่ องของการวางตัว มารยาท การแต่งกาย
2. ประเด็นกลยุทธ์ ระดับครอบครัว
การสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งด้วยการอบรมเลี้ ยงดู ลูก โดยเน้นเรื่ องของการละหมาด
อ่านอัลกุรอ่านก่อนเป็ นอันดับแรกเนื่องจากเป็ นพื้นฐานในการสร้างครอบครัวที่ดีตามแนวทางศาสนาและสู่
การมีครอบครัวที่เข้มแข็ง
3. ประเด็นกลยุทธ์ ระดับองค์ กร
นอกจากการมี กลยุทธ์ในระดับปั จเจกแล้ว สตรี มุสลิ ม ต้องยกระดับตนเอง เพื่อพัฒนา
สังคมโดยรอบอีกด้วย เช่ น บทบาทการเป็ นผูช้ ่วยฝ่ ายปกครองในพื้นที่ของตน คือสามารถดูแลในเรื่ องของ

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เยาวชนที่ติดยาเสพติด และไปช่ วยเหลื อในเรื่ องของการบาบัดให้กบั กลุ่มเยาวชน หรื ออาจจะเป็ นที่ปรึ กษา
ของคนในชุมชนในเรื่ องต่างๆ เช่น การศึกษา อาชีพ ครอบครัวที่ถูกผลกระทบความรุ นแรง
4. ประเด็นกลยุทธ์ ระดับเครือข่ าย
กลยุทธ์ สาคัญอีกระดับหนึ่ งคือ การสร้างเครื อข่ายต่อการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยจะต้องยกระดับการทางานให้มีเครื อข่ายจากภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่ งที่ตอ้ ง
เร่ งด่วนในการพัฒนาคือ ความสามารถในการเป็ นผูป้ ระสานงานที่ดี แล้วสร้างแกนนากลุ่มสตรี มุสลิม เพื่อให้
ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามแบบอย่างท่านศาสดา เพื่อเป็ นตัวแทนผูป้ ระสานงานข้อมูลต่างๆ จากข่าวสาร
ทั้ง ทางราชการ และหน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ ไ ด้รั บ ข่ า วสารที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อประชาชน และให้ถึ ง ข้อ มู ล
ผูด้ ้อยโอกาสในชุ มชน สิ่ งเหล่ านี้ ตอ้ งเปิ ดพื้นที่ เปิ ดโอกาส ให้สตรี เข้ามาพัฒนามากขึ้ นด้วยศักยภาพและ
ความสามารถของสตรี เพื่อพิสูจน์ให้สังคมเห็นเป็ นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับมากขึ้น
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5. อภิปรายผลการวิจยั
5. . ประเด็นสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่ อการพัฒนาสั งคมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
. สภาพปัญหาทัว่ ไปของสตรีมุสลิม
สตรี มุ ส ลิ ม ในปั จ จุ บ ัน ประสบปั ญ หาในเรื่ อง “การดู แ ลเอาใจใส่ ใ นการทํา หน้ า ที่ ข องผู ้ช าย
ค่อนข้างมาก” กล่าวคือ งานที่ผชู ้ ายสมควรทํา วันนี้ ผชู ้ ายปล่อย หรื อมีเจตนาปล่อยให้ผหู ้ ญิงทํา ในบางครั้ง
ผูห้ ญิงก็ไม่ได้เต็มใจที่จะทํา แต่เนื่ องด้วยผูช้ ายไม่ทาํ ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ เช่ น การหารายได้เข้ามาใน
ครอบครัวหรื อการกรี ดยาง ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูช้ าย แต่ว่าวันนี้ ผหู ้ ญิงกลับทําหน้าที่น้ นั แทน ซึ่ งพอเสร็ จจาก
การกรี ดยาง ต้องกลับมาหุงข้าวให้สามี งานทั้งหมดในบ้านและนอกบ้านผูห้ ญิงต้องรับผิดชอบ ภายใต้ภาระที่
หนักกว่าผูช้ าย จึงเรี ยกเป็ นว่า “ความหย่อนยาน” สอดคล้องกับ มุฮาํ หมัดซากี เจ๊ะหะ ( 554) ที่พูดถึงแนวคิด
สตรี ในอัลกุรอานและอัลซุ นนะฮฺ น้ นั อิสลามมิได้ห้ามสตรี ไม่ให้ทาํ งานแม้ว่าจะเน้นว่างานเบื้องต้นของสตรี
คือการดูแลครอบครัวและบ้าน มุสลิมหลายคนเชื่ อว่าผูห้ ญิงควรจะทํางานก็ต่อเมื่องานนั้นไม่ขดั ต่อคําสอน
ของศาสนา ในขณะที่ ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ได้กล่าวถึงสําหรับผูห้ ญิงมุสลิมในสังคมมลายูว่า แม้สถานะ
ของผูห้ ญิ งและผูช้ ายไม่ เท่ ากัน แต่ ผูห้ ญิ งมุ สลิ มในสังคมมลายูก็ไม่ได้ถูกจํากัดพื้น ที่ อยู่เพียงในครั วเรื อน
ภายใต้บทบาทของความเป็ นแม่เท่านั้น แต่ยงั คงมีบทบาททางเศรษฐกิจด้วยการทําการค้าในพื้นที่สาธารณะ
อีกด้วย ผูห้ ญิ งเหล่านี้ จึงเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการธํารงอัตลักษณ์ ทางชาติพนั ธ์ผ่านกลไกทางสังคมที่มี
ลักษณะที่ไม่เป็ นทางการหลายรู ปแบบ เช่น การผูกมิตร การแต่งงาน การค้าขาย
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ปั จจุบนั สังคมปล่อยให้ผหู ้ ญิงทํางานหนักเกินตัว จนกระทัง่ หน้าที่ที่ศาสนากําหนดในการที่จะต้อง
ดู แลครอบครั ว ดู แลลู กให้เติ บโตอย่างมี จิตสํานึ กของความเป็ นคนดี กลับมี ผลกระทบไปด้วย เนื่ องจาก
พ่อบ้านไม่ได้ทาํ หน้าที่การตัรบียะฮฺลูกๆ (การอบรมสั่งสอนลูกๆ อย่างต่อเนื่ อง ) แม่บา้ นต้องทํางานหนัก หา
รายได้มาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีใครทําหน้าที่ การตัรบี ยะฮฺ อบรมนิ สัย มารยาทให้กบั ลูกๆ ที่กาํ ลังจะเติบโต
กลายเป็ นภาระของโรงเรี ยน เด็กที่ไปโรงเรี ยนตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็น โดยปล่อยให้โรงเรี ยนรับผิดชอบเพียง
ฝ่ ายเดี ยวคงลําบากที่ จะให้เด็ก มี มารยาทดี ในขณะที่ ครู ผูส้ อน ที่ จะต้องพบเจอกับความหลายหลายของ
นักเรี ยนมีพฤติกรรมในแบบต่างๆ เช่น ต่อหน้าครู มีพฤติกรรมอีกแบบ พอลับหลังครู ก็มีพฤติกรรมอีกอย่าง
และเมื่อกลับบ้านพบว่า พ่อแม่ไม่คอยดูแลเอาใจใส่ ว่าลูกของตัวเองมีความประพฤติอย่างไรบ้าง ปฏิบตั ิตวั
อย่างไร สิ่ งเหล่านี้ เป็ นปั ญหาความทรุ ดโทรมของสังคมตั้งแต่ครอบครัว บางทีกป็ ิ ดกั้นมากเกินไป ทรุ ดโทรม
ในแง่ของการหย่อนยานและปล่อยให้ผูห้ ญิงต้องทํางานหนัก ทั้งๆ ที่เขาไม่ตอ้ งมีหน้าที่ทาํ งานนั้น มันเป็ น
หน้าที่ของผูช้ าย และสิ่ งที่เราต้องการคือ ความเป็ นทางสายกลาง ไม่ทรุ ดโทรมและก็ไม่หย่อนยาน ไม่ตึงและ
ไม่หย่อนจนเกินไป สอดคล้องกับ ซุ ฟอัม อุษมาน ( 55 )ได้กล่าวไว้ในบทความว่า ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ
อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้มีวจนะไว้หลายบทที่สนับสนุ นให้มุสลิมทุกคนต้องร่ วมรับผิดชอบในการสร้างสรรค์
สังคมให้ดีงามอยูเ่ สมอ โดยจะต้องคอยสอดส่ องดูแลไม่ให้เกิดความชัว่ ร้ายในสังคมในขณะที่ บุหลัน ทอง
กลี บ (ม.ป.ป.) เลขาธิ ก ารสมาคมแพทย์มุ ส ลิ ม มองว่าปั จจุ บ ัน ค่ าครองชี พ ที่ สูงขึ้ น ทําให้สตรี ไทยมุ สลิ ม
ออกไปประกอบอาชี พนอกบ้านได้มากขึ้น ซึ่ งตามปกติแล้วสตรี ไทยมุสลิมส่ วนใหญ่ไม่นิยมที่จะออกไป
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ประกอบอาชี พนอกบ้าน เนื่ องจากความไม่สะดวก ส่ วนมากจะมี หน้าที่ ดูแลครอบครัว แต่ศาสนาอิสลาม
ไม่ได้จาํ กัดหน้าที่และบทบาทในการประกอบอาชีพของสตรี หากสตรี เหล่านั้นจะประกอบอาชีพต้องได้รับ
อนุญาตจากผูป้ กครองหรื อสามีเสี ยก่อน และอิสลามก็ได้วางระบบหน้าที่ให้สตรี มีบทบาทในสังคม ในฐานะ
ที่เป็ นแม่บา้ นและภรรยาเป็ นสําคัญ
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. บทบาทสตรีทคี่ วรจะเป็ นต่ อการพัฒนาสั งคม
บทบาทชายและหญิง ต้องยอมรับว่า อัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงสร้างมนุษย์มา โดยกําหนดภารกิจรวมกัน
กําหนดชายและหญิงให้มีความแตกต่าง ความต่างที่จะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับมุฮาํ หมัดซากี
เจ๊ะหะ ( 554) ที่พูดถึงการเติมเต็มซึ่ งกันและกันระหว่างหญิงชายดังที่อลั กุรอานได้กล่าวไว้ว่า “และบรรดามุ
มินชาย และบรรดามุมินหญิงนั้นบางส่ วนของพวกเขาต่างเป็ นผูช้ ่วยเหลืออีกบางส่ วน (ต่างก็ช่วยเหลือกัน) ซึ่ ง
