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บทคัดย่อ
	 รายงานการวิจัยเรื่อง	 “กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต”้		มวีตัถปุระสงค	์คอื	1)	เพือ่ศกึษาสถานภาพและบทบาทสตรมีสุลมิตอ่การพฒันาสงัคมในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใต้	 2)	 เพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 
ผลการวิจัย	พบว่า	

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ

	 สถานภาพบทบาทการมส่ีวนรว่มในกจิกรรมทางสงัคมของสตร	ีพบวา่	สว่นใหญ่สตรีมสุลมิไมเ่ปน็สมาชกิกจิกรรม
ทางสังคม	คิดเป็นร้อยละ	81.6	และเป็นสมาชิก	คิดเป็นร้อยละ	18.4
	 บทบาทกลุม่สตรมีสุลมิในพืน้ทีใ่นการแก้ไขและปอ้งกนัปญัหาทีม่	ีพบวา่	สว่นใหญบ่ทบาทรณรงคใ์หค้รอบครวั
ให้ความสำาคัญกับการเลี้ยงดูบุตร	ให้ความรักความอบอุ่น	คิดเป็นร้อยละ	27.81	
	 บทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคม	พบว่าร้อยละ	77	สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมทาง
สังคม	ในขณะที่	ร้อยละ	23	มีความคิดเห็นว่า	ไม่ควรมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมทางสังคม	
	 สตรมีสุลมิควรมสีว่นรว่มในการพฒันาสตรดีา้นการพัฒนาสงัคมหรอืการมสีว่นรว่มทางสงัคม	พบวา่	สว่นใหญ่
การเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	คิดเป็นร้อยละ	22.94	
	 การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพกลไกและองคก์รสตรมีสุลมิทกุระดบัทีม่ผีลตอ่การสง่เสรมิบทบาทสตรมีสุลมิ
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	 และความรู้นี้เองที่จะกลายเป็นศักด์ิศรีของผู้หญิง	 
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแน่นอน	ถ้าขาดความรู้ก็เหมือนการขาดศักดิ์ศรี
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 3.		บทบาทการเป็นตัวแทนในการพัฒนาสังคม
					 	 การกำาหนดบทบาทสตรีในการเป็นตัวแทน	ที่ไม่ขัดกับหลักศาสนา	 และเป็นที่สังคมยอมรับของสังคมนั้น	
สิ่งสำาคัญคือการวางตัว	ปฏิบัติที่ถูกหลักการศาสนา	กล่าวคือ	 เราในฐานะที่เป็นแม่ของลูก	 เป็นภรรยาของสามี	และ
เป็นลูกของแม่นั้น	
	 สำาหรับกลยุทธ์การพัฒนาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมต้องมีการเปิดช่องว่าง	หรือเปิดพื้นที่ให้
แก่สตรีมุสลิมที่พร้อมช่วยเหลือสังคม	ตามกรอบกลยุทธ	์ดังนี้	
     กลยุทธ์ที่	 1	 ตามกรอบแนวคิดบทบาทการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล	 สามารถกำาหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ 
ในการพฒันาศกัยภาพสตรมีสุลมิมุง่เนน้การเสรมิสรา้งความรู	้เพือ่การดแูลตนเอง	เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ	เพือ่การดแูล
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
 
	 จากการวจิยัพบวา่สิง่ทีเ่ปน็คณุสมบตัสิำาคญัของสตรมีสุลมิในการทำางานเพือ่พฒันาสงัคม	คอื	การวางตวัปฏบิตัิ
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	 
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาสถานภาพและบทบาทสตรมีสุลมิตอ่การพฒันาสงัคมในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต	้และเพือ่
ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	การดำาเนินโครงการฯ
นี้	คณะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ	จนสามารถดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้วยดี	
	 คณะผูว้จิยัขอขอบคณุสำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ	และสำานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณขับเคล่ือนการดำาเนินการศึกษาวิจัยฯ	ขอขอบคุณท่ีปรึกษาโครงการฯ	
ผศ.ดร.สุกรี	หลังปูเต๊ะ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะนักวิจัยประกอบด้วย	
ผศ.ดร.จารุวัจน์	สองเมือง		รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา	ดร.อิสมาอิล		ราโอบ	ผู้อำานวยการ
สำานักวิจัยและพัฒนา	 	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	นายสุรชัย	 	 ไวยวรรณจิตร	นักวิชาการอิสระ	และอาจารย์สรินฎา	ปุติ	
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บทท่ี �  

บทนํา 

�.� ความสําคญัและทีม่าของปัญหาท่ีทําการวจิยั 

 สตรีเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์ทรงคุณค่าและเป็นพลงัสําคญัของการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง การยอมรับบทบาทสตรีจาํเป็นตอ้งเปิดโอกาส การยอมรับ การสนับสนุนให้สตรีสามารถพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพ มีส่วนทาํใหเ้กิดการพฒันาสงัคมโดยรวม ปัจจุบนัสตรีในสงัคมไทยยงัคงตอ้งเผชิญกบั
ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความสามารถดอ้ย
กวา่บุรุษ เช่น ความไม่เสมอภาคดา้นสิทธิ การแบ่งสรรโอกาสทางสงัคม มีโอกาสเขา้ร่วมเศรษฐกิจ การไดรั้บ
การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง เป็นต้น ดังนั้ นเพ่ือให้สตรีตระหนักถึง
ความสาํคญัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารทุกระดบั 

ตลอดจนการมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบริหาร การออกกฎระเบียบท่ีส่งผลให้สตรีสามารถ
เขา้ถึงทรัพยากรสิทธิต่างๆ อยา่งเป็นธรรม รัฐบาลจึงกาํหนดใหมี้ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจทุกระดบั
ซ่ึงเป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์หลกัของการพฒันาสตรีตามแผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 1Ř (พ.ศ.2ŝŝŘ-2ŝŝŜ) และ ฉบบัท่ี �� (พ.ศ.2ŝ55-�55š) คือ การเพ่ิมโอกาสการมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจทางการเมืองและการบริหาร เพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมกนัในกระบวนการตดัสินใจ
ทางการเมืองและการบริหารงาน รวมทั้งกาํหนดทิศทางการพฒันาประเทศ โดยการปลูกจิตสาํนึกให้มีความ
พร้อม ความรู้ ความเขา้ใจและการเสริมสร้างศกัยภาพสตรีดา้นต่างๆอยา่งเหมาะสม 

 แมว้่าในปัจจุบนัสถานการณ์และประเด็นท่ีสําคญัเก่ียวกบัการพฒันาสตรีมีการพฒันากา้ว
ไปไดร้ะดบัหน่ึงทาํใหเ้กิดการยอมรับความสามารถของสตรีมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีสตรีมีบทบาทเพิ่ม
มากข้ึน มีการยอมรับความรู้ ความสามารถของสตรีไดรั้บตาํแหน่งสําคญัๆทางดา้นการบริหาร เช่นดาํรง
ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิง  ผูว้่าราชการจงัหวดั สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร นายกเทศมนตรี กาํนันและ
ผูใ้หญ่บา้น แสดงว่าสตรีมีความสามารถในดา้นบริหารทดัเทียมบุรุษ เป็นการแสดงสิทธิความสามารถ การ
ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากสตรีได้รับโอกาสทางการศึกษา ทาํให้มีโอกาสทาํงานดีๆ 

มากกว่าในอดีต แต่สาํหรับบทบาทของสตรีมุสลิมท่ีมีต่อการทาํงานดา้นสังคมสังคมในพื้นท่ีชายแดนภาคใต ้

ยงัคงตอ้งได้รับการสนับสนุนให้มีบทบาทในสังคม แมว้่าในทศันะอิสลามมองว่าผูช้ายและผูห้ญิงต่างมี
เกียรติศกัด์ิศรีท่ีเท่าเทียมกนั ผูห้ญิงอิสลามมีความอิสระเป็นของตวัเอง ไดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมาย เป็น
พลเมืองท่ีมีเสรีภาพ  เป็นบ่าวของอัลลอฮ (ซ.บ .) และเป็นผู ้ม่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นคนท่ีมี
ความสามารถในกิจกรรมดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกบัผูช้าย ดงันั้น สตรีมุสลิมจาํเป็นท่ีจะตอ้งเตรียมตวัให้
พร้อมในหลายๆ ดา้น เพ่ือให้การทาํกิจกรรมต่าง ๆ จะไดเ้ป็นท่ียอมรับจากครอบครัวชุมชนและสังคม ดงัคาํ
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กล่าวของท่านนบีมุฮมัหมดั (ซ.ล.) กล่าวว่า “ผูห้ญิงนั้นคือ คู่แฝดของผูช้าย” ดงันั้นการพร้อมใจกนัของทั้ง
สองเป็นส่ิงสําคญัในการสร้างความสุขและความมัน่คงในครอบครัวและจากขอ้คิดของ ดร.มุฮมัหมดั อาลี 

อลั-ฮาซิมิ เก่ียวกบัสตรีมุสลิมในอุดมคติของอิสลามว่า บทบาทของสตรีมุสลิมนั้นไม่ใช่เพียงแค่อยูบ่า้นดูแล
ลูกๆ และเอาใจใส่ในงานบา้นเท่านั้ น สตรีมุสลิมยงัตอ้งสวมบทบาทสําคญัดุจดั่งวีรสตรีในการเผยแพร่
อิสลาม และบทบาทอ่ืนๆ แทบทุกมิติของชีวิตเพื่อสร้างความสุขให้กบัครอบครัวและสังคมและไดเ้ป็นท่ี
ประจกัษ์ชดัว่าสตรีมุสลิมท่ีเดินตามทางนาํแห่งอิสลามนั้นเต็มไปดว้ยความบริสุทธ์ิ สร้างสรรค ์มีชีวิตชีวา 
และต่ืนตวัอยู่เสมอ (คู่มือการทาํงานกบัสตรีมุสลิม,�556:40)  กระนั้นก็ตามก็ยงัมีขอ้จาํกดัหลายๆดา้น เช่น 

ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณี และ ศาสนาท่ีไม่เอ้ือให้ผูห้ญิงในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้บทบาททาง
สังคมมากนัก เพราะมองว่าสตรีควรปฏิบติัตนให้เรียบร้อย ดูแลความเป็นอยู่ของบุตรและครอบครัว ตอ้ง
พูดคุยหรือปรึกษากบัสามีหรือภายในครอบครัว อาจถูกมองว่าไม่เรียบร้อยถา้ออกนอกบา้นไปทาํกิจกรรม
ทางสังคม ไม่ไดรั้บการยอมรับใหเ้ดินทางออกไปต่างพื้นท่ีหรือออกจากบา้นเป็นเวลานาน หรือไม่เหมาะสม
ถา้จะแสดงความคิดเห็น คดัคา้นกบักลุ่มผูน้าํชุมชนท่ีเป็นผูช้าย สตรีในจงัหวดัชายแดนภาคใตจึ้งยงัไม่ค่อย
ไดรั้บการยอมรับให้เป็นแกนนาํในการทาํกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ ความไม่เหมาะสมในการไปร่วมประชุม 

พบเจอ พูดคุย หรือการร่วมกิจกรรมทางสังคมกบับุคคลต่างเพศ  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นขอ้จาํกดัในการยอมรับ
ทางสังคม ทาํให้บทบาทของสตรีมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัไม่ไดรั้บการส่งเสริมมากเท่าท่ีควร 

หากแต่การท่ีในพ้ืนท่ีชายแดนใตเ้กิดเหตุการณ์รุนแรงและความไม่สงบ มีผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูน้าํศาสนา หรือผูน้าํ
ครอบครัว เสียชีวิต หรือไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ สตรีมุสลิมท่ีไดรั้บผลกระทบจึงตอ้งดูแลตนเองและ
ครอบครัว ซ่ึงเป็นแรงผลกัดันให้สตรีมุสลิมในจงัหวดัชายแดนใตต้อ้งเพิ่มบทบาทในการพฒันาตนเอง 

พฒันาครอบครัว และพฒันาสังคมมากขึ้น เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เพ่ือดาํรงความ
เป็นอตัลกัษณ์และความเป็นอยูข่องคนในพ้ืนท่ีใหเ้ดินหนา้ต่อไป 

  หากจะพิจารณาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซ่ึงเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2ŝŜş เป็นตน้มา ส่งผลกระทบ
ต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีอย่างมาก ครอบครัวจาํนวนมากต้องสูญเสียสามี บุตรชายจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบน้ี ส่งผลให้ผูห้ญิงจาํนวนหน่ึงตอ้งกลายเป็นหญิงหมา้ย และตอ้งแบกรับภาระในการ
เล้ียงดูสมาชิกหลายชีวิตในครอบครัว ขณะท่ีเด็กตอ้งกลายเป็นเด็กกาํพร้า โดยมีขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้นับตั้งแต่เกิด ในปี 2ŝŜşจนถึงเดือน
กนัยายน 2ŝŝ7 มีเด็กกาํพร้า 5,438 ราย ผูพ้ิการ 554 ราย สตรีหมา้ย จาํนวน �,653ราย ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 6,�99 

ราย และ ผูเ้สียชีวิต 4,8�� ราย (โครงการหน่วยเคล่ือนท่ีเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจงัหวดัชายแดนใต ้, � กนัยายน �557)   
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     ตารางท่ี � : สรุปข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใต้ 

จังหวดั เด็กกําพร้า ผู้พกิาร สตรีหม้าย ผู้ได้รับบาดเจบ็ ผู้เสียชีวติ รวม 

สงขลา �96 �8 93 946 �67 �,4�0 

สตูล �6 3 �5 - - 34 

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 �,653 6,�99 4,8�� �9,765 

 

(ท่ีมา : โครงการหน่วยเคล่ือนท่ีเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใต,้   ข้อมูล ณ วนัท่ี � 

กันยายน �557)   

  ดังนั้น สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ �� สังกัดสํานักงานปลดักระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานทางวิชาการดา้นการพฒันาสังคมและสวสัดิการ
สงัคมระดบักลุ่มจงัหวดั เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายสาํคญัในการพฒันาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “กลยุทธ์ิในการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ เพ่ือกาํหนดแนวทางการ
ส่งเสริมและพฒันาบทบาทสตรีมุสลิมเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและพฒันาสังคม  และเพ่ือศึกษาความตอ้งการของ
สตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตใ้ห้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
พื้นท่ี ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการกําหนดแนวทางนโยบายและแผนงานการขับเคล่ือนการพัฒนาสังคมและ
สวสัดิการสงัคมสาํหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีใหมี้ความเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนต่อไป 

�.� วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 

�. เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

�. เพื่อศึกษากลยทุธ์การพฒันาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพฒันาสังคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

�.3 คาํถามการวจิยั 

�. สถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นอยา่งไร 

�. จากสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะนาํไปสู่
กลยทุธ์การพฒันาสตรีมุสลิมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดอ้ยา่งไร 

 

์
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�.4 นิยามศัพท์ 

 �. กลยทุธ์ หมายถึง แนวทางในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคมในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

 �. สตรีมุสลิม หมายถึง สตรีมุสลิมในพ้ืนท่ี 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

�.5 ขอบเขตของโครงการวจิยั 

  ขอบเขตการศึกษา มีดงัน้ี  

  ขอบเขตพ้ืนท่ี  ดาํเนินการในพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบของสาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุน
วิชาการ �� ประกอบดว้ยจงัหวดัสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส  

  ขอบเขตเน้ือหา ศึกษาบทบาท สถานภาพของสตรีมุสลิม และการพฒันาสังคมในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ละศึกษากลยุทธ์การพฒันาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพฒันาสังคมในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

  ขอบเขตระยะเวลา  ศึกษาภายใตง้บประมาณปี �559 (ตุลาคม �558 ถึง กนัยายน �559) 

  ขอบเขตประชากร  สาํหรับประชากรเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี  แบ่งเป็น  ś  ส่วนไดแ้ก่   

- ส่วนท่ี  1  แกนนาํหรือผูน้าํสตรีมุสลิมท่ีมีบทบาทในการดาํเนินกิจกรรมทางสังคมใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- ส่วนท่ี  2 สตรีซ่ึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

- ส่วนท่ี  ś  ผูน้าํศาสนา ผูน้าํทอ้งถ่ิน และเครือข่ายการพฒันาสงัคมในพื้นท่ีจงัหวดั 

     ชายแดนภาคใต ้
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�.6 กรอบแนวความคดิ (Conceptual Framework)   
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(ท่ีมา:ยทุธศาสตร์การพฒันาสตรีตามแผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี��) 

�.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 หน่วยงาน หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํกลยทุธ์การส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการ 

พฒันาสงัคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

!

�. การพฒันาศกัยภาพและเพ่ิม
โอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสตรีไทย 

4. พฒันาศกัยภาพสตรีเพ่ือ
เพิ่มโอกาสในการเขา้ร่วม
ทางการเมือง การบริหาร
และการตดัสินใจในระดบั

ต่างๆ 

กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรี
มุสลิมต่อการพฒันาสังคมในพืน้ท่ี

จังหวดัชายแดนภาคใต้ 

 
�. บทบาทการพฒันาระดบัปัจเจก
บุคคล 

 

�. บทบาทการพฒันาระดบัครอบครัว 

 

3. บทบาทการพฒันาทอ้งถ่ิน ชุมชน
หรือองคก์ร 

 

4. บทบาทการพฒันาระดบัสงัคม
ส่วนรวมหรือเครือข่าย 

�. เสริมสร้างเจตคติและ
การยอมรับดา้นความเสมอ
ภาคระหวา่งหญิงชาย 

3. การพฒันาสุขภาวะ 

คุณภาพชีวติและ
เสริมสร้างความมัน่คงใน

ชีวิต 

5. การเสริมสร้างและ
พฒันาศกัยภาพกลไกและ
องคก์รสตรีทุกระดบั 
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง    11
 
 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ฉบับที่ 11 (2555-2559)       11
  แผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ฉบับที่ 11         11
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 16
 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ ์       23
 บทบาทสตรีมุสลิม        25
 สตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้      30
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        35 

  บทที่ 2
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บทท่ี �  

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

   การวิจยัเร่ือง กลยทุธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้คณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

�. แผนและยทุธศาสตร์การพฒันาสตรี  

�.� แผนพฒันาสตรี ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี �� (พ.ศ.�555-�559) 

      การทบทวนผลการดาํเนินงานด้านการพัฒนาสตรีของแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี �0 (พ.ศ. �550–�554) ซ่ึงนาํไปสู่การกาํหนดเป็นวิสัยทศัน์ เป้าประสงค์
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายและยุทธศาสตร์ของแผนพฒันาสตรี ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี �� (พ.ศ. �555–�559) ดงัต่อไป 

       �.�.� วสัิยทัศน์ 

   จากสถานการณ์และปัญหาการพฒันาสตรีไทยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงจาํเป็นตอ้งมีการ
กาํหนดวิสัยทัศน์สําหรับการพฒันาสตรีไทยในช่วง 5 ปีขา้งหน้า เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนรับผิดชอบสามารถ
ขบัเคล่ือนงานดา้นการพฒันาสตรีต่อไปไดง่้าย โดยมีโอกาสท่ีจะต่อยอดงานหลายดา้นท่ีกาํลงัดาํเนินการอยู่
ใหด้าํเนินไปอยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิผล โดยวิสยัทศัน์ตาม (ร่าง) แผนพฒันาสตรีฯ ไดถู้กกาํหนดไวด้งัน้ี 

“สร้างสังคม เสมอภาค เป็นธรรม และยุติธรรมท่ีสตรีไทยอยู่อย่างมีศกัด์ิศรี มัน่คงปลอดภยั และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี” 

       �.�.�  เป้าประสงค์ 

   เพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ของแผนพฒันาสตรีฯ ไดก้าํหนดเป้าประสงคส์าํหรับการพฒันาสตรี
ไวด้งัต่อไปน้ี 

�) สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเสมอภาค คนในสังคมมีเจตคติท่ีดี ตระหนักและยอมรับถึง
บทบาทสตรีในบริบทต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยา่งเท่าเทียมกนั 

�) สังคมไทยมีความเป็นธรรม ยุติธรรม โดยสตรีทุกกลุ่มมีโอกาส เขา้ถึง และได้รับ
การศึกษาทุกระดบั มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ 

อยา่งเหมาะสม 

3) สตรีมีสุขภาพ สุขภาวะ มีความมัน่คงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

4) สตรีมีความมั่นใจ และมีศกัยภาพในการเขา้ร่วมทางการเมือง การบริหารและการ
ตดัสินใจในระดบัต่างๆ 

5) องคก์รและกลไกสตรีระดบัต่างๆ มีความเขม้แขง็ เป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือนการ
พฒันาสตรี 
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                     �.�.3 วตัถุประสงค์ 

�) เพ่ือพฒันาคนในสังคมไทยให้ตระหนักรู้และมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกบัความเสมอภาค 

เคารพศกัด์ิศรี และเขา้ใจบทบาทสตรีในบริบทต่างๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยา่งเท่าเทียมกนั 

�) เพ่ือพฒันาสังคมไทยให้เกิดความเป็นธรรมและยติุธรรมสาํหรับสตรีทุกกลุ่ม โดยให้
สตรีมีโอกาส เขา้ถึง และไดรั้บการศึกษาทุกระดบั มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึง
การพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

3) เพื่อเร่งพฒันาและส่งเสริมให้สตรีทุกกลุ่ม ทุกระดบัอายุ มีสุขภาพ สุขภาวะ มีความ
มัน่คงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

4) เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีความมัน่ใจ และมีศกัยภาพในการเขา้ร่วมทางการเมือง การ
บริหารและการตดัสินใจในระดบัต่างๆ 

5) เพื่อพฒันาและสร้างความเขม้แขง็สาํหรับองคก์รและกลไกสตรีระดบัต่างๆ มีความ
เขม้แขง็และเป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาสตรีในทุกระดบั 

                     �.�.4  เป้าหมาย  

  จากวิสัยทศัน์และเป้าประสงคข์อง (ร่าง) แผนพฒันาสตรีฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายโดยรวมท่ี
คาดวา่จะสามารถดาํเนินการในระยะกลาง คือ ช่วงเวลาระหวา่ง พ.ศ. �555 – �559 ไวด้งัน้ี  

�) มีการปรับปรุงเจตคติของคนในสังคม โดยวดัจากเจตคติของเด็ก เยาวชน ผูห้ญิงและ
ผูช้ายต่อบทบาทหญิงชายทุกระดบัในอตัราส่วนท่ีดีข้ึน 

�) ระดับความสําเร็จของสตรี ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาและพฒันาศกัยภาพ
ต่างๆ อยา่งเท่าเทียม ในอตัราส่วนท่ีเพิ่มข้ึนทุกปีอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งสตรีท่ีประสบ
ความสําเร็จและมีความสามารถพิเศษ ท่ีมีผลงานโดดเด่นและไดรั้บการยกย่องใน
สาขาต่างๆ มีอตัราส่วนเพิ่มข้ึน 

3) สตรีไดรั้บโอกาสและมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สังคมอยา่งเท่าเทียมกนั และยติุธรรม 

มีจาํนวนเพ่ิมข้ึน 

4) สตรีทุกกลุ่ม ทุกวยั มีความรู้ ความตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ และมีการปรับ
พฤติกรรมในการดาํรงชีวิตอยา่งเหมาะสม และสตรีทุกกลุ่ม ทุกวยัเขา้ถึงบริการดา้น
สุขภาพและสาธารณสุขถว้นหนา้  

5) องคก์รและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามสนใจเก่ียวกบัประเดน็ความรุนแรงต่อเดก็
และสตรี 

6) สาํหรับสตรีและเด็กท่ีประสบปัญหาความรุนแรงและอยูท่่ามกลางความขดัแยง้ต่างๆ 

ในสงัคม ไดรั้บการแกไ้ขและเยยีวยาตามมาตรฐานอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

7) สดัส่วนของสตรีท่ีดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง และการบริหารมีสดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึน 
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8) กลไกและองคก์รสตรีทุกระดบัไดรั้บการพฒันา และมีศกัยภาพในการดาํเนินงานดา้น
การพฒันาสตรีในส่วนท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และมี
การทาํงานอยา่งสร้างสรรค ์ 

       �.�.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีตามแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี �� 

ตามท่ีกาํหนดวิสัยทศัน์ เป้าประสงค ์วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของแผนพฒันาสตรีฯ 

นาํไปสู่การกาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลกั เพ่ือนาํไปสู่ “สร้างสังคม เสมอภาค เป็นธรรม และยุติธรรมท่ี
สตรีไทยอยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรี มัน่คงปลอดภยั และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” ประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี � เสริมสร้างเจตคติและการยอมรับดา้นความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

ยทุธศาสตร์ท่ี � การพฒันาศกัยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคมของสตรีไทย 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิต 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาศกัยภาพสตรีเพ่ือเพิ่มโอกาสในการเขา้ร่วมทางการเมือง การบริหาร 

และการตดัสินใจในระดบัต่างๆ  

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพกลไกและองคก์รสตรีทุกระดบั 

       �.�.6. การบริหารจัดการแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับท่ี �� สู่การปฏิบัติ 

�) การบริหารจดัการแผนพฒันาสตรีฯ ในช่วงท่ีผา่นมา 
ผลจากการท่ีแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       

ฉบบัท่ี �0 (พ.ศ.�550 – �554) ท่ีผ่านมา มิไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัไวใ้นแผนฯ อย่างชดัเจน อย่างไรก็
ตามไดมี้ความพยายามในการบริหารจดัการแผนพฒันาสตรีฯ สู่การปฏิบติั โดยไดมี้การจดัทาํแผนปฏิบติัการ
ตามยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาสตรีฯ ในแผนปฏิบติัการไดร้ะบุถึงแผนงานหลกัดา้นต่างๆ ตามยทุธศาสตร์ 

ซ่ึงในแต่ละแผนงานมีการกาํหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองท่ีร่วมรับผิดชอบดําเนินการ โดย
หน่วยงานหลกัและหน่วยงานรองท่ีรับผดิชอบดาํเนินการจะกาํหนดวงเงินท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการของแต่
ละยทุธศาสตร์ แต่ไม่มีขอ้มูลปรากฏชดัเจนว่า มีจดัสรรงบประมาณประจาํปีเพื่อปฏิบติังานตามแผนงานนั้น
มากนอ้ยเพียงใด อยา่งไรก็ตาม ผลจากการประเมินแผนพฒันาสตรีฯ พบว่า บางหน่วยงานมีงบประมาณเพื่อ
ดาํเนินการชดัเจน ขณะท่ีอีกหลายหน่วยงานใชง้บประมาณร่วมกบัแผนงาน และโครงการอ่ืนๆ ตามภารกิจ
ของหน่วยงานโดยทัว่ไป แต่หลายหน่วยงานไม่มีงบประมาณดาํเนินการเลย ทาํให้การขบัเคล่ือนแผนงาน
ของหน่วยงานต่างๆ สู่การปฏิบติัแตกต่างกันมาก การพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี �0 จึงประสบความสาํเร็จไดร้ะดบัหน่ึงเท่านั้น  

นอกจากน้ีการบริหารจดัการแผนฯ ยงัมุ่งเนน้เฉพาะองคก์รภาครัฐ ยงัไม่ครอบคลุมและ
ประสานงานกับองค์กรเอกชน องค์กรธุรกิจ ภาคชุมชนและภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการแผนพฒันาสตรีฯ 
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�� 

 

 

�) หลกัการและวตัถุประสงคใ์นการแปลงแผนพฒันาสตรีฯ สู่การปฏิบติั 

(�.�) หลักการสําคัญ  ในการบริหารจัดการแผนพัฒนาสตรี ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี �� (พ.ศ. �555 – �559) เน้นความสําคญัในการดาํเนินงานรูปแบบการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Management) และหลกัการบูรณาการยทุธศาสตร์การพฒันาสตรี 

เขา้สู่แนวทางการปฏิบติัตามภารกิจหลกัและบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงานทุกระดบั ไดแ้ก่ 

�) ขบัเคล่ือนการพฒันาอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน ภายใตก้รอบของ
แผนพฒันาสตรีฯ โดยสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคีต่างๆ ทุกระดบั ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการร่วมพฒันาสตรีอยา่งกวา้งขวาง 

�)  ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
เคร่ืองมือหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันา 

3)  ใช้กลไกและเคร่ืองมือการพฒันาของภาครัฐ ประสานและบูรณาการกับ
องค์กร และกลไกการพฒันาสตรีของภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชาชนในลกัษณะของเครือข่ายเพ่ือ
ขบัเคล่ือนการพฒันาสตรี 

4)  จดัทาํฐานขอ้มูลและสร้างกลไกในการติดตามการปฏิบติัการตามแผนพฒันา
สตรีฯ อย่างต่อเน่ืองรวมถึงการกาํหนดแนวทางในการประเมินผลสําเร็จของการดาํเนินงานตามแผนอย่าง
ต่อเน่ือง 

(�.�) วตัถุประสงค ์ในการบริหารจดัการแผนพฒันาสตรี ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี �� (พ.ศ. �555 – �559) ไดแ้ก่ 

�) เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาสตรีฯ สู่การปฏิบติั ดว้ยการ
มีส่วนร่วมขององคก์รและภาคีทุกภาคส่วน 

�) เพ่ือบูรณาการแผนงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาชน ในการ
ขบัเคล่ือนแผนพฒันาสตรีฯ สู่การปฏิบติั 

3) เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทั้งในภาพรวม และใน
ระดบัพื้นท่ี 

       �.�.7 แนวทางการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัต ิ

�) กาํหนดแนวทางและกรอบเวลาในการแปลงแผนพฒันาสตรีฯ สู่การปฏิบติั พร้อมจดัทาํ
คู่มือการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติั เผยแพร่แก่องค์กรภาคีทุกภาคส่วน ให้สามารถนําไปจดัทาํ
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ  

�) กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวประสานหน่วยงานและองคก์รต่างๆ โดยเน้น
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งทุกหน่วยงาน ให้เขา้มีส่วนร่วมในการแปลงแผนพฒันาสตรีฯ สู่การปฏิบติั โดย
กาํหนดแนวทางการบูรณาการผ่านแผนงานระดบักระทรวง กรม รวมทั้งมีส่วนช่วยสนับสนุนการจดัสรร
งบประมาณตามแผนงานดว้ย  
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�3 

 

 

3) ประสานแผนงานและโครงการขององค์กรเอกชน  ธุรกิจเอกชน  ชุมชนและภาค
ประชาชนระดับต่างๆ เพื่อบูรณาการภารกิจตามกรอบยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนผลกัดนัใหก้ลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขบัเคล่ือนแผนพฒันาสตรีฯ เพิ่มข้ึน 

4) วางกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผนพฒันาสตรีฯ ทั้งในภาพรวมและใน
ระดบัพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง และ/หรือใหมี้การปรับแผนในระยะคร่ึงแผนพฒันาสตรีฯ ตามความเหมาะสม 

5) สร้างสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการขบัเคล่ือนแผนพฒันาสตรีฯ สู่การปฏิบติัของภาคี
ต่างๆ ดงัน้ี 

(�) เลือกศึกษาผลการดาํเนินงานในช่วงแผนพฒันาสตรีฯ เป็นระยะ โดยเนน้กิจกรรม
โครงการท่ีเป็นการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) หรือกิจกรรมโครงการท่ีเป็นนโยบาย
สาํคญั  

(�) เผยแพร่ผลการศึกษา และนําผลการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนการพฒันา 

(3) ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขบัเคล่ือนการพฒันาสตรีใน
ระดบัต่างๆ  

(4) จดัทาํฐานขอ้มูลการพฒันาท่ีสาธารณชนสามารถเขา้ถึงและมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์ต่างๆ 

(5) นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร และสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์รและภาคีต่างๆ  

(6) สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเขา้ร่วมกิจกรรมการ
พฒันาสตรีอยา่งกวา้งขวาง ทั้งในภาพรวมและในระดบัพื้นท่ี 

  6) เสริมสร้างความเขม้แข็งขององค์กรและกลไกการพฒันาสตรี ในการขบัเคล่ือนการ
พฒันาสตรี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การทาํงานแบบการประสานเครือข่าย 

 

!