พวกเขาจะใช้ให้ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ชอบและห้ามปรามในสิ่ งที่ไม่ชอบและพวกเขาจะดํารงไว้ ซึ่ งการละหมาดและ
จ่ายชะกาต และภักดีต่ออัลลอฮฺ และรอซูลของพระองค์ ชนเหล่านี้ แหละ อัลลอฮฺ จะทรงเอ็นดูเมตตาแก่พวกเขา
แท้จริ งอัลลอฮฺ น้ นั เป็ นผูท้ รงเดชานุ ภาพ ผูท้ รงปรี ชาญาณ” (อัลกุรอาน 9 : 7 )ไม่ใช่การทําสงคราม เพื่อจะแย่ง
ชิ ง สิ ทธิ ของสตรี ตอ้ งเท่ าเที ยมกลายเป็ นการทําสงครามระหว่างเพศ การที่ เราเรี ยกร้ องสิ ท ธิ สตรี ในโลก
ตะวันตกหรื อที่ไหนก็ตาม บางทีแรงกระตุน้ ทําให้เรี ยกร้องสิ่ งนี้ ทําให้เกิดการกระตุน้ เกิดจากผูห้ ญิงถูกปิ ดกั้น
มากเกินไป ในประวัติศาสตร์ของตะวันตก คล้ายๆ กับยุคญะฮีลียะห์ (ยุคมืด) ในโลกอาหรับสมัยก่อนปิ ดกั้น
สิ ทธิ เสรี ภ าพของผูห้ ญิ งทุ กอย่าง เมื่ อถู ก ปิ ดกั้น มาก การต่ อสู ้เพื่ อคื น สิ ท ธิ ก็เป็ นแรงผลักดัน แบบรุ นแรง
เช่นกัน จะเห็นได้วา่ ผูช้ ายจะทําอะไร ก็ตอ้ งทําอันนั้นให้ได้ ด้วยเหตุน้ ี สําหรับมุสลิมแล้ว ต้องไม่เป็ นไปตาม
กระแสนั้น และต้องแสวงหาสิ่ งที่เป็ นทางสายกลาง ไม่ใช่เอาผูห้ ญิงมาทํางานหนักจนกระทัง่ ไม่มีเวลาที่จะทํา
หน้าที่ของคนที่จะดูแลบ้าน ดูแลเด็ก และดูแลครอบครัว อบรมนิ สัย มารยาทที่ดีงามให้กบั ลูกๆ ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
ใหญ่ การมีมารยาท การเติบโตเป็ นคนดี เป็ นเด็กซอและห์ (ดี) หากคนเราเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความหยาบ
ช้า มันก็จะติดตัวเรา นิยมในวัตถุจนกระทัง่ กลายเป็ นคนไม่ดี ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น ทั้งนี้จะทําอย่างไร
ให้เด็กๆ เติบโตมาอย่างมีศกั ดิ์ศรี มีความเป็ นคนสมบูรณ์แบบ สิ่ งนี้ คือภารกิจที่จะต้องเติมเต็มระหว่างความ
เป็ นพ่อแม่ หากทั้งพ่อและแม่ตอ้ งออกไปทํางานนอกบ้าน ใครจะรับผิดชอบภาระหน้าที่ภายในบ้าน เรื่ อง
การตัรบียะฮฺ ลูกๆ ซึ่ งจริ งๆ แล้ว งานหลักของผูห้ ญิง คือ การดูแลลูก ท่านหญิงอาอีชะฮ์เคยบอกว่า “เข็มถัก
ของสตรี มีศกั ดิ์ศรี เทียบเท่ากับดาบของบุรุษ” การสร้างอาณาจักรที่พร้อมด้วยบรรยากาศที่ดี และการสร้าง
ลูกๆ ของเราให้เป็ นคนที่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มี มารยาท ขณะเดี ยวกันต้องรู ้จกั อดทน ฝึ กเด็กมีความ
อดทนอดกั้น มีความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย อาศัยศิลปะชั้นสู งในการสร้างคนให้เป็ นคนแบบนี้ ได้ แน่นอนผูห้ ญิง
ต้องมีความรู ้ และความรู ้น้ ี เองที่จะกลายเป็ นศักดิ์ศรี ของผูห้ ญิง ซึ่ งไม่ว่าจะเป็ นชายหรื อหญิงแน่ นอน ถ้าขาด
ความรู ้มนั ก็เหมื อนการขาดศักดิ์ ศรี สอดคล้องกับ ซุ ฟอัม อุษมาน ( 55 ) ที่ พูดถึงสตรี มุสลิ มกับภาระการ
รับผิดชอบต่อสังคม ไว้ว่าภาระหน้าที่ในการสร้างสรรค์สังคมเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งรับผิดชอบร่ วมกันทั้งผูช้ ายและ
ผูห้ ญิ ง ทั้งนี้ เพราะหลักฐานต่ างๆ ข้างต้นมิ ได้กาํ หนดว่าภาระหน้าที่น้ ี เป็ นของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง แต่ทว่าได้
บัญญัติไว้ครอบคลุมทั้งชายและหญิง
0
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3. บทบาทการเป็ นตัวแทนในการพัฒ นาสั งคม
การที่แกนนําสตรี ออกมาทํางานเพื่อสังคมต้องเข้าใจว่า สตรี คือผูท้ ี่ดูแลผูน้ าํ (ผูช้ าย) ผูน้ าํ ที่อยูใ่ น
อ้อมกอดของภรรยา ภรรยาเข้มแข็ง สตรี เข้มแข็ง ก็จะนําไปสู่ ผูน้ ําเข้มแข็ง และเมื่ อผูน้ ําเข้มแข็ง สังคมก็
เข้มแข็ง เช่นเดียวกัน ในทางตรงกันข้ามหากผูห้ ญิงอ่อนแอ การดูแลครอบครัวก็อ่อนแอ ส่ งผลให้ผนู ้ าํ อ่อนแอ
และเมื่อผูน้ าํ อ่อนแอ สังคมก็อ่อนแอไปด้วย ฉะนั้นสิ่ งเหล่านี้ จึงแปรผลต่อกัน หากคําถามที่ว่าเหตุใดสตรี จึง
ต้องออกมาทํางานนอกบ้าน เพราะการเติมเต็มซึ่ งกันและกันนั้นเป็ นสิ่ งที่สวยงาม ไม่ว่าจะในฐานะบทบาท
หน้าที่ที่ตอ้ งดูแลลูก สามี ครอบครัว การหาปั จจัยยังชี พ การช่วยเหลือสังคม เหล่านี้ คือกรอบของอิสลามใน
การดําเนิ นปฏิบตั ิในชี วิตประจําวัน และเป็ นไปตามธรรมชาติของมนุ ษย์ สอดคล้องกับมุฮาํ หมัดซากี เจ๊ะหะ
( 554) ที่ กล่ าวว่าอิ สลามถื อว่าหญิ งมี ความเท่ าเที ยมกับ ชายทั้งด้านจิ ตวิญ ญาณและสติปั ญ ญา ส่ วนความ
แตกต่างของเพศทั้งสองก็คือ โครงสร้างของสรี ระร่ างกายเท่านั้น ดังนั้นการแบ่งหน้าที่ตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริ งดังกล่าว โดยที่ชายจะต้องรับผิดชอบภาระงานในการหาปั จจัยยังชีพหรื อรายได้ให้แก่ครอบครัว
ส่ วนหญิงต้องดูแลบ้านและอบรมเลี้ยงดูบุตร ซึ่ งถือว่าเป็ นภาระหน้าที่ที่มีความสําคัญยิง่ ต่อการสร้างสังคมที่
เข้มแข็ง ในขณะที่ซุฟอัม อุษมาน ( 55 ) พูดถึงความเท่าเทียมกันที่แตกต่างว่ามุสลิมและสตรี มุสลิมต่างมี
ภาระความรั บผิดชอบที่ เท่ าเที ยมกัน ตาชั่งของความประเสริ ฐนั้นมิ ได้อยู่ที่ใครเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิ ง
หากแต่อยูท่ ี่ผใู ้ ดมีความยําเกรงมากกว่า
ความแตกต่ างระหว่ างเพศชายและเพศหญิ งมิ ไ ด้เป็ นข้อ อ้างว่าผูห้ ญิ งด้อ ยกว่ าผูช้ าย หรื อ ผูช้ าย
เหนื อกว่าผูห้ ญิงในแง่ของความเท่าเทียมและคุณค่าความประเสริ ฐ แต่เป็ นปั จจัยชี้ให้เห็นว่า ผูห้ ญิงมีหน้าที่ที่
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตนที่ไม่เหมือนผูช้ าย และผูช้ ายก็มีความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของเพศตน อันเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งยอมรับและคํานึ งถึงในการกําหนดบทบาทและหน้าที่ของตนในการสร้างสรรค์
สังคมต่อไป
ความเป็ นธรรมชาติ ข องสตรี ที่ นุ่ ม นวล อ่ อ นโยน ละเอี ย ดอ่ อ น ช่ ว ยสร้ างสี สั น จึ งทําให้ ส ตรี มี
ความสามารถพิเศษที่จะสร้างบทบาทในฐานะผูล้ ดความขัดแย้งในหน่วยงานได้ หรื อองค์กรต่างๆ ได้ ฉะนั้น
การเป็ นตัวแทนในการพัฒนาสังคม โดยการเสริ มบทบาทของสตรี ให้เด่นชัดขึ้นในหน่ วยงานที่ตอ้ งการลด
ความขัดแย้ง เช่น นักไกล่เกลี่ยสันติวิธี นักสังคมสงเคราะห์ นิ ติกร ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการแก้ไขปัญหาอย่าง
ตรงจุด และบุคคลที่จะมาอยูใ่ นตําแหน่งนี้ได้น้ นั ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาที่ตนเองจบ
นอกจากนี้ การกําหนดบทบาทสตรี ในการเป็ นตัวแทนที่ ไม่ ขดั กับ หลัก ศาสนา และเป็ นที่ สั งคม
ยอมรับของสังคมนั้น สิ่ งสําคัญคือการวางตัว การปฏิบตั ิที่ถูกหลักการศาสนา กล่าวคือ เราในฐานะที่เป็ นแม่
ของลูก เป็ นภรรยาของสามี และเป็ นลูกของแม่น้ นั เมื่อเรามีความรู ้ทางศาสนาในด้านต่างๆ เช่น การวางตัว
ในสังคม การแต่งตัวที่มิดชิด อิสลามสอนให้เราหลายอย่างที่เป็ นแก่นแท้ของการสร้างสันติสุขที่แท้จริ ง จิตใจ
ที่ดีงาม บริ สุทธิ์ ส่ งเสริ มความดีของผูอ้ ื่น มีความยุติธรรม ไม่ว่ากับลูกชายหรื อลูกสาว ลูกที่มีสติปัญญาที่ดี
และไม่ดี เราควรสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในทุกๆ การกระทํา และทุกๆ อิริยบทสอดคล้องกับมุฮาํ หมัด
ซากี เจ๊ะหะ ( 554) ที่กล่าวว่าอิสลามต้องการให้ครอบครัวมีความเป็ นปึ กแผ่นสามีและภรรยามีส่วนร่ วมใน

การสร้างซึ่ งกันและกัน สามีภรรยาเปรี ยบเสมือนเสื้ อผ้าอาภรณ์ ที่อยู่บนร่ างเดี ยวกัน ดังนั้นทั้งสองต้องให้
เกียรติยศซึ่งกันและกัน และจะต้องร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขในทุกสถานการณ์
สําหรับกลยุทธ์ที่ปรั บใช้สําหรั บสตรี มุสลิมคือ การให้องค์ความรู ้ และการฝึ กปฏิ บตั ิการมี วินัยมี
ต้นแบบที่ดี ครอบครัวไหนที่มีคุณภาพและประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นชีวิตให้เขาได้เรี ยนรู ้ สํานักงาน
คุม้ ครองพิทกั ษ์สิทธิ์ และสอดส่ องสตรี ที่ถูกกระทํา เช่น สตรี ที่มีสามีติดยาเสพติด สร้างเครื อข่ายสตรี มุสลิม
ต้องมีขอ้ มูลของสตรี ในพื้นที่ เพื่อประสานงานและสะท้อนปั ญหาในชุมชน มีการพัฒนาฝี มือและทักษะเพื่อ
ยกระดับสตรี มุสลิมในเรื่ องอาชีพ หรื อช่วยส่ งเสริ มให้มีงานที่ดีข้ ึนเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น มีการเพิ่มโอกาส
สําหรับสตรี ที่มีความพร้อม หรื อต้องการโอกาสในการพัฒนาสังคม การเป็ นผูน้ าํ ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสใน
ชุมชน
5. . ประเด็ น กลยุ ท ธ์ การพั ฒ นาสตรี มุ สลิม ให้ มี บ ทบาทต่ อการพั ฒ นาสั ง คมในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
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กลยุทธ์การพัฒนาสตรี มุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมพบว่า กลยุทธ์สําคัญที่ได้ผ่านการฟั ตวา
(วินิ จฉัย) ในสมัยยุคของซอฮาบี ยะห์ สมัยท่ านนบี มุฮัมมัด ซ็ อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม และปั จจุบนั ยัง
สามารถปรั บมาใช้ได้อีกนั่น คือ ) การรักษาพยาบาล ) การเกษตรกรรมหรื อการเพาะปลูก ) งานฝี มื อ
หัตถกรรม เย็บปั กถักร้อย และ 4) การศึกษาหาความรู ้และการนําเสนอบทความวิชาการสอดคล้องกับซุฟอัม
อุ ษ มาน ( 55 ) ที่ พู ด ถึ งปั จจัยเสริ มสําหรั บ สตรี มุ ส ลิ ม ในการสร้ างสรรค์สังคมไว้ว่า ) สร้ างตัวเองให้มี
บุคลิกภาพของมุสลิมผูม้ ีศรัทธาที่เข้มแข็ง เพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นๆ เพราะตัวอย่างที่ดีก็นบั เป็ นการดะอฺ
วะฮฺ ประการหนึ่ ง วิธีการก็คือด้วยการหาความรู ้อย่างสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจากการรับฟั งผูร้ ู ้ อ่านหนังสื อ จากสื่ อ
ต่างๆ ที่ มีอยู่อย่างหลากหลาย รวมถึ งเอาใจใส่ ในการปฏิ บตั ิศาสนกิ จอย่างเคร่ งครั ด ทั้งที่ วาญิ บและสุ นัต
เหล่านี้คือปั จจัยเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดีเยีย่ มสําหรับคนทํางานเพื่อสร้างสรรค์สงั คม ) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ทั้งในหมู่ ส ตรี มุ สลิ ม กัน เอง ในรู ป แบบของการช่ วยเหลื อ และแลกเปลี่ ยนความรู ้ ค วามสามารถ
ระหว่างกัน หรื อจากที่ปรึ กษาที่เป็ นมุสลิมีน โดยเฉพาะผูใ้ กล้ชิด เช่น สามี บิดา พี่นอ้ ง ลูกๆ หรื อญาติสนิ ทที่
เป็ นมะห์ร็อม ถ้าหากจะขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นที่ไม่ใช่ญาติก็ทาํ ได้ โดยให้อยูใ่ นกรอบและขอบเขตที่ไม่
ผิดต่อศาสนบัญญัติ และสอดคล้องกับมุฮาํ หมัดซากี เจ๊ะหะ ( 554) ที่พูดถึงสิ ทธิ ในการแสดงความคิดเห็ น
ของสตรี มุ ส ลิ ม อาจจะมาจากการมี ส่ วนร่ วมในสังคมนับ ตั้งแต่ ส มัยต้น ๆ ที่ ยงั มี ก ารทําสงครามกัน อย่าง
กว้างขวางคือผูห้ ญิ งมุสลิมเข้าร่ วมในกองทัพในฐานะพยาบาลรักษาผูบ้ าดเจ็บตระเตรี ยมเสบียงและรับใช้
นักรบ และในศาสนาอิสลามไม่มีบทบัญญัติใดเลยที่ห้ามมิให้สตรี ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาชีพที่
ถูกกับลักษณะธรรมชาติของสตรี เช่น ครู พยาบาล เป็ นต้น จะเห็นได้ว่าในปั จจุบนั นี้เป็ นที่ยอมรับกันแล้วว่า
สตรี ไทยได้มีบทบาทมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะในด้านสังคมทัว่ ไปก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับบทบาทของสตรี มาก
ขึ้น เริ่ มจากสถาบันครอบครัวจนถึงสถาบันการเมือง แม้โดยหลักการแล้ว อิสลามมิได้สนับสนุ นให้สตรี เป็ น
ผูน้ าํ แต่อิสลามก็ยงั คงให้ความสําคัญต่อสตรี โดยให้สตรี มีสิทธิเสรี ภาพในด้านต่างๆ ในขณะที่ สุ ธีรัตน์ มหา
สิ งห์(2 2) ชี้ ให้เห็ นว่า สตรี มีความสําคัญทั้งกิจกรรมในครัวเรื อน ด้านเศรษฐกิ จ และกิจกรรมการผลิตใน
ครัวเรื อน สตรี จะมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจอยูด่ ว้ ย เช่น การซื้ อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร การเลือกใช้ของ
04

สาหรับประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาสตรี มุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมต้องมีการเปิ ดช่องว่าง
หรื อเปิ ดพื้นที่ให้แก่สตรี มุสลิมที่พร้อมช่วยเหลือสังคม โดยมองว่าควรมีการแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ คือระดับ
ปัจเจก ระดับครอบครัว ระดับองค์กร และระดับเครื อข่าย
1. ประเด็นกลยุทธ์ การพัฒนาระดับปัจเจก
กลยุทธ์สาคัญในระดับปั จเจกคือ การวางตัวปฏิบตั ิให้เหมาะสมในสังคม การแต่งตัวที่มิดชิด ปฏิบตั ิ
ที่ถูกหลักการศาสนา ส่ งเสริ มความดีของผูอ้ ื่น มีความยุติธรรม ไม่วา่ กับลูกชายหรื อลูกสาว ลูกที่มีสติปัญญา
104
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ในบ้าน การจัดระเบี ยบและทาความสะอาดบ้า นเรื อนให้ถูกสุ ขลัก ษณะ การใช้เชื้ อเพลิ งในการประกอบ
อาหาร การถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กบั บุ ตรหรื อคนในครอบครัว นอกจากนี้ สตรี ยงั เป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหญ่
ที่สุด เป็ นผูม้ ีบทบาทในการตัดสิ นใจ เลือกซื้ อสิ นค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในครัวเรื อน
เมื่ อ มองย้อ นกลับ ในพื้ นที่ จ ัง หวัด ชายแดนภาคใต้พ บว่า การศึ ก ษาหาความรู ้ แ ละการน าเสนอ
บทความวิชาการยังมีน้อยมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดลมนรรจ์ บากา และแวอุเซ็ ง มะแดเฮาะ
(2529) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องสถานภาพสตรี ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ช้ ี ให้เห็ นว่า การศึกษาสตรี
ไทยมุสลิ มในเมืองมี การศึ กษาสายสามัญระดับต่าน้อยกว่าไทยมุ สลิ มในชนบท และกึ่งเมืองกึ่ งชนบทสิ่ ง
เหล่านี้จาเป็ นต้องมีการติดอาวุธทางความรู ้แก่สตรี อาจจะเสริ มสร้างให้เป็ นวิทยากรกลุ่มสตรี มุสลิมด้านการ
พัฒนาสังคม เพื่อช่วยกันในการคลี่คลายปั ญหาหรื อสนับสนุนให้มีการสร้าง จัดตั้งองค์กรกลุ่มสตรี ข้ ึน เพื่อจะ
ได้บูรณาการการทางานร่ วมกัน โดยมีการกาหนดหลักสู ตรท้องถิ่นผ่านการมีส่วนร่ วมของทุกส่ วนที่เกี่ยวข้อง
หากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีวทิ ยากรที่เป็ นสตรี ที่คอยไปบรรยายให้ความรู้กบั บรรดาสตรี ดว้ ย
กันเอง ซึ่ งมองว่าเป็ นการง่ายและสะดวกใจในการพูดคุ ยซักถามปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ ยวกับสตรี โดยเฉพาะใน
เรื่ อง (การตัรบียะฮฺ ) วิธีการเลี้ยงดูลูก การภัคดีต่อสามี การปรนนิ บตั ิต่างๆ ในครอบครัว ล้วนเป็ นสิ่ งสาคัญที่
บรรดาสตรี ควรศึกษาและให้การตระหนักเป็ นอย่างยิง่
นอกจากนี้ การพัฒนาองค์กรสตรี ควรมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดให้เข้มแข็งขึ้ น ให้มีการเรี ยนรู้
ระหว่างกัน ปั จจุบนั สตรี มีการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงสตรี ไม่ได้อยูต่ วั คนเดียว พลัง
ของสตรี ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้มีความสามัคคีร่วมกันกับคนต่างศาสนิก โดยแสดงการมีเครื อข่าย
ต่างๆ เริ่ มเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างเห็นได้ชดั หากมองในเรื่ องกลยุทธ์ของเครื อข่ายการพัฒนาจาเป็ นต้องให้คน
ในจัดการบริ บทของตนเอง ส่ วนคนในที่อยูข่ า้ งนอก ก็ควรที่จะมีโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ของตน ส่ วนคน
นอกที่อยู่ในพื้นที่ และคนนอกที่ อยู่ข ้างนอกพื้นที่ ก็ควรให้การสนับสนุ น ทั้งในด้านการกาหนดนโยบาย
ระดับ ชาติ เช่ น การก าหนดหลัก สู ตรของบทบาทสตรี ด้า นศาสนาและบทบาทสตรี ที่ ค วรจะเป็ นหรื อ ที่
เหมาะสมในระบบการศึกษาสอดคล้องกับปิ ยะวัติ บุญหลง ผูอ้ านวยการ สกว.ที่ได้พูดถึงการเคลื่อนไหวของ
สตรี มุสลิมไว้ว่า ภาพใหญ่ที่เห็ นเมื่อมองออกไปนอกประเทศไทย คือการเคลื่ อนไหวของขบวนการสตรี
อิสลามซึ่งปรากฏชัดเจนในรู ปแบบต่างๆ ขณะเดียวกันก็มีขอ้ เท็จจริ งที่สะท้อนจากพื้นที่ภาคใต้ของไทยด้วย
ว่า ผูห้ ญิงมุสลิ มเข้ามามีบทบาทสาคัญในหลายด้าน และเป็ นเรื่ องดี งามที่ไม่ได้ขดั หลักศาสนาแต่อย่างไร
บทบาทเหล่านี้จึงดาเนินไปได้ดว้ ยดี แต่หลายบทบาทก็ควรที่จะได้รับการส่ งเสริ มให้มากขึ้น
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ที่ดีและไม่ดี เราควรสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในทุกๆการกระทาและทุกๆอิริยบทในแต่ละสถานที่ต่าง ๆ
ตามแนวทางที่ถูกต้อง มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสุ ภาพเรี ยบร้อย และต้องมีความเป็ นผูร้ ักษาชื่อเสี ยงของสตรี
มุสลิมให้อยูใ่ นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา สอดคล้องกับมุฮาหมัดซากี เจ๊ะหะ (2554) ที่ได้พูดถึงพระ
ดารัสในอัลกุรอานที่วา่ ชายและหญิงควรแต่งกายเพื่อแสดงออกถึงความนอบน้อมถ่อมตน “และจงกล่าวเถิด
(มุฮมั มัด) แก่บรรดามุอมินะฮฺให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่าและให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอ
และอย่าเปิ ดเผยเครื่ องประดับของพวกเธอเว้นแต่สิ่งที่เปิ ดเผยได้และให้เธอปิ ดด้วยผ้าคลุมศีรษะของเธอลง
มาถึงหน้าอกของเธอและอย่าให้เธอเปิ ดเผยเครื่ องประดับของพวกเธอ เว้นแต่แก่สามีของพวกเธอหรื อบิดา
ของพวกเธอหรื อบิดาของสามีของพวกเธอ หรื อลูกชายของพวกเธอหรื อลูกชายของสามีของพวกเธอ หรื อ
พี่ชาย น้องชายของพวกเธอหรื อลูกชายของพี่ชายน้องชายของพวกเธอ หรื อ ลูกชายของพี่สาวน้องสาวของ
พวกเธอหรื อพวกผูห้ ญิงของพวกเธอ หรื อที่มือของพวกเธอครอบครอง (ทาสและทาสี ) หรื อคนใช้ผชู้ ายที่ไม่
มีความรู้สึกทางเพศหรื อเด็กที่ยงั ไม่รู้เรื่ องเพศสงวนของผูห้ ญิง และอย่าให้เธอกระทืบเท้าของพวกเธอเพื่อให้
ผูอ้ ื่นรู้สิ่งที่พวกเธอควรปกปิ ดในเครื่ องประดับของพวกเธอและพวกเจ้าทั้งหลายจงขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮฺ โอ้
บรรดาผูศ้ รัทธาเอ๋ ย เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ” (อัลกรุ อาน 24 : 31)
2. ประเด็นกลยุทธ์ การพัฒนาระดับครอบครัว
สร้ างครอบครัวให้เข้มแข็งด้วยการอบรมเลี้ ยงดู ลูก เน้นเรื่ องของการละหมาดอ่านอัลกุรอ่านก่อน
เนื่องจากเป็ นพื้นฐานหรื อเบ้าหลอมเพื่อการสร้างสมาชิกของครอบครัวที่มีคุณภาพที่ดีตามแนวทางศาสนา
3. ประเด็นกลยุทธ์ การพัฒนาระดับองค์ กร
นอกจากการมีกลยุทธ์ในระดับปั จเจกแล้ว สตรี มุสลิมต้องยกระดับตนเองเพื่อพัฒนาสังคมโดยรอบ
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อีกด้วย เช่น บทบาทการเป็ นผูช้ ่วยฝ่ ายปกครองในพื้นที่ของตน คือสามารถดูแลในเรื่ องของเยาวชนที่ติดยา
เสพติด และไปช่วยเหลือในเรื่ องของการบาบัดให้กบั กลุ่มเยาวชน หรื ออาจจะเป็ นที่ปรึ กษาของคนในชุมชน
ในเรื่ องต่างๆ เช่น การศึกษา อาชี พ ครอบครัวที่ถูกผลกระทบความรุ นแรงสอดคล้องกับ อัมพร หมาดเด็น
(2551) ได้แบ่งกลุ่มผูห้ ญิงมุสลิมที่มีบทบาทความเคลื่อนไหวในการทางานท่ามกลางสถานการณ์ความรุ นแรง
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเคลื่อนไหวและนักกิจกรรม กลุ่มทหารพรานที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ของรัฐ และกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่สาคัญอย่างยิ่ง
กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ตอ้ งเผชิ ญกับความรุ นแรงเป็ นหลัก โดยเฉพาะ
กลุ่มผูห้ ญิงเหล่านี้ที่ตอ้ งตกเป็ นเหยื่อของความรุ นแรงที่ตนไม่ได้ก่อ แต่ในขณะเดียวกับกลุ่มผูห้ ญิงจะมีการ
รวมกลุ่มเคลื่อนไหวในระดับต่างๆ กันด้วย ไม่วา่ จะเป็ นในระดับสังคม ชุมชน หรื อระดับครอบครัว
4. ประเด็นกลยุทธ์ การพัฒนาระดับเครือข่ าย
กลยุทธ์สาคัญอีกระดับหนึ่งคือ การสร้างเครื อข่ายต่อการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
จะต้องยกระดับการทางานให้มีเครื อข่ายจากภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่ งที่ตอ้ งเร่ งด่วนในการ
พัฒนาคือ ความสามารถในการเป็ นผูป้ ระสานงานที่ดี แล้วสร้างแกนนากลุ่มสตรี มุสลิม เพื่อให้ความรู้ความ
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เข้าใจที่ถูกต้องตามแบบอย่างท่านศาสดา เพื่อเป็ นตัวแทนผูป้ ระสานงานข้อมูลต่างๆ จากข่าวสาร ทั้งทาง
ราชการและหน่วยงานต่างๆ ให้ได้รับข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อประชาชน และให้ถึงข้อมูลผูด้ อ้ ยโอกาสใน
ชุมชนสิ่ งเหล่านี้ ตอ้ งเปิ ดพื้นที่ เปิ ดโอกาสให้สตรี เข้ามาพัฒนามากขึ้นด้วยศักยภาพและความสามารถของ
สตรี เพื่อพิสูจน์ให้สังคมเห็ นเป็ นที่ ประจักษ์ และได้รับการยอมรั บมากขึ้นสอดคล้องกับปิ ยะวัติ บุญหลง
ผูอ้ าํ นวยการ สกว.ที่ ได้พู ด ถึ งการเคลื่ อนไหวของสตรี มุ ส ลิ มไว้ว่า ภาพใหญ่ ที่ เห็ น เมื่ อมองออกไปนอก
ประเทศไทย คือการเคลื่อนไหวของขบวนการสตรี อิสลามซึ่งปรากฏชัดเจนในรู ปแบบต่างๆ