!

!

!

!

!

!
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�4 

 

�.� ยุทธศาสตร์การพฒันาบทบาทสตรีจังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2ŝŝş-2ŝŞ1 (Ŝ ปี) โดย ศอ.บต.   

 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หมายเหตุ 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การสร้างเจตคต ิ

การยอมรับสิทธิ
และบทบาท
หญงิชาย 

1.1 ชุมชนพื้นท่ีและสังคมไทย
ให้ความตระหนกั และยอมรับ
และถึงบทบาทสตรีในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ได้ในทุกมิติ
ก ารพัฒน า  เช่น  เศรษฐ กิจ 

สงัคม และการเมือง เป็นตน้ 

1.2 ชุมชนพื้นท่ีและสังคมไทย  

มีเจตคติท่ีดีข้ึน และให้ความ
ร่วมมือกับสตรีในการพฒันา
ทุกมิติ ฯลฯ 

1. ส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความร่วมมือระหว่าง
ผูน้าํศาสนา ผูน้าํชุมชน ผูน้าํทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้างความ
ตระหนักถึงบทบาทของหญิงชาย และให้การ
สนับสนุนบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมกับการ
พฒันาในทุกมิติ 

2. ทุกภาคส่วนสนบัสนุนการสร้างกลไกการมี 

ส่วนร่วมของผูห้ญิง รวมทั้ งสร้างบรรยากาศการ
ทาํงานร่วมกนับนฐานบทบาทของหญิงชาย และ
ปราศจากอคติทางเพศ 

ś . รณรงค์และสร้างความเข้าใจกับผู ้ผ ลิต ส่ือ 

กระแสหลัก  ส่ื อท้อ ง ถ่ิน  ส่ื อท าง เลื อก  เพื่ อ
สนับสนุน ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 

และความเขา้ใจในบทบาทการมีส่วนร่วมของสตรี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Ŝ. จัดให้หลักสูตรการเรียนการสอน  การอบรม 

แนวทางปฏิบติัท่ีนาํไปสู่การสร้างความเขา้ใจในมิติ
ห ญิ งชายบนฐานบทบาทของหญิ งชาย  และ
ปราศจากอคติทางเพศ 

ŝ. รณรงคเ์สริมความรู้ความเขา้ใจในหลกัศาสนาท่ี
ส่งเสริมบทบาทสตรี 

Ş. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การปลูกฝังเจตคติท่ีดี
แก่ประชาชนทุกกลุ่มเก่ียวกบับทบาทหญิงชาย 

ş. ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การพฒันาศกัยภาพภาวะ
ผูน้าํใหก้บัสตรี เพื่อนาํไปสู่การเปล่ียนแปลง 

สอดคลอ้งกบั 

Jakarta 

Dectaration 

(12), (1š) 

และมาตรา śŘ 

ของ
รัฐธรรมนูญ
แห่ง
ราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 

�550 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ท่ี � 

พฒันาศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
และการเพิม่
โอกาส รวมถึง 

2.1 ผูห้ญิง และกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาส ทุกคนสามารถ
เขา้ถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ การ
ถือครองท่ีดินและทรัพยสิ์น 

ความมัน่คงทางอาหาร อาชีพ 

และการศึกษาทุกระดบั 

1. จดัทาํฐานขอ้มูลอาชีพการเขา้ถึงแหล่งทุนและ
ทรัพยากร รวมถึงการสร้างทําเนียบหน่วยงาน
ทาํงานดา้นอาชีพ เพื่อการทาํงานท่ีสอดคลอ้ง และ
ไม่ทบัซอ้นในการส่งเสริมอาชีพ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่อการ
สร้างงาน สร้างอาชีพใหก้บัผูห้ญิงอยา่งเป็น 

สอดคลอ้งกบั 

Jakarta 

Dectaration �9 

©, (l) CEDAW 

และ
รัฐธรรมนูญ 
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�5 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หมายเหตุ 

สิทธิทางสังคม
ของผู้หญงิใน
จังหวดัชายแดน
ภาคใต้ 

 

2.2 ผูห้ญิง และกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการเรียนรู้
ตลอดชีวิตท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความจาํเป็น 

รูปธรรม เพื่อให้มีรายไดเ้พียงพอต่อการใชจ่้ายใน
ชีวิตประจาํวนั เช่น ท่ีดินทาํกิน เงินทุนประกอบ
อาชีพ ความรู้ต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการบริหารกิจการ 

เป็นตน้ 

ś . สร้างหลักประกันการเข้าถึงการมีงานทําท่ี
เหมาะสมกบัสรีระและสถานภาพของสตรี 

Ŝ . ส่งเสริมอาชีพและจัดหาตลาด  เพื่ อรองรับ
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มสตรีและชุมชนในพ้ืนท่ี 

ŝ. ใหมี้การรวมกลุ่มดา้นอาชีพในทุกระดบั 

Ş. ส่งเสริมการออมและสวสัดิการ เช่น การมีกลุ่ม
ออมทรัพย ์กลุ่มสหกรณ์ ร้านคา้ผูห้ญิง 

ş. ส่งเสริม จดัตั้ งสถาบันการเงินของผูห้ญิง และ
บริหารจดัการดา้นการเงินแบบธรรมาภิบาล 

Š. จัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้สําหรับผู ้หญิง และภูมิ
ปัญญาในชุมชน 

š. ส่งเสริมสตรีใหส้ามารถเขา้ถึงความรู้ เทคโนโลยี
ส มั ย ให ม่  เพื่ อ ให้ รู้ เท่ าทัน และส าม ารถนํ า
เทคโนโลยี เห ล่านั้ นมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสม 

1Ř. กระตุน้ ส่งเสริม และพฒันาจิตอาสาของกลุ่ม
สตรีในการทาํงาน เพ่ือช่วยเหลือสงัคม 

แห่ง
ราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2ŝŝŘ 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3    

การพฒันาสุข
ภาวะ สิทธิ
อนามัยเจริญ
พนัธ์ุ คุณภาพ
ชีวติ และการ
เสริมสร้างความ
มั่นคงในชีวติ 

ś.1 สตรีมีคุณภาพ  สุขภาวะ 

และการอนามยัเจริญพนัธ์ุท่ีดี 

และเป็นไปตามมาตรฐานของ
ประเทศ 

ś .2  สต รีได้ รับ ก ารพัฒ น า
คุณภาพชีวิตความมั่นคงและ
ปลอดภยัในชีวิต ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และสงัคม 

1. เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาวะ
ทางเพศ อนามยั เจริญพนัธ์ุ การป้องกนัโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์ การคลอดท่ีปลอดภยั และอนามยั
แม่และเดก็ 

2. บูรณาการความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรมจากสห
วิชาชีพ เพ่ือการคุม้ครอง บาํบัดและฟ้ืนฟูผูห้ญิง 

และเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง และจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้รวมถึงป้องกนัปัญหาเร่ืองความ 

สอดคลอ้งกบั 

Jakarta 

Dectaration �9 

(k) และ 

รัฐธรรมนูญ
แห่ง
ราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2ŝŝŘ 
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�6 
 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หมายเหตุ 

ของผู้หญงิ  รุนแรงของเดก็และสตรีในครอบครัว ชุมชน 
ś. สนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งกลุ่มผูห้ญิงระดบัชุมชน 
เพ่ือทาํงานเชิงรุกในการใหค้าํปรึกษาแก่ผูห้ญิง 
Ŝ. ผลิตส่ือ คู่มือ เพื่อให้ผูห้ญิงสามารถเขา้ถึงกลไก
ของการคุม้ครองสิทธิต่างๆ และการอนามยัเจริญ
พนัธ์ุ 
ŝ. ป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม เช่น การให้
ค ําป รึกษาจากหน่วยงาน รัฐ ท่ี เก่ี ยวข้องอย่าง
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัศีลธรรม หลกัศาสนา 
Ş. จัดให้มีสร้างหลักประกันในความมั่นคงการ
ทาํงานของผูห้ญิงภายหลงัการลาคลอด การอาํนวย
ความสะดวกในการดูแลบุตร และสิทธิประโยชน์
อ่ืนๆ ของผูห้ญิงตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
ş. รณรงค์และพฒันากลไก กลไกร่วม ทั้ งภาครัฐ 
ประชาชน และภาคประชาสงัคม ท่ีทาํหนา้ท่ีในการ
ลดความรุนแรงต่อสตรี ทั้ งในระดับครอบครัว 
ชุมชน และสงัคม 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ท่ี Ŝ    

การคุ้มครองสิทธิ 

และการเข้าถึง
ความยุติธรรม
ของผู้หญงิ 

สนบัสนุนใหผู้ห้ญิงเขา้ถึง
ความยติุธรรม และไดรั้บความ
คุม้ครองตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั 

1. ส่งเสริมใหผู้ห้ญิงไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักฎหมาย สวสัดิการ การช่วยเหลือเยยีวยา 
และการคุม้ครองสิทธิของผูห้ญิง ตลอดจน
กฎหมายพิเศษท่ีปฏิบติัใชใ้นพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้กติกาสากล ระหวา่งประเทศ พิธีสารเลือก
รับฉบบัต่างๆ ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี และปฏิญญา
วา่ดว้ยการพฒันาสตรีขององคก์ารความร่วมมือ
อิสลาม (OIC) 
2. กระตุน้ สนบัสนุนใหมี้การดาํเนินการท่ีนาํไปสู่
การสร้างความปลอดภยัใหก้บัผูห้ญิงดว้ยการจดัหา
ล่ามท่ีเขา้ใจสิทธิมนุษยชนของผูห้ญิง โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายในการใชสิ้ทธิทางกฎหมายเม่ือถูกละเมิด 
กรณีท่ีตอ้งดาํเนินคดีในชั้นศาล 

สอดคลอ้งกบั 
Jakarta 
Dectaration �9 
(o), (r)  
CEDAW และ
รัฐธรรมนูญ
แห่ง
ราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2ŝŝŘ 
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�7 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หมายเหตุ 

  ś. จดัให้มีการคุม้ครองพยาน การให้คาํปรึกษาแก่
ผูห้ญิงและครอบครัว การให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย 

Ŝ. แกไ้ขกฎ ระเบียบ คาํสั่งท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
การยติุความรุนแรงในผูห้ญิงและเดก็ 

ŝ. สร้างมาตรการทุกอย่างในการขจดัความรุนแรง
ต่อผูห้ญิงและเด็ก ในกรณีท่ีผูห้ญิงถูกละเมิด โดย
การบังคับใช้กฎหมาย เช่น  การจัดให้มีองค์กร
ผูห้ญิงเป็นพี่เล้ียงไดต่้อสู้คดี การส่งเสริมเครือข่าย
สตรีในการดูแล และคุม้ครองสตรี เป็นตน้ 

Ş. สร้างกลไกให้ผูห้ญิงสามารถเขา้ถึงการเยียวยา 
และการบาํบดัฟ้ืนฟู ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ş. บงัคบัใชห้ลกั Bangkok Rule (ความละเอียดอ่อน
ในการดูแลแม่และเด็กในเรือนจาํ) มาปฏิบติัใชก้บั
ผูต้อ้งขงัหญิงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Š. จดัให้มีผูรู้้ศาสนาผูห้ญิงท่ีให้คาํปรึกษา แนะนาํ
ของผูห้ญิง และการเขา้ถึงความยติุธรรมของผูห้ญิง
เก่ียวกบัครอบครัว และมรดก 

š. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูห้ญิงเขา้มามีบทบาท 

และเข้าร่วมเป็นคณะทํางานด้านกิจการสตรีใน
คณะกรรมการอิสลามจังหวัด เพื่อทําหน้าท่ีให้
คาํปรึกษาแก่ผูห้ญิงในปัญหาครอบครัว การยุติ
ความรุนแรงในครอบครัว การยุติความรุนแรงทาง
เพศ ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

1Ř. จดัให้มีสถานท่ี เพื่อเป็นท่ีดูแล พกัพิงของเด็ก
และสตรีท่ีไดรั้บความรุนแรงตามวิถีอิสลาม 

11. พฒันาศกัยภาพของผูห้ญิงท่ีไดรั้บผลกระทบให้
สามารถทาํหน้าท่ีในการให้คาํปรึกษา แนะนําแก่  

ผูไ้ดรั้บผลกระทบรายใหม่ 

12. ส่งเสริมการทาํงานเครือข่ายผูห้ญิง เพ่ือการดูแล 
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�8 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หมายเหตุ 

  และช่วยเหลือผูไ้ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ทั้ งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ท่ี ŝ 

พฒันาศักยภาพ
ผู้หญงิ เพื่อเพิม่
โอกาสในการมี
ส่วนร่วม
ทางการเมือง 

การบริหาร และ
การตัดสินใจทุก
ระดับ 

ŝ.1 ใหผู้ห้ญิงมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของ
ประสบการณ์  และศักยภาพ
ของผูห้ญิง 

ŝ.2 เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ของผู ้หญิงในทางการเมือง 

การบริหาร และการตดัสินใจ
ในทุกระดบั 

1. กาํหนดให้มีสัดส่วนของผูห้ญิงในการเขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทาํงาน 

หรือท่ีปรึกษาในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

คณะทาํงานชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้งโดยรัฐ 

2. เพิ่มจาํนวนของผูห้ญิงในการเขียนกฎหมาย การ
กาํหนดนโยบาย หรือการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผู ้หญิ ง  ข้าราชการหญิง  หรือพนักงานในการ
ใหบ้ริการต่างๆ 

ś. ให้มีมาตรการพิเศษ เพื่อขจดัการเลือกปฏิบติัต่อ
ผูห้ญิงในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ 

Ŝ. ใหมี้ศูนยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้แบบครบวงจรตามวิถี
อิสลาม 

สอดคลอ้งกบั 

Jakarta 

Dectaration �6,

�9 (d) UN SC 

�3�5 และ
รัฐธรรมนูญ
แห่ง
ราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2ŝŝŘ 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ท่ี Ş 

ส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา 
วฒันธรรม และ
เรียนรู้ตลอด
ชีวติของผู้หญงิ
และเด็ก 

Ş.1 ส่งเสริมผูห้ญิงและเด็กให้
มีความรู้ ทักษะ  และการใช้
ชีวิตตามหลกัศาสนา 
Ş.2 พฒันาความรู้ ทักษะของ
ผู ้ห ญิ งให้ มี ความก้าวหน้ า 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ท่ า ทั น ต่ อ ก า ร
เป ล่ี ย น แ ป ล งข อ งสั ง ค ม
ปัจจุบนั ตลอดจนสามารถนํา
ความ รู้มาใช้ในการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ทั้ ง น้ี โดยให้สอดคล้องกับ
ศีลธรรมอนัดีงาม 

1. ส่งเสริมทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสใน
พ้ืน ท่ี  และสตรีท่ีด้อยโอกาสในพื้ น ท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

2. ส่งเสริมการจดัการศึกษาทั้ งในระบบและนอก
ระบบท่ีเหมาะสม และง่ายต่อการเขา้ถึงของผูห้ญิง
และเดก็ และเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัวิถีอิสลาม 

ś. กระตุ้นความสนใจ รณรงค์ และสร้างความ
ตระหนักในเร่ืองการศึกษาศิลปะ  วัฒนธรรม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Ŝ . ส่งเสริมให้ มีการผลิตส่ือและเทคโนโลยี ท่ี
ทนัสมยั เพื่อยกระดบัความรู้ของผูห้ญิงและเด็กใน
พื้นท่ี 

ŝ. ให้มีการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาต่างประเทศ 

และการอนุรักษภ์าษาทอ้งถ่ิน 

สอดคลอ้งกบั 

Jakarta 

Dectaration �6,

�9 (d) และ
รัฐธรรมนูญ
แห่ง
ราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ. 2ŝŝŘ 
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�9 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หมายเหตุ 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ท่ี ş 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ผู้หญงิมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ
สร้างสันติภาพ 

ส่งเสริมบทบาทของสตรีใน
การมีส่วนร่วมกบักระบวนการ
สร้างสันติภาพในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

1. สร้างหลกัประกนัให้กับผูห้ญิงและเด็กในด้าน
ความมั่นคง ปลอดภัย สันติภาพ (Woman Peace 

and Security) โดยสร้างมาตรการท่ีจาํเป็นในการให้
ความคุม้ครองผูห้ญิงและเด็กในพื้นท่ีท่ีขดัแยง้ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2 . ให้ มีตัวแทนผู ้ห ญิ งในกระบวนการส ร้าง
สันติภาพ เพื่อนาํเสนอปัญหาของผูห้ญิง ทั้งในช่วง
ความขดัแยง้ ช่วงการเปล่ียนผ่าน และระยะหลัง
ความขดัแยง้ กระบวนการพดูคุยต่างๆ ในทุกระดบั 

ś. สร้างผูน้าํหญิง เพื่อเป็นกลไกแกไ้ขความขดัแยง้
ระดบัชุมชน และสงัคม 

Ŝ. ให้มีการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย การจดัการ
ความขดัแยง้ โดยแนวทางสันติวิธี การอยู่ร่วมกนั
ในสังคมพหุวฒันธรรม การเคารพความแตกต่าง
ของเช้ือชาติ ศาสนา และการศึกษาทางเลือกอ่ืนๆ 

ŝ. จดัให้มีการประชุม ประชุมเชิงปฏิบติัการ การ
สานเสวนา การศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฯลฯ โดยมี
เป้าหมายสาํคญัคือ 

ŝ.1 เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นของกลุ่มแกน
นําสตรีในประเทศกับกลุ่มสตรีในพื้นท่ีท่ีมีความ
ขดัแยง้ในต่างประเทศ 

ŝ.2 เพ่ือลดความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มต่างๆ ทั้ง
ในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี 

ŝ.ś เพื่อระดมความคิดเห็นของกลุ่มสตรีก่อน
การเจรจาเพื่อสนัติภาพ และ 

ŝ.Ŝ เพ่ือเวทีสร้างความเขา้ใจสถานการณ์ความ
รุนแรงในภาคใต้ท่ี มีผลกระทบต่อผู ้หญิงข้าม
วฒันธรรม และวิถีชีวิตท่ีหลากหลาย ทั้งภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ้

Ş. พฒันาส่ือท่ีเขา้ถึงประชาชน ทั้งในพ้ืนท่ีและ 

สอดคลอ้งกบั 

UN SC �3�5, 

1ŠŠŠ, 1ŠŠš 

นโยบายการ
บริหารและ
การพฒันา
จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต ้และ
ยทุธศาสตร์
การพฒันา
จงัหวดั
ชายแดน
ภาคใต ้ 
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30 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หมายเหตุ 

  นอกพื้นท่ีให้เกิดความเขา้ใจ และให้ความร่วมมือ
กับกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

ş . รณรงค์ส ร้างความเข้าใจ  ความร่วมมือกับ
ประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
สนัติภาพ 

Š. จัดให้มีกิจกรรมท่ีมีเป้าหมาย เพื่อรณรงค์ยุติ
ความรุนแรง หรือรณรงคเ์พ่ือสันติภาพในจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้ป็นประจาํ เช่น เดิน ข่ีจกัรยาน เพ่ือ
สร้างสันติภาพ/ปลูกดอกชบาเพื่อสันติภาพ “วนั
ดอกชบาบาน” กิจกรรมวัฒนธรรมยอ้นยุคเพื่อ
สันติภาพ (จาํลองตลาดนัดสมัยโบราณ) เป็นต้น 

โดยใหค้นในพื้นท่ีมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ท่ี Š 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนกลไก
การขับเคล่ือน
แบบบูรณาการ
ดําเนินงานด้าน
สตรีทุกภาคส่วน 

Š.1 กลไกสตรีทุกระดับ และ
ทุกภาคส่วนมีความเขม้แข็ง มี
ศกัยภาพสูง สามารถเป็นแกน
นํ าห ลัก ใน ก าร บู รณ าก าร 

รวม ถึ งก ารขับ เค ล่ื อนการ
พัฒนาสตรี เพื่อนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Š .2 ติดตาม  และตรวจสอบ
ความก้าวหน้า  ปัญหา  และ
อุปสรรคในการดําเนินงาน
ต่างๆ  ตามแผนปฏิบั ติการ 

ยทุธศาสตร์ และนโยบาย 

1. การจัดทําฐานข้อมูลแกนนําสตรี  กลุ่มสตรี 

เครือข่ายสตรี จาํแนกตามฐานประเดน็การทาํงาน 

2. ใหมี้การบูรณาการความร่วมมือ ทั้งในทางปฏิบติั 

ท รัพ ยากร ท่ี จํา เป็ น ใน ก ารดํา เนิ น งาน  และ
งบประมาณของทุกหน่วยงาน รัฐ ท่ี มีภารกิจ
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมบทบาทสตรี และท่ีกาํหนด
ในยทุธศาสตร์สตรี 

ś. จดัใหมี้การประชุมร่วมระหวา่งกลุ่มสตรีในพื้นท่ี
กบัส่วนราชการ และเอกชน ตามประเด็นฐานการ
ทาํงานต่างๆ เช่น กลุ่มฐานความมัน่คงทางอาชีพ
และรายได ้อาหาร ทรัพยสิ์น การคุม้ครองสิทธ์ิ การ
เขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม การสร้างความเขม้แขง็
ให้กบัสตรี ฯลฯ เพ่ือเสนอความคิดเห็นของสตรีใน
การให้หน่วยงานรัฐและเอกชนนําไปใช้ในการ
จัดทาํแผนงานโครงการของหน่วยงานในแต่ละ
ปีงบประมาณ และการบูรณาการทาํงานร่วมกนั 

Ŝ. วางระบบการติดตามและตรวจสอบการ 
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3� 

 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย แนวทาง/มาตรการ หมายเหตุ 

  ปฏิบติังานต่างๆ โดยใหมี้การรายงานปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการนาํแผนงานโครงการ และ
ยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

ŝ. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถ ศกัยภาพของ
เครือข่ายสตรี องคก์รสตรี และกลุ่มสตรี 

Ş. พฒันาบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์รทุกระดบั 

ทุกภาคส่วน เพ่ือการขบัเคล่ือนการพฒันาสตรี 

ş. จดัสรรทรัพยากรและงบประมาณท่ีเพยีงพอต่อ
การขบัเคล่ือนการทาํงานของเครือข่ายสตรี องคก์ร
สตรี และกลุ่มสตรี เพ่ือนาํไปสู่การสร้างความ
เขม้แขง็ในอนาคต และการสร้างสนัติสุขในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Š. วางแนวทางการทาํงานร่วมกนัของเครือข่ายสตรี 

องคก์รสตรี และกลุ่มสตรี  และหน่วยงานของรัฐ 

ใหส้ามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

š. ศึกษา วจิยั ติดตาม ประเมิน และถอดองค์
ความรู้/จดัการความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
บทบาทสตรีในจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นฐานความรู้ท่ีนาํไปสู่การพฒันาท่ี
เป็นระบบและเป็นวิชาการ 

 

�. แนวคดิเก่ียวกับกลยุทธ์ 

“ยทุธศาสตร์” หรือ “กลยทุธ์” (strategy) เป็นคาํศพัทท่ี์เป็นท่ีนิยมกนัมานานในช่วงไม่นานมาน้ี คาํว่า
ยทุธศาสตร์หรือกลยุทธ์กลายเป็นคาํท่ีมีพลงัอาํนาจ ผูใ้ดนาํไปใชแ้ลว้ดูเหมือนจะแสดงภูมิรู้และสถานภาพ
ดา้นการบริหารหรือดา้นวิชาการท่ีสูงส่ง ทาํใหดู้ดีและน่าคร่ันคร้ามท่ีจะโตแ้ยง้ ในบรรดานกับริหารธุรกิจจะ
ใชค้าํว่า กลยทุธ์ มากกว่าคาํว่า ยทุธศาสตร์ และมกัจะแปลมาจาก Strategy ในภาษาองักฤษ ทว่าการบริหาร
ในส่วนของข้าราชการ นักการเมืองและผู ้นําทางทหาร มักจะแปลคําว่า Strategy เป็นภาษาไทยว่า
“ยทุธศาสตร์” ส่วนคาํว่า “กลยทุธ์” มกัจะใชเ้ม่ือตอ้งการหมายถึง tactics ทาํใหเ้ขา้ใจวา่ คาํวา่ยทุธศาสตร์ เป็น
คาํท่ีใหญ่กว่าคาํว่ากลยทุธ์ หรือตอ้งคิดยทุธศาสตร์ก่อน แลว้ใคร่มาสนใจเร่ืองกลยทุธ์ทีหลงั นกัวิชาการดา้น
การบริหารธุรกิจเห็นวา่ คาํวา่ ยทุธศาสตร์ (strategy) เป็นคาํท่ีหยบิยมืมาจากวงการทหาร แลว้นาํมาใชใ้น 
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3� 

 

 

วงการธุรกิจ นกัวิชาการดา้นธุรกิจมองวา่ การนาํศพัทแ์สงคาํวา่ยทุธศาสตร์นาํมาปรับใชใ้นวงการธุรกิจนั้นทาํ
ไดอ้ยา่งง่ายดาย เน่ืองเพราะขั้นตอนของการปรับไปใชไ้ม่มีอะไรสลบัซบัซอ้นยุง่ยากนกั  

ในวงการธุรกิจ กเ็หมือนวงการทหาร ซ่ึงถือวา่ ยทุธศาสตร์คือสะพานเช่ือมโยง (หรือการอุดช่องวา่ง) 

ระหว่างนโยบาย (policy) กบักลยุทธ์ (tactics) และทั้งยุทธศาสตร์ (strategy) และกลยุทธ์ (tactics) เป็นส่ิงท่ี
เช่ือมโยงระหว่างจุดหมายปลายทาง (ends) กบัวิถีทาง (means) ท่ีใชเ้พื่อบรรลุจุดหมายปลายทาง(Nickols, 

�000 อา้งใน กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุล, �547)  

ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) กับยุทธวธีิ (กลวธีิ)  strategy กับ tactics 

 คาํว่า ยทุธศาสตร์ บญัญติัมาจาก strategy มีความหมายสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบั ยทุธวิธี ซ่ึงบญัญติัมาจาก 

tactics คาํคู่น้ีจึงมกัจะปรากฏในบริบทเดียวกนั (ในสหรัฐอเมริกามีนิตยสารช่ือว่า strategy & tactics ซ่ึงมี
บทความว่าดว้ยสองเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ) ในบริบทน้ี strategy จะใช้ในรูปเอกพจน์ ส่วน tactics จะใชใ้นรูป
พหูพจน์ 

นอกจาก ยทุธศาสตร์ กบั ยทุธวิธี ซ่ึงใชคู่้กนัมาแต่เดิมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวงการทหารแลว้อาจใช้
คาํว่า กลยุทธ์ แทน ยุทธศาสตร์ และใช้คาํว่า กลวิธี แทน ยุทธวิธี ก็ได้ ทั้ง 4 คาํน้ีเป็นศพัท์รัฐศาสตร์ของ
ราชบณัฑิตยสถาน และยงัมีใชใ้นทางธุรกิจและในภาษาทัว่ไปอีกดว้ย 

คาํว่า strategy ในพจนานุกรมฝร่ังมกัจะให้ความหมายหลกัไวว้่า “ศาสตร์และศิลป์แห่งการวางแผน
และปฏิบติัการในสงคราม” ส่วน tactics หมายถึง “วิธีการจดักระบวนทพัเพื่อให้ไดช้ยัชนะในการสู้รบหรือ
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะหนา้เฉพาะอยา่ง” 

รากศพัท์ของ strategy อาจสาวยอ้นไปถึงคาํกรีก คือ strategos “แม่ทพั” เพราะมาจากคาํว่า stratos 

“กองทพั” + agein “นาํ” ส่วน tactics ก็มาจากคาํกรีกเช่นกนั คือ tactikos “เก่ียวกบัการจดั” จากรากศพัท์ว่า 
tassein “จัด” (อันเป็นท่ีมาของความหมายว่า “การจัดกระบวนทัพ”) จึงเห็นได้ชัดว่าค ําคู่ น้ี เร่ิมใช้ใน
ความหมายเก่ียวกบัการทหารก่อนท่ีจะนาํมาใชใ้นวงการอ่ืนๆ 

พจนานุกรมบางฉบบัอธิบายเพ่ิมเติมว่า ในแง่การทหาร strategy คือการใชก้าํลงัทหารทั้งมวลของ
ชาติทั้งในยามสงบและในยามสงคราม โดยการวางแผนและพฒันาขนานใหญ่ในระยะยาว เพื่อให้เกิดความ
มัน่คงหรือชยัชนะ ส่วน tactics คือการใชแ้ละจดัวางกาํลงัทหารในการสูร้บจริง 

ส่วนในภาษาองักฤษทัว่ๆ ไป คาํวา่ strategy จะมีท่ีใชม้ากกว่าคาํว่า tactics และอาจใชใ้นรูปพหูพจน์
กไ็ด ้เพื่อหมายถึง “วิธีการ” เช่น learning strategies “วิธีการเรียนรู้” 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง strategy กบั tactics อาจสรุปไดว้่า ยทุธศาสตร์ (กลยทุธ์) หมายถึง แผนปฏิบติั
การโดยรวม เพื่อให้มีชยัเหนือขา้ศึกหรือคู่แข่ง เพ่ือประสบผลสําเร็จในธุรกิจ หรือเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น
เพื่อความกา้วหน้าของหน่วยงาน ส่วน ยุทธวิธี (กลวิธี) หมายถึงวิธีการในระดบัรายละเอียดท่ีนาํมาใชเ้พื่อ
ดาํเนินตามแผน ยทุธศาสตร์หรือแผนกลยทุธ์ท่ีวางไวแ้ลว้ 

คาํว่า แผนยุทธศาสตร์ (แผนกลยทุธ์) แปลมาจาก strategic plan ส่วนคาํว่า การวางแผนยทุธศาสตร์ 

(การวางแผนกลยทุธ์) กแ็ปลมาจาก strategic planning นอกจากน้ี เม่ือตรวจสอบในฐานขอ้มูลภาษาองักฤษ ก ็
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พบคาํว่า tactical planning ซ่ึงแปล ไดว้่า “การวางแผนยทุธวิธี” (“การวางแผนกลวิธี”) หมายถึงการวางแผน
ระดบัยอ่ยรองลงมาจากแผนยทุธศาสตร์ (แผนกลยทุธ์) อีกต่อหน่ึง 

อน่ึง ในการจดัทาํแผนกลยุทธ์เพ่ือพฒันาหน่วยงาน มกัเร่ิมจากการทบทวนภาระหน้าท่ี (mission) 

ของหน่วยงานนั้ น  กําหนดนโยบาย  (policy) หรือทิศทาง  (direction) ในการพัฒนาซ่ึงจะต้องระบุ
วตัถุประสงค ์(objective) และมกัจะมีการแถลงวิสัยทศัน์ (vision ศพัท์บญัญติัใชว้่า วิทศัน์ แต่ไม่ติดตลาด) 

อนัเป็นการมองไปในอนาคตว่า ประสงคจ์ะให้หน่วยงานนั้นมีสภาพเป็นเช่นไร จึงมกัมีกรอบเวลากาํกบัไว้
ดว้ยวา่ ภายในปีนั้น ๆ จะตอ้งบรรลุเป้าหมายอยา่งนั้น ๆ 

เม่ือไดว้ตัถุประสงคแ์ละวิสัยทศัน์แลว้ จึงจะกาํหนดกลยุทธ์ (strategy) ซ่ึงไดแ้ก่วิธีการหลกัๆ ท่ีจะ
นาํไปสู่วตัถุประสงค์และวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้และจึงนํากลยุทธ์มาแปลงเป็นแผนปฏิบติัการ (plan of action) 

หรือโครงการ (programme) ซ่ึงมกัจะตอ้งกาํหนดเป้าหมาย (target) ท่ีระบุตวัเลขแน่ชดั เพื่อสะดวกแก่การ
ติดตาม (monitoring) และการประเมินผล (evaluation) การดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการหรือโครงการใน
โอกาสต่อไป (สมานิศ วิจิตร, �55�)  

ดงันั้นกลยทุธ์ คือแนวทางหรือวิธีการทาํงานท่ีแยบยล เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค ์โดยทัว่ไปกลยทุธ์ไม่
ควรเป็นวิธีการทาํงานตามปกติ แต่ควรเป็นแนวทาง/วิธีการท่ีมีอุบาย กลวิธีท่ีแยบยล (ในเชิงบวก) สาํหรับการ
ทาํงานภายใตข้อ้จาํกดัต่างๆ ในปัจจุบนัไดมี้การกล่าวถึงคาํว่า กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์กนัอย่างแพร่หลาย แต่
โดยทัว่ไปแลว้คาํว่ายุทธศาสตร์จะใชใ้นความหมายท่ีกวา้งกว่ากลยุทธ์ อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวง ฯลฯ ส่วนในระดบักรมควรใชค้าํว่ากลยทุธ์ และอาจมีกลวิธีหรือแนวทางปฏิบติัลดหลัน่กนัลงไป แต่
สําหรับกลยุทธ์จะได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (จุดแข็ง จุดอ่อน) และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (โอกาส อุปสรรค) ของกรม แล้วนํามาวิเคราะห์หาตําแหน่งของกรม       

(Position analysis) และกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ ตามลาํดบั  

3. บทบาทสตรีมุสลิม 

3.� บทบาทสตรีในอัล-กุรอานและอัซ-ซุนนะฮฺ โดยท่ัวไป 

 เม่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัพระเจา้แลว้ เราจะพบว่าอิสลามถือว่าชายและ
หญิงไม่มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากเพศทั้งสองจะไดรั้บผลตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนัสาํหรับการประกอบคุณ
งามความดี และบทลงโทษท่ีเหมือนกนัสาํหรับการก่อกรรมทาํชัว่ (มุฮาํหมดัซากี เจ๊ะหะ, �554) 

 ทั้งน้ีมุฮาํหมดัซากี เจ๊ะหะ ไดอ้ธิบายไวว้่า ท่านนบีประสงคข์จดัส่ิงชัว่ร้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนกบั
หญิงดว้ยหลกัคาํสอนท่ีสัง่ใหทุ้กคนมีความเมตตาต่อพวกนางว่า “จงมีความยาํเกรงต่ออลัลอฮฺในเร่ืองผูห้ญิง” 

ท่านนบียงักล่าวอีกว่า “บุคคลท่ีดีท่ีสุดในระหว่างพวกเจา้คือผูท่ี้ปฏิบติัอยา่งดีต่อภรรยาของเขา” “มุสลิมตอ้ง
ไม่เกลียดชงัภรรยาและถา้หากว่าเขาไม่พอใจต่อความบกพร่องบางอยา่งของนาง ก็ให้เขาจงพอใจกบัส่ิงท่ีดี
งามท่ีอยูใ่นตวันาง” และ “การท่ีมุสลิมมีมรรยาทและมีความปราณีต่อภรรยาของเขามากเท่าใด ความสมบูรณ์
ในศรัทธาของเขาจะเพ่ิมข้ึนมากเท่านั้น” และท่านนบีไดก้าํชบัใหมุ้สลิมมีความเมตตาต่อภรรยา เม่ือท่านได ้
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แสดงคุตบะฮฺ ท่ีทุ่งอะเราะฟะฮฺ ต่อหนา้ เศาะฮาบะฮฺ (สาวกของท่านนบี) จาํนวนหน่ึงแสนสองหม่ืนส่ีพนัคน
ท่ีมาประกอบพิธีหจัญ ์อลั-วะดาอฺ (หจัญอ์าํลา) ซ่ึงท่านนบีไดก้าํชบัมุสลิมทุกคนเคารพและเมตตาต่อเพศหญิง 

 ท่านนบีไดก้ล่าวต่อไปว่า “จงยาํเกรงต่ออลัลอฮฺในเร่ืองของหญิง แทจ้ริงแลว้พวกเจา้แต่งงาน
กบัพวกนางดว้ยความไวว้างใจของอลัลอฮฺ และทาํใหเ้รือนร่างของนางเป็นท่ีอนุมติัดว้ยคาํกล่าวของพระองค ์

พวกเจา้มีสิทธิเหนือพวกนาง และพวกนางก็มีสิทธิเหนือพวกเจา้ในเร่ืองค่าเล้ียงดูซ่ึงพวกเจา้ตอ้งจ่ายให้แก่
พวกนางตามฐานะของพวกเจา้” 

 อิสลามถือว่าหญิงมีความสามารถและมีสิทธิอยา่งสมบูรณ์ เช่น นางมีอาํนาจทาํนิติกรรมสญัญา
หรือพินยักรรมดว้ยตวัของนางเอง นอกจากนั้นแลว้นางยงัมีสิทธิรับมรดกในฐานะท่ีเป็นมารดา ภรรยา พ่ีนอ้ง
หญิงและบุตรี และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือนางมีอิสระอยา่งเตม็ท่ีในการเลือกสามี 

 สําหรับหญิงในฐานะท่ีเป็นมารดาถือว่าเป็นบุคคลท่ีคู่ควรไดรั้บการยกย่องในอิสลาม อลั-กุ
รอานไดก้ล่าวถึงสิทธิของมารดาในหลายๆ อายะฮฺดว้ยกนัโดยท่ีสั่งให้มุสลิมทุกคนให้ความเคารพแก่มารดา
และทาํความดีต่อพวกนาง ถึงแมว้่ามารดาบางคนอาจจะไม่เป็นผูศ้รัทธาก็ตาม ท่านนบีไดก้าํชบัว่า สิทธิของ
มารดานั้นมีความสาํคญัยิง่  

 อะบูฮุรัยเราะฮฺรายงานว่ามีผูช้ายคนหน่ึงมาหาท่านนบี “โอ!้ ท่านศาสนทูตของอลัลอฮฺ บุคคล
ใดท่ีฉันสมควรทาํดีมากท่ีสุด?” ท่านนบีตอบว่า “มารดาของเจา้” ชายคนนั้นก็ยงัถามต่อไปว่า “หลงัจากนั้น
ใคร?” ท่านนบีตอบว่า “มารดาของเจา้” ชายคนนั้นก็ยงัถามอีกว่า “หลงัจากนั้นใคร” ท่านนบีตอบว่า “มารดา
ของเจา้” ชายคนนั้นยงัถามต่อไปอีกวา่ “หลงัจากนั้นใคร” ท่านนบีตอบวา่ “บิดาของเจา้” 

3.� บทบาทสตรีกับครอบครัว 

 มุฮาํหมดัซากี เจ๊ะหะ (�554)ไดอ้ธิบายไวว้่า อิสลามตอ้งการให้ครอบครัวมีความเป็นปึกแผ่น 

สามีและภรรยามีส่วนร่วมในการสร้างซ่ึงกนัและกนั สามีภรรยาเปรียบเสมือนเส้ือผา้อาภรณ์ท่ีอยู่บนร่าง
เดียวกนั  ดงันั้นทั้งสองตอ้งใหเ้กียรติยศซ่ึงกนัและกนั  และจะตอ้งร่วมทุกขร่์วมสุขในทุกสถานการณ์ ดงันั้น
ชีวิตคู่ในอิสลามตอ้งมีความปรองดองกนัเพ่ือความโปรดปรานของอลัลอฮฺ ความรักความผกูพนัทาํให้คู่สามี
ภรรยาตอ้งดูแลห่วงใยซ่ึงกนัและกนั  โดยเฉพาะเม่ือยามเจบ็ป่วยและยามทุกขย์าก  หลกัการพ้ืนฐานของชีวิต
สมรสดงักล่าวถือว่าเป็นรากฐานสําคญัของการสร้างสถาบนัครอบครัวในอิสลาม  เม่ือกล่าวถึงครอบครัว
อิสลามแล้ว  สามีคือผูน้ํา ส่วนภรรยามีหน้าท่ีดูแลความเรียบร้อยภายในครอบครัว ถึงแม้ว่าสามีต้อง
รับผิดชอบในหน้าท่ี แต่นั้นก็มิไดห้มายความเขามีเกียรติมากกว่านางแต่อย่างใด ดงัท่ีอลัลอฮฺตรัสในอลั-กุ
รอานวา่ 

ۡعض�ك�ۡم ع�ل�ى�  ا ف�ض�ل� ٱہلل�� ِبِهۦ ب� ا� م� ت�م�ن�ۡو �� ت� ﴿ و�
ِء ن�ِصيٞب ب�ۡعٖضۚ ل�ِ  ِللنِ�س�ٓا م�ا ٱۡكت�س���واۖ� و� لرِ�ج�اِل ن�ِصيٞب مِ�

وا� ٱہلل�� ِمن ف�ۡضِلِهۦٓۚ ِإن� ٱہلل�� ك�ان� مِ�م�ا ٱۡكت�س�ۡ�نۚ� و��ۡ  ◌�◌�ل�
]٣٢﴾ [النساء:  ٣٢ِبك�لِ� ش�ۡيٍء ع�ِليٗما   
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ความว่า และจงอยา่ปรารถนาในส่ิงท่ีอลัลอฮฺไดท้รงใหแ้ก่บางคนในหมู่พวกเจา้เหนือกว่าอีกบาง
คน สาํหรับผูช้ายนั้นมีส่วนไดรั้บจากส่ิงท่ีพวกเขาไดข้วนขวายไว ้และสาํหรับผูห้ญิงนั้นกมี็ส่วนไดรั้บจากส่ิง
ท่ีพวกนางไดข้วนขวายไว ้และพวกเจา้จงขอต่ออลัลอฮฺเถิด จากความกรุณาของพระองค ์แทจ้ริงอลัลอฮฺทรง
รอบรู้ในทุกส่ิงทุกอยา่ง   

 เชคมุฮมัหมดัอบัดุฮ ไดอ้ธิบายว่าอายะฮฺขา้งตน้มิไดห้มายถึงว่าเพศชายจะดีกว่าเพศหญิง  หรือ
เพศหญิงจะดีกวา่เพศชายทั้งหมด แต่ท่ีสาํคญักคื็อเพศทั้งสองต่างกมี็ขอ้ดี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับทบาทของแต่ละฝ่าย   

นกัวิชาการมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัความหมายของบทบาทดงักล่าว นกัวิชาการบางท่านใหท้ศันะว่า
หมายถึง คุณภาพของความเป็นผูน้าํ ตลอดจนการปกป้องดูแลครอบครัว และการแสวงหาปัจจยัยงัชีพ ซ่ึงเป็น
หนา้ท่ีของสามี  บางท่านให้ทศันะว่าหมายถึง ความอดทนของสามีในการดูแลเอาใจใส่ภรรยา นอกจากน้ีมี
นักวิชาการท่ีให้ความเห็นว่าคืออาํนาจท่ีอลัลอฮฺทรงประทานให้แก่ชายทุกคนในการจดัการกิจการต่างๆ 

ภายในครอบครัว ส่วนนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่า บทบาทดังกล่าวก็คือ  ความเป็นผูน้ําของสามีใน
ครอบครัวนั้นเอง 

 มุฮมัหมดัอบัดุฮ ยงัไดอ้ธิบายต่อไปว่า ผูน้าํครอบครัวตอ้งมีองคป์ระกอบ Ŝ ประการ ไดแ้ก่ การ
ปกป้อง การดูแล การปกครอง และการหาปัจจยัยงัชีพ ส่วนอบัดุลอาตีใหค้วามเห็นว่า นอกจากองคป์ระกอบ
ทั้งส่ี Ŝ ดงักล่าวแลว้ องคป์ระกอบท่ีสาํคญักคื็อ  การเช่ือฟังของภรรยาต่อสามีซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

�) ภรรยาตอ้งไม่รับผูช้ายแปลกหนา้เขา้มาในบา้นและไม่รับส่ิงของจากเขา โดยปราศจากความ
เห็นชอบชองสามี 

�) สามีมีสิทธิจาํกดัอิสรภาพการเคล่ือนไหวของภรรยา โดยหา้มนางมิใหอ้อกจากบา้นก่อนไดรั้บ
อนุญาต ยกเวน้ในกรณีท่ีจาํเป็น อยา่งไรก็ตาม  สามีจะตอ้งใหค้วามเอ้ืออาทรและไม่จาํกดัเสรีภาพของภรรยา
โดยปราศจากเหตุผลท่ีเพียงพอ ถา้หากเกิดความขดัแยง้ระหว่างสิทธิดงักล่าวของสามีกบัสิทธิของพ่อแม่ใน
การเยี่ยมเยียนลูกสาว ซ่ึงเป็นภรรยาของสามีดงักล่าว หรือสิทธิท่ีจะไดรั้บการเยี่ยมเยียนจากลูกสาว  ดงัน้ีถือ
วา่สามีมีสิทธิเหนือกว่า ทั้งน้ีเพื่อรักษาผลประโยชน์ภายในครอบครัว อยา่งไรก็ตามอิสลามไดแ้นะนาํใหส้ามี
มีความยดืหยุน่ในบางกรณี ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงความแตกแยกท่ีอาจเกิดข้ึนภายในครอบครัว 

3)  ภรรยาท่ีมีความประพฤติไม่ดีไม่มีสิทธิคดัคา้นสิทธิของสามีท่ีจะวางกรอบเพ่ือควบคุมความ
ประพฤติของนาง อิสลามใหสิ้ทธิแก่สามีในการลงโทษภรรยาท่ีไม่เช่ือฟัง 

4)  ภรรยาไม่มีสิทธิคดัคา้นสิทธิของสามีท่ีจะสมรสกบัหญิงและไม่มีสิทธิคดัคา้นสิทธิของสามี
ในการหย่า การสมรสถือว่าหญิงยอมรับสิทธิดังกล่าวของชาย อย่างไรก็ตาม ถา้หญิงตอ้งการจาํกัดสิทธิ
ดงักล่าวของชายหรือตอ้งการมีสิทธิเช่นเดียวกนักบัชายก็อาจจะทาํไดโ้ดยสญัญาและระบุในหนงัสือสมรสว่า
นางขอมีสิทธิหยา่หรือคงความสัมพนัธ์ฉนัทส์ามีภรรยา ตราบใดท่ีนางเป็นภรรยาเพียงคนเดียวของสามี เม่ือ
สามีสมรสกบัภรรยาคนท่ีสอง ภรรยามีสิทธิท่ีจะร้องขอใหส้ามีหยา่ตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือสมรส
ดงักล่าว 

ดงันั้นอิสลามถือว่าหญิงมีความเท่าเทียมกับชายทั้งดา้นจิตวิญญาณและสติปัญญา ส่วนความ
แตกต่างของเพศทั้งสองก็คือ โครงสร้างของสรีระร่างกายเท่านั้น ดงันั้นการแบ่งหนา้ท่ีตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ
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ขอ้เท็จจริงดงักล่าว โดยท่ีชายจะตอ้งรับผิดชอบภาระงานในการหาปัจจยัยงัชีพหรือรายไดใ้ห้แก่ครอบครัว 

ส่วนหญิงตอ้งดูแลบา้นและอบรมเล้ียงดูบุตร ซ่ึงถือว่าเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีมีความสาํคญัยิง่ต่อการสร้างสังคมท่ี
เขม้แขง็ นอกจากน้ีขอ้เทจ็จริงท่ีมิอาจปฏิเสธไดว้่าการจดัการภายในบา้นท่ีมีประสิทธิภาพมิอาจเกิดข้ึนได ้ถา้
หากปราศจากความเป็นเอกภาพ ดว้ยเหตุน้ีอิสลามจึงกาํหนดให้ชายในฐานะท่ีเป็นหัวหนา้ครอบครัวจะตอ้ง
ปรึกษากบัสมาชิกภายในครอบครัวก่อนท่ีจะทาํการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แต่สามี
จะตอ้งไม่ใชสิ้ทธิในฐานะหัวหน้าครอบครัวสร้างความลาํบากใจให้แก่ภรรยา หากไม่เช่นนั้นแลว้สามีจะ
ไม่ไดรั้บความเมตตาจากพระองค์อลัลอฮฺ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากว่าภรรยามิใช่ทาสของสามี แต่คือ “ราชินีแห่ง
บา้น” ดงัท่ีท่านนบีเคยกล่าวไว ้ดงันั้นผูศ้รัทธาจะตอ้งยกฐานะของภรรยาตามตาํแหน่งดงักล่าวอย่างแทจ้ริง
สอดคลอ้งกบัซุฟอมั อุษมาน (�55�) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่า บทบาทของสตรีมุสลิมในบา้นหรือในครอบครัวมี
ความสาํคญัชดัเจนจนอาจจะไม่ตอ้งพดูถึงอีกแลว้ เพราะภาระหนา้ท่ีของพวกเธอโดยดั้งเดิมแลว้เกือบทั้งหมด
อยู่ในบ้าน อาจจะกล่าวได้ว่าทุกความเคล่ือนไหวและทุกส่ิงท่ีเป็นไปในเรือนชาน ล้วนแล้วเป็นความ
รับผิดชอบของพวกเธอแทบทั้งส้ิน ในฐานะท่ีเป็นภรรยาของสามี เป็นแม่ของลูกๆ และผูดู้แลวิมานของ
ครอบครัว แค่บทบาทในสามดา้นน้ีถา้ทาํให้ดีท่ีสุดก็เกือบจะเอาเวลาไปคิดอยา่งอ่ืนแทบจะไม่ทนัแลว้ มิพกั
ตอ้งเอ่ยถึงภารกิจอ่ืนๆ อีกต่อไป อย่างไรก็ตามแต่ละครอบครัวย่อมตอ้งมีความแตกต่าง การพูดถึงบทบาท
ของสตรีมุสลิมในครอบครัวจึงมีความยดืหยุน่อยูบ่า้งตามแต่กรณีนั้นๆ 

3.3 บทบาทสตรีมุสลิมกับการพฒันาสังคม 

ซุฟอมั อุษมาน (�55�) ท่ีไดอ้ธิบายไวว้่า การสร้างสรรคส์ังคมในบา้นใหเ้ป็นสังคมท่ีพึงประสงค ์

นอกเหนือจากการเอาใจใส่ในเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยทัว่ๆ ไปแลว้ ยงัตอ้งใหค้วามสาํคญัในดา้นของ
การส่งเสริมความดีและยบัย ั้งความชัว่อีกดว้ย มีหลายตวัอยา่งในหะดีษท่ีบ่งบอกถึงบทบาทของสตรีมุสลิมใน
เร่ืองน้ี เช่น 

�) ช่วยเหลือสามีในเร่ืองอาคิเราะฮฺ นัน่คือในเร่ืองการปฏิบติัศาสนกิจทั้งท่ีเป็นวาญิบและสุนตั มี
ระบุในหะดีษว่า“อัลลอฮฺได้เมตตาชายผู้หน่ึง ท่ีได้ต่ืนขึน้มาเพ่ือละหมาดกลางคืน แล้วเขากป็ลุกภรรยาของ
เขาเพ่ือใ ห้ลุกขึน้มาละหมาด ถ้านางไม่ยอมลกุ เขากเ็อานํา้มาปะพรมบนหน้าของนาง และอัลลอฮฺได้เมตตา
หญิงหน่ึง ท่ีได้ต่ืนขึน้มากลางคืนเพ่ือทาํการละหมาด แล้วนางกป็ลกุสามีของนาง เพ่ือใ ห้ลกุขึน้มาละหมาด 
ถ้าเขาไม่ยอมลุก นางก็เอานํา้มาปะพรมบนหน้าของเขา”(ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ  3494) หะดีษน้ีไดบ้รรยาย
ภาพของความร่วมมือระหว่างสองสามีภรรยาในเร่ืองอาคิเราะฮฺท่ีช่างงดงามยิ่งนกั การช่วยเหลือกนัระหว่าง
คู่ชีวิตมิใช่มีเพียงในเร่ืองการทาํมาหากินเพ่ือเล้ียงชีพเท่านั้น ทวา่การร่วมมือกนัสร้างสรรคชี์วิตคู่ดว้ยสมัภาระ
สู่อาคิเราะฮฺนัน่ต่างหากเล่าท่ีควรไดรั้บการเอาใจใส่มากกวา่เป็นหลายเท่า เพราะมนัหมายถึงการเตรียมพร้อม
เพื่อจะไดอ้ยู่ร่วมกนัอีกยาวนานในโลกหนา้อนัสถาพร กิจกรรมอ่ืนๆ ก็อาจจะทาํไดเ้ช่น การช่วยกระตุน้ให้
สามีรักษาละหมาดญะมาอะฮฺ การถือศีลอด การอ่านอลักุรอานร่วมกนั การอ่านดุอาอป์ระจาํวนั การทาํทาน
เศาะดะเกาะฮฺ และอีกหลายๆ อยา่งท่ีสามารถทาํได ้ทั้งหมดอยูใ่นข่ายของการสนบัสนุนความดีทั้งส้ิน 
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�) ดูแลอบรมสัง่สอนลูกๆ ในเร่ืองศาสนา เป็นเร่ืองท่ีชดัเจนวา่ผูเ้ป็นแม่ตอ้งเอาใจใส่ในการอบรม
มารยาทของลูกๆ ดูแลให้พวกเขารักษาละหมาด ฝึกหัดให้ปฏิบติัศาสนกิจอ่ืนๆ สอนอลักุรอานให้พวกเขา 
เป็นตวัอยา่งท่ีดีใหลู้กเห็น คอยสอดส่องดูแลแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่ดีทั้งหลาย ฯลฯ เหล่าน้ีคือปฐมแห่งบทบาท
ท่ีสาํคญัในการสร้างสมาชิกท่ีดีของสังคมซ่ึงจะออกไปสู่โลกกวา้งในวนัขา้งหนา้ เป็นท่ีแน่นอนว่า ถา้เด็กๆ 

ไดรั้บการเล้ียงดูอย่างถูกตอ้งในครอบครัว เม่ือโตข้ึนและออกไปสู่สังคมกวา้ง พวกเขาก็จะเป็นคนท่ีดีของ
สังคม เม่ือคนดีสังคมก็ยอ่มดีตามไปดว้ยเป็นแน่แท ้“ผู้หญิงน้ันเป็นผู้เฝ้าดูแลในบ้านของสามีและลูกๆ  ของ
เขา พวกนางจะถกูสอบสวนในหน้าท่ีน้ัน” (อัล-บคุอรีย์และมุสลิม ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 4569) 

3) การตักเตือนซ่ึงกันและกันกับสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ในกรอบของศาสนา การรําลึก
ถึงอลัลอฮฺและอาคิเราะฮฺ การสร้างนิสัยเช่นน้ีนับเป็นส่ิงท่ีดีและควรตอ้งไดรั้บการสร้างสรรคใ์ห้เกิดข้ึนใน
บา้น การตกัเตือนระหว่างกนันั้นถือเป็นแก่นหน่ึงของอิสลาม ดงัท่ีมีปรากฏในหะดีษว่า “ศาสนาคือการนาซี
ฮัต(การตักเตือนซ่ึงกันและกัน)” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 3417) จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีเหล่าผูดู้แลความเรียบร้อยใน
ครอบครัวตอ้งถือเป็นหลกัในการสร้างสรรคส์ังคมในบา้นให้อบอวลไปดว้ยบรรยากาศท่ีนอกจากจะอบอุ่น
แลว้ ยงัมีความดีงามและการรําลึกถึงอาคิเราะฮฺอยูเ่นืองนิตย ์“อุปมาบ้านท่ีมีการรําลึกถึงอัลลอฮฺ กับบ้านท่ีไม่
มีการรําลึกถึงอัลลอฮฺ อุปมัยเหมือนคนเป็นกับคนตาย” (เศาะฮีหฺ  อัล-ญามิอฺ  5827) การนาซีฮัตไม่ได้
หมายความว่าตอ้งมาจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพียงผูเ้ดียว ทุกคนในบา้นมีสิทธิหน้าท่ีท่ีจะตอ้งช่วยเหลือและ
ตกัเตือนกนั ไม่ว่าจะเป็นสามี ภรรยา พ่อแม่ หรือผูเ้ป็นลูก ดงันั้นในฐานะผูรั้บผิดชอบความเรียบร้อยในบา้น 

สตรีมุสลิมทั้งหลายจึงควรมีบทบาทในการนาซีฮตัดว้ยเช่นกนั ไม่จาํเป็นว่าตอ้งเป็นฝ่ายรับการตกัเตือนเพียง
อยา่งเดียว อยา่งไรก็ตามวิธีการและรูปแบบการตกัเตือนนั้นมีหลากหลายมาก จึงควรคาํนึงถึงความเหมาะสม
และเลือกใชว้ิธีท่ีดีท่ีสุด และไม่จาํเป็นวา่ตอ้งอยูใ่นรูปของการใชค้าํพดูเสมอไป 

จะเห็นไดว้่าการสร้างสรรคส์งัคมในบา้นของสตรีมุสลิมนั้น มีความสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่การ
ทาํงานขา้งนอก เพราะถา้หากบา้นคือฐานหลกัของสงัคมแลว้ การสร้างสงัคมในบา้นใหมี้ความแขง็แกร่งกคื็อ
จุดเร่ิมตน้ของการสร้างสรรคส์งัคมใหดี้และเป็นท่ีปรารถนานัน่เอง 

สตรีมุสลิมกับกิจกรรมอ่ืน  ๆในสังคมกว้าง 

บทบาทของสตรีมุสลิมในสงัคมกวา้ง จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงเง่ือนไขต่างๆ ใหรั้ดกมุยิง่ข้ึน เพราะเดิม
ทีเดียว อิสลามไม่สนับสนุนให้ผูห้ญิงออกนอกบา้น ดว้ยอิสลามมองว่ายงัมีงานและภารกิจอีกมากท่ีสตรี
มุสลิมสามารถทาํไดใ้นขณะท่ีพวกเธออยูใ่นบา้น และโดยดั้งเดิมแลว้ งานนอกบา้นเป็นความรับผดิชอบของ
ผูช้าย ซ่ึงพวกเขามิอาจจะเล่ียงในหนา้ท่ีน้ีไดเ้ลย อย่างไรก็ตามถา้มีความจาํเป็นหรือผลท่ีพึงรับได ้ก็อนุญาต
ให้พวกเธอออกไปได ้โดยควรตอ้งไม่กระทบถึงบทบาทหลกัในการเป็นภรรยา มารดาและแม่ศรีเรือน ทั้งน้ี
การทาํงานของสตรีมุสลิมในสังคมนั้นมิใช่ถูกปิดกั้นเหมือนดงัท่ีหลายๆ คนเขา้ใจผดิ งานทุกชนิดท่ีผูช้ายทาํ
ไดผู้ห้ญิงก็ทาํได ้ถา้หากอยู่ในกรอบและขอบเขตท่ีอิสลามอนุญาต การทาํงานในสังคมของสตรีมุสลิมจึง
ไม่ไดแ้คบ เพียงแต่มีความรัดกุมมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นผลดีต่อตวัสตรีมุสลิมเอง และควรตอ้งคาํนึงอยูเ่สมอว่า 
ดว้ยธรรมชาติทางสรีระและจิตใจของผูห้ญิงนั้น งานท่ีพวกเธอทาํไดดี้ท่ีสุดมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการดูแลบา้น 

การอบรมเล้ียงดูเด็กๆ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสตรี โดยท่ีเราไม่ไดป้ฏิเสธความสามารถดา้นอ่ืนๆ 
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ของพวกเธอ (ซุฟอมั อุษมาน, �55�) นอกจากน้ีเม่ืออยูน่อกบา้นแลว้พวกเธอยงัสามารถมีบทบาทในการร่วม
สนบัสนุนความดีและยบัย ั้งความชัว่ได ้โดยการเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้นเช่นเพื่อนร่วมงาน คนรอบขา้ง เป็น
ตน้ อีกทั้งยงัสามารถใหค้าํเชิญชวนและคาํตกัเตือนท่ีดีแก่ผูค้นเหล่านั้นได ้

สรุป การทาํงานของสตรีมุสลิมในการสร้างสรรคส์ังคมนั้น มีเง่ือนไขบางประการท่ีเหมาะสมกบั
สภาพความเป็นจริงของพวกเธอ ซ่ึงไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เพราะรูปแบบงานสร้างสรรค์สังคมนั้ นมี
หลากหลาย สามารถท่ีจะเลือกทาํไดภ้ายใตก้รอบและขอบเขตท่ีอิสลามกาํหนด และทุกๆ กิจการความดีลว้น
ไดรั้บผลตอบแทนจากอลัลอฮฺทั้งส้ิน สตรีมุสลิมจึงควรตอ้งเรียนรู้ให้มากข้ึน เพื่อเสริมสร้างตวัเองให้พร้อม
สาํหรับการทาํงานอนัมีเกียรติยิ่งน้ี โดยตอ้งอาศยัการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั และการสนบัสนุนจากบรรดามุสลิ
มีน เพ่ือผลท่ีดีท่ีสุดในการทาํงาน 

4. สตรีมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ปัญหาความรุนแรงและความไม่สงบในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้เกิดข้ึนตั้งแต่ปี �547 มา
จนถึงปัจจุบนั ไดเ้กิดความสูญเสียต่อคนในพื้นท่ีเป็นจาํนวนมาก ในระยะเวลา �� ปี (ตั้งแต่ �547-�558) มี
สถิติจาํนวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เกิดเหตุการณ์ทั้งส้ิน �5,374 เหตุการณ์ 

โดยรวมมีเหตุการณ์เฉล่ียปีละ �,�8� เหตุการณ์ แต่เม่ือดูแนวโนม้เหตุการณ์ทั้งหมด �� ปี จะพบว่า มีจุดตดั
ของเหตุการณ์เป็นสองช่วงใหญ่ๆ คือ ในระหว่างปี �547-�550 และช่วงปี �55�-�558 ในช่วงส่ีปีแรกนั้น
เหตุการณ์จะรุนแรงมาก เฉล่ียปีละ �,9�6 คร้ัง ส่วนช่วงท่ีสองระหว่างปี �55�-�558 มีเหตุการณ์เฉล่ียปีละ 

959 คร้ัง ผูเ้สียชีวิตในรอบ �� ปี มีทั้งส้ิน 6,543 ราย เฉล่ียปีละ 545 ราย เฉพาะปี 58 พบว่า มีผูเ้สียชีวิตทั้งส้ิน 

�46 ราย เฉล่ียเดือนละ �0 คน ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ ในรอบ �� ปี มีทั้งส้ิน ��,9�9 ราย เฉล่ียปีละ 993 ราย เฉพาะ
ปี 58 พบวา่มีผูบ้าดเจบ็ทั้งส้ิน 544 ราย เฉล่ียเดือนละ 45 คน (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รี �558) นอกจากน้ี อมัพร  

หมาดเด็น (�55�) ไดแ้บ่งกลุ่มผูห้ญิงมุสลิมท่ีมีบทบาทความเคล่ือนไหวในการทาํงานท่ามกลางสถานการณ์
ความรุนแรงในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้อกเป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มนกัเคล่ือนไหวและนกักิจกรรม 

กลุ่มทหารพรานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตข้องรัฐ และกลุ่มชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

ท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งกลุ่มชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงเป็น
หลกั โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญิงเหล่าน้ีท่ีตอ้งตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรงท่ีตนไม่ไดก่้อ แต่ในขณะเดียวกบักลุ่ม
ผูห้ญิงมีจะมีการรวมกลุ่มเคล่ือนไหวในระดบัต่างๆ กนัดว้ย ไม่ว่าจะเป็นในระดบัสังคม ชุมชน หรือในระดบั
ครอบครัว  

 เม่ือยอ้นมองผูห้ญิงในบริบทของสังคมมลายใูนพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีมีความเก่ียวพนั
อยา่งแนบแน่นระหว่างความเป็นชาติพนัธ์มลายกูบัศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
พบว่าการใชค้าํวา่ มลาย ูหรือ นาย ูในภาษาถ่ิน มีความหมายมากกวา่ชาติพนัธ์แต่กลบักินความหมายคนท่ีนบั
ถือศาสนาอิสลามโดยทัว่ไปดว้ย ดงันั้นการมองประเด็นของผูห้ญิงในสังคมมลายจึูงตอ้งพิจารณาบริบททาง
เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม ท่ีส่งผลต่อสังคมมลาย ูรวมถึงพลวตัของศาสนาอิสลามดว้ย (สุไรนี  สายนุย้ 

�557) 



31

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

39 

 

 บทบาทครอบครัว 

 ฉวีวรรณ  ประจวบเหมาะ ไดก้ล่าวถึงสําหรับผูห้ญิงมุสลิมในสังคมมลายวู่า แมส้ถานะของผูห้ญิง
และผูช้ายไม่เท่ากนั แต่ผูห้ญิงมุสลิมในสังคมมลายกู็ไม่ไดถู้กจาํกดัพ้ืนท่ีอยูเ่พียงในครัวเรือนภายใตบ้ทบาท
ของความเป็นแม่เท่านั้น แต่ยงัคงมีบทบาททางเศรษฐกิจดว้ยการทาํการคา้ในพ้ืนท่ีสาธารณะอีกดว้ย ผูห้ญิง
เหล่าน้ีจึงเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการธาํรงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ผา่นกลไกทางสังคมท่ีมีลกัษณะท่ีไม่เป็น
ทางการหลายรูปแบบ เช่น การผกูมิตร การแต่งงาน การคา้ขาย  

 สาํหรับโครงการตะวนัออกกลางศึกษา ร่วมกบัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั หรือ สกว. มีจดั
งานแถลงข่าวเร่ืองเสวนา: บทบาทผูห้ญิงมุสลิม ในฐานะ "พลงัของการเปล่ียนแปลงในสังคม "ผูห้ญิงมุสลิม: 

พลงัของการเปล่ียนแปลงในสังคม เม่ือวนัท่ี �5 ส.ค. �550 ท่ีอาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ โดยมีประเด็นสําคญั
ดงัน้ี (สืบคน้จาก  http://prachatai.com/journal/2ŘŘş/ŘŠ/1śŠŝš วนัท่ี � สิงหาคม �559) 

 กรณีปัญหาภาคใตข้องไทย อมรา พงศศ์าพิชญ ์ ไดก้ล่าววา่ มีขบวนการเคล่ือนไหวของสตรีมุสลิม
เกิดข้ึนเช่นกนั โดยส่วนใหญ่เกิดจากเป้าหมายท่ีตอ้งการสงเคราะห์ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมจากสถานการณ์
เฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน และค่อยๆ พฒันามาเป็นขบวนการส่งเสริมท่ีมุ่งเนน้ใหผู้ป้ระสบปัญหาช่วยเหลือตวัเอง
ได ้จากนั้นจึงพฒันาไปสู่การรณรงค ์เพื่อขยายขอบเขตให้ผูป้ระสบปัญหาท่ีช่วยเหลือตวัเองไดแ้ลว้ เขา้ไป
ช่วยเหลือผูอ่ื้นอีกต่อหน่ึง น่าจะมีการเปิดโอกาสให้ขบวนการผูห้ญิงมุสลิมในพ้ืนท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาความรุนแรง ณ เขตจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะน่าจะเป็นไปอยา่งนุ่มนวลมากกว่าการนาํ
โดยผูช้ายท่ีมกัดาํเนินไปอยา่งเดด็ขาดรุนแรง 

 มรัยมั สาเมาะ ศูนยเ์ด็กกาํพร้าและยากจนอนาถาบา้นสุไหงปาแน จ.ปัตตานี กล่าวถึงบทบาทหน่ึงท่ี
ตนเขา้ไปมีส่วนร่วมและดาํเนินการในฐานะสตรีชาวอิสลาม ไดแ้ก่ การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กกาํพร้าและ
ยากจน ซ่ึงเป็นการรวมตวัและร่วมกนัทาํของกลุ่มผูห้ญิง โดยเร่ิมจากกา้วแรกท่ีมีเด็กในการดูแลเพียง 2 คน 

ปัจจุบนัมีเดก็ในการดูแล รวม 11Ř คน และเปิดโอกาสในระดบัประถมศึกษาสาํหรับเดก็ในชุมชนดว้ย 

 "เงินซากาต" และเงินบริจาค ซ่ึงนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการศูนยเ์ด็กกาํพร้า โดยระบุว่า
สถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในภาคใตไ้ดส่้งผลกระทบถึงโครงการของตนอยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจากเงิน
บริจาคโดยมากมาจากผูใ้จบุญจากประเทศมาเลเซีย เม่ือมีเหตุการณ์ความรุนแรงและการแบ่งฝักฝ่ายเกิดข้ึน 

ทาํใหก้ารบริจาคเงินดงักล่าวขาดช่วงไป  

 การแถลงข่าวคร้ังน้ี ศ.ดร.ปิยะวติั บุญ-หลง ผูอ้าํนวยการ สกว. กล่าวสรุปว่า ภาพใหญ่ท่ีเห็นเม่ือมอง
ออกไปนอกประเทศไทย คือการเคล่ือนไหวของขบวนการสตรีอิสลามซ่ึงปรากฏชดัเจนในรูปแบบต่างๆ 

ขณะเดียวกนัก็มีขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นจากพ้ืนท่ีภาคใตข้องไทยดว้ยว่า ผูห้ญิงมุสลิมเขา้มามีบทบาทสาํคญัใน
หลายดา้น และเป็นเร่ืองดีงามท่ีไม่ไดข้ดัหลกัศาสนาแต่อยา่งไร บทบาทเหล่าน้ีจึงดาํเนินไปไดด้ว้ยดี แต่หลาย
บทบาทกค็วรท่ีจะไดรั้บการส่งเสริมใหม้ากข้ึน  

 ดงันั้น จะเห็นได้ว่าบทบาทสตรีมุสลิม ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะมีบทบาทในการ
เคล่ือนไหวในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง และผูห้ญิงมุสลิมมีบทบาทสาํคญัในหลายดา้นเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ของพื้นท่ี ตลอดจนนาํไปสู่การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี และสนัติสุข 
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 สภาวการณ์ในกลุ่มอาชีพของสตรี 

  พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความอุดมสมบูรณ์ในเชิงทรัพยากร อีกทั้งมีรากฐานวฒันธรรมชุมชน
ท่ีแขง็แกร่งและเน้นการพึ่งพาตนเอง อยา่งไรก็ดีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงทวี
ความรุนแรงและขยายวงกวา้งในช่วงท่ีผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี
ทั้งน้ี หน่วยงานภาครัฐไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเสริมสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกิจ อนัจะนาํไปสู่การ
พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการลดช่องว่างทางสังคม ซ่ึงจะช่วยบรรเทาความขดัแยง้ไดอี้กทาง
หน่ึง ซ่ึงการพฒันาอาชีพของกลุ่มสตรีในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในครัวเรือนและ
ชุมชน ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหาในพ้ืนท่ีได ้(พชัรา โล่จินดารัตน์ 2ŝŝś)  เน่ืองจากสตรี
เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบอย่างสูงจากการสูญเสียหัวหนา้ครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เพราะสตรีมุสลิมส่วนใหญ่แต่งงานเม่ืออายุยงัน้อย มีบุตรหลายคน และขาดโอกาสในการ
พฒันาทกัษะอาชีพ ทั้งน้ี การสาํรวจขอ้มูลครอบครัวผูป้ระสบเหตุ �84 รายใน จ.ปัตตานี เม่ือปี �550 พบว่า ผู ้
ป ระสบ เห ตุ ร้อ ยละ  95.8 เป็ น เพ ศช าย  ร้ อ ยละ  89.� สมรสแล้ว  และ ร้อ ยละ  84.5 เป็ น หั วหน้ า
ครอบครัว อย่างไรก็ดี แมผ้ลสํารวจของสถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล (�553) จะ
พบว่า สตรีในพื้นท่ี 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้มีศักยภาพท่ีไม่อาจมองขา้มในการพัฒนาอาชีพ โดยเม่ือ
ปี �55� ร้อยละ 36 ของสตรีมุสลิมอายุ �9 – �4 ปี อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา แต่ประเด็นการ
พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจของสตรีในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัคงไม่ไดรั้บการกล่าวถึงมากนักใน
เชิงนโยบาย   

�. ลักษณะการประกอบอาชีพของสตรีในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

              �.� อาชีพหลกัของครอบครัว เช่น การทาํนา ประมง การข้ึนตาล และการทาํนาเกลือ โดยสตรีไดเ้ขา้
มามีบทบาทในการประกอบอาชีพหลกัร่วมกบัหวัหนา้ครอบครัวมากข้ึน 

              �.� อาชีพบทบาทดั้งเดิมของสตรี เช่น การทาํขนม การทาํปลาแห้ง และการตดัเยบ็เส้ือผา้ ซ่ึงสตรีมี
บทบาทสาํคญั เน่ืองจากอาศยัทั้งความรู้ท่ีถ่ายทอดมาแต่โบราณ และท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนใหม่ โดยถือเป็น
อาชีพท่ีทาํรายได้เสริมให้แก่สตรีในชุมชนอย่างต่อเน่ือง (รายได้เจา้ของกิจการ �00 – 800 บาท/วนั และ
ลูกจา้ง 30 – ��0 บาท/วนั) 

              �.3 อาชีพรับจา้ง ในอุตสาหกรรมชุมชนเพ่ือผลิตขนมและปลาแห้ง ตดัเยบ็เส้ือผา้ งานรับจา้งซ่อม
อุปกรณ์ประมงในเมือง และการเดินทางไปทาํงานรับจา้งในมาเลเซีย อน่ึงสํานักงานแรงงานไทย ประจาํ
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ รายงานว่า ปัจจุบนัมีแรงงานไทยในมาเลเซียกว่า ��,000 คน เป็น
แรงงานผิดกฎหมาย ��,000 คน และเป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย �0,000 คน โดยปัจจุบันรัฐบาล
มาเลเซียไดป้ระกาศมาตรการเขม้งวดต่อแรงงานผดิกฎหมายแลว้ ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ �553 

 

�. การพฒันาอาชีพสตรีในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

          ปัจจุบนั หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งได้ดาํเนินโครงการสนับสนุนการพฒันาอาชีพกลุ่มสตรีและ
ชุมชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ลว้ส่วนหน่ึง อาทิ  
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          �.� กรมการพฒันาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและพฒันาศกัยภาพของสตรี โดยจดั
ฝึกอบรมการพฒันามาตรฐานสินคา้และบรรจุภณัฑ์ การพฒันาตลาดและวางแผนธุรกิจ พร้อมมีบทบาทใน
การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน  ตําบล อําเภอ และจังหวัด และเน้นการจัดสรร
งบประมาณ ให้ แ ก่ก ลุ่มอาชีพสต รี ท่ี มี ความ เข้มแข็ ง เป็นหลัก  เน่ื องจากภาค รัฐ มีข้อจํากัด เชิ ง
บุคลากร  นอกจากน้ี  ยังดําเนินการส่งเสริมการจัดงานแสดงและประกวดสินค้าห น่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาด 
         �.� กรมส่งเสริมการเกษตร มีบทบาทในการดาํเนินโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มของแม่บ้าน
เกษตรกร เพ่ือฝึกอบรมสาขาอาชีพต่างๆ อันเป็นหน่ึงในโครงการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ภายใตง้บประมาณโครงการไทยเขม้แขง็ 
         �.3 หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการจดัหางาน กรม
พฒันาฝีมือแรงงาน ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) สํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ต่างมีบทบาทในการสนับสนุนการฝึกและพฒันาอาชีพ และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีโครงการสนับสนุนวิทยากรและแนะนาํความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ
ใหแ้ก่ชุมชนและกลุ่มสตรีในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. ศักยภาพและอุปสรรคในการประกอบอาชีพของสตรีในพืน้ท่ี 

          ในภาพรวม สินคา้อาหารแปรรูปท่ีใชว้ตัถุดิบจากในชุมชน เช่น กระหร่ีป๊ับ ขนมปัง ปลาแห้ง เปลือก
ส้มโอเช่ือม และกาละแมร์ มีศกัยภาพทางการตลาด และหากมีการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ ก็น่าจะมีความ
เป็นไปไดใ้นการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก อยา่งไรก็ดีงานวิจยัพบว่า ยงัคง
ปรากฏอุปสรรคสาํคญับางประการในการพฒันาอาชีพสตรีในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สรุปไดด้งัน้ี  
           3.� การจ้างงานส่วนใหญ่ เป็นลักษณะการรับงานมาทําในครัวเรือน  หรือเศรษฐกิจนอก
ระบบ (informal economy) ท่ีไม่คาํนึงถึงการคุม้ครองและสวสัดิการแรงงานหรือสุขภาพความปลอดภยัใน
การทาํงาน 
              3.� สตรีในพื้นท่ีมกัรวมกลุ่มกนัเพื่อให้ไดรั้บเงินสนับสนุนจากรัฐบาลหรือองคก์รต่างๆ โดยมิใช่
เป็นการรวมกลุ่มเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นอาชีพอยา่งแทจ้ริงนอกจากน้ี การรวมกลุ่มยงัคงมีธรรมเนียมปฏิบติัท่ี
เป็นอุปสรรคหลายประการ อาทิ การปันผลหรือแบ่งสรรรายได้ปีละคร้ัง ซ่ึงทาํให้สมาชิกมองว่า งาน
รวมกลุ่มเป็นเพียงอาชีพเสริม และมิไดใ้หค้วามสาํคญัเท่าท่ีควร  
            3.3 ปัจจุบันการรวมกลุ่มดังกล่าวยงัคงขาดการเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายพฒันาอาชีพในแต่ละ
ชุมชน เพ่ือสามารถแลกเปล่ียนองคค์วามรู้อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอาชีพซ่ึงกนัและกนั 
            3.4 สตรีในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตส่้วนใหญ่ขาดทกัษะในการบริหารธุรกิจ และขาดเงินทุนใน
การตั้งตน้อาชีพ เน่ืองจากไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนของรัฐ และขาดแคลนขอ้มูลรายละเอียดการสนบัสนุน
งบประมาณของรัฐ และไม่สามารถเขียนขอ้เสนอโครงการหรือส่ือสารกบัหน่วยงานรัฐอยา่งมีประสิทธิภาพ
แมว้่ารัฐจะไดจ้ดัสรรงบประมาณสําหรับการพฒันาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานใน 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใตแ้ลว้ ในวงเงินกวา่ ��8,900 ลา้นบาท ในช่วงระหวา่งปี �547 – �55� 
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             3.5 บุคลากรภาครัฐท่ีมีจํานวนจํากัดเม่ือเทียบกับขอบเขตภารกิจของภาครัฐท่ีเพ่ิมสูงข้ึนใน
ปัจจุบนั ทาํให้ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่
ทัว่ถึง อีกทั้งผูบ้ริหารและผูน้ําชุมชนไม่ไดใ้ห้ความสําคญัเร่ืองการพฒันาอาชีพในพื้นท่ีปกครองของตน
เท่าท่ีควร หากเน้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ชลประทาน และหน่วยงานท่ีมีอาํนาจจดัสรร
งบประมาณมกัจะสนบัสนุนกลุ่มเดิมท่ีมีความเขม้แขง็อยูแ่ลว้ 

 4. นโยบายกับการพฒันาอาชีพของสตรี 

4.� การดาํเนินนโยบายตามแนวทางดงักล่าวมีสารัตถะท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  �� (พ .ศ .�555-�559) ท่ีได้ให้ความสําคัญต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
มี “คน” เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา โดยเน้นการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสมดุลและ
ยัง่ยืน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพ้ืนท่ี สร้างภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจและสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ชุมชน  

   4.� การสนับสนุนการพฒันาอาชีพในชุมชน ทั้งในลกัษณะรายเด่ียวและเป็นกลุ่ม น่าจะเป็นส่วน
สําคญัในการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริม สามารถพ่ึงพาตนเองได ้และสอดรับกบัวิถีชีวิตสตรีท่ีตอ้ง
รับผิดชอบงานบ้านและหารายได้ไปพร้อมกัน ทั้ งน้ีภาครัฐควรสนับสนุนการถ่ายทอดและพฒันาการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ การแปรรูป การตลาดและบริหารธุรกิจท่ีครอบคลุม เพื่อเพิ่มความรู้และ
ทกัษะในการประกอบอาชีพ โดยเนน้การรวมกลุ่มและเช่ือมโยงชุมชนเพ่ือส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งทุน พร้อม
ส่งเส ริมโครงการนําร่องพัฒนาอาชีพใน พ้ืน ท่ี ท่ี ชุมชนมีความพร้อมสูงก่อน  โดยควรจัดลําดับ
ความสําคญั (Priority) เพื่อให้การดาํเนินการเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน และใช้เป็นโครงการ
ตน้แบบ และนาํประสบการณ์และความสาํเร็จท่ีไดรั้บไปเผยแพร่ และประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัสาํหรับ
ชุมชนอ่ืนๆ ตามลาํดบัต่อไป  

   4.3 การพฒันาอาชีพควรดาํเนินการอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยคาํนึงถึงวิถีความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน ควบคู่ไปกบัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มของชุมชน
เป็นสาํคญั โดยควรศึกษาและสาํรวจขอ้มูลในพ้ืนท่ีเพ่ือพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาศกัยภาพของ
ชุมชน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทกัษะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยโครงการดงักล่าวควรมุ่งเน้นการพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชนและสตรีในพ้ืนท่ีใหมี้ความต่อเน่ืองครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในระยะยาว 

     4.4 เพ่ือใหก้ารขบัเคล่ือนนโยบายดงักล่าวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ควรพฒันา
บทบาทในฐานะหน่วยงานหลกัดาํเนินโครงการพฒันาอาชีพ โดยให้หน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  (กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมประมง  กรมปศุสัตว์) กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้า
ภายใน) กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง สํานักงานพฒันาชุมชน) กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์(กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงสาธารณสุข เขา้มามีส่วนร่วมบูรณาการการสนับสนุน และวางแผนนโยบายการพฒันาอาชีพ
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ร่วมกัน นอกจากน้ีควรส่งเสริมการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลของกลุ่มอาชีพในชุมชนต่างๆ ให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาสนบัสนุนเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต 

5. งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง  

 มนวธัน์  พรหมรัตน์ และคณะ (�558) ศึกษาเร่ือง การเป็น “หญิงหม้าย” กับ ความรุนแรงเชิง
วฒันธรรมและ โครงสร้างในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการศึกษาพบว่า สถานะของ ผูห้ญิงใน
สงัคมมลายถููกใหคุ้ณค่าผกูโยงกบัการเป็นภรรยาของสามี โลกทศัน์ดงักล่าวเป็นรากฐานของความรุนแรงเชิง
วฒันธรรมในพ้ืนท่ี เน่ืองจากคุณค่าของหญิงหม้ายถูกลดทอนลงเม่ือไม่มีผูช้ายเป็นผูน้ําในครอบครัว
กลายเป็นคนอ่อนแอท่ีตอ้งถูกสอดส่องดูแลจากชุมชน แมก้ารแต่งงานใหม่จะเป็นการคืนคุณค่าของความเป็น
ผูห้ญิงของตนใหส้มบูรณ์อีกคร้ังดว้ยการมีผูช้ายคอยช้ีนาํ และเป็นผูป้กป้องดูแล อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากหญิง
หมา้ยมกัแต่งงานใหม่เป็นภรรยาคนท่ีสอง ทาํใหต้อ้งประสบกบัความรุนแรงเชิงวฒันธรรมอีกคร้ังจากการให้
คุณค่าของภรรยาคนแรกและคนต่อมาไม่เท่ากนั การใหคุ้ณค่าดงักล่าวในบางคร้ังกลายเป็นช่องทางท่ีนาํ ไปสู่
การใชค้วามรุนแรงเชิงกายภาพหรือการแสวงหา ผลประโยชน์จากหญิงหมา้ยเหล่าน้ี การใชก้ลไกเชิงระบบ
ของรัฐผา่นการจดัตั้งองคก์รบริหารศาสนาอิสลามจึงกลายเป็นช่องทางท่ีหญิงหมา้ยใช ้เพื่อจดัการกบัปัญหาท่ี
เกิดจากความรุนแรงทางวฒันธรรม เช่น การฟ้องหย่า การฟ้องร้องขอ้พิพาทต่างๆ อย่างไรก็ตามกลไกเชิง
ระบบดงักล่าวท่ีทาํงานผ่านการไกล่เกล่ียขอ้ พิพาทของคณะกรรมการกลางอิสลามประจาํจงัหวดั กลบัเป็น
พื้นท่ี ซ่ึงให้อาํนาจผูช้ายเป็นผูน้ําในฐานะผูรู้้ทางศาสนา และไม่เปิดพื้นท่ีให้แก่ผูห้ญิงได้เข้าไปอยู่ใน
กระบวนการวินิจฉัย หรือตีความ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของหญิงหมา้ย จึงมกัไม่ละเอียดอ่อนต่อการเขา้ถึง
ความรู้สึกของผูห้ญิง และขาดการมุ่งมองบริบทท่ีแวดลอ้มหญิงหมา้ยเหล่านั้น หญิงหมา้ยจึงกลายเป็นผูท่ี้ถูก
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างผ่านกลไกเชิงระบบของรัฐในรูปของการบริหารองคก์รอิสลามเขา้ซ้อนทบักบั
ความรุนแรงของการเป็นหญิงหมา้ยในเชิงวฒันธรรมท่ีสมัพนัธ์กบับริบทของสงัคมมลายอีูกต่อหน่ึง 

ฮามีดะห์ มาสาระกามา (�555) ศึกษาเร่ืองสถานภาพ และการปรับตวัของสตรีมุสลิมหมา้ยในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรณีศึกษา : สตรีมุสลิมหมา้ยในอาํเภอรามญัจงัหวดัยะลา ผลการศึกษาพบว่า สตรี
หมา้ยท่ีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 34 – 5� ปี แต่งงานตามเสนอจาก
ครอบครัว จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีอาชีพท่ีแน่นอนตั้งแต่ดั้งเดิม ตอนสามียงัอยูมี่ฐานะ
พอกินพอใช้ บางท่านมีบ้านของตนเอง และมักมีลูกกาํลังเรียนหนังสือในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา จะมีความยากลาํบากในการเล้ียงดู ดูแลลูกๆ ลูกบางคนกต็ั้งใจเรียน แต่บางคนกไ็ม่ยอมเรียน เป็น
ท่ีกลุม้ใจ โดยเฉพาะลูกผูช้าย สังคมรอบๆ มกัติดของมึนเมาหรือมีปัญหาติดยาเสพติด โดยในภาพรวมสตรี
หมา้ยมกัเผชิญกบัปัญหาความยากจนเป็นประการสาํคญั รองลงมาคือปัญหาการเล้ียงดูบุตร ส่วนปัญหาความ
สาหัสในดา้นจิตใจนั้น ไม่สามารถอธิบายไดน้อกจากองคอ์ลัเลาะห์ท่ีทรงรู้ มีความคิดเห็นว่าการไดรั้บความ
ช่วยเหลือยงัไม่เท่าเทียมกนัระหว่างครอบครัวผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกับครอบครัวท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และสตรีหม้ายท่ีสามีเสียชีวิตจากโรคทาง



36

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

44 

 

ธรรมชาติ หรือ สตรีหมา้ยท่ีถูกสามีหย่าร้าง จะไม่ค่อยได้รับการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ 

เท่าท่ีควร 

ดาํรง องคะเส (2ŝŜŘ) ศึกษาเร่ืองการรวมกลุ่มของสตรีกบัการพฒันาในชุมชนชนบท ผลการศึกษา
พบว่า รูปแบบของการรวมกลุ่มของสตรีในชนบท  เกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลายาวนานจากรากฐาน
ความสัมพนัธ์ฉันเครือญาติ ซ่ึงมีความผูกพนัทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการรวมกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ซ่ึงเป็นวฒันธรรมของชุมชนชนบท การรวมกลุ่มของสตรีมี 2 ลกัษณะ คือ รวมกลุ่มแบบเป็นทางการ
และรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ ในระดบัหน่ึงสตรีไดรั้บการยอมรับในบทบาทและสถานภาพในครอบครัว
และชุมชนเพิ่มข้ึน 

ศศิธร ไชยชนะ (2ŝŜŜ) ไดศึ้กษาความคาดหวงัของสังคมกบัพฤติกรรมและบทบาทความเป็นผูห้ญิง
ในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์ความเป็นผูห้ญิงท่ีปรากฏในส่ือท่ีมีอยูใ่นชุมชนในสมยัดั้งเดิมจนถึง
ปัจจุบนั สะทอ้นภาพของผูห้ญิงท่ีดีตอ้งเป็นผูห้ญิงท่ีเป็นแม่ศรีเรือน อ่อนหวาน เป็นกุลสตรี รักนวลสงวนตวั 

รักษาพรหมจรรย ์ผูห้ญิงในบทบาทลูกสาวตอ้งเช่ือฟังต่อแม่ มีความกตญัญู ผูห้ญิงในบทบาทของแม่ตอ้งเป็น
แม่ท่ีดีของลูก ผูห้ญิงในบทบาทภรรยาตอ้งยอมรับในการตดัสินใจของสามีถือผูช้ายเป็นชา้งเทา้หน้า หาก
ผูห้ญิงคนใดมีพฤติกรรมและบทบาทต่างไปจะไม่เป็นท่ียอมรับของชุมชนจะถูกตาํหนิติเตียน ดงันั้นผูห้ญิงท่ี
ดีตอ้งมีพฤติกรรมและบทบาทเป็นไปตามความคาดหวงัของสังคม แต่ในความเป็นจริงเม่ือสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปทาํใหบ้ทบาทของผูห้ญิงเปล่ียนแปลงไป ทาํใหผู้ห้ญิงมีบทบาทในสงัคมมากข้ึน 

ดลมนรรจ ์ บากา (2ŝ40) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองสถานภาพสตรีไทยมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึง
ผลของการศึกษาวิจยัสรุปไดว้า่ 

1) ทางดา้นการศึกษา พบว่า สตรีไทย มุสลิมในเมืองมีการศึกษาสายสามญัระดบัตํ่าน้อยกว่าไทย
มุสลิมในชนบท และก่ึงเมืองก่ึงชนบท แต่ถา้พิจารณาถึงระดบัการศึกษาท่ีสูงแลว้ พบว่า สตรีไทยมุสลิมใน
เมืองมีร้อยละท่ีสูงกว่าในชนบท และก่ึงเมืองก่ึงชนบท ส่วนในระดบัปานกลางนั้นมีพอๆ กนั เพียงแต่สตรี
ไทยมุสลิมในชนบทมีร้อยละท่ีตํ่ากวา่ในเมืองและก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

 2) ทางดา้นครอบครัว ปรากฏผลดงัน้ี 

  2.1 ในดา้นการปรนนิบติัต่อสามี พบว่า สตรีไทยมุสลิมในเมืองปรนนิบติัสามีในระดบัตํ่า 
ซ่ึงอยู่ในระดบัสูงกว่าในก่ึงเมืองก่ึงชนบท ส่วนในระดบัปานกลางในเขตเมืองปรนนิบติัต่อสามีมีอตัราร้อย
ละตํ่ากวา่อีกสองเขต ถา้พิจารณาในระดบัสูง พบวา่ ในเมืองมีอตัราร้อยละตํ่ากวา่อีกสองเขต 