5.3 ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั
จากการวิจยั พบว่าสิ่ งที่เป็ นคุณสมบัติสําคัญของสตรี มุสลิมในการทํางานเพื่อพัฒนาสังคม คือ การ
วางตัวปฏิ บตั ิให้เหมาะสม ในแต่ละสถานที่ ต่างๆ ตามแนวทางที่ ถูกต้อง มี ความอ่อนน้อมถ่ อมตนสุ ภาพ
เรี ยบร้อย และต้องมีความเป็ นผูร้ ักษาชื่อเสี ยงของสตรี มุสลิมให้อยูใ่ นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา
ตลอดจนสตรี มุสลิมต้องยกระดับตนเองเพื่อพัฒนาสังคมโดยรอบโดยการการสร้างเครื อข่ายต่อการ
พัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งจะต้องยกระดับการทํางานให้มีเครื อข่ายจาก ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
ดังนั้นการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการถึงเครื อข่ายของสตรี มุสลิมต่อการ
พัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับการทํางานพัฒนาสังคมผ่านสตรี มุสลิมที่เข้มแข็งมากขึ้น
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บทที่ 6
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กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรี
มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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บทที่ 6
กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมสุ ลิมต่อการพัฒนาสังคม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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บทที่ 6
กลยุทธ์ ในการส่ งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่ อการพัฒ นาสั งคม
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
สําหรับประเด็นกลยุทธ์และวิธีการพัฒนาสตรี มุสลิมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ไปประยุกต์ใช้
ในการกําหนดนโยบายในการแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อไปนั้นได้คาํ ตอบในการวิจยั ครั้งนี้ จาก
ผลการวิจยั ที่ผนวกเข้าด้วยกันของผลการวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพตามกรอบแนวคิดที่ได้วางไว้ ซึ่ ง
สามารถกําหนดออกมาเป็ นกลยุทธ์และวิธีการพัฒนาสตรี มุสลิมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดงั นี้
กลยุทธ์ ที่ ตามกรอบแนวคิดบทบาทการพัฒ นาระดับปัจเจกบุคคล สามารถกําหนดออกมาเป็ นกล
ยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิมมุ่งเน้นการเสริ มสร้างความรู ้ เพื่อการดูแลตนเอง เสริ มสร้างทักษะชีวิต
เพื่อการดูแลตนเอง ส่ งเสริ มการใช้กลุ่มศึกษา (ฮาลาเกาะห์) เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
กลยุทธ์ ที่ ตามกรอบแนวคิดบทบาทการพัฒ นาครอบครั ว สามารถกําหนดออกมาเป็ นกลยุทธ์ คือ
การสร้างเบ้าหลอมเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพด้วยการเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้บทบาทและหน้าที่
ของสมาชิกในครอบครัว เสริ มสร้างความมัน่ คงในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ!
กลยุทธ์ ที่ 3 ตามกรอบแนวคิดบทบาทการพัฒ นาท้ องถิ่นหรื อชุ มชน สามารถกําหนดออกมาเป็ นกล
ยุทธ์การมีส่วนร่ วม เพื่อการยกระดับคุณภาพชี วิตของสมาชิ กในสังคม การพัฒนาสตรี มุสลิมในการบริ หาร
จัดการชุมชน และการพัฒนาสตรี ตน้ แบบเพื่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา!
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กลยุทธ์ ที่ 4 ตามกรอบแนวคิด บทบาทการพัฒ นาสั ง คมส่ วนรวม หรื อเครื อข่ ายสามารถกําหนด
ออกมาเป็ นกลยุทธ์เชื่ อมร้อยเครื อข่าย เพื่อสานพลังสตรี ดว้ ยการเสริ มสร้าง และพัฒนาเครื อข่ายการทํางาน
ของสตรี มุสลิมการสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรี มุสลิม และการให้โอกาสสตรี ในการมีส่วนร่ วมเพื่อ
การพัฒนาสังคม!
สรุปประเด็นกลยุทธ์ และวิธีการพัฒ นาสตรีมุสลิมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังตารางต่ อไปนี้
ประเด็นกลยุทธ์
แนวทาง/กิจกรรม
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์ ที่
บทบาทการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล: การพัฒนาศักยภาพสตรี มุสลิม
. การบูรณาการเนื้อหาความรู ้เกี่ยวกับ . ศูนย์สุขภาพจิตที่
กลยุทธ์ ที่ . เสริ มสร้างความรู ้ เพื่อการ
. ศูนย์การเรี ยนรู ้การพัฒนา
การดูแลสุ ขภาพ จิตวิทยาของตนเอง
ดูแลตนเอง
และสมาชิกในครอบครัว ของการจัด สตรี และครอบครัวภาคใต้
การศึกษาของสถานศึกษา ทั้งในและ 3. สนง.พัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
นอกระบบ
4. สนง.เขตการศึกษาพื้นที่
. การใช้สื่อสาธารณะเพื่อการให้
5. สํานักงานคณะกรรมการ
ความรู ้ในการดูแลตนเองและ
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ครอบครัว

112

อิสลามประจําจังหวัด
6. สื่ อสารมวลชน
. ศูนย์การเรี ยนรู ้การพัฒนา
สตรี ฯ
. สนง.พัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์
3. องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น

กลยุทธ์ ที่ . เสริ มสร้างทักษะชีวิต เพื่อ
การดูแลตนเอง

. การค้นหาครอบครัวต้นแบบ
. ทักษะการจัดสรรเวลาและกําหนด
บทบาท เพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว

กลยุทธ์ ที่ .3 ส่ งเสริ มการใช้กลุ่มศึกษา
(ฮาลาเกาะห์) เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม

. มัสยิด
. การสร้างกลุ่มศึกษา (ฮาลาเกาะห์)
. องค์กรปกครองส่ วน
ในชุมชน
. การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อลั กุรอานใน ท้องถิ่น
3. กลุ่มองค์กรสตรี ในพื้นที่
ครอบครัว
3. การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและ
ประวัติของศอฮาบียะห์ (สาวก) ใน
กลุ่มศึกษา (ฮาลาเกาะห์)
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กลยุทธ์ ที่
บทบาทการพัฒนาระดับครอบครั ว: เบ้ าหลอมเพือ่ การสร้ างสมาชิกของสังคมทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
. สร้ า งความเข้า ใจในบทบาทและ . ศูนย์การเรี ยนรู ้การพัฒนา
กลยุทธ์ ที่ . เสริ มสร้างการเรี ยนรู ้
สตรี ฯ
หน้าที่ของสตรี ในครอบครัว
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกใน
. ส่ งเสริ มบทบาทร่ วมกันระหว่างสามี . สนง.พัฒนาสังคมและความ
ครอบครัว
และภรรยาในการเลี้ยงดูและการศึกษา มัน่ คงของมนุษย์
3. องค์กรปกครองส่ วน
ของบุตร
3. การสนับสนุนบทบาทผูช้ ายในการ ท้องถิ่น
4. สนง.จัดหางานจังหวัด
หารายได้เพื่อครอบครัว
. ส่ ง เส ริ ม ก าร ร ว ม ก ลุ่ ม ใน ก าร . ศูนย์การเรี ยนรู ้การพัฒนา
กลยุทธ์ ที่ . เสริมสร้ างความมั่นคงใน
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมสําหรับสตรี สตรี ฯ
การดํารงชีวติ และการประกอบอาชีพ
. สนง.พัฒนาสังคมและความ
ในชุมชน
. การพัฒ นาทัก ษะอาชี พ และสร้ า ง มัน่ คงของมนุษย์
ความก้า วหน้ าในเส้ น ทางอาชี พ ของ 3. องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
สตรี
3. การเสริ มสร้ างบทบาทผูช้ ายในการ
ช่วยเหลืออาชีพของสตรี
09
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ประเด็นกลยุทธ์
กลยุทธ์ ที่ 4. การสร้างการยอมรับทาง
สังคมของสตรี มุสลิม

กลยุทธ์ ที่ 4.3 การให้ โอกาสสตรีในการมี
ส่ วนร่ วมเพื่อการพัฒ นาสั งคม
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แนวทาง/กิจกรรม
. การนําเสนอบทเรี ยนทางประวัติศาสตร์
เพื่อการสร้างความเข้าใจ การยอมรับใน
สถานภาพและบทบาทสตรี ในการพัฒนา
สังคม
. สานเสวนาระหว่างเครื อข่ายสตรี กบั
เครื อข่ายอื่นๆ
. การส่ งเสริ มบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อน
เพื่อการไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในสังคม
. การทบทวนระเบียบ กฎเกณฑ์ และกติกา
ทางสังคม เพื่อให้โอกาสสตรี มีส่วนร่ วมใน
การทํางานช่วยเหลือสังคมมากขึ้น

หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
. สํานักงาน
คณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด
. สถาบันการศึกษา
3. กลุ่ม/องค์กรสตรี
. กระทรวงมหาดไทย
. มัสยิด
3. สํานักจุฬาราชมนตรี
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์. สํานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว. 555.
แผนพัฒ นาสตรี ในช่ วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ.2 – 559)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์. สํานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว. 556.
คู่มือการทํางานกับสตรีมุสลิม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์. สํานักงานส่ งเสริ มและสนับสนุ นวิชาการ . 559.
รายงานโครงการหน่ วยเคลื่ อนที่เยีย วยาผู้ได้ รับผลกระทบจากเหตุ การณ์ ความไม่ สงบในจังหวัด
ชายแดนใต้ .
ซุ ฟอัม อุ ษมาน. 55 . สตรี มุ สลิมกับการสร้ างสรรค์ สังคม. สื บค้ นจาก https://islamhouse.com/th/articles/ 00 09/
[เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ]
ดลมนรรจน์ บากา. 2 . บทบาทด้ านสั งคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ . ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
ดํารง องคะเส. 2 . การรวมกลุ่มของสตรีกบั การพัฒ นาในชุ มชนชนบท. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บุษรา ทรัพย์ศิริ.2 .ศึกษาแนวทางการพัฒ นาบทบาทสตรีขององค์ การบริหารส่ วนตําบลกาตอง อําเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา.
พัชรา โล่จิน ดารัตน์. 553. สถานการณ์ การประกอบอาชี พ ของผู้หญิงกับการสร้ างและพัฒ นาอาชี พ ของ
ผู้หญิงในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ . โดย มูลนิ ธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชี พ และ “การสํารวจ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนใน 5 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2552” นครปฐม: สถาบัน วิ จ ัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาดไทย. กระทรวง. (กรมการพัฒนาชุมชน). มปป. รายงานประชุ มสั มมนาบทบาททีม่ ีส่วนร่ วมของสตรี
ในชนบททางเศรษฐกิจและสั งคม. กรุ งเทพฯ : มปท.
มนวัธน์ พรหมรัตน์ และคณะ. 558. การเป็ น “หญิงหม้ าย” กับ ความรุ นแรงเชิ งวัฒ นธรรมและ โครงสร้ าง
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ . มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปริ ทศั น์, 3 : (กรกฎาคม-ธันวาคม
558)
มุฮาํ หมัดซากี เจ๊ะหะ. 554. บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรี ในอิสลาม. สื บค้นจาก https://islamhouse.com/th/books/ 21/
เมื่อวันที่ [เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ]
ศศิธร ไชยชนะ. 2 . ความคาดหวังของสั งคมกับพฤติกรรมและบทบาทความเป็ นผู้หญิงในชุ มชน.
วิ ท ยานิ พนธ์ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษานอกระบบ บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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ศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้. 557.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาบทบาทสตรี จังหวัดชายแดนใต้
พ.ศ.2 – 56 .
สมานิศ วิจิตร. 55 . ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์ ) กับยุทธวิธี (กลวิธี). สื บค้นจาก http://samanit.blogspot.com/ 008/09/blogpost_ .html เมื่อวันที่ [ 0 สิ งหาคม ]
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล ( 553) โครงการสํ ารวจคุณ ภาพชี วิต ของประชาชน
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2552 . กรุ งเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
สุ นทร โคมิน. มปป. ค่ านิยมสตรีไทยมุสลิมทีม่ ีผลกระทบต่ อการพัฒนาประเทศ. กรุ งเทพฯ : สภาสตรี แห่งชาติ.
เสวนา: บทบาทผูห้ ญิงมุสลิม ในฐานะ "พลังของการเปลี่ยนแปลงในสังคม. 550. ผู้หญิงมุสลิม: พลังของ
การเปลี่ย นแปลงในสั ง คม. สื บ ค้นจาก http://prachatai.com/journal/2 / /1
เมื่ อวัน ที่ [ 0
สิ งหาคม ]
อาบ นคะจัด. 2 1 . บทบาทแม่ บ้านในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมไทย. กรุ งเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัมพร หมาดเด็น. ( 55 ). ผู้หญิงมุสลิม ในสถานการณ์ ความรุ นแรงและความหวังแห่ งสั นติภ าพ. จุดยืน.
(พฤศจิกายน)
ฮามี ดะห์ มาสาระกามา.2 .ศึ กษาเรื่ องสถานภาพและการปรั บตัว ของสตรี มุ สลิม หม้ ายในสามจัง หวัด
ชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา:สตรีมุสลิมหม้ ายในอําเภอรามัญ จังหวัดยะลา.
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แบบสอบถาม
โครงการวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมสุ ลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้”
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษา
สถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.ศึกษากลยุทธ์ในการ
พัฒนาบทบาทสตรีมุสลิม 3.นํากลยุทธ์และวิธีการพัฒนาสตรีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไปประยุกต์ใช้ใน
การกําหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อไป แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สําหรับศึกษาวิจัยเท่านั้น
ซึ่งไม่ส่งผลใดๆต่อท่าน ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลจึงขอความกรุณาจากท่านให้ข้อมูลตามความจริงทุก
ข้อเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยต่อไป และขอขอบคุณในความช่วยเหลือที่ท่านได้สละเวลาในการตอบ
แบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
คณะผู้วิจัยสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานภาพบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมในปัจจุบัน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมฯ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่อง หรือเติมข้อความในช่องว่าง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
13-17 ปี
18-25 ปี
26-60 ปี
3. ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
คริสต์
4. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว รวม........................... คน
5