  2.2 ในดา้นการปรนนิบติัต่อบิดามารดา พบว่า สตรีไทยมุสลิมส่วนใหญ่ปรนนิบติัในระดบั
ตํ่าจะพบในเขตเมืองมากกว่าชนบทและก่ึงเมืองก่ึงชนบท ถา้พิจารณาในระดบัสูงจะพบว่าสตรีไทยมุสลิมใน
เมืองปรนนิบติัสูงกวา่ในชนบทและก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

  2.ś ในดา้นการดูแลบุตร พบว่า สตรีไทยมุสลิมในเมืองเอาใจใส่ดูแลบุตรมากกว่าสตรีไทย
มุสลิมในชนบทและก่ึงเมืองก่ึงชนบท ในระดบัปานกลางสตรีไทยมุสลิมในเขตก่ึงเมืองก่ึงชนบทดูแลอบรม
บุตรมากกวา่ในเมืองและชนบท 
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ś) การมีส่วนร่วมในสังคม พบว่า สตรีไทยมุสลิมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในดา้นสังคมในระดบัปาน
กลางทุกเขต  

 จากรายงานการประชุมสัมมนาเร่ืองบทบาทการมีส่วนร่วมของสตรีชนบททางเศรษฐกิจและสังคม
ของกระทรวงมหาดไทย ผลจากการประชุมสัมมนา พบว่า “บทบาทท่ีสาํคญัยิ่งของสตรี คือ บทบาทท่ีมีต่อ
ครอบครัว อยา่งไรก็ตามในดา้นสังคมส่วนรวมหรือชุมชน สตรีชนบทก็สามารถท่ีจะเขา้ไปมีบทบาทร่วมได้
หลายดา้น เช่น ดา้นอนามยั การศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จริยธรรม 

สุนทร โคมิน (มปป.) ไดใ้หข้อ้สังเกตว่า “ในแง่เศรษฐกิจถือว่า สตรีไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจมาก 

เช่น เร่ืองการประหยดั เป็นตน้ สตรีมีบทบาทสาํคญัในการทาํใหเ้กิดเสถียรภาพของสงัคม มีบทบาทสาํคญัใน
การกาํหนดบุคลิกภาพของพลเมืองในอนาคต เพราะวา่สตรีเป็นผูอ้บรมบ่มนิสยัเดก็ๆ ทั้งในครอบครัวและใน
องคก์ารการศึกษา” 

 อาบ นคะจดั (2ŝ1Š) ไดก้ล่าวไวใ้นเร่ืองบทบาทของแม่บา้นในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมไทย
สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี “แม่บา้นปัจจุบนัและแม่บา้นในอนาคต มีหน้าท่ีหรือบทบาทสําคญัมากในการ
พฒันาสังคมให้เจริญกา้วหนา้ โดยมีเสถียรภาพทนัความตอ้งการของประเทศ แม่บา้นมีหนา้ท่ีมากมาย สรุป
ได ้2 ประการ คือ หนา้ท่ีทางเศรษฐกิจ และหนา้ท่ีทางสงัคม” 

 บุษรา ทรัพยศิ์ริ ศึกษาแนวทางการพฒันาบทบาทสตรีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาตอง อาํเภอ
ยะหา จงัหวดัยะลา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการในการส่งเสริมการพฒันาบทบาทสตรีใน
พื้นท่ีองคก์ารบริหารสวํนตาํบลกาตอง อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาบทบาท
สตรีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาตอง อาํเภอยะหา จงัหวดัยะลา ดว้ยการสัมภาษณ์ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี มีสตรีในพื้นท่ี จานวน 66 คน โดยการสุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลกาตอง มีการส่งเสริมการพฒันาบทบาทสตรีในพื้นท่ี ดงัน้ี 1) โครงการร้อยลูกปัดประดิษฐ์ เกิดผลทาํ
ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน แต่สตรีเขา้มามีส่วนร่วมน้อย เพราะสตรีบางรายมีภารกิจในการดูแลบุตร 

ทาํงานบา้น งานสวน 2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีกบัวิถีชีวิต เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชุมชนตามแนว
พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง ประจาํปี 2ŝŝŝ ผลท่ีไดรั้บทาํให้สตรีมีส่วนร่วมในการรับความรู้และพฒันา
อาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพเสริม มีรายไดใ้นครัวเรือน ปัญหาท่ีพบ สตรีแสดงบทบาท
ของตนได้น้อยมาก การนําความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ให้คนอ่ืนรับทราบจึงเกิดข้ึนได้น้อย ś) โครงการ
ฝึกอบรมทศันะศึกษาดูงาน เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของกลุ่มสตรี เป้าหมายจาํนวน 1ŘŘ คน เดินทางไปท่ีจงัหวดั
สงขลา จงัหวดัตรัง และจงัหวดักระบ่ี ในระหว่างวนัท่ี ş-š พฤษภาคม 2ŝŝŞ เกิดผลดีท่ีสตรีสามารถนาํความรู้
และประสบการณ์มาใชใ้นชีวิตจริง 
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บทท่ี 3  

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

วธีิการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัประยกุต ์ (Applied Research)  ศึกษาโดยใชแ้บบผสานวิธี (Mixed  

Method)  การศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยมีการดาํเนินการวิจยัเป็นสอง
ช่วง คือ ช่วงท่ีหน่ึงเป็นการศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้และช่วงท่ีสอง ศึกษากลยทุธ์การพฒันาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพฒันาสังคมในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงท่ี กิจกรรม ผลลพัธ์ 

� 

� 

การศึกษาสถานภาพและบทบาท
สตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคม
ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ศึกษากลยทุธ์การพฒันาสตรี
มุสลิมต่อการพฒันาสงัคมใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ร้อยละสถานภาพและบทบาท
สตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคม
ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ศึกษากลยทุธ์การพฒันาสตรี 

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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แบบแผนการวจิยั	

  ผูว้ิจัยใช้แบบ (QUAN Æ QUAL Model) โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณดําเนินการศึกษาหา
คาํตอบก่อนแลว้จึงใชว้ิธีการเชิงคุณภาพศึกษาหาคาํตอบภายหลงั โดยท่ีวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิง
คุณภาพมีความสาํคญัหรือมีนํ้าหนกัเท่ากนั เกย ์มิลส์ และอาราเชียน (Gay, Mills and Airasian. �009) 

ช่วงที ่� การศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ 

 เป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคม
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อนันาํไปสู่ประกอบการร่างกลยทุธ์การพฒันาสตรีมุสลิมใหมี้บทบาทต่อการ
พฒันาสงัคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรท่ีใ ช้ใ นการวิจัยในคร้ังน้ี คือประชาชนใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ จาํนวน         

3,468,068 คน   

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชาชนใน ŝ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน Ş2ŝ
คน  ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) ซ่ึงมีขั้นตอนการสุ่มดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 1 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยกาํหนดใหมี้การคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน 

.04(e =. 04) โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane. 1973. 7�7- 7�8) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน Ş2ŝ คน  

  ขั้นท่ี � จาํแนกประชากรออกเป็น อาศยัอยู่ในเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้ น (Stratified Random Sampling) โ ดยใ ช้จังหวดัเป็นชั้ น จาํแนกประชาชนออกเป็น ŝ จังหวดั คือ 

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จากการสํารวจประชาชนท่ีเป็นกลุ่มประชากรตามจงัหวดั จะได้
รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 

ตารางที ่2 จาํนวนประชาชนใน ŝ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํแนกตามจงัหวดั 

จงัหวดั จาํนวนประชากร 

นราธิวาส 670,00� 

ปัตตานี 609,015 

ยะลา 433,167 

สงขลา 1,481,0�1 

สตูล �74,863 

รวม 3,468,068 
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ขั้นท่ี  3 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของแต่ละจงัหวดั โดยวิธีเทียบสดัส่วนประชากร 

แต่ละจงัหวดักบัขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตร ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, �550: 19) 

 

  

     เม่ือ   ni   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในแต่จงัหวดั 

           Ni  แทน ขนาดของประชากรในแต่ละจงัหวดั 

       N      แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด 

  n    แทน  ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 

 จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี ś 

 

ตารางที ่ś จาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั จาํแนกตามจงัหวดั 

จงัหวดั จาํนวนประชากร จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง  

นราธิวาส 670,00� 1�0  

ปัตตานี 609,015 110  

ยะลา 433,167 78  

สงขลา 1,481,0�1 �67  

สตูล �74,863 50  

รวม 3,468,068 6�5  

 

ขั้นท่ี 4 สุ่มอาํเภอในแต่ละจงัหวดัจากจาํนวนอาํเภอทั้งหมด โ ดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample 

Random Sampling) ซ่ึงจะไดจ้าํนวนอาํเภอแต่ละจงัหวดั ś อาํเภอ โดยแต่ละจงัหวดัเลือกอาํเภอเมือง และสุ่ม
อย่างง่ายโดยวิธีการจบัฉลากเพ่ิมอีก 2 อาํเภอ เพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนอาํเภอแต่ละจงัหวดัท่ีเท่ากนั ดงัรายละเอียดใน
ตารางท่ี Ŝ 

ตารางที ่Ŝ แสดงจาํนวนอาํเภอแต่ละจงัหวดั 

จงัหวดั จาํนวนอาํเภอ จาํนวนอาํเภอท่ีเลือก  

นราธิวาส 13 เมือง ย่ีงอ ตากใบ  

ปัตตานี 1� เมือง ยะรัง ยะหร่ิง  

ยะลา 8 เมือง กรงปีนงั ยะหา  

สงขลา 16 เมือง จะนะ เทพา  

สตูล 7 เมือง ควนโดน ละงู  

รวม 56 15  
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ขั้นท่ี 5 กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของแต่ละตาํบล โดยแบ่งตามท่ีอาศยัอยู่ในเทศบาลและนอก
เขตเทศบาล ซ่ึงจะไดก้ลุ่มตวัอย่างตามตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่ŝ แสดงจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 

จังหวดั อาํเภอ ตําบล 

จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 

รวม เขต
เทศบาล 

นอก
เทศบาล 

นราธิวาส 

เมือง 
บางนาค �1 - �1 

โคกเคียน - �0 �0 

ย่ีงอ 
ย่ีงอ �0 - �0 

ลูโบะบายะ - �0 �0 

ตากใบ 
เจ๊ะเห �0 - �0 

ไพรวลัย ์ - �0 �0 

ปัตตานี 

เมือง 
รูสะมีแล 18 - 18 

สะบารัง - 18 18 

ยะรัง 
ยะรัง 18 - 18 

เขาตูม - 19 19 

ยะหร่ิง 
บางปู 18 - 18 

ยามู - 19 19 

ยะลา 

เมือง 
สะเตง 13 - 13 

บุดี - 13 13 

ยะหา 
ยะหา 13 - 13 

บาโงยซีแน - 13 13 

กรงปีนงั 
บา้นนา 13 - 13 

สะกอม - 13 13 

สงขลา 

เมือง 
เขารูปชา้ง 45 - 45 

พะวง - 45 45 

จะนะ 
บา้นนา 45 - 45 

สะกอม - 43 43 

เทพา เทพา 45 - 45 
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จังหวดั อาํเภอ ตําบล 

จํานวนกลุ่มตวัอย่าง 

รวม เขต
เทศบาล 

นอก
เทศบาล 

ปากบาง - 43 43 

สตูล 

เมือง 
ฉลุง 9 - 9 

บา้นควน - 8 8 

ควน
โดน 

ควนโดน 9 - 9 

ควนสตอ - 8 8 

ละงู 
กาํแพง 8 - 8 

เขาขาว - 8 8 

รวม 315 310 6�5 

 

ขั้นท่ี 6 เลือกกลุ่มตวัอย่างแต่ละตาํบล และแต่ละช่วงอายุกบักลุ่มตวัอย่างท่ีพร้อมท่ีจะใหข้อ้มูลดว้ย
วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย การสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
   ในการศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใตใ้นคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลส่วนบุคคล  
  เป็นลกัษณะสาํรวจรายการ (Checklist)  

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลสถานภาพบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมในปัจจุบนั 
  เป็นลกัษณะสาํรวจรายการ (Checklist) และแบบใหเ้ลือกตอบเรียงลาํดบั (Ranging) 
 ส่วนท่ี ś ขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคมฯ 
  เป็นลกัษณะใหเ้ลือกตอบเรียงลาํดบั (Ranging) 

ส่วนท่ี Ŝ ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ 

  เป็นลกัษณะคาํถามปลายเปิดใหเ้สนอแนะเพิ่มเติม  (Open Ended Question) 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
ในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการ 

พฒันาสงัคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี  
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   �.  ศึกษาแนวทางการสร้างเคร่ืองมือจากเอกสาร ตาํรา และแนวความคิดจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยกาํหนดประเด็นหลกัและประเด็นยอ่ยให้ครอบคลุมเน้ือหาสาระตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดของ
การวิจยั 

    �.   ศึกษาจากแผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี �� (พ.ศ. 
�555 - �559) ครอบคลุม 5 ยทุธศาสตร์ 

    3.  สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างใหค้รอบคลุมตวัแปรท่ีศึกษา  
 4.  นาํแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 

(Content Validity) โดยใช้ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา โดยการให้
คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 

+�     เม่ือขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเดน็หลกัของเน้ือหา 
 0      เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเดน็หลกัของเน้ือหา 
-�      เม่ือขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งตามประเดน็หลกัของเน้ือหา 

       5. คดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป ซ่ึงจากแบบสอบถามทั้งหมด 
30 ขอ้ ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พิจารณาแลว้ใหผ้า่นทั้ง 30 ขอ้ รายละเอียดดงัภาคผนวก 

     6.  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาแลว้ ไปทดลองใช้ (Try -
Out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างของการวิจยั จาํนวน �00 คน แลว้นาํแบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ไดค่้าเท่ากบั 0.87 

     7.  นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใชแ้ลว้มาตรวจแกไ้ข ปรับปรุงให้สมบูรณ์ แลว้นาํมาเก็บ
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. นาํหนังสือจากสาํนกังานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 เพื่อขอความร่วมมือไปยงัชุมชนใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
 2. ดาํเนินการโดยนาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปขอความร่วมมือจากตวัแทนชุมชนในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
 ś. ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบเสร็จเรียบร้อยแลว้คืน และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของคาํตอบและนาํมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้และนาํไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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5� 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
   ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพ่ือ
หาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันา
สงัคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้นาํมาแจกแจงในลกัษณะของตาราง และสาํหรับขอ้ท่ีใหเ้ลือกตอบแบบ
เรียงลาํดบันาํเสนอแบบความถ่ีและร้อยละเช่นกนั 

ช่วงที ่� ศึกษากลยุทธ์การพฒันาสตรีมุสลิมให้มบีทบาทต่อการพฒันาสังคมในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 

การเลือกพืน้ทีใ่นการวจิยั 
เป็นการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบสาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 12 โดย 

คดัเลือกพ้ืนท่ีดาํเนินการ 5 จงัหวดั  

 กลุ่มตวัอย่างศึกษา 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือศึกษาสถานภาพและบทบาท 

สตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยท่ีผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) คาํนึงถึงกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัสตรีและมีความพร้อมในการใหข้อ้มูล มีดงัน้ี 

 กลุ่มตวัแทนครอบครัว 5 จงัหวดั   จาํนวน �5  คน 

 กลุ่มเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 5 จงัหวดั   จาํนวน �5  คน 

 กลุ่มแกนนาํสตรี 5 จงัหวดั   จาํนวน  50  คน  

 กลุ่มบุคลากรในทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี 5 จงัหวดั  จาํนวน �5  คน 

 กลุ่มผูน้าํศาสนา 5 จงัหวดั   จาํนวน �5  คน 

     รวม  150  คน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการประชุมเวทีแลกเปลี่ยน เพ่ือร่างกลยุทธ์การพฒันาสตรีมุสลิมฯ โดย 

เชิญผูท้รงคุณวุฒิทั้งหมด 14 คน ดงัน้ี  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   จาํนวน  3  ท่าน  

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา   จาํนวน  1  ท่าน  

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  จาํนวน  1  ท่าน  

มหาวิทยาลยัฟาฏอนี    จาํนวน  3  ท่าน  

ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.)  จาํนวน  1  ท่าน  

มหาวิทยาลยัพายพั    จาํนวน  1  ท่าน  

   ผูอ้าํนวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ��   จาํนวน  1  ท่าน 

ตวัแทนศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้ จาํนวน  1  ท่าน 

รองประธานหอการคา้จงัหวดันราธิวาส จาํนวน  1  ท่าน 

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน

คน
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กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว จาํนวน  1  ท่าน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
- แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

- การประชุมเวทีแลกเปลียน  

การจดักระทาํข้อมูล 
 ผูวิ้จยัจะทาํการตรวจสอบขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดในแต่ละกระบวนการ

ดงัน้ี 

 - การตรวจสอบขอ้มูล 

     ขอ้มูลท่ีจะไดจ้ากการจดัสนทนากลุ่ม เป็นขอ้มูลท่ีผ่านการพูดคุยและทดสอบซ้ําหลาย
คร้ัง เพ่ือท่ีจะไดรั้บความถูกตอ้งของขอ้มูลมากท่ีสุด ผูวิ้จยัจะทาํการตรวจสอบขอ้มูลท่ีได้มาดว้ย โ ดยจะ
ตรวจสอบในดา้นความครบถว้นของขอ้มูล ความเป็นจริงของขอ้มูล และความตรงของขอ้มูล และความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล (Valid and Reliable) ใช้วิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) เดนซิน 

(Denzin. 1978 อา้งจาก สุภางค ์จนัทวานิช, �547: 31)  

 -  การตรวจสอบจากวิเคราะห์ขอ้มูล 

             เป็นการกลบัไปตรวจสอบขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลและผูท่ี้เก่ียวขอ้งว่า ผูวิ้จยัตีความ
ถูกตอ้งหรือไม่อย่างไร โดยผูวิ้จยัจะใชวิ้ธีการแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยการอ่าน
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดใ้หฟั้ง เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเขา้ใจระหว่างผูวิ้จยัเองและผูใ้หข้อ้มูลใหต้รงกนั  

การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล โ ดยการสนทนากลุ่ม
เป็นหลกั และควบคู่กบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูวิ้จยัใชวิ้ธีวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

- การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

 - การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบอุปนยั (Analytic Induction)  

ทาํไดโ้ ดยการตีความและสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลต่างๆ  ท่ีรวบรวมมาไดใ้นสนามวิจยั เม่ือ
ผูวิ้จยัไดข้อ้มูลมาก็นาํมาวิเคราะห์ มองหาความหมาย ความคลา้ยคลึง ความแตกต่าง อาจจะเป็นรูปแบบซ่ึง
เป็นขอ้สมมติฐานชัว่คราวย่อยๆ  หลายสมมุติฐาน ซ่ึงวิธีการหลกัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผูวิ้จยัไดศึ้กษาวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของสุภางค ์จนัทวานิช (�547: 10) และจากนั้นจะเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือทดสอบ
สมมุติฐาน จนสามารถหาหลกัฐานยืนยนัไดช้ดัเจนจากขอ้สรุปย่อยๆ  ไปสู่ขอ้สรุปใหญ่ไปเร่ือยๆ  โดยจาํแนก
ขอ้มูลตามความเหมาะสมของขอ้มูล 

 

 

บทที่ 4
ผลการศึกษา
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
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ผลการศึกษา        51
 
 การวิจัยเชิงปริมาณ       51  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ       86 

  บทที่ 4
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54 

 

บทท่ี 4  

ผลการศึกษา 
การวิจยัเร่ืองกลยทุธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้คณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาวิจยัโดยใชว้ิธีวิทยาการวิจยัแบบผสานวิธี  (Mixed  Method)  การศึกษา
และเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยศึกษาในพ้ืนท่ีเขตความรับผิดชอบของสาํนกังาน
ส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 12 มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัคือ �) เพ่ือศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพฒันาสังคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้�) เพื่อศึกษากลยทุธ์การพฒันาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อ
การพฒันาสังคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 3) เพื่อนาํกลยทุธ์และวิธีการพฒันาสตรีมุสลิมในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนใตไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดนโยบายในการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีชายแดนภาคใตต่้อไป 

ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่  

4.� การวจิยัเชิงปริมาณ 

 นาํเสนอขอ้มูลเชิงปริมาณในลกัษณะขอ้มูลแบบสาํรวจรายการ และแบบเลือกตอบไดม้ากกว่า � ขอ้ 

โดยใหเ้รียงลาํดบัตั้งแต่ �-5 ลาํดบั และรายงานในรูปตารางแสดงค่าความถ่ีและร้อยละ 
 !

4.�.� ข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี Ş แสดงขอ้มูลจงัหวดั 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

�. จังหวดั 

   นราธิวาส 

 

��0 

 

�9.� 

   ปัตตานี ��0 �7.6 

   ยะลา   78 ��.5 

   สงขลา �67 4�.7 

   สตูล   50 8.0 

รวม 6�5 �00.0 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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55 

 

แผนภูมิท่ี � แสดงกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามจงัหวดั 

 

จากแผนภูมิท่ี � แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มาจากจงัหวดั
สงขลา จาํนวน 2Şş คน คิดเป็นร้อยละ 4�.7 จงัหวดันราธิวาส จาํนวน 12Ř คน คิดเป็นร้อยละ 1š.2 จงัหวดั
ปัตตานีจาํนวน 11Ř คน คิดเป็นร้อยละ 1ş.Ş จงัหวดัยะลา จาํนวน şŠ คน คิดเป็นร้อยละ 12.ŝ และจงัหวดัสตูล 

จาํนวน ŝŘ คน คิดเป็นร้อยละ Š.Ř ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่ş แสดงขอ้มูลเพศ 

�. เพศ 

     ชาย 

 

 45 

 

 7.� 

     หญิง 580 9�.8 

รวม 6�5 �00.0 

!

แผนภูมิท่ี � แสดงกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

 

 

จากแผนภูมิท่ี � แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างเพศหญิง จาํนวน ŝŠŘ คน คิดเป็นร้อยละ 

š2.Š เพศชาย จาํนวน Ŝŝ คน คิดเป็นร้อยละ ş.2 
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56 

 

ตารางท่ี Š แสดงขอ้มูลอาย ุ

3. อายุ 
�3-�7 ปี 

 

95 

 

�5.� 

�8-�5 ปี �99 47.8 

�6-60 ปี ��5 34.4 

6� ปีข้ึนไป �6 �.6 

รวม 6�5 �00.0 

!

แผนภูมิท่ี 3 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ

 

 

 

จากแผนภูมิท่ี 3 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง อายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง �8-�5 ปี 

จาํนวน 2šš คน คิดเป็นร้อยละ Ŝş.Š ช่วงอาย ุ�6-60 ปี จาํนวน ��5 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ช่วงอาย ุ�3-�7 ปี 

จาํนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ �5.� ตามลาํดบั และช่วงอายุ 6� ปีข้ึนไป มีจาํนวนน้อยท่ีสุด 1Ş คน คิดเป็น 

ร้อยละ 2.Ş 

!

ตารางท่ี š แสดงขอ้มูลศาสนา 
4. ศาสนา 
อิสลาม 

 

606 

 

97.0 

พทุธ �9  3.0 

รวม 6�5 �00.0 

!

!
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57 

 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามศาสนา 

 

จากแผนภูมิท่ี 4 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างเกือบทั้งหมดนับถือศาสนา
อิสลาม จาํนวน ŞŘŞ คิดเป็นร้อยละ šş.Ř และศาสนาพทุธ จาํนวน 1š คน คิดเป็นร้อยละ ś.Ř 

 

ตารางที ่1Ř แสดงขอ้มูลสภานภาพ 

5. สถานภาพ 

   โสด 

 

358 

 

57.3 

   สมรส �30 36.8 

   หมา้ย  ��  3.5 

   หยา่  �5  �.4 

รวม 6�5 �00.0 

!

แผนภูมิท่ี 5 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพ 
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58 

 

จากแผนภูมิท่ี 5 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด 

จาํนวน śŝŠ คน คิดเป็นร้อยละ ŝş.ś สมรส จาํนวน �30 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 หมา้ย จาํนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ ś.ŝ และการหยา่ร้างมีนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 1ŝ คน คิดเป็นร้อยละ 2.Ŝ 

 

ตารางที ่11 แสดงขอ้มูลระดบัการศึกษา  
6. ระดับการศึกษา 
ไม่ไดรั้บการศึกษา �0 3.� 

ตํ่ากวา่ ประถมศึกษาปีท่ี 4 �7 �.7� 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือ 6 78 ��.48 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 75 �� 

มธัยมศึกษาตอนปีท่ี 6 / ปวช. �67 �6.7� 

ปวส./ อนุปริญญาตรี 55 8.8 

ปริญญาตรี �65 �6.4 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3� 4.96 

อ่ืนๆ �7 �.7� 

รวม 6�5                  �00.0 

 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
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59 

 

จากแผนภูมิท่ี 6 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่แลว้จบการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปีท่ี 6/ปวช. จาํนวน �67 คน คิดเป็นร้อยละ �6.7� ปริญญาตรี จาํนวน �65 คิดเป็นร้อย
ละ �6.4 ประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือ 6 จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ ��.48 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 75 คน คิด
เป็นร้อยละ �� ปวส./อนุปริญญาตรี จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 3� คน คิด
เป็นร้อยละ 4.96 ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ �0 คน คิดเป็นร้อยละ 3.�  ตํ่ากว่าประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน �7 คน คิด
เป็นร้อยละ �.7� และระดับการศึกษาอ่ืนๆ น้อยท่ีสุดจาํนวน �7 คน คิดเป็นร้อยละ �.7� สําหรับระดับ
การศึกษาอ่ืน ๆ คือ ไดรั้บการศึกษาดา้นศาสนาอย่างเดียว เช่น ตาดีกา มุตาวซัซีเตาะห์ อิบตีดาอียะห์ และ    

ซานาวียะห์ 

ตารางที ่12 แสดงขอ้มูลอาชีพ  

7. อาชีพ 

  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

 

65 �0.4 

   เกษตรกรรม 65 �0.4 

   รับจา้ง ��5 �0 

   คา้ขาย 8� �3.�� 

   รับราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งของรัฐ 50 8 

   รัฐวิสาหกิจ 45 7.� 

   บริษทัเอกชน/พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน 76 ��.�6 

   นกัเรียน/นกัศึกษา 40 6.4 

   ขา้ราชการทอ้งถ่ิน/ลูกจา้ง/พนกังานทอ้งถ่ิน 75 �� 

   อ่ืนๆ � 0.3� 

รวม 6�5 �00.0 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ 
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60 

 

จากแผนภูมิท่ี 7 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง จาํนวน ��5 คน 

คิดเป็นร้อยละ �0 คา้ขายจาํนวน 8� คน คิดเป็นร้อยละ �3.�� บริษทัเอกชน/พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน จาํนวน 

76 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�6 ขา้ราชการทอ้งถ่ิน/ลูกจา้ง/พนักงานทอ้งถ่ิน จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ �� 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ �0.4  เกษตรกรรม จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 1Ř.Ŝ  

รับราชการ/พนกังาน/ลูกจา้งของรัฐ จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 8 รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.� นักเรียน/นักศึกษา จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 และอาชีพอ่ืน ๆ จาํนวน � คน คิดเป็นร้อยละ 

0.3� 

ตารางท่ี 1ś แสดงขอ้มูลรายได ้

8. รายได้ 

ตํ่ากวา่ 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 

สูงกวา่ 35,000 บาท 5� 8.� 

รวม 6�5 �00.0 

 

แผนภูมิท่ี 8 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายได ้ 
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6� 

 

จากแผนภูมิท่ี 8 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุด คือ 

รายได ้5,00� – �0,000 บาท จาํนวน 1ş1 คน คิดเป็นร้อยละ 2ş.Ŝ รายไดต้ ํ่ากว่า 5,00� บาท จาํนวน �56 คน 

คิดเป็นร้อยละ �5.0 รายได ้�0,00� – �5,000 บาท จาํนวน ��9 คน คิดเป็นร้อยละ �0.6 รายไดสู้งกว่า 35,000 

บาท จาํนวน 5� คน คิดเป็นร้อยละ 8.� และรายได ้30,00� – 35,000 บาท มีนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 1Ş คน คิดเป็น
ร้อยละ �.6  

 

ตารางที ่1Ŝ แสดงขอ้มูลท่ีอยูอ่าศยั 

9. ท่ีอยู่อาศัย 

   บา้นเด่ียว 

 

4�7 

 

68.3 

   บา้นไมย้กพื้น ��� �7.8 

   ตึกแถว 46 7.4 

   บา้นแฝด 33 5.3 

   ทาวเฮาส์ 8 �.3 

รวม          6�5 �00.0 

 

แผนภูมิท่ี 9 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามท่ีอยูอ่าศยั 

 

 

จากแผนภูมิท่ี 9 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง สาํหรับท่ีอยูอ่าศยักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยู่
บา้นเด่ียว จาํนวน Ŝ2ş คน คิดเป็นร้อยละ ŞŠ.ś บา้นไมย้กพื้น จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �7.8 ตึกแถว 

จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 บา้นแฝด จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และพกัอาศยัทาวเฮาส์นอ้ยท่ีสุด 

จาํนวน Š คน คิดเป็นร้อยละ 1.ś 
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6� 

 

ตารางท่ี 1ŝ แสดงขอ้มูลความตอ้งการขอรับความช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐ 

�. ความต้องการขอรับความช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐ 

ไม่ตอ้งการความช่วยเหลือ/ดูแลตนเองและครอบครัวได ้

 

�04 

 

8.� 

�) กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา �39 �8.6 

�) เงินกูย้มืประกอบอาชีพ/ฝึกอาชีพ �38 �8.5 

3) ท่ีอยูอ่าศยัเพื่อผูมี้รายไดน้อ้ย/บา้นเอ้ืออาทร/สถาน 

     สงเคราะห์ 

��7 9.9 

4) การสงเคราะห์ผูพ้น้โทษ/ราชทณัฑ/์คุมประพฤติ/ศาล 

    เยาวชนและครอบครัว 
64 5.0 

5) เงินสงเคราะห์ครอบครัวผูมี้รายไดน้อ้ย/ผูไ้ร้ท่ีพ่ึง �35 �0.5 

6) การสงเคราะห์บุตร(ŜŘŘบาท)/สงเคราะห์เดก็ ��8 9.9 

7) เงินสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ 57 4.4 

8) กองทุนหมู่บา้น �95 �5.� 

รวม            6�5 �00.0 

 

แผนภูมิท่ี �0 แสดงกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามความตอ้งการขอรับความช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐ 

 

จากแผนภูมิท่ี �0 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลตามกลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการขอรับความช่วยเหลือทาง
สังคมจากรัฐมากท่ีสุด คือ กองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา จาํนวน �39 คน คิดเป็นร้อยละ �8.6 เงินกูย้ืมประกอบ
อาชีพ/ฝึกอาชีพ จาํนวน �38 คน คิดเป็นร้อยละ �8.5 กองทุนหมู่บา้น จาํนวน �95 คน คิดเป็นร้อยละ �5.� 

และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผูมี้รายไดน้อ้ย/ผูไ้ร้ท่ีพึ่ง จาํนวน �35 คน คิดเป็นร้อยละ �0.5 ตามลาํดบั 
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63 

 

4.�.� สถานภาพบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

 

ตารางท่ี �6 แสดงขอ้มูลการเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคม 

ข้อมูลสถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

�. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคม หรือกิจกรรมทาง 

    สังคมใดหรือไม่ 

   เป็นสมาชิก 

 

 

��5 

 

 

�8.4 

   ไม่เป็นสมาชิก 5�0 8�.6 

รวม            6�5 �00.0 

 

แผนภูมิท่ี �� แสดงขอ้มูลสถานภาพบทบาทการเป็นสมาชิกกลุ่ม  

 

 

จากแผนภูมิท่ี �� แสดงขอ้มูลการเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคม หรือกิจกรรมทางสังคม โดยส่วน
ใหญ่แลว้ไม่เป็นสมาชิก จาํนวน 5�0 คน คิดเป็นร้อยละ 8�.6 และเป็นสมาชิก จาํนวน ��5 คน คิดเป็นร้อยละ 

�8.4  

 

ตารางที ่�7 แสดงขอ้มูลปัจจุบนัสตรีมุสลิมในพ้ืนท่ี เป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม 

�. ปัจจุบันสตรีมุสลิมในพืน้ท่ี เป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/ 

    สมาคมหรือกิจกรรมทางสังคมใดบ้าง 

ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก    

 

 

��� 

 

 

�7.8 

ไม่เป็นสมาชิก    3�0 5�.� 

ไม่ทราบ/ไม่มีขอ้มูล �94 3�.0 

รวม 6�5 �00.0 

!
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64 

 

แผนภูมิท่ี �� แสดงขอ้มูลสถานภาพบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม 

 

จากแผนภูมิท่ี �� แสดงขอ้มูลปัจจุบันสตรีมุสลิมในพ้ืนท่ี เป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคมหรือ
กิจกรรมทางสังคมใดบา้ง โดยส่วนใหญ่แลว้ไม่เป็นสมาชิก จาํนวน 3�0 คน คิดเป็นร้อยละ 5�.� เป็นสมาชิก 

จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �7.8 และไม่ทราบ/ไม่มีขอ้มูล จาํนวน �94 คน คิดเป็นร้อยละ 3�.0   

!

ตารางท่ี �8 แสดงขอ้มูลปัจจุบนัสตรีมุสลิมในพ้ืนท่ี มีปัญหา-อุปสรรค ในการดาํเนินกิจกรรมทางสงัคม 

3. ปัจจุบันสตรีมุสลิมในพืน้ท่ี มีปัญหา-อุปสรรค ในการ
ดําเนินกิจกรรมทางสังคมหรือไม่ อย่างไร 

มีปัญหา    

 

 

3�6 

 

 

5�.� 

ไม่มีปัญหา    �7� �7.5 

ไม่ทราบ/ไม่มีขอ้มูล ��7 �0.3 

รวม 6�5 �00.0 

 

แผนภูมิท่ี �3 แสดงขอ้มูลสถานภาพบทบาทการมีปัญหาและอุปสรรคในพื้นท่ี 
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65 

 

จากแผนภูมิท่ี �3 แสดงขอ้มูลปัจจุบนัสตรีมุสลิมในพ้ืนท่ี มีปัญหา-อุปสรรค ในการดาํเนินกิจกรรม
ทางสังคมหรือไม่ อย่างไร โดยส่วนใหญ่แลว้มีปัญหา จาํนวน 3�6 คน คิดเป็นร้อยละ 5�.� ไม่มีปัญหา 
จาํนวน �7� คน คิดเป็นร้อยละ �7.5 และไม่ทราบ/ไม่มีขอ้มูล จาํนวน ��7 คน คิดเป็นร้อยละ �0.3 

 

ตารางที ่�9 แสดงขอ้มูลปัญหาใดในพ้ืนท่ีของท่านท่ีควรใหค้วามสาํคญั 

4. ปัญหาใดในพืน้ท่ีของท่านท่ีควรให้ความสําคญัหรือ
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

�. ปัญหาดา้นการศึกษา/โอกาสทางการศึกษา 

 

 

�5� 

 

 

�4.�8 

�. ปัญหาการไม่มีอาชีพ/รายไดไ้ม่เพยีงพอ/ 

การเคล่ือนยา้ยไปทาํงานนอกพ้ืนท่ี 

�35 ��.53 

3. ปัญหาการแต่งงานเร็ว มีลูกเร็ว/การเล้ียงดูบุตร/

การอบรมสัง่สอน/ไม่เช่ือฟัง 

��� �9.58 

4. ปัญหาการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม �09 �7.43 

5. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว/เดก็/สตรี/ 

ปัญหาการหยา่ร้าง 

�08 �7.�8 

 

แผนภูมิท่ี �4 แสดงขอ้มูลสถานภาพบทบาทการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

 

จากแผนภูมิท่ี �4 แสดงขอ้มูลปัญหาใดในพ้ืนท่ีของท่านท่ีควรให้ความสําคญัหรือไดรั้บการแกไ้ข
อย่างเร่งด่วน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีควรแกไ้ขเร่งด่วนมากท่ีสุด คือ (�) ปัญหาดา้นการศึกษา/โอกาส
ทางการศึกษา จาํนวน �5� คน คิดเป็นร้อยละ �4.�8 (�) ปัญหาการไม่มีอาชีพ/รายได้ไม่เพียงพอ/ การ
เคล่ือนยา้ยไปทาํงานนอกพ้ืนท่ี จาํนวน �35 คน คิดเป็นร้อยละ ��.53 (3) ปัญหาการแต่งงานเร็ว มีลูกเร็ว/การ
เล้ียงดูบุตร/การอบรมสั่งสอน/ไม่เช่ือฟัง จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �9.58 (4) ปัญหาการอยู่ร่วมกนัใน
สังคมพหุวฒันธรรม จาํนวน �09 คน คิดเป็นร้อยละ �7.43 และ (5) ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว/เด็ก/

สตรี/ปัญหาการหยา่ร้าง จาํนวน �08 คน คิดเป็นร้อยละ �7.�8 ตามลาํดบั 
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66 

 

ตารางที ่�0 แสดงขอ้มูลกลุ่มสตรีมุสลิมในพ้ืนท่ี 

5. กลุ่มสตรีมุสลิมในพืน้ท่ีควรมีบทบาทอย่างไร ในการ
แก้ไขและป้องกันปัญหาท่ีท่านคดิว่าสําคญั 

�. รณรงคใ์หค้รอบครัวใหค้วามสาํคญักบัการเล้ียง 

ดูบุตร ใหค้วามรักความอบอุ่น 

 

 

 

�74 

 

 

 

�7.8� 

�. ส่งเสริมบทบาททางสังคม และบทบาทการเป็น
ผูน้าํในกลุ่มสตรีมุสลิม 

��6 �8.60 

3. สตรีควรมีงานทาํ หาเล้ียงครอบครัวได ้ ��3 �8.�5 

4. ควรมีการศึกษา (อยา่งนอ้ย ม.6 เพ่ือจะไดห้างาน
ทาํมากข้ึน และอบรมสัง่สอนบุตรไดดี้) 

��� �7.89 

5. สตรีควรทาํหนา้ท่ีในการดูแลครอบครัว ทาํหนา้ท่ี
ของภรรยาและแม่ของลูกใหดี้ก่อน 

��0 �7.54 

!

แผนภูมิท่ี �5 แสดงขอ้มูลสถานภาพบทบาทการแกไ้ขและป้องกนัปัญหา 
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67 

 

จากแผนภูมิท่ี �5 แสดงขอ้มูลกลุ่มสตรีมุสลิมในพื้นท่ีควรมีบทบาทอย่างไร ในการแก้ไขและ
ป้องกนัปัญหาท่ีท่านคิดว่าสาํคญั ผลการศึกษาพบว่า บทบาทท่ีสาํคญัมากท่ีสุด คือ (�) รณรงคใ์ห้ครอบครัว
ให้ความสาํคญักบัการเล้ียงดูบุตร ให้ความรักความอบอุ่น จาํนวน �76 คน คิดเป็นร้อยละ �7.8� (�) ส่งเสริม
บทบาททางสังคม และบทบาทการเป็นผูน้าํในกลุ่มสตรีมุสลิม จาํนวน ��6 คน คิดเป็นร้อยละ �8.60 (3) สตรี
ควรมีงานทาํ หาเล้ียงครอบครัวได ้จาํนวน ��3 คน คิดเป็นร้อยละ �8.�5 (4) ควรมีการศึกษา (อยา่งนอ้ย ม.6 

เพื่อจะไดห้างานทาํมากข้ึน และอบรมสั่งสอนบุตรไดดี้) จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �7.89 และ (5) สตรี
ควรทาํหนา้ท่ีในการดูแลครอบครัว ทาํหนา้ท่ีของภรรยาและแม่ของลูกใหดี้ก่อน จาํนวน ��0 คน คิดเป็นร้อย
ละ �7.54 ตามลาํดบั 

 

4.�.3 การส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคม 

ตารางที ่�� แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคม 

�. สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทาง
สังคม หรือไม่ 

   ควรมีส่วนร่วม    

 

 

48� 

 

 

77.0 

   ไม่ควรมีส่วนร่วม    �44 �3.0 

รวม            6�5 �00.0 

!

แผนภูมิท่ี �6 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมทางสงัคม 

 

 

จากแผนภูมิท่ี �6 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคม ร้อยละ şş สตรี
มุสลิมควรมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมทางสังคม ในขณะท่ี ร้อยละ �3 มีความคิดเห็นว่า ไม่ควรมีส่วน
ร่วมในการดาํเนินกิจกรมในสงัคม 
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ตารางท่ี �� แสดงขอ้มูลสตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

�. สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เพื่อ
เป้าหมายเสริมสร้างการพฒันาสังคมในเร่ืองใด 

�. พฒันาการศึกษา/ภาษา/โอกาสทางการศึกษา 
สายสามญั �5� �4.�3 

�. อตัลกัษณ์พื้นถ่ิน/ศาสนา/ศิลปะ/วฒันธรรม/ 

วิถีชุมชน �39 ��.�6 

3. สงัคมแห่งความยติุธรรม/ไม่เลือกปฏิบติั/ 

แบ่งชนชาติ ��� �9.35 

4. เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้/เปิดโอกาสใหส้ตรี  

พฒันาสตรีใหเ้ป็นผูน้าํ/แบบอยา่ง �09 �7.39 

5. ความเอ้ืออาทร/ช่วยเหลือเก้ือกลู/พ่ึงพาอาศยักนั/

มุ่งสู่สงัคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข �05 �6.87 

 

แผนภูมิท่ี �7 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อเป้าหมายเสริมสร้างการพฒันาสงัคม 

 

จากแผนภูมิท่ี �7 แสดงข้อมูล สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เพ่ือเป้าหมาย
เสริมสร้างการพฒันาสังคมในเร่ืองใด ผลการศึกษาพบว่า เป้าหมายในการพฒันาสังคมมากท่ีสุด คือ (�) 

พฒันาการศึกษา/ภาษา/โอกาสทางศึกษาสายสามญั จาํนวน �5� คน คิดเป็นร้อยละ �4.�3 (�) อตัลกัษณ์พ้ืน
ถ่ิน/ศาสนา/ศิลปะ/วฒันธรรม/วิถีชุมชน จาํนวน �39 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�6 (3) สังคมแห่งความยติุธรรม/

ไม่เลือกปฏิบติั/แบ่งชนชาติ จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �9.35 (4) เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้/เปิดโอกาสให้
สตรีพัฒนาสตรีให้เป็นผูน้ํา/แบบอย่าง จาํนวน �09 คน คิดเป็นร้อยละ �7.39 และ (5) ความเอ้ืออาทร/

ช่วยเหลือเก้ือกูล/พ่ึงพาอาศยักนั/มุ่งสู่สังคมท่ีอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข จาํนวน �05 คน คิดเป็นร้อยละ �6.87 

ตามลาํดบั  
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69 

 

ตารางท่ี �3 แสดงขอ้มูลสตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม!

3. สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมดา้นใด 

�. ดา้นสงัคม �89 

 

30.�0 

�. ดา้นการเมืองการปกครอง �6� �5.70 

3. ดา้นเศรษฐกิจ �47 �3.50 

4. ความมัน่คงในชีวิต ��9 �0.60 

!

แผนภูมิท่ี �8 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม 

 

 

 

จากแผนภูมิท่ี �8 แสดงขอ้มูล สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมดา้นใด ผลการศึกษา
พบว่า ควรมีส่วนร่วมใจกิจกรรมมากท่ีสุด คือ (�) ดา้นสังคม จาํนวน �89 คน คิดเป็นร้อยละ 30.�0 (�) ดา้น
การเมืองการปกครอง จาํนวน �6� คน คิดเป็นร้อยละ �5.70 (3) ดา้นเศรษฐกิจ จาํนวน �47 คน คิดเป็นร้อยละ 

�3.50 และ (4) ดา้นความมัน่คงในชีวิต จาํนวน ��9 คน คิดเป็นร้อยละ �0.60 ตามลาํดบั  

!

!

!

!

!

!

!
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70 

 

ตารางท่ี �4 แสดงขอ้มูลสตรีมุสลิม ควรมีส่วนร่วมในการพฒันาสตรี!
4. สตรีมุสลิม ควรมีส่วนร่วมในการพฒันาสตรี การพฒันา
สังคมหรือการมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นใด 

�. การเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับดา้นความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 

 

 

�43 

 

 

 

��.94 

�. การพฒันาศกัยภาพสตรีเพ่ือเพิ่มโอกาสในการเขา้
ร่วมทางการเมือง การบริหารและการตดัสินใจใน
ชีวิต 

�34 ��.50 

3. การพฒันาศกัยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสงัคมของสตรี 

��� �9.36 

4. การพฒันาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง
ความมัน่คงในชีวิต 

��3 �8.�� 

5. การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพกลไกและ
องคก์รสตรีทุกระดบั 

��3 �8.08 

แผนภูมิท่ี �9 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการมีส่วนร่วมทางสงัคม 

 

จากแผนภูมิท่ี �9 แสดงขอ้มูล สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในการพฒันาสตรีการพฒันาสังคมหรือการ
มีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นใด ผลการศึกษาพบว่า 5 อนัดบัท่ีควรพฒันามากท่ีสุด คือ (�) การเสริมสร้าง
เจตคติและการยอมรับดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย จาํนวน �43 คน คิดเป็นร้อยละ ��.94 (�) การ
พฒันาศกัยภาพสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา้ร่วมทางการเมือง การบริหารและการตดัสินใจในชีวิต จาํนวน 

�34 คน คิดเป็นร้อยละ ��.50  (3) การพฒันาศักยภาพและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี 

จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �9.36 (4) การพฒันาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิต 
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7� 

 

จาํนวน ��3 คน คิดเป็นร้อยละ �8.�� และ (5) การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพกลไกและองคก์รสตรีทุก
ระดบั จาํนวน ��3 คน คิดเป็นร้อยละ �8.08 ตามลาํดบั   

!

ตารางที ่�5 แสดงขอ้มูลการเสริมสร้างทศันคติและการยอมรับดา้นความเสมอ!

5. การเสริมสร้างทัศนคติและการยอมรับด้านความเสมอ
ภาคระหว่างหญงิชายมุสลิมข้อใด มีผลต่อการส่งเสริม
บทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมมากทีสุ่ด 

�. พฒันาองคค์วามรู้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการผลิตส่ือ
ต่างๆ และการกาํหนดมาตรฐานในการเผยแพร่ 

ส่ือสารสาธารณะต่อบทบาทท่ีเหมาะสม ทั้งของ
บุรุษและสตรีมุสลิม  

 

 

 

�7� 

 

 

 

�7.36 

�. ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กฎหมาย มาตรการการคุม้ครองสิทธิความเป็น
มนุษย ์

�56 �4.88 

3. สาํรวจทศันคติของคนในสงัคมต่อบทบาทท่ี
เหมาะสมของบุรุษและสตรีมุสลิม ศึกษาวจิยั สร้าง
องคค์วามรู้เก่ียวกบัการปลูกฝังทศันคติท่ีดี พฒันา
แนวทางการรณรงค ์เพือ่ปรับกระบวนทศัน์และ
ทศันคติ 

�53 �4.44 

4. ส่งเสริมและจดัใหก้ารศึกษา เพื่อปลูกฝังทศันคติท่ี
ดีต่อสตรีมุสลิม แก่เด็ก เยาวชน ผูห้ญิงและผูช้าย
มุสลิมทุกระดบัและทุกกลุ่มอาย ุทั้งสายสามญัและ
โรงเรียนสอนศาสนา การให้ข้อมูล  และการ
ส่ือสารสาธารณะ  

�46 �3.3� 

!

!

!

!

!

!

!
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7� 

 

แผนภูมิท่ี �0 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการเสริมสร้างทศันคติ 

 

 

จากแผนภูมิท่ี �0 แสดงขอ้มูล การเสริมสร้างทศันคติและการยอมรับดา้นความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายมุสลิมขอ้ใด มีผลต่อการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคมมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า 
4 อนัดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) พฒันาองคค์วามรู้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการผลิตส่ือต่างๆ และการกาํหนดมาตรฐาน
ในการเผยแพร่ ส่ือสารสาธารณะต่อบทบาทท่ีเหมาะสมทั้งของบุรุษและสตรีมุสลิม จาํนวน �7� คน คิดเป็น
ร้อยละ �7.36 (�) ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย มาตรการการคุม้ครองสิทธิความ
เป็นมนุษย ์จาํนวน �56 คน คิดเป็นร้อยละ �4.88 (3) สาํรวจทศันคติของคนในสังคมต่อบทบาทท่ีเหมาะสม
ของบุรุษและสตรีมุสลิม ศึกษาวิจยั สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปลูกฝังทศันคติท่ีดี พฒันาแนวทางการรณรงค์
เพื่อปรับกระบวนทัศน์และทัศนคติ จาํนวน �53 คน  คิดเป็นร้อยละ �4.44 และ (4) ส่งเสริมและจัดให้
การศึกษา เพื่อปลูกฝังทศันคติท่ีดีต่อสตรีมุสลิม แก่เด็ก เยาวชน ผูห้ญิงและผูช้ายมุสลิมทุกระดบัและทุกกลุ่ม
อาย ุทั้งสายสามญัและโรงเรียนสอนศาสนา การให้ขอ้มูล และการส่ือสารสาธารณะ จาํนวน �46 คน คิดเป็น
ร้อยละ �3.3� ตามลาํดบั 

!

!

!

!

!

!

!

!
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73 

 

ตารางที ่�6 แสดงขอ้มูลการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ!

6. การพฒันาศักยภาพและเพิม่โอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมของสตรีมุสลิมข้อใด มีผลต่อการส่งเสริมบทบาท
สตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมมากท่ีสุด 

�. การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิมผา่น
ระบบการพฒันาทกัษะ และระบบการศึกษาท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

 

 

 

�64 

 

 

 

�6.�8 

�. พฒันากลไกและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

เพ่ือเอ้ือใหส้ตรีมุสลิมมีโอกาสเขา้ร่วม และรับ
ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจและสงัคม
โดยเฉพาะการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

�57 �5.�� 

3. ส่งเสริมใหส้ตรีมุสลิมไดเ้ขา้ถึงและพฒันาความรู้
ดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อใหรู้้เท่าทนัและ
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาศกัยภาพ 

�56 �4.88 

4. สนบัสนุนและจดัการศึกษาวิจยัและสร้างองค์
ความรู้ เพื่อพฒันาดา้นการเพิ่มโอกาสและศกัยภาพ
ของสตรีมุสลิมทางเศรษฐกิจและสงัคม และการ
นาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ 

�48 �3.7� 

 

แผนภูมิท่ี �� แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ 
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74 

 

จากแผนภูมิท่ี �� แสดงขอ้มูล การพฒันาศกัยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
มุสลิมขอ้ใด มีผลต่อการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคมมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบวา่ 4 อนัดบั
ท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิมผ่านระบบการพฒันาทกัษะ และระบบ
การศึกษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จาํนวน �64 คน คิดเป็นร้อยละ �6.�8 (�) พัฒนากลไกและ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อเอ้ือให้สตรีมุสลิมมีโอกาสเขา้ร่วม และรับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพาะการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม จาํนวน �57 คน คิดเป็นร้อยละ �5.�� (3) 

ส่งเสริมให้สตรีมุสลิมได้เขา้ถึงและพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพจาํนวน �56 คน คิดเป็นร้อยละ �4.88 และ (4) สนับสนุนและจัดการ
ศึกษาวิจยัและสร้างองคค์วามรู้ เพื่อพฒันาดา้นการเพิ่มโอกาสและศกัยภาพของสตรีมุสลิมทางเศรษฐกิจและ
สงัคม และการนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ จาํนวน �48 คน คิดเป็นร้อยละ �3.7� ตามลาํดบั 

ตารางท่ี �7 แสดงขอ้มูลการพฒันาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต!
7. การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความ
มั่นคงในชีวติ 

�. รณรงค ์พฒันากลไกทั้งภาครัฐและภาคประชา
สังคม  รวมทั้ งการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ
คุม้ครอง บงัคบัใชอ้นัจะนาํไปสู่การลดความ
รุนแรงต่อสตรีมุสลิม ทั้งในระดบัครอบครัว 

ชุมชน และสงัคม 

 

 

�6� 

 

 

�5.7� 

�. เสริมสร้างความรู้และปรับทัศนคติด้านสุข
ภาวะผ่านสถาบนัครอบครัว ระบบการศึกษา 
ทั้ งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอธัยาศยั 

�59 �5.36 

3. ส่งเสริมและจัดการศึกษาวิจัย  สร้างองค์
ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพของสตรีมุสลิม การลด
ความรุนแรง การพิทักษ์สิทธิของเด็กหญิง
และสตรีมุสลิมท่ีถูกคุกคามทุกรูปแบบ 

�55 �4.8 

4. ให้ความรู้แก่คนมุสลิม เด็กหญิง สตรีและ
บุรุษ รวมถึงผูน้าํชุมชนเก่ียวกบัประเด็นดา้น
สุขภาพ ความเขา้ใจเร่ืองเพศศึกษา รวมถึงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคท่ีไม่ติดต่อและ
โรคท่ีติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคอ่ืนๆ จากการ
มีเพศสมัพนัธ์ และการทอ้งก่อนวยัอนัควร  

เป็นตน้ 

�5� �4.�� 



72

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

75 

 

แผนภูมิท่ี �� แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต 

 

 

 

จากแผนภูมิท่ี �� แสดงขอ้มูล การพฒันาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิต  

ผลการศึกษาพบว่า 4 อนัดับท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) รณรงค์ พฒันากลไกทั้ งภาครัฐและภาคประชาสังคม 

รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อคุม้ครองบงัคบัใชอ้นัจะนาํไปสู่การลดความรุนแรงต่อสตรีมุสลิม ทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม จาํนวน �6� คน คิดเป็นร้อยละ �5.7� (�) เสริมสร้างความรู้และปรับ
ทศันคติดา้นสุขภาวะผา่นสถาบนัครอบครัว ระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอธัยาศยั จาํนวน �59 คน คิดเป็นร้อยละ �5.36 (3) ส่งเสริมและจดัการศึกษาวิจยั 

สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัสุขภาพของสตรีมุสลิม การลดความรุนแรง การพิทกัษสิ์ทธิของเด็กหญิงและสตรี
มุสลิมท่ีถูกคุกคามทุกรูปแบบ จาํนวน �55 คน คิดเป็นร้อยละ �4.8 และ (4) ให้ความรู้แก่คนมุสลิม เด็กหญิง 

สตรีและบุรุษ รวมถึงผูน้าํชุมชนเก่ียวกบัประเด็นดา้นสุขภาพ ความเขา้ใจเร่ืองเพศศึกษา รวมถึงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาโรคท่ีไม่ติดต่อและโรคท่ีติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคอ่ืนๆ จากการมีเพศสัมพนัธ์ และการทอ้ง
ก่อนวยัอนัควร เป็นตน้ จาํนวน �5� คน คิดเป็นร้อยละ �4.�� ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี �8 แสดงขอ้มูลการพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิมเพ่ือเพิ่มโอกาส!

8. การพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้า
ร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับต่าง  ๆ

�. แสวงหาแนวร่วมทั้งจากภาคการเมือง การบริหาร 

และส่ือมวลชน ในการสนับสนุนสตรีมุสลิมท่ีมี
ศกัยภาพใหเ้ขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมือง 

 

 

�3� 

 

 

��.�5 

�. แกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบท่ียงัเป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาการเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมือง และ
การบริหารของสตรีมุสลิม 

��8 �0.54 

3. สร้างความตระหนักแก่สังคมมุสลิมในการให้
โอกาส และเลือกสตรีมุสลิมท่ีมีความสามารถเขา้
เป็นผู ้นํ าทางการเมือง  การบ ริหาร  และการ
ตดัสินใจในระดบัต่างๆ 

��3 �9.68 

4. ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม อุดมการณ์ ดา้นจิตอาสา 
และจิตสาธารณะแก่สตรีมุสลิมทุกกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อเตรียมพร้อมสาํหรับการเขา้สู่การเป็นผูน้าํ 

��3 �9.65 

5. เสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย สร้างความพร้อมแก่สตรีมุสลิมใน
การแข่งขนั เพ่ือดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง การ
บริหาร พฒันา และเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

��9 �8.98 

 

แผนภูมิท่ี �3 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาศกัยภาพสตรี 
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จากแผนภูมิท่ี �3 แสดงการพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา้ร่วมทางการเมือง 

การบริหารและการตดัสินใจในระดบัต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า 5 อนัดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) แสวงหาแนว
ร่วมทั้ งจากภาคการเมือง การบริหาร และส่ือมวลชน ในการสนับสนุนสตรีมุสลิมท่ีมีศกัยภาพให้เขา้สู่
ตาํแหน่งทางการเมือง จาํนวน �3� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�5 (�) แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ียงัเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาการเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมือง และการบริหารของสตรีมุสลิม จาํนวน ��8 คน คิด
เป็นร้อยละ �0.54 (3) สร้างความตระหนักแก่สังคมมุสลิม ในการให้โอกาสและเลือกสตรีมุสลิมท่ีมี
ความสามารถเขา้เป็นผูน้าํทางการเมือง การบริหาร และการตดัสินใจในระดบัต่างๆ จาํนวน ��3 คน คิดเป็น
ร้อยละ �9.68 (4) ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม อุดมการณ์ ด้านจิตอาสา และจิตสาธารณะแก่สตรีมุสลิมทุก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมพร้อมสาํหรับการเขา้สู่การเป็นผูน้าํ จาํนวน ��3 คน คิดเป็นร้อยละ �9.65 และ (5) 

เสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สร้างความพร้อมแก่สตรีมุสลิมในการ
แข่งขนั เพื่อดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง การบริหาร พฒันา และเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง จาํนวน ��9 คน 

คิดเป็นร้อยละ �8.98 ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี �9 แสดงขอ้มูลการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพกลไก!

9. การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรี
มุสลิมทุกระดับข้อใด  มีผลต่อการส่งเสริมบทบาทสตรี
มุสลิมต่อการพฒันาสังคมมากทีสุ่ด 

�. จดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ดาํเนินงานขององคก์รและกลไกสตรีมุสลิมระดบั
ต่างๆ  ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนากลไกท่ีมีความ
เขม้แขง็ในอนาคต 

 

 

 

�30 

 

 

 

�0.86 

�. ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถขององคก์ร และ
กลไกสตรีมุสลิมระดบัต่างๆ 

��8 �0.45 

3. พฒันาบุคคลกรท่ีปฏิบติังานในการขบัเคล่ือนการ
พฒันาสตรีมุสลิมใหมี้ความรู้ความสามารถในการ
ดาํเนินงาน 

��6 �0.�� 

4. ศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู้ บทบาทขององค์กร
และกลไกสตรีมุสลิม  เพื่อนําไปสู่การพัฒนา
ส่งเสริมสตรีมุสลิม 

��� �9.5� 

5. วางแนวทางการพฒันาเครือข่ายขององคก์ร และ
กลไกการพัฒนาสตรีมุสลิม ให้สามารถทาํงาน
ร่วมกบัองคก์รอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

��8 �8.94 
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78 

 

แผนภูมิท่ี �4 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพกลไก 

 

จากแผนภูมิท่ี �4 แสดงการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพกลไกและองคก์รสตรีมุสลิมทุกระดบัขอ้
ใด มีผลต่อการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า 5 อนัดบัท่ีมีผล
มากท่ีสุด คือ (�) จดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รและกลไกสตรีมุสลิม
ระดบัต่างๆ ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันากลไกท่ีมีความเขม้แขง็ในอนาคต  จาํนวน �30 คน คิดเป็นร้อยละ �0.86 

(�) ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถขององคก์ร และกลไกสตรีมุสลิมระดบัต่างๆ จาํนวน ��8 คน คิดเป็น
ร้อยละ  �0.45 (3) พัฒนาบุคคลกรท่ีปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนการพัฒนาสตรีมุสลิมให้มีความรู้
ความสามารถในการดําเนินงาน จาํนวน ��6 คน คิดเป็นร้อยละ �0.�� (4) ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ 

บทบาทขององคก์รและกลไกสตรีมุสลิม เพื่อนาํไปสู่การพฒันาส่งเสริมสตรีมุสลิม จาํนวน ��� คน คิดเป็น
ร้อยละ �9.5� และ (5) วางแนวทางการพฒันาเครือข่ายขององค์กร และกลไกการพัฒนาสตรีมุสลิมให้
สามารถทาํงานร่วมกบัองคก์รอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จาํนวน ��8 คน คิดเป็นร้อยละ �8.94 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่30 แสดงขอ้มูลการกาํหนดกลยทุธ์การส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคม 

�0. ท่านคดิว่าประเด็นใดมีความสําคญัมากท่ีสุดในการ
กําหนดกลยุทธ์การส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการ
พฒันาสังคม  

�. การสร้างการยอมรับทางสงัคมของสตรีมุสลิมฯ �37 ��.98 

�. การเสริมสร้างเครือข่ายการทาํงานของสตรีมุสลิม �30 �0.80 

3. การพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิม ��4 �9.87 

4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมของสตรี
มุสลิม 

��� �9.33 

5. การส่งเสริม/พฒันาระบบการดาํเนินงาน ��3 �8.0� 
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79 

 

แผนภูมิท่ี �5 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการการกาํหนดกลยทุธ์ 

 

จากแผนภูมิท่ี �5 แสดงประเด็นใดมีความสาํคญัมากท่ีสุดในการกาํหนดกลยทุธ์การส่งเสริมบทบาท
สตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคม ผลการศึกษาพบว่า 5 อนัดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) การสร้างการยอมรับทาง
สงัคมของสตรีมุสลิมฯ  จาํนวน �37 คน คิดเป็นร้อยละ ��.98 (�) การเสริมสร้างเครือข่ายการทาํงานของสตรี
มุสลิม จาํนวน �30 คน คิดเป็นร้อยละ �0.80 (3) การพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิม จาํนวน ��4คน คิดเป็นร้อย
ละ �9.87 (4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิม จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ �9.33 และ 

(5) การส่งเสริม/พฒันาระบบการดาํเนินงาน จาํนวน ��3 คน คิดเป็นร้อยละ �8.0� ตามลาํดบั 

ตารางท่ี 3� แสดงขอ้มูลการสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรีมุสลิม!

��. การสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรีมุสลิม ควรมุ่ง
พฒันาในเร่ืองใดมากท่ีสุด 

�. บทบาทเก้ือหนุนส่งเสริมการดาํเนินกิจกรรมทาง
สงัคมของสตรีมุสลิม 

 

 

�65 

 

 

�6.38 

�. กาํหนดคาํจาํกดัความและการตีความ บทบาทสตรี
มุสลิมท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินกิจกรรมทาง
สงัคม ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทุกภาคส่วนใน
บริบทของสงัคมมุสลิม 

�60 �5.6� 

3. มุ่งสร้างความเขา้ใจ และการสนบัสนุนจากบุคคล/

หน่วยงาน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

�54 �4.66 

4. การสร้างความเขา้ใจและการยอมรับเร่ืองความ
เสมอภาคระหวา่งหญิงชายท่ีเหมาะสมในสังคม
มุสลิม 

�46 �3.34 
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80 

 

แผนภูมิท่ี �6 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการสร้างการยอมรับทางสงัคม 

 

 

จากแผนภูมิท่ี �6 แสดงการสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรีมุสลิม ควรมุ่งพฒันาในเร่ืองใดมาก
ท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า 4 อนัดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) บทบาทเก้ือหนุนส่งเสริมการดาํเนินกิจกรรมทาง
สงัคมของสตรีมุสลิม จาํนวน �65 คน คิดเป็นร้อยละ �6.38 (�) กาํหนดคาํจาํกดัความและการตีความ บทบาท
สตรีมุสลิมท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินกิจกรรมทางสังคม ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทุกภาคส่วนในบริบทของ
สังคมมุสลิม จาํนวน �60 คน คิดเป็นร้อยละ �5.6� (3) มุ่งสร้างความเขา้ใจ และการสนับสนุนจากบุคคล/

หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย จาํนวน �54 คน คิดเป็นร้อยละ �4.66 และ (4) การสร้างความเขา้ใจและ
การยอมรับเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีเหมาะสมในสังคมมุสลิม จาํนวน �46 คน คิดเป็นร้อยละ
�3.34 ตามลาํดบั 

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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8� 

 

ตารางที ่3� แสดงขอ้มูลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิม ควรมุ่งพฒันาในเร่ืองใดมาก
ท่ีสุด 

��. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิม 

ควรมุ่งพฒันาในเร่ืองใดมากท่ีสุด 

�. การจดัทาํแนวทางการส่งเสริมบทบาทของสตรี
มุสลิมท่ีเหมาะสมใหส้ตรีมุสลิมไดใ้ชศ้กัยภาพ
ของตน เพ่ือเกิดคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน และ
สงัคมในวงกวา้ง 

 

 

�6� 

 

 

�5.68 

�. การเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือน เพ่ือแกไ้ข
ปัญหา การไกล่เกล่ีย การร่วมพฒันาศกัยภาพของ
สตรีมุสลิมท่ีจะหนุนเสริมทกัษะเพ่ือใหผู้ห้ญิงมี
บทบาทในการทาํงาน อีกทั้งเป็นการสร้างพ้ืนท่ีใน
การทาํงานภาคประชาสังคม 

�57 �5.04 

3. การส่งเสริมใหส้ตรีมุสลิมมีโอกาสพฒันา
ศกัยภาพของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม และมี
บทบาทในการพฒันาชุมชน สงัคม และประเทศ 

�55 �4.84 

4. การสร้างผูน้าํท่ีมีอุดมการณ์ในการทาํงาน เพื่อ
ส่วนรวม เสียสละ มีความสุขกบัการใหแ้ละอุทิศ
ตน เพ่ือการทาํงานช่วยเหลือสงัคมอยา่งแทจ้ริง 

�53 �4.44 

!

แผนภูมิท่ี �7 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม 
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8� 

 

จากแผนภูมิท่ี �7 แสดงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคมของสตรีมุสลิม ควรมุ่งพฒันาในเร่ืองใด
มากท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า 4 อนัดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) การจดัทาํแนวทางการส่งเสริมบทบาทของสตรี
มุสลิมท่ีเหมาะสมให้สตรีมุสลิมไดใ้ชศ้กัยภาพของตน เพื่อเกิดคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมในวง
กวา้ง จาํนวน �6� คน คิดเป็นร้อยละ �5.68 (�) การเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือน เพ่ือแกไ้ขปัญหา การไกล่
เกล่ีย การร่วมพฒันาศกัยภาพของสตรีมุสลิมท่ีจะหนุนเสริมทกัษะ เพื่อให้ผูห้ญิงมีบทบาทในการทาํงาน อีก
ทั้งเป็นการสร้างพื้นท่ีในการทาํงานภาคประชาสังคม จาํนวน �57 คน คิดเป็นร้อยละ �5.04 (3) การส่งเสริม
ให้สตรีมุสลิมมีโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม และมีบทบาทในการพฒันาชุมชน 

สังคม และประเทศ จาํนวน �55 คน คิดเป็นร้อยละ �4.84 และ (4) การสร้างผูน้าํท่ีมีอุดมการณ์ในการทาํงาน
เพ่ือส่วนรวม เสียสละ มีความสุขกบัการให้และอุทิศตน เพื่อการทาํงานช่วยเหลือสังคมอยา่งแทจ้ริง จาํนวน
�53 คน คิดเป็นร้อยละ �4.44 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่śś แสดงขอ้มูลการพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิม!

�3. การพฒันาศักยภาพสตรีมุสลิมควรมุ่งพฒันาในเร่ืองใด
มากทีสุ่ด 

�. การพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิมเพื่อการเป็นผูน้าํ
การพฒันาในระดบัชุมชน 

 

 

�77 

 

 

�8.�4 

�. มีกระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
ปฏิบติังาน/ติดตามผลงาน/ ประเมินผลการ
ดาํเนินงาน 

�54 �4.68 

3. การจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังาน เพ่ือรวบรวม
ความรู้ท่ีไดจ้ากการทาํงาน และการจดัแสดงผล
งานความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการ 

�48 �3.7� 

4. พฒันาหลกัสูตรการพฒันาตนเอง การจดั
กระบวนการเรียนรู้ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และ
การนาํความรู้ไปใชจ้ริงในชุมชน ผา่นการทาํ
โครงการพฒันาชุมชนและสงัคม 

�46 �3.36 

!

!

!

!

!
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83 

 

แผนภูมิท่ี �8 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิม 

 

 

จากแผนภูมิท่ี �8 แสดงการพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิมควรมุ่งพฒันาในเร่ืองใดมากท่ีสุด ผลการศึกษา
พบว่า 4 อนัดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) การพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิมเพื่อการเป็นผูน้าํการพฒันาในระดบั
ชุมชน จาํนวน �77 คน คิดเป็นร้อยละ �8.�4 (�) มีกระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณ์การปฏิบติังาน/

ติดตามผลงาน/ ประเมินผลการดาํเนินงาน จาํนวน �54 คน คิดเป็นร้อยละ �4.68 (3) การจดัทาํรายงานผลการ
ปฏิบติังาน เพ่ือรวบรวมความรู้ท่ีได้จากการทาํงาน และการจดัแสดงผลงานความสําเร็จของการดาํเนิน
โครงการ จํานวน  �48 คน  คิดเป็นร้อยละ  �3.7� และ  (4) พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาตนเอง การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการนาํความรู้ไปใชจ้ริงในชุมชน ผ่านการทาํโครงการ
พฒันาชุมชนและสงัคม จาํนวน �46 คน คิดเป็นร้อยละ �3.36 ตามลาํดบั 

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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84 

 

ตารางที ่śŜ แสดงขอ้มูลการเสริมสร้างเครือข่ายการทาํงานของสตรีมุสลิม!

�4. การเสริมสร้างเครือข่ายการทํางานของสตรีมุสลิม ควร
มุ่งพฒันาในเร่ืองใดมากท่ีสุด 

�. เช่ือมโยงความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมรม/องคก์รสตรี
มุสลิมอ่ืนๆ ในการเป็นพนัธมิตรดาํเนินกิจกรรม
ทางสงัคม  

 

 

��8 

 

 

�0.54 

�. การจดัทาํทาํเนียบเครือข่ายชมรม/องคก์รสตรี
มุสลิม เพื่อง่ายในการติดต่อประสานงาน   

��7 �0.35 

3. จดัตั้งเป็นชมรม/องคก์รสตรีมุสลิมเช่ือมโยงใน
ลกัษณะเครือข่ายหรือสมาคม เพื่อยกระดบัสถานะ
ข้ึนทะเบียนเป็นองคก์ร/ใหเ้ป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย 

��6 �0.�0 

4. การรวมกลุ่มของสมาชิกสตรีมุสลิมใหมี้ความ
เขม้แขง็และขยายเครือข่ายสมาชิกไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ 

��5 �0.03 

5. พฒันาศกัยภาพการประสานงานกลุ่ม/องคก์รอ่ืนๆ 

ในการดาํเนินกิจกรรมทางสงัคม 

��9 �8.98 

!

แผนภูมิท่ี �9 แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการเสริมสร้างเครือข่ายการทาํงาน 
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85 

 

จากแผนภูมิท่ี �9 แสดงการเสริมสร้างเครือข่ายการทาํงานของสตรีมุสลิม ควรมุ่งพฒันาในเร่ืองใด
มากท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า 5 อนัดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) เช่ือมโยงความสัมพนัธ์อนัดีกบัชมรม/องคก์ร
สตรีมุสลิมอ่ืนๆ ในการเป็นพนัธมิตร ดาํเนินกิจกรรมทางสงัคม จาํนวน ��8 คน คิดเป็นร้อยละ �0.54 (�) การ
จดัทาํทาํเนียบเครือข่ายชมรม/องคก์รสตรีมุสลิม เพื่อง่ายในการติดต่อประสานงาน  จาํนวน ��7 คน คิดเป็น
ร้อยละ �0.35 (3) จดัตั้งเป็นชมรม/องคก์รสตรีมุสลิม เช่ือมโยงในลกัษณะเครือข่ายหรือสมาคม เพื่อยกระดบั
สถานะข้ึนทะเบียนเป็นองคก์ร/ให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จาํนวน ��6 คน คิดเป็นร้อยละ �0.�0 (4) การ
รวมกลุ่มของสมาชิกสตรีมุสลิมใหมี้ความเขม้แขง็และขยายเครือข่ายสมาชิกไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ  จาํนวน ��5 คน 

คิดเป็นร้อยละ �0.03 และ (5) พฒันาศกัยภาพการประสานงานกลุ่ม/องคก์รอ่ืนๆ ในการดาํเนินกิจกรรมทาง
สงัคม จาํนวน ��9คน คิดเป็นร้อยละ �8.98 ตามลาํดบั 

!

ตารางที ่śŝ แสดงขอ้มูลการส่งเสริม/พฒันาระบบการดาํเนินงาน!

�5. การส่งเสริม/พฒันาระบบการดําเนินงาน ควรมุ่งพฒันา
เร่ืองใดมากท่ีสุด  

�. เขา้ถึงทรัพยากร และการสนบัสนุนจากภาคีต่างๆ 

ใหม้ากข้ึน พร้อมทั้งยกระดบัผลการทาํงานใหมี้
ผลกระทบในวงกวา้งยิง่ข้ึน  

 

 

�80 

 

 

�8.83 

�. การส่งเสริมและพฒันาใหอ้งคก์รไดรั้บการ
ยอมรับในฐานะผูน้าํในการส่งเสริมศกัยภาพสตรี
มุสลิม 

��9 �9.07 

3. การจดัทาํแผนงาน แผนปฏิบติัการ ยทุธศาสตร์ 

หรือแผนพฒันาองคก์ร 

��� �7.70 

4. การสร้างเสริมขีดความสามารถดา้นต่างๆ ท่ี
จาํเป็นในการบริหารจดัการและการสนบัสนุน
สมาชิกเครือข่าย 

�08 �7.�� 

5. การจดัตั้งอาคารสถานท่ี/สาํนกังานท่ีชดัเจน เพื่อ
รวมกลุ่ม/จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
งบประมาณท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินกิจกรรมทาง
สงัคมของสตรีมุสลิม 

�07 �7.�8 

!

!

!
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แผนภูมิท่ี 30  แสดงขอ้มูลการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการส่งเสริม/พฒันาระบบการดาํเนินงาน 

 

 

จากแผนภูมิท่ี 30 แสดงการส่งเสริม/พฒันาระบบการดาํเนินงาน ควรมุ่งพฒันาเร่ืองใดมากท่ีสุด 

พบว่า 5 อนัดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) เขา้ถึงทรัพยากร และการสนบัสนุนจากภาคีต่างๆ ใหม้ากข้ึน พร้อมทั้ง
ยกระดบัผลการทาํงานใหมี้ผลกระทบในวงกวา้งยิง่ข้ึน จาํนวน �80 คน คิดเป็นร้อยละ �8.83 (�) การส่งเสริม
และพฒันาให้องคก์รไดรั้บการยอมรับในฐานะผูน้าํในการส่งเสริมศกัยภาพสตรีมุสลิม จาํนวน ��9 คน คิด
เป็นร้อยละ �9.07 (3) การจดัทาํแผนงาน แผนปฏิบติัการ ยทุธศาสตร์ หรือแผนพฒันาองคก์ร จาํนวน ��� คน 

คิดเป็นร้อยละ �7.70 (4) การสร้างเสริมขีดความสามารถดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการบริหารจดัการ และการ
สนบัสนุนสมาชิกเครือข่าย จาํนวน �08 คน คิดเป็นร้อยละ �7.�� และ (5) การจดัตั้งอาคารสถานท่ี/สาํนกังาน
ท่ีชดัเจน เพื่อรวมกลุ่ม/จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และงบประมาณท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินกิจกรรมทาง
สงัคมของสตรีมุสลิม จาํนวน �07 คน คิดเป็นร้อยละ �7.�8 ตามลาํดบั 
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ผลการสรุปตามแผนพฒันาสตรีในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี �� (พ.ศ. 

�555 - �559) ครอบคลุม 5 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี � การเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย 

การเสริมสร้างทศันคติและการยอมรับดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมุสลิมท่ีมีผลต่อการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า 4 อนัดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ  

(�) พฒันาองค์ความรู้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการผลิตส่ือต่างๆ และการกาํหนดมาตรฐานในการเผยแพร่ ส่ือสาร
สาธารณะต่อบทบาทท่ีเหมาะสม ทั้ งของบุรุษและสตรีมุสลิม จาํนวน 684 คน คิดเป็นร้อยละ �7.36 (�) 

ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย มาตรการการคุม้ครองสิทธิความเป็นมนุษย ์จาํนวน 

6�� คน คิดเป็นร้อยละ �4.88 (3) สํารวจทศันคติของคนในสังคมต่อบทบาทท่ีเหมาะสมของบุรุษและสตรี
มุสลิม ศึกษาวิจยั สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปลูกฝังทศันคติท่ีดี พฒันาแนวทางการรณรงค ์เพื่อปรับกระบวน
ทศัน์และทศันคติ จาํนวน 6�� คน คิดเป็นร้อยละ �4.44 และ (4) ส่งเสริมและจดัให้การศึกษาเพื่อปลูกฝัง
ทศันคติท่ีดีต่อสตรีมุสลิม แก่เด็ก เยาวชน ผูห้ญิงและผูช้ายมุสลิมทุกระดบัและทุกกลุ่มอาย ุทั้งสายสามญัและ
โรงเรียนสอนศาสนา การให้ข้อมูล และการส่ือสารสาธารณะ จํานวน  583 คน  คิดเป็นร้อยละ �3.3� 

ตามลาํดบั 

ยุทธศาสตร์ท่ี � การพฒันาศักยภาพและเพิม่โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี 

การพฒันาศกัยภาพและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีมุสลิมท่ีมีผลต่อการส่งเสริม
บทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า 4 อนัดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) การ
เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิมผ่านระบบการพฒันาทกัษะ และระบบการศึกษาท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ จาํนวน 657 คน คิดเป็นร้อยละ �6.�8 (�) พฒันากลไกและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อ
เอ้ือให้สตรีมุสลิมมีโอกาสเขา้ร่วม และรับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม จาํนวน 6�8 คน คิดเป็นร้อยละ �5.�� (3) ส่งเสริมให้สตรีมุสลิมได้
เขา้ถึงและพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีในการพฒันา
ศกัยภาพ จาํนวน 6�� คน คิดเป็นร้อยละ �4.88 และ (4) สนบัสนุนและจดัการศึกษาวิจยัและสร้างองคค์วามรู้ 

เพ่ือพฒันาดา้นการเพิ่มโอกาสและศกัยภาพของสตรีมุสลิมทางเศรษฐกิจและสังคม และการนาํความรู้มาใช้
ประโยชน์ จาํนวน 593 คน คิดเป็นร้อยละ �3.7� ตามลาํดบั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาสุขภาวะ คุณภาพชีวติ และเสริมสร้างความมั่นคงในชีวติ 

การพฒันาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิต ผลการศึกษาพบว่า 4 อนัดบัท่ีมี
ผลมากท่ีสุด คือ (�) รณรงค ์พฒันากลไกทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อ
คุม้ครอง บงัคบัใชอ้นัจะนาํไปสู่การลดความรุนแรงต่อสตรีมุสลิม ทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน และสังคม 

จาํนวน 643 คน คิดเป็นร้อยละ �5.7� (�) เสริมสร้างความรู้และปรับทัศนคติด้านสุขภาวะผ่านสถาบัน
ครอบครัว ระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตาม
อธัยาศยั จาํนวน 634 คน คิดเป็นร้อยละ �5.36 (3) ส่งเสริมและจดัการศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู้เก่ียวกบั
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สุขภาพของสตรีมุสลิม การลดความรุนแรง การพิทกัษ์สิทธิของเด็กหญิงและสตรีมุสลิมท่ีถูกคุกคามทุก
รูปแบบ จาํนวน 6�0 คน คิดเป็นร้อยละ �4.8 และ (4) ให้ความรู้แก่คนมุสลิม เด็กหญิง สตรีและบุรุษ รวมถึง
ผูน้าํชุมชนเก่ียวกบัประเด็นดา้นสุขภาพ ความเขา้ใจเร่ืองเพศศึกษา รวมถึงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคท่ี
ไม่ติดต่อและโรคท่ีติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคอ่ืนๆ จากการมีเพศสัมพนัธ์และการทอ้งก่อนวยัอนัควร เป็นตน้ 

จาํนวน 603 คน คิดเป็นร้อยละ �4.�� ตามลาํดบั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพฒันาศักยภาพสตรี เพื่อเพิม่โอกาส ในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหาร และการ
ตัดสินใจในระดับต่าง  ๆ

การพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิมเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขา้ร่วมทางการเมือง การบริหารและการ
ตดัสินใจในระดบัต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า 5 อนัดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) แสวงหาแนวร่วมทั้งจากภาค
การเมือง การบริหาร และส่ือมวลชน ในการสนบัสนุนสตรีมุสลิมท่ีมีศกัยภาพใหเ้ขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมือง 

จาํนวน 66� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�5 (�) แกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบท่ียงัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา การ
เขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมือง และการบริหารของสตรีมุสลิม จาํนวน 64� คน คิดเป็นร้อยละ �0.54 (3) สร้าง
ความตระหนักแก่สังคมมุสลิมในการให้โอกาส และเลือกสตรีมุสลิมท่ีมีความสามารถเขา้เป็นผูน้ําทาง
การเมือง การบริหาร และการตดัสินใจในระดับต่างๆ จาํนวน 6�5 คน คิดเป็นร้อยละ �9.68 (4) ปลูกฝัง
ค่านิยม จริยธรรม อุดมการณ์ ดา้นจิตอาสา และจิตสาธารณะแก่สตรีมุสลิมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเตรียมพร้อม
สาํหรับการเขา้สู่การเป็นผูน้าํ จาํนวน 6�4 คน คิดเป็นร้อยละ �9.65 และ (5) เสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย สร้างความพร้อมแก่สตรีมุสลิมในการแข่งขนั เพ่ือดาํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง การบริหาร พัฒนา และเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง จาํนวน  593 คน คิดเป็นร้อยละ �8.98 

ตามลาํดบั 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีทุกระดับ 

การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพกลไกและองค์กรสตรีมุสลิมทุกระดับท่ีมีผลต่อการส่งเสริม
บทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า 5 อนัดบัท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ (�) จดัสรร
ทรัพยากรท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานขององค์กรและกลไกสตรีมุสลิมระดับต่างๆ ซ่ึงจะ
นาํไปสู่การพฒันากลไกท่ีมีความเขม้แขง็ในอนาคต  จาํนวน 65� คน คิดเป็นร้อยละ �0.86 (�) ส่งเสริมและ
เพิ่มขีดความสามารถขององคก์ร และกลไกสตรีมุสลิมระดบัต่างๆ จาํนวน 639 คน คิดเป็นร้อยละ �0.45 (3) 

พัฒนาบุคคลกรท่ีปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนการพัฒนาสตรีมุสลิมให้มีความรู้ความสามารถในการ
ดาํเนินงาน จาํนวน 63� คน คิดเป็นร้อยละ �0.�� (4) ศึกษาวิจยั สร้างองคค์วามรู้ บทบาทขององค์กรและ
กลไกสตรีมุสลิม เพื่อนาํไปสู่การพฒันาส่งเสริมสตรีมุสลิม จาํนวน 6�0 คน คิดเป็นร้อยละ �9.5� และ (5) 

วางแนวทางการพฒันาเครือข่ายขององคก์ร และกลไกการพฒันาสตรีมุสลิมใหส้ามารถทาํงานร่วมกบัองคก์ร 

อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จาํนวน 59� คน คิดเป็นร้อยละ �8.94 ตามลาํดบั 
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4.� การวจิยัเชิงคุณภาพ 

 การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพมีวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตวัแบบ ผูท่ี้มีบทบาทด้านการ
พฒันาสังคมท่ีเป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บการยอมรับในสังคมผ่านการประชุมกลุ่มย่อย การสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) และการสังเกต โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา แบ่งเป็น ś ส่วน ไดแ้ก่ 1) แกนนําหรือผูน้ําสตรี
มุสลิมท่ีมีบทบาทในการดาํเนินกิจกรรมทางสังคมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้2) สตรีซ่ึงไดรั้บผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และ ś) ผูน้าํศาสนา ผูน้าํทอ้งถ่ิน และเครือข่ายการพฒันา
สงัคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการศึกษาสามารถแบ่งตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

 

4.�.� สถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

จากการศึกษาสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
พบว่า โดยภาพรวมสตรีมุสลิมประสบปัญหาในเร่ือง “การดูแลเอาใจใส่ในการทําหน้าท่ีของผู ้ชาย
ค่อนขา้งมาก” กล่าวคือ งานท่ีผูช้ายสมควรทาํ วนัน้ีผูช้ายปล่อย หรือมีเจตนาปล่อยให้ผูห้ญิงทาํ ในบางคร้ัง
ผูห้ญิงก็ไม่ไดเ้ต็มใจท่ีจะทาํ แต่เน่ืองดว้ยผูช้ายไม่ทาํในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ เช่น การหารายไดเ้ขา้มาใน
ครอบครัวหรือการกรีดยาง ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูช้าย แต่ว่าวนัน้ีผูห้ญิงกลบัทาํหนา้ท่ีนั้นแทน ซ่ึงพอเสร็จจาก
การกรีดยาง ตอ้งกลบัมาหุงขา้วให้สามี งานทั้งหมดในบา้น และนอกบา้นผูห้ญิงตอ้งรับผดิชอบ ภายใตภ้าระ
ท่ีหนกักวา่ผูช้าย จึงเรียกเป็นวา่ “ความหยอ่นยาน” สงัคมปล่อยใหผู้ห้ญิงทาํงานหนกัเกินตวั จนกระทัง่หนา้ท่ี
ท่ีศาสนากาํหนดในการท่ีจะตอ้งดูแลครอบครัว ดูแลลูกให้เติบโตอยา่งมีจิตสาํนึกของความเป็นคนดี กลบัมี
ผลกระทบไปดว้ย เน่ืองจากพ่อบา้นไม่ไดท้าํหนา้ท่ีการตรับียะฮฺลูกๆ (การอบรมส่ังสอนลูกๆ อยา่งต่อเน่ือง ) 

แม่บา้นตอ้งทาํงานหนัก หารายไดม้าเล้ียงครอบครัว ไม่มีใครทาํหน้าท่ีการตรับียะฮฺ อบรมนิสัย มารยาท
ใหก้บัลูกๆ ท่ีกาํลงัจะเติบโต กลายเป็นภาระของโรงเรียน เดก็ท่ีไปโรงเรียนตั้งแต่เชา้จนถึงตอนเยน็โดยปล่อย
ใหโ้รงเรียนรับผดิชอบเพียงฝ่ายเดียวคงลาํบากท่ีจะใหเ้ด็กมีมารยาทดี ในขณะท่ีครูผูส้อน ท่ีจะตอ้งพบเจอกบั
ความหลากหลายของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมในแบบต่างๆ เช่น ต่อหนา้ครูมีพฤติกรรมอีกแบบ พอลบัหลงัครู
ก็มีพฤติกรรมอีกอยา่ง และเม่ือกลบับา้นพบว่า พ่อแม่ไม่คอยดูแลเอาใจใส่ว่าลูกของตวัเองมีความประพฤติ
อยา่งไรบา้ง ปฏิบติัตวัอยา่งไรส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัญหาความทรุดโทรมของสังคมตั้งแต่ครอบครัว บางทีก็ปิดกั้น
มากเกินไป ทรุดโทรมในแง่ของการหย่อนยานและปล่อยให้ผูห้ญิงตอ้งทาํงานหนัก ทั้งๆ ท่ีเขาไม่ตอ้งมี
หนา้ท่ีทาํงานนั้น มนัเป็นหนา้ท่ีของผูช้าย และส่ิงท่ีเราตอ้งการคือ ความเป็นทางสายกลาง ไม่ทรุดโทรมและก็
ไม่หยอ่นยาน ไม่ตึงและไม่หยอ่นจนเกินไป 

บทบาทสตรีท่ีควรจะเป็นต่อการพฒันาสังคม  

บทบาทชายและหญิง ตอ้งยอมรับว่า อลัลอฮฺ (ซ.บ) ทรงสร้างมนุษยม์า โดยกาํหนดภารกิจรวมกนั 

กาํหนดชายและหญิงใหมี้ความแตกต่าง ความต่างท่ีจะตอ้งเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนั ไม่ใช่การทาํสงคราม เพ่ือจะ
แยง่ชิง สิทธิของสตรีตอ้งเท่าเทียม กลายเป็นการทาํสงครามระหว่างเพศ การท่ีเราเรียกร้องสิทธิสตรี ในโลก
ตะวนัตกหรือท่ีไหนก็ตาม บางทีแรงกระตุน้ทาํใหเ้รียกร้องส่ิงน้ี ทาํใหเ้กิดการกระตุน้เกิดจากผูห้ญิงถูกปิดกั้น
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มากเกินไป ในประวติัศาสตร์ของตะวนัตก คลา้ยๆ กบัยคุญะฮีลียะห์ (ยคุมืด) ในโลกอาหรับสมยัก่อนปิดกั้น
สิทธิเสรีภาพของผูห้ญิงทุกอย่าง เม่ือถูกปิดกั้นมาก การต่อสู้เพ่ือคืนสิทธิ ก็เป็นแรงพลดัดันแบบรุนแรง
เช่นกนั จะเห็นไดว้า่ ผูช้ายจะทาํอะไร กต็อ้งทาํอนันั้นใหไ้ด ้ดว้ยเหตุน้ี สาํหรับมุสลิมแลว้ ตอ้งไม่เป็นไปตาม
กระแสนั้น และตอ้งแสวงหาส่ิงท่ีเป็นทางสายกลาง ไม่ใช่เอาผูห้ญิงมาทาํงานหนกัจนกระทัง่ไม่มีเวลาท่ีจะทาํ
หนา้ท่ีของคนท่ีจะดูแลบา้น ดูแลเด็ก และดูแลครอบครัว อบรมนิสัย มารยาทท่ีดีงามให้กบัลูกๆ ซ่ึงเป็นเร่ือง
ใหญ่ การมีมารยาท การเติบโตเป็นคนดี เป็นเด็กซอและห์ (ดี) หากคนเราเติบโตข้ึนมาท่ามกลางความหยาบ
ชา้ มนัก็จะติดตวัเรา นิยมในวตัถุจนกระทัง่กลายเป็นคนไม่ดี ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ทั้งน้ีจะทาํอยา่งไร
ให้เด็กๆ เติบโตมาอยา่งมีศกัด์ิศรี มีความเป็นคนสมบูรณ์แบบ ส่ิงน้ีคือภารกิจท่ีจะตอ้งเติมเตม็ระหว่างความ
เป็นพ่อแม่ หากทั้งพ่อและแม่ตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น ใครจะรับผิดชอบภาระหน้าท่ีภายในบา้น เร่ือง
การตรับียะฮฺลูกๆ ซ่ึงจริงๆ แลว้ งานหลกัของผูห้ญิง คือ การดูแลลูก  ท่านหญิงอาอีชะฮเ์คยบอกว่า “เขม็ถกั
ของสตรี มีศกัด์ิศรีเทียบเท่ากบัดาบของบุรุษ” การสร้างอาณาจกัรท่ีพร้อมดว้ยบรรยากาศท่ีดี และการสร้าง
ลูกๆ ของเราให้เป็นคนท่ีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาท ขณะเดียวกนัตอ้งรู้จกัอดทน ฝึกเด็กมีความ
อดทนอดกั้น มีความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย อาศยัศิลปะชั้นสูงในการสร้างคนใหเ้ป็นคนแบบน้ีได ้แน่นอนผูห้ญิง
ตอ้งมีความรู้ และความรู้น้ีเองท่ีจะกลายเป็นศกัด์ิศรีของผูห้ญิง ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแน่นอน ถา้ขาด
ความรู้มนักเ็หมือนการขาดศกัด์ิศรี 