61 ปีขึ้นไป
อื่นๆ ระบุ...................
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
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หมู่ที่_________ซอย___________ถนน____________________ตําบล______________________
อําเภอ____________________________จังหวัด______________________________________
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6. ระดับการศึกษาสูงสุด
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ต่ํากว่า ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 หรือ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาตอนปีที่ 6 / ปวช.
ปวส./ อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ ระบุ............................
7. ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพใด (หมายถึงการทํางานที่มีรายได้จากการทํางานนั้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6
เดือน/ต่อปีหรือรายได้ตามฤดูการผลิต)
(1) ไม่ได้ประกอบอาชีพ
(2) เกษตรกรรม
(3) รับจ้าง
(4) ค้าขาย
(5) รับราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ
(6) รัฐวิสาหกิจ
(7) บริษัทเอกชน/พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
(8) นักเรียน/นักศึกษา
(9) ข้าราชการท้องถิ่น/ลูกจ้าง/พนักงานท้องถิ่น (10) อื่นๆ ระบุ...........................................
8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว (รวมทุกคนในครอบครัว)
(1) ต่ํากว่า 5,001 บาท
(2) 5,001 – 10,000 บาท
(3) 10,001 – 15,000 บาท
(4) 15,001 – 20,000 บาท
(5) 20,001 – 25,000 บาท
(6) 25,001 – 30,000 บาท
(7) 30,001 – 35,000 บาท
(8) สูงกว่า 35,000 บาท
9. ประเภทที่อยู่อาศัยของ ท่าน
(1) บ้านเดีย่ ว
(2) บ้านไม้ยกพื้น
(3) ตึกแถว
(4) บ้านแฝด
(5) ทาวเฮาส์
(6) อื่นๆระบุ.........................................
10. ท่านหรือครอบครัวท่าน ต้องการขอรับความช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐหรือไม่ อย่างไร (โปรดใส่
เครื่องหมาย ในช่องที่กาํ หนด และ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(1) ไม่ต้องการความช่วยเหลือ/ดูแลตนเองและครอบครัวได้
(2) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(3) เงินกู้ยืมประกอบอาชีพ/ฝึกอาชีพ
(4) ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย/บ้านเอื้ออาทร/สถานสงเคราะห์
(5) การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ/ราชทัณฑ์/คุมประพฤติ/ศาลเยาวชนและครอบครัว
(6) เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย/ผู้ไร้ที่พึ่ง
(7) การสงเคราะห์บุตร(400บาท)/สงเคราะห์เด็ก
(8) เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
(9) กองทุนหมู่บ้าน
(10) อื่นๆ ระบุ..................................................................................
6

ส่วนที่ 2 สถานภาพบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

7
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11. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคม หรือกิจกรรมทางสังคมใดหรือไม่
(1) เป็นสมาชิกกรณีที่เป็นสมาชิกโปรดระบุกลุ่ม.............................................................................................
(2) ไม่เป็นสมาชิก สาเหตุเนื่องจาก
(2.1) สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
(2.2) ไม่มีเวลา
(2.3) สภาพร่างกายไม่แข็งแรง (2.4) ไม่สนใจเข้าร่วม
(2.5) อื่นๆ ระบุ.........................................................................
12. ปัจจุบันสตรีมุสลิมในพืน้ ที่ เป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคมหรือกิจกรรมทางสังคมใดบ้าง
(1) ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก กลุ่ม.......................................................................................
(2) ไม่เป็นสมาชิก สาเหตุเนื่องจาก (2.1) สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย (2.2) ไม่มีเวลา
(2.3) สภาพร่างกายไม่แข็งแรง (2.4) ไม่สนใจเข้าร่วม
(2.4) ขัดกับหลักศาสนา
(2.5) อื่นๆ ระบุ..................
(3) ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล
13.ปัจจุบันสตรีมุสลิมในพืน้ ที่ มีปัญหา-อุปสรรค ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคมหรือไม่ อย่างไร
(1) มีปัญหา ระบุปัญหา..................................................................................................................
(2) ไม่มีปญ
ั หา
(3) ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล
14.ปัญหาใดในพื้นที่ของท่านที่ควรให้ความสําคัญหรือได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 5 ลําดับแรก (จงใส่เลข
เรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สดุ (1) – สําคัญน้อยที่สุด (5) )
.........ปัญหาด้านการศึกษา/โอกาสทางการศึกษา …………ปัญหายาเสพติด/อบายมุข/มั่วสุม
………ปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ………..ปัญหาเยาวชนติดเกมส์ อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี
………ปัญหาการแต่งงานเร็ว มีลูกเร็ว/การเลี้ยงดูบุตร/การอบรมสั่งสอน/ไม่เชื่อฟัง
………ปัญหาการไม่มีอาชีพ/รายได้ไม่เพียงพอ/การเคลื่อนย้ายไปทํางานนอกพื้นที่
………ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว/เด็ก/สตรี/ปัญหาการหย่าร้าง
………ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ/คนถูกทอดทิ้ง/ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง/ขาดผู้ดูแล
………ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย/บทบาทในครอบครัว/สตรีขาดผู้นําครอบครัว/ไม่มีภาวะผู้นํา
.........ปัญหาความไม่ปลอดภัย/ความไม่สงบ/การปลูกฝังความเชื่อที่ผิด/ความรุนแรง
15. กลุ่มสตรีมุสลิมในพืน้ ทีค่ วรมีบทบาทอย่างไรในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ท่านคิดว่าสําคัญ 5 ลําดับ
แรก (จงเรียง ลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อยที่สุด (5) )
.........รณรงค์ให้ครอบครัวให้ความสําคัญกับการเลี้ยงดูบุตร ให้ความรักความอบอุ่น
.........สตรีควรทําหน้าที่ในการดูแลครอบครัว ทําหน้าที่ของภรรยาและแม่ของลูกให้ดีกอ่ น
.........ควรมีการศึกษา(อย่างน้อย ม.6 เพื่อจะได้ หางานทํามากขึ้น และอบรมสั่งสอนบุตรได้ดี)
......... สตรีควรมีงานทํา หาเลี้ยงครอบครัวได้

......... ส่งเสริมบทบาททางสังคม และบทบาทการเป็นผู้นําในกลุ่มสตรีมุสลิม
.........อื่นๆ โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 การส่งเสริมบทบาทสตรีมสุ ลิมต่อการพัฒนาสังคม
1. สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม หรือไม่
(1) ควรมีส่วนร่วม เพราะ............................................................................................................
(2) ไม่ควรมีส่วนร่วม เพราะ............................................................................................................
2.สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เพื่อเป้าหมายเสริมสร้างการพัฒนาสังคมในเรื่องใด 5 ลําดับ
แรก (จงใส่เลขเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สดุ (1) – สําคัญน้อยที่สุด (5) )
………อัตลักษณ์พื้นถิ่น/ศาสนา/ศิลปะ/วัฒนธรรม/วิถีชุมชน ……..บทบาทความเป็นแม่/การดูแลครอบครัว
………พัฒนาการศึกษา/ภาษา/โอกาสทางศึกษาสายสามัญ ……..มีคุณภาพชีวิตที่ดี/เข้าถึงสิทธิ/บริการของรัฐ
………สังคมแห่งความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ/แบ่งชนชาติ ……..พัฒนาด้านอาชีพ/รายได้/การมีงานทํา
………เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/เปิดโอกาสให้สตรี พัฒนาสตรีให้เป็นผู้นาํ /แบบอย่าง
……..ความเอื้ออาทร/ช่วยเหลือเกื้อกูล/พึ่งพาอาศัยกัน/มุ่งสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
………พัฒนาองค์กร/เครือข่าย/ความร่วมมือ/ ให้สตรีมีบทบาททางการเมือง/มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
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3. สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมด้านใด (จงเรียงลําดับจากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อย
ที่สุด (4) )
………ด้านความมั่นคงในชีวิต (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/พัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว/
ดูแลครอบครัว)
………ด้านเศรษฐกิจ (กลุม่ อาชีพ,แม่บ้าน/การฝึกอาชีพ/พัฒนาสินค้า บริการ หรือธุรกิจ)
………ด้านสังคม (ช่วยเหลือผูเ้ ดือดร้อน ผู้ตกทุกข์ได้ยาก/สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส/กิจกรรมทางศาสนา)
………ด้านการเมืองการปกครอง (เป็นผู้บริหาร ผู้นํา หรือ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับต่างๆ)
4. สตรีมสุ ลิม ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรี การพัฒนาสังคมหรือการมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นใด
(จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อย (5) )
………การเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
………การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
………การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต
………การพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจ
ในระดับต่างๆ
………การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีทุกระดับ
5. การเสริมสร้างทัศนคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมุสลิมข้อใด มีผลต่อการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด (จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1) –
สําคัญน้อยที่สุด (4))
8

………ส่งเสริมและจัดให้การศึกษาเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดตี ่อสตรีมุสลิม แก่ เด็ก เยาวชน ผู้หญิงและ
ผู้ชายมุสลิม ทุกระดับและทุกกลุ่มอายุ ทั้งสายสามัญและโรงเรียนสอนศาสนา การให้ข้อมูล และการสือ่ สาร
สาธารณะ
………พัฒนาองค์ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อต่างๆ และการกําหนดมาตรฐานในการเผยแพร่
สื่อสารสาธารณะต่อบทบาทที่เหมาะสมทั้งของบุรุษและสตรีมุสลิม
………ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการการคุ้มครองสิทธิความเป็น
มนุษย์
………สํารวจทัศนคติของคนในสังคมต่อบทบาทที่เหมาะสมของบุรุษและสตรีมุสลิม ศึกษาวิจัย สร้างองค์
ความรูเ้ กี่ยวกับการปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนาแนวทางการรณรงค์เพื่อปรับกระบวนทัศน์และทัศนคติ

7. การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงในชีวติ ข้อใด มีผลต่อการส่งเสริมบทบาทสตรี
มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด (จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อยที่สุด (4))
………เสริมสร้างความรู้และปรับทัศนคติด้านสุขภาวะผ่านสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย
………ให้ความรู้แก่คนมุสลิม เด็กหญิง สตรีและบุรุษ รวมถึงผู้นําชุมชนเกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพ
ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคที่ไม่ติดต่อและโรคที่ติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรค
อื่นๆจากการมีเพศสัมพันธ์และการท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น
………รณรงค์ พัฒนากลไกทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครอง
บังคับใช้อันจะนําไปสู่การลดความรุนแรงต่อสตรีมุสลิม ทัง้ ในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
………ส่งเสริมและจัดการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสุภาพของสตรีมุสลิม การลดความรุนแรง
การพิทักษ์สิทธิของเด็กหญิงและสตรีมสุ ลิมที่ถูกคุกคามทุกรูปแบบ
8. การพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับ
ต่างๆข้อใดมีผลต่อการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด (จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญ
มากที่สุด (1) – สําคัญน้อยที่สุด (5))
9
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6 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีมุสลิมข้อใด มีผลต่อการส่งเสริม
บทบาทสตรีมสุ ลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด (จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อย
ที่สุด (4)
………การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมผ่านระบบการพัฒนาทักษะ และระบบการศึกษาที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
………ส่งเสริมให้สตรีมสุ ลิมได้เข้าถึงและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันและ
สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพ
………พัฒนากลไกและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเอื้อให้สตรีมสุ ลิมมีโอกาสเข้าร่วม และรับ
ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องและเหมาะสม
………สนับสนุนและจัดการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาด้านการเพิ่มโอกาสและศักยภาพ
ของสตรีมุสลิมทางเศรษฐกิจและสังคม และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์

………เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตย สร้างความพร้อมแก่สตรีมุสลิม ใน
การแข่งขันเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมือง การบริหาร พัฒนา และเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
………ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม อุดมการณ์ ด้านจิตอาสา และจิตสาธารณะ แก่สตรีมสุ ลิมทุก
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเข้าสู่การเป็นผู้นํา
………สร้างความตระหนักแก่สังคมมุสลิม ในการให้โอกาสและเลือกสตรีมุสลิมที่มีความสามารถเข้าเป็น
ผู้นําทางการเมือง การบริหาร และการตัดสินใจในระดับต่างๆ
………แสวงหาแนวร่วมทั้งจากภาคการเมือง การบริหาร และสื่อมวลชน ในการสนับสนุนสตรีมุสลิมทีม่ ี
ศักยภาพให้เข้าสู่ตําแหน่งทางการเมือง
………แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา การเข้าสู่ตําแหน่งทางการเมือง
และการบริหารของสตรีมุสลิม
9.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีมุสลิมทุกระดับข้อใด มีผลต่อการส่งเสริมบทบาท
สตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด (จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1)– สําคัญน้อยที่สุด (5))
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………ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร และกลไกสตรีมุสลิมระดับต่างๆ
………พัฒนาบุคคลกรที่ปฏิบตั ิงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีมุสลิมให้มีความรูค้ วามสามารถใน
การดําเนินงาน
………จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรและกลไกสตรีมุสลิมระดับ
ต่างๆ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนากลไกที่มีความเข้มแข็งในอนาคต
………วางแนวทางการพัฒนาเครือข่ายขององค์กร และกลไกการพัฒนาสตรีมุสลิม ให้สามารถทํางาน
ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
………ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ บทบาทขององค์กรและกลไกสตรีมุสลิม เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนา
ส่งเสริมสตรีมสุ ลิม
10. ท่านคิดว่าประเด็นใดมีความสําคัญมากที่สุดในการกําหนดกลยุทธ์การส่งเสริมบทบาทสตรีมสุ ลิมต่อการ
พัฒนาสังคม (จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อยที่สุด (5))
………การสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรีมุสลิมฯ
………การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิม
………การพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม
………การเสริมสร้างเครือข่ายการทํางานของสตรีมุสลิม
………การส่งเสริม/พัฒนาระบบการดําเนินงาน
11. การสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรีมุสลิม ควรมุง่ พัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด (จงเรียงลําดับความสําคัญ
จากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อยที่สุด (4))
………การสร้างความเข้าใจและการยอมรับเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายที่เหมาะสมในสังคม
มุสลิม
………บทบาทเกื้อหนุนส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิม
0

………มุ่งสร้างความเข้าใจ และการสนับสนุนจากบุคคล/หน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
………กําหนดคําจํากัดความและการตีความ บทบาทสตรีมสุ ลิมที่เหมาะสมต่อการดําเนินกิจกรรมทาง
สังคม ที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในบริบทของสังคมมุสลิม
12 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิม ควรมุ่งพัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด (จงเรียงลําดับ
ความสําคัญ จาก สําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อยที่สุด (4))
………การส่งเสริมให้สตรีมุสลิม มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม และมีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
………การจัดทําแนวทางการส่งเสริมบทบาทของสตรีมุสลิมที่เหมาะสม ให้สตรีมุสลิมได้ใช้ศักยภาพของ
ตนเพื่อเกิดคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงกว้าง
………การเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา การไกล่เกลี่ย การร่วมพัฒนาศักยภาพของ
สตรีมุสลิมที่จะหนุนเสริมทักษะเพื่อให้ผู้หญิงมีบทบาทในการทํางาน อีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่ในการทํางานภาค
ประชาสังคม
………การสร้างผู้นําที่มีอุดมการณ์ในการทํางานเพื่อส่วนรวม เสียสละ มีความสุขกับการให้และอุทศิ ตน
เพื่อการทํางานช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง

14 การเสริมสร้างเครือข่ายการทํางานของสตรีมสุ ลิม ควรมุ่งพัฒนาในเรื่องใดมากที่สดุ (จงเรียงลําดับ
ความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อยที่สุด (5))
………การรวมกลุ่มของสมาชิกสตรีมุสลิมให้มีความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายสมาชิกไปยังพื้นที่อื่นๆ
………จัดตั้งเป็นชมรม/องค์กรสตรีมุสลิม เชือ่ มโยงในลักษณะเครือข่ายหรือสมาคม เพือ่ ยกระดับ
สถานะขึ้นทะเบียน
เป็นองค์กร/ให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
………พัฒนาศักยภาพการประสานงานกลุ่ม/องค์กรอื่นๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม
………การจัดทําทําเนียบเครือข่ายชมรม/องค์กรสตรีมุสลิมเพื่อง่ายในการติดต่อประสานงาน
………เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีกับชมรม/องค์กรสตรีมุสลิมอื่นๆ ในการเป็นพันธมิตร ดําเนินกิจกรรม
ทางสังคม
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13 การพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมควรมุ่งพัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด(จงเรียงลําดับจากสําคัญมากที่สุด(1)–
สําคัญน้อยที่สุด(4))
………การพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมเพื่อการเป็นผู้นําการพัฒนาในระดับชุมขน
………พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการ
นําความรู้ไปใช้จริงในชุมชน ผ่านการทําโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม
………มีกระบวนการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การปฏิบัติงาน/ติดตามผลงาน/ ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
………การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมความรู้ที่ได้จากการทํางาน และการจัดแสดงผล
งานความสําเร็จของการดําเนินโครงการ

15 การส่งเสริม/พัฒนาระบบการดําเนินงาน ควรมุ่งพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด (จงเรียงลําดับจากมากที่สุด(1) – สําคัญ
น้อยที่สุด (5))
………การจัดตั้งอาคารสถานที่/สํานักงานที่ชัดเจน เพื่อรวมกลุ่ม/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
งบประมาณที่จําเป็นต่อการดําเนินกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิม
………การจัดทําแผนงาน แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาองค์กร
………การสร้างเสริมขีดความสามารถด้านต่างๆ ที่จําเป็นในการบริหารจัดการและการสนับสนุนสมาชิก
เครือข่าย
………เข้าถึงทรัพยากร และการสนับสนุนจากภาคีต่างๆ ให้มากขึ้น พร้อมทั้งยกระดับผลการทํางาน ให้
มีผลกระทบในวงกว้างยิ่งขึ้น
………การส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรได้รับการยอมรับ ในฐานะผู้นําในการส่งเสริมศักยภาพสตรี
มุสลิม
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
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...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
128
รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณ

!

ภาพกิจกรรม

129

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพกิจกรรม

130

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาพกิจกรรม

131

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะผู้ดำาเนินการวิจัย
คณะที่ปรึกษา
นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ
ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ

คณะผู้วิจัย
นางสาวนพรัตน์ กอวัฒนากุล
นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์

132

นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร
ดร.อิสมาอิล ราโอบ

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อาจารย์สรินฎา ปุติ
นายอับดุลเลาะ ตีซา

ผู้อาำ นวยการสำานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นักพัฒนาสังคมชำานาญการ
สำานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
สำานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
นักวิชาการอิสระ
ผู้อาำ นวยการสำานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
นักวิชาการสันติศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ปีที่พิมพ์
กันยายน 2559
จำานวนพิมพ์
400 เล่ม
พิมพ์ที่
ไอคิว มีเดีย, หาดใหญ่ 089-4660752
จัดพิมพ์และเผยแพร่
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
354 หมู่ 2 ตำาบลพะวง อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-330222 โทรสาร 074-330228
E-mail : tpso12@m-society.go.th
https://tpso12.m-society.go.th