บทบาทการเป็นตัวแทนในการพฒันาสังคม 

การท่ีแกนนาํสตรีออกมาทาํงานเพ่ือสงัคมตอ้งเขา้ใจวา่ สตรีคือผูท่ี้ดูแลผูน้าํ (ผูช้าย) ผูน้าํท่ีอยูใ่นออ้ม
กอดของภรรยา ภรรยาเขม้แขง็ สตรีเขม้แขง็ ก็จะนาํไปสู่ผูน้าํเขม้แขง็ และเม่ือผูน้าํเขม้แขง็ สังคมก็เขม้แขง็ 

เช่นเดียวกนั ในทางตรงกนัขา้มหากผูห้ญิงอ่อนแอ การดูแลครอบครัวก็อ่อนแอ ส่งผลให้ผูน้าํอ่อนแอ และ
เม่ือผูน้าํอ่อนแอ สงัคมกอ่็อนแอไปดว้ย ฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ีมนัเป็นไดนามิคต่อกนั หากคาํถามท่ีวา่เหตุใดสตรีจึง
ตอ้งออกมาทาํงานนอกบา้น เพราะการเติมเต็มซ่ึงกนัและกนันั้นเป็นส่ิงท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะในฐานะบทบาท
หนา้ท่ีท่ีตอ้งดูแลลูก สามี ครอบครัว การหาปัจจยัยงัชีพ การช่วยเหลือสังคม เหล่าน้ีคือกรอบของอิสลามใน
การดาํเนินปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั และเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย ์ 

ความเป็นธรรมชาติของสตรีท่ีนุ่มนวล อ่อนโยน ละเอียดอ่อน ช่วยสร้างสีสัน จึงทาํให้สตรีมี
ความสามารถพิเศษท่ีจะสร้างบทบาทในฐานะผูล้ดความขดัแยง้ในหน่วยงานได ้หรือองคก์รต่างๆ ได ้ฉะนั้น
การเป็นตวัแทนในการพฒันาสังคม โดยการเสริมบทบาทของสตรีให้เด่นชดัข้ึนในหน่วยงานท่ีตอ้งการลด
ความขดัแยง้ เช่น นกัไกล่เกล่ียสันติวิธี  นกัสงัคมสงเคราะห์ นิติกร ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ี เป็นการแกไ้ขปัญหาอยา่ง
ตรงจุด และบุคคลท่ีจะมาอยูใ่นตาํแหน่งน้ีไดน้ั้น ตอ้งมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาท่ีตนเองจบ  

นอกจากน้ีการกาํหนดบทบาทสตรีในการเป็นตวัแทน ท่ีไม่ขดักับหลกัศาสนา และเป็นท่ีสังคม
ยอมรับของสังคมนั้น ส่ิงสาํคญัคือการวางตวั ปฏิบติัท่ีถูกหลกัการศาสนา กล่าวคือ เราในฐานะท่ีเป็นแม่ของ
ลูก เป็นภรรยาของสามี และเป็นลูกของแม่นั้น เม่ือเรามีความรู้ทางศาสนาในดา้นต่างๆ เช่น การวางตวัใน
สังคม การแต่งตวัท่ีมิดชิด อิสลามสอนให้เราหลายอยา่งท่ีเป็นแก่นแทข้องการสร้างสันติสุขท่ีแทจ้ริง จิตใจท่ี
ดีงาม บริสุทธ์ิ ส่งเสริมความดีของผูอ่ื้น มีความยติุธรรม ไม่วา่กบัลูกชายหรือลูกสาว ลูกท่ีมีสติปัญญาท่ีดี และ
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ไม่ดี เราควรสร้างความยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนในทุกๆ การกระท า และทุกๆ อิริยบท กลยทุธ์ท่ีปรับใชส้ าหรับสตรี
มุสลิมคือ การให้องค์ความรู้ และการฝึกปฏิบติัการมีวินัยมีต้นแบบท่ีดี ครอบครัวไหนท่ีมีคุณภาพและ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตให้เขาไดเ้รียนรู้ ส านกังานคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธ์ิและสอดส่องสตรีท่ีถูก
กระท า เช่น สตรีท่ีมีสามีติดยา สร้างเครือข่ายสตรีมุสลิม ตอ้งมีขอ้มูลของสตรีในพื้นท่ี เพื่อประสานงานและ
สะทอ้นปัญหาในชุมชน มีการพฒันาฝีมือและทกัษะเพื่อยกระดบัสตรีมุสลิมในเร่ืองอาชีพ หรือช่วยส่งเสริม
ใหมี้งานท่ีดีข้ึนเพื่อเพิ่มรายไดใ้หม้ากข้ึน มีการเพิ่มโอกาสส าหรับสตรีท่ีมีความพร้อม หรือตอ้งการโอกาสใน
การพฒันาสังคม การเป็นผูน้ าช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

4.2.2 กลยุทธ์การพฒันาสตรีมุสลมิให้มีบทบาทต่อการพฒันาสังคมในพืน้ทีจั่งหวดัชายแดนภาคใต้ 
กลยุทธ์การพฒันาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพฒันาสังคมพบวา่ กลยุทธ์ส าคญัท่ีไดผ้า่นการฟัต

วา (วินิจฉัย)ในสมยัยุคของซอฮาบียะห์ สมยัท่านนบีมุฮมัมดั ซ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซัลลมัและปัจจุบนัยงั
สามารถปรับมาใช้ไดอี้กนัน่คือ 1) การรักษาพยาบาล 2) การเกษตรกรรมหรือการเพาะปลูก 3) งานฝีมือ 
หตัถกรรม เยบ็ปักถกัร้อย และ 4) การศึกษาหาความรู้และการน าเสนอบทความวชิาการ 

เม่ือมองยอ้นกลับในพื้นท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้พบว่า การศึกษาหาความรู้และการน าเสนอ
บทความวชิาการยงัมีนอ้ยมาก ส่ิงเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการติดอาวธุทางความรู้แก่สตรี อาจจะเสริมสร้างให้เป็น
วทิยากรกลุ่มสตรีมุสลิมดา้นการพฒันาสังคม เพื่อช่วยกนัในการคล่ีคลายปัญหาหรือสนบัสนุนให้มีการสร้าง 
จดัตั้งองคก์รกลุ่มสตรีข้ึน เพื่อจะไดบู้รณาการการท างานร่วมกนั โดยมีการก าหนดหลกัสูตรทอ้งถ่ินผา่นการ
มีส่วนร่วมของทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง หากพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะมีวิทยากรท่ีเป็นสตรีท่ีคอยไป
บรรยายให้ความรู้กบับรรดาสตรีดว้ยกนัเอง ซ่ึงมองวา่เป็นการง่ายและสะดวกใจในการพูดคุยซกัถามปัญหา
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสตรี โดยเฉพาะในเร่ือง (การตรับียะฮฺ) วธีิการเล้ียงดูลูก การภคัดีต่อสามี การปรนนิบติัต่างๆ 
ในครอบครัว ลว้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีบรรดาสตรีควรศึกษาและใหก้ารตระหนกัเป็นอยา่งยิง่ 

นอกจากน้ีการพฒันาองค์กรสตรี ควรมีการพฒันาตนเองอยู่ตลอดให้เขม้แข็งข้ึน ให้มีการเรียนรู้
ระหวา่งกนั ปัจจุบนัสตรีมีการรวมกลุ่มกนัจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงสตรีไม่ไดอ้ยูต่วัคนเดียว พลงั
ของสตรีในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความสามคัคีร่วมกนักบัคนต่างศาสนิก โดยแสดงการมีเครือข่าย
ต่างๆ เร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเห็นไดช้ดั หากมองในเร่ืองกลยุทธ์ของเครือข่ายการพฒันาจ าเป็นตอ้งให้คน
ในจดัการบริบทของตนเอง ส่วนคนในท่ีอยู่ขา้งนอกก็ควรท่ีจะมีโอกาสในการพฒันาพื้นท่ีของตนส่วนคน
นอกท่ีอยู่ในพื้นท่ี และคนนอกท่ีอยู่ขา้งนอกพื้นท่ี ก็ควรให้การสนับสนุน ทั้งในดา้นการก าหนดนโยบาย
ระดับชาติ เช่น การก าหนดหลักสูตรของบทบาทสตรีด้านศาสนาและบทบาทสตรีท่ีควรจะเป็น หรือท่ี
เหมาะสมในระบบการศึกษา 

กลยุทธ์การพฒันาระดับปัจเจก ครอบครัว องค์กร และเครือข่าย 

กลยุทธ์การพฒันาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพฒันาสังคมตอ้งมีการเปิดช่องว่าง หรือเปิดพื้นท่ี
ให้แก่สตรีมุสลิมท่ีพร้อมช่วยเหลือสังคม โดยมองวา่ควรมีการแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือระดบัปัจเจก ระดบั
ครอบครัว ระดบัองคก์ร และระดบัเครือข่าย 



89

รายงานวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิม
ต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

91 
 

ระดับปัจเจก 
กลยทุธ์ส าคญัในระดบัปัจเจกคือ การวางตวัปฏิบติัใหเ้หมาะสม ในแต่ละสถานท่ีต่างๆ ตาม 

แนวทางท่ีถูกตอ้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพเรียบร้อย และตอ้งมีความเป็นผูรั้กษาช่ือเสียงของสตรี
มุสลิมใหอ้ยูใ่นแนวทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนา พร้อมทั้งการท าหนา้ท่ีของแกนน าเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ือง
ของการวางตวั มารยาท การแต่งกาย  

ระดับครอบครัว 
โดยสร้างครอบครัวใหเ้ขม้แขง็ดว้ยการอบรมเล้ียงดูลูก เนน้เร่ืองของการละหมาด อ่าน 

อลักุรอ่านก่อนเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากเป็นพื้นฐานในการสร้างครอบครัวท่ีดีตามแนวทางศาสนา 
ระดับองค์กร 
นอกจากการมีกลยุทธ์ในระดบัปัจเจกแลว้ สตรีมุสลิมตอ้งยกระดบัตนเอง เพื่อพฒันาสังคม

โดยรอบอีกดว้ย เช่น บทบาทการเป็นผูช่้วยฝ่ายปกครองในพื้นท่ีของตน คือสามารถดูแลในเร่ืองของเยาวชน
ท่ีติดยาเสพติด และไปช่วยเหลือในเร่ืองของการบ าบดัใหก้บักลุ่มเยาวชน หรืออาจจะเป็นท่ีปรึกษาของคนใน
ชุมชนในเร่ืองต่างๆ เช่น การศึกษา อาชีพ ครอบครัวท่ีถูกผลกระทบความรุนแรง 

ระดับเครือข่าย 
กลยุทธ์ส าคญัอีกระดับหน่ึงคือ การสร้างเครือข่ายต่อการพฒันาสังคมจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้โดยจะตอ้งยกระดบัการท างานให้มีเครือข่ายจากภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่ิงท่ีตอ้ง
เร่งด่วนในการพฒันาคือ ความสามารถในการเป็นผูป้ระสานงานท่ีดี แลว้สร้างแกนน ากลุ่มสตรีมุสลิม เพื่อให้
ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตามแบบอยา่งท่านศาสดา เพื่อเป็นตวัแทนผูป้ระสานงานขอ้มูลต่างๆ จากข่าวสาร
ทั้ งทางราชการและหน่วยงานต่างๆ ให้ได้รับข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และให้ถึงข้อมูล
ผูด้้อยโอกาสในชุมชนส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเปิดพื้นท่ี เปิดโอกาสให้สตรีเขา้มาพฒันามากข้ึนด้วยศกัยภาพและ
ความสามารถของสตรี เพื่อพิสูจน์ใหส้ังคมเห็นเป็นท่ีประจกัษ ์และไดรั้บการยอมรับมากข้ึน 
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บทที ่5  

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

!

การวิจยัเร่ือง “กลยทุธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสงัคมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต”้ คณะผูว้ิจยัไดท้าํการสรุปและอภิปรายผลตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

5.� สรุปผลการวจิยั 

 5.�.�. สรุปผลในประเดน็สถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมในพืน้ท่ีจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ 

¾ สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณ 

 สถานภาพบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรี พบว่า ส่วนใหญ่แลว้สตรีมุสลิมไม่
เป็นสมาชิกกิจกรรมทางสงัคม คิดเป็นร้อยละ 8�.6 และเป็นสมาชิก คิดเป็นร้อยละ �8.4 

ปัจจุบันสตรีมุสลิมในพื้นท่ีมีปัญหา อุปสรรค ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม พบว่า มีปัญหา คิด
เป็นร้อยละ 5�.� ไม่มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ �7.5 และไม่ทราบ/ไม่มีขอ้มูล คิดเป็นร้อยละ �0.3 

ปัญหาท่ีควรให้ความสําคัญหรือควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากท่ีสุดพบว่า (�) ปัญหาดา้น
การศึกษา/โอกาสทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ �4.�8 (�) ปัญหาการไม่มีอาชีพ/รายได้ไม่เพียงพอ/การ
เคล่ือนยา้ยไปทาํงานนอกพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ ��.53 (3) ปัญหาการแต่งงานเร็ว มีลูกเร็ว/การเล้ียงดูบุตร/การ
อบรมสั่งสอน/ไม่เช่ือฟัง คิดเป็นร้อยละ �9.58 (4) ปัญหาการอยู่ร่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรม คิดเป็นร้อย
ละ �7.43 และ (5) ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว/เด็ก/สตรี/ปัญหาการหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ �7.�8 

ตามลาํดบั  

บทบาทกลุ่มสตรีมุสลิมในพื้นท่ีในการแก้ไขและป้องกันปัญหาท่ีมี พบว่ามบทบาท (�) รณรงคใ์ห้
ครอบครัวให้ความสําคญักับการเล้ียงดูบุตร ให้ความรักความอบอุ่น คิดเป็นร้อยละ �7.8� (�) ส่งเสริม
บทบาททางสังคม และบทบาทการเป็นผูน้าํในกลุ่มสตรีมุสลิม คิดเป็นร้อยละ �8.60 (3) สตรีควรมีงานทาํ หา
เล้ียงครอบครัวได ้คิดเป็นร้อยละ �8.�5 (4) ควรมีการศึกษา (อยา่งนอ้ย ม.6 เพื่อจะไดห้างานทาํมากข้ึน และ
อบรมสั่งสอนบุตรไดดี้) คิดเป็นร้อยละ �7.89 และ (5) สตรีควรทาํหนา้ท่ีในการดูแลครอบครัว ทาํหนา้ท่ีของ
ภรรยาและแม่ของลูกใหดี้ก่อน คิดเป็นร้อยละ �7.54 ตามลาํดบั 

 บทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคม พบว่าร้อยละ 87 สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในการดาํเนิน
กิจกรรมทางสังคม ในขณะท่ี ร้อยละ �3 มีความคิดเห็นวา่ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมในสงัคม  

สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เพื่อเป้าหมายเสริมสร้างการพัฒนาสังคม พบว่า 
เป็นประเด็น (�) พฒันาการศึกษา/ภาษา/โอกาสทางการศึกษาสายสามญั คิดเป็นร้อยละ  �4.�3 (�) อตัลกัษณ์
พื้นถ่ิน/ศาสนา/ศิลปะ/วฒันธรรม/วิถีชุมชน คิดเป็นร้อยละ ��.�6 (3) สังคมแห่งความยุติธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบติั/แบ่งชนชาติ คิดเป็นร้อยละ �9.35 (4) เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/เปิดโอกาสให้สตรีพฒันาสตรีให้เป็น
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ผูน้าํ/แบบอยา่ง คิดเป็นร้อยละ �7.39 และ (5) ความเอ้ืออาทร/ช่วยเหลือเก้ือกลู/พึ่งพาอาศยักนั/มุ่งสู่สงัคมท่ีอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติสุข คิดเป็นร้อยละ �6.87 ตามลาํดบั 

กิจกรรมท่ีสตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วม พบว่า (�) ดา้นสังคม คิดเป็นร้อยละ 30.�0 (�) ดา้นการเมือง
การปกครอง คิดเป็นร้อยละ �5.70 (3) ดา้นเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ �3.50 และ (4) ดา้นความมัน่คงในชีวิต 

คิดเป็นร้อยละ �0.60 ตามลาํดบั 

สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรี การพัฒนาสังคมหรือการมีส่วนร่วมทางสังคม พบว่า 
(�) การเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย คิดเป็นร้อยละ ��.94 (�) การ
พฒันาศกัยภาพสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขา้ร่วมทางการเมือง การบริหารและการตดัสินใจในชีวิต  คิดเป็น
ร้อยละ ��.50  (3) การพฒันาศกัยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี คิดเป็นร้อยละ �9.36 

(4) การพฒันาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิต คิดเป็นร้อยละ �8.�� และ (5) การ
เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพกลไกและองคก์รสตรีทุกระดบั คิดเป็นร้อยละ �8.08 ตามลาํดบั   

การเสริมสร้างทัศนคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมุสลิม พบว่า (�) พฒันา
องคค์วามรู้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการผลิตส่ือต่างๆ และการกาํหนดมาตรฐานในการเผยแพร่ ส่ือสารสาธารณะต่อ
บทบาทท่ีเหมาะสมทั้งของบุรุษและสตรีมุสลิม คิดเป็นร้อยละ �7.36 (�) ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย มาตรการการคุม้ครองสิทธิความเป็นมนุษย ์คิดเป็นร้อยละ �4.88 (3) สาํรวจทศันคติ
ของคนในสังคมต่อบทบาทท่ีเหมาะสมของบุรุษและสตรีมุสลิม ศึกษาวิจยั สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการ
ปลูกฝังทศันคติท่ีดี พฒันาแนวทางการรณรงค ์เพ่ือปรับกระบวนทศัน์และทศันคติ คิดเป็นร้อยละ �4.44 และ 

(4) ส่งเสริมและจดัใหก้ารศึกษาเพื่อปลูกฝังทศันคติท่ีดีต่อสตรีมุสลิม แก่เด็ก เยาวชน ผูห้ญิงและผูช้ายมุสลิม
ทุกระดบัและทุกกลุ่มอาย ุทั้งสายสามญัและโรงเรียนสอนศาสนา การใหข้อ้มูล และการส่ือสารสาธารณะ คิด
เป็นร้อยละ �3.3� ตามลาํดบั 

การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคม 

พบว่า (�) การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิมผา่นระบบการพฒันาทกัษะ และระบบการศึกษาท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ คิดเป็นร้อยละ �6.�8 (�) พฒันากลไกและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือเอ้ือ
ให้สตรีมุสลิมมีโอกาสเขา้ร่วม และรับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ �5.�� (3) ส่งเสริมให้สตรีมุสลิมไดเ้ขา้ถึงและพฒันาความรู้
ดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ เพ่ือใหรู้้เท่าทนัและสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาศกัยภาพ คิดเป็นร้อยละ �4.88 

และ (4) สนบัสนุนและจดัการศึกษาวิจยัและสร้างองคค์วามรู้ เพื่อพฒันาดา้นการเพ่ิมโอกาสและศกัยภาพของ
สตรีมุสลิมทางเศรษฐกิจและสงัคม และการนาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ คิดเป็นร้อยละ �3.7� ตามลาํดบั  

การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต พบว่า (�) รณรงค ์พฒันากลไก
ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อคุม้ครอง บงัคบัใช้อนัจะนําไปสู่การลด
ความรุนแรงต่อสตรีมุสลิม ทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน และสังคม คิดเป็นร้อยละ �5.7� (�) เสริมสร้าง
ความรู้และปรับทศันคติดา้นสุขภาวะผ่านสถาบนัครอบครัว ระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอธัยาศยั คิดเป็นร้อยละ �5.36 (3) ส่งเสริมและจดัการ
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ศึกษาวิจยั สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัสุขภาพของสตรีมุสลิม การลดความรุนแรง การพิทกัษสิ์ทธิของเด็กหญิง
และสตรีมุสลิมท่ีถูกคุกคามทุกรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ �4.8 และ (4) ให้ความรู้แก่คนมุสลิม เด็กหญิง สตรี
และบุรุษ รวมถึงผูน้าํชุมชนเก่ียวกบัประเด็นดา้นสุขภาพ ความเขา้ใจเร่ืองเพศศึกษา รวมถึงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรคท่ีไม่ติดต่อและโรคท่ีติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคอ่ืนๆ จากการมีเพศสัมพนัธ์ และการทอ้งก่อน
วยัอนัควร เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ �4.�� ตามลาํดบั 

การพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการ
ตัดสินใจในระดับต่าง  ๆพบว่า (�) แสวงหาแนวร่วมทั้งจากภาคการเมือง การบริหาร และส่ือมวลชนในการ
สนบัสนุนสตรีมุสลิมท่ีมีศกัยภาพให้เขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมือง คิดเป็นร้อยละ ��.�5 (�) แกไ้ขกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ียงัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา การเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมือง และการบริหารของสตรีมุสลิม คิด
เป็นร้อยละ �0.54 (3) สร้างความตระหนักแก่สังคมมุสลิมในการให้โอกาส และเลือกสตรีมุสลิมท่ีมี
ความสามารถเขา้เป็นผูน้าํทางการเมือง การบริหาร และการตดัสินใจในระดบัต่างๆ คิดเป็นร้อยละ �9.68 (4) 

ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม อุดมการณ์ ดา้นจิตอาสา และจิตสาธารณะแก่สตรีมุสลิมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
เตรียมพร้อมสําหรับการเขา้สู่การเป็นผูน้ํา คิดเป็นร้อยละ �9.65 และ (5) เสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตย สร้างความพร้อมแก่สตรีมุสลิมในการแข่งขนัเพื่อดาํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง การบริหาร พฒันา และเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง คิดเป็นร้อยละ �8.98 ตามลาํดบั 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีมุสลิมทุกระดับท่ีมีผลต่อการส่งเสริม
บทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคม พบว่า (�) จดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ขององคก์รและกลไกสตรีมุสลิมระดบัต่างๆ ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันากลไกท่ีมีความเขม้แขง็ในอนาคต  คิด
เป็นร้อยละ �0.86 (�) ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถขององคก์ร และกลไกสตรีมุสลิมระดบัต่างๆ คิดเป็น
ร้อยละ  �0.45 (3) พัฒนาบุคคลกรท่ีปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนการพัฒนาสตรีมุสลิมให้มีความรู้
ความสามารถในการดาํเนินงาน คิดเป็นร้อยละ �0.�� (4) ศึกษาวิจยั สร้างองคค์วามรู้ บทบาทขององคก์รและ
กลไกสตรีมุสลิม เพื่อนาํไปสู่การพฒันาส่งเสริมสตรีมุสลิม คิดเป็นร้อยละ �9.5� และ (5) วางแนวทางการ
พฒันาเครือข่ายขององคก์ร และกลไกการพฒันาสตรีมุสลิมให้สามารถทาํงานร่วมกบัองคก์รอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ �8.94 ตามลาํดบั 

¾ สรุปผลการวจิยัเชิงคุณภาพ 

�. สภาพปัญหาท่ัวไปของสตรีมุสลิม 

พบว่า สตรีมุสลิมประสบปัญหาในเร่ือง “การดูแลเอาใจใส่ในการทาํหนา้ท่ีของผูช้ายค่อนขา้งมาก” 

กล่าวคือ งานท่ีผูช้ายสมควรทาํ วนัน้ีผูช้ายปล่อย หรือมีเจตนาปล่อยใหผู้ห้ญิงทาํ ในบางคร้ังผูห้ญิงกไ็ม่ไดเ้ตม็
ใจท่ีจะทาํ แต่เน่ืองดว้ยผูช้ายไม่ทาํในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ เช่นการหารายไดเ้ขา้มาในครอบครัว หรือการ
กรีดยางซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูช้าย แต่ว่าวนัน้ีผูห้ญิงกลบัทาํหน้าท่ีนั้นแทน ซ่ึงพอเสร็จจากการกรีดยาง ตอ้ง
กลบัมาหุงขา้วให้สามี งานทั้งหมดในบา้น และนอกบา้นผูห้ญิงตอ้งรับผิดชอบ ภายใตภ้าระท่ีหนกักว่าผูช้าย 

จึงเรียกเป็นว่า “ความหยอ่นยาน” สงัคมปล่อยใหผู้ห้ญิงทาํงานหนกัเกินตวั จนกระทัง่หนา้ท่ีท่ีศาสนากาํหนด
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ในการท่ีจะตอ้งดูแลครอบครัว ดูแลลูกใหเ้ติบโตอยา่งมีจิตสาํนึกของความเป็นคนดี กลบัมีผลกระทบไปดว้ย 

เน่ืองจากพ่อบา้นไม่ไดท้าํหนา้ท่ีการตรับียะฮฺลูกๆ (การอบรมส่ังสอนลูกๆ อยา่งต่อเน่ือง ) แม่บา้นตอ้งทาํงาน
หนัก หารายไดม้าเล้ียงครอบครัว ไม่มีใครทาํหน้าท่ีการตรับียะฮฺ อบรมนิสัย มารยาทให้กบัลูกๆ ท่ีกาํลงัจะ
เติบโต กลายเป็นภาระของโรงเรียน เด็กท่ีไปโรงเรียนตั้ งแต่เช้าจนถึงตอนเย็น โดยปล่อยให้โรงเรียน
รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวคงลาํบากท่ีจะให้เด็กมีมารยาทดี ในขณะท่ีครูผูส้อน ท่ีจะตอ้งพบเจอกับความ
หลากหลายของนักเรียนมีพฤติกรรมในแบบต่างๆ  เช่น ต่อหน้าครูมีพฤติกรรมอีกแบบ พอลบัหลงัครูก็มี
พฤติกรรมอีกอย่าง และเม่ือกลบับา้นพบว่า พ่อแม่ไม่คอยดูแลเอาใจใส่ว่าลูกของตวัเองมีความประพฤติ
อยา่งไรบา้ง ปฏิบติัตวัอยา่งไร ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัญหาความทรุดโทรมของสังคมตั้งแต่ครอบครัว บางทีก็ปิดกั้น
มากเกินไป ทรุดโทรมในแง่ของการหย่อนยานและปล่อยให้ผูห้ญิงตอ้งทาํงานหนัก ทั้งๆ ท่ีเขาไม่ตอ้งมี
หนา้ท่ีทาํงานนั้น มนัเป็นหนา้ท่ีของผูช้าย และส่ิงท่ีเราตอ้งการคือ ความเป็นทางสายกลาง ไม่ทรุดโทรมและก็
ไม่หยอ่นยาน ไม่ตึงและไม่หยอ่นจนเกินไป 

�. บทบาทสตรีท่ีควรจะเป็นต่อการพฒันาสังคม  

บทบาทชายและหญิง ตอ้งยอมรับว่า อลัลอฮฺ (ซ.บ) ทรงสร้างมนุษยม์า โดยกาํหนดภารกิจรวมกนั 

กาํหนดชายและหญิงใหมี้ความแตกต่าง ความต่างท่ีจะตอ้งเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนั ไม่ใช่การทาํสงครามเพ่ือจะ
แยง่ชิง สิทธิของสตรีตอ้งเท่าเทียม กลายเป็นการทาํสงครามระหว่างเพศ การท่ีเราเรียกร้องสิทธิสตรี ในโลก
ตะวนัตกหรือท่ีไหนก็ตาม บางทีแรงกระตุน้ทาํใหเ้รียกร้องส่ิงน้ี ทาํใหเ้กิดการกระตุน้เกิดจากผูห้ญิงถูกปิดกั้น
มากเกินไป ในประวติัศาสตร์ของตะวนัตก คลา้ยๆ กบัยคุญะฮีลียะห์ (ยคุมืด) ในโลกอาหรับสมยัก่อนปิดกั้น
สิทธิเสรีภาพของผูห้ญิงทุกอย่าง เม่ือถูกปิดกั้นมาก การต่อสู้เพ่ือคืนสิทธิ ก็เป็นแรงผลกัดันแบบรุนแรง
เช่นกนั จะเห็นไดว้า่ ผูช้ายจะทาํอะไร กต็อ้งทาํอนันั้นใหไ้ด ้ดว้ยเหตุน้ี สาํหรับมุสลิมแลว้ ตอ้งไม่เป็นไปตาม
กระแสนั้น และตอ้งแสวงหาส่ิงท่ีเป็นทางสายกลาง ไม่ใช่เอาผูห้ญิงมาทาํงานหนกัจนกระทัง่ไม่มีเวลาท่ีจะทาํ
หนา้ท่ีของคนท่ีจะดูแลบา้น ดูแลเด็ก และดูแลครอบครัว อบรมนิสัย มารยาทท่ีดีงามให้กบัลูกๆ ซ่ึงเป็นเร่ือง
ใหญ่ การมีมารยาท การเติบโตเป็นคนดี เป็นเด็กซอและห์ (ดี) หากคนเราเติบโตข้ึนมาท่ามกลางความหยาบ
ชา้ กจ็ะติดตวัเรา นิยมในวตัถุจนกระทัง่กลายเป็นคนไม่ดี ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ทั้งน้ีจะทาํอยา่งไรให้
เดก็ ๆ เติบโตมาอยา่งมีศกัด์ิศรี มีความเป็นคนสมบูรณ์แบบ ส่ิงน้ีคือภารกิจท่ีจะตอ้งเติมเตม็ระหว่างความเป็น
พอ่แม่ หากทั้งพอ่และแม่ตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น ใครจะรับผดิชอบภาระหนา้ท่ีภายในบา้น เร่ืองการตรับี
ยะฮฺ ลูกๆ ซ่ึงจริงๆ แลว้ งานหลกัของผูห้ญิง คือ การดูแลลูก  ท่านหญิงอาอีชะฮเ์คยบอกว่า “เขม็ถกัของสตรี 

มีศกัด์ิศรีเทียบเท่ากบัดาบของบุรุษ” การสร้างอาณาจกัรท่ีพร้อมดว้ยบรรยากาศท่ีดี และการสร้างลูกๆ ของเรา
ให้เป็นคนท่ีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาท ขณะเดียวกนัตอ้งรู้จกัอดทน ฝึกเด็กมีความอดทนอดกั้น มี
ความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย อาศยัศิลปะชั้นสูงในการสร้างคนให้เป็นคนแบบน้ีได ้แน่นอนผูห้ญิงตอ้งมีความรู้ 

และความรู้น้ีเองท่ีจะกลายเป็นศกัด์ิศรีของผูห้ญิง ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแน่นอน ถา้ขาดความรู้ก็
เหมือนการขาดศกัด์ิศรี 
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3. บทบาทการเป็นตัวแทนในการพฒันาสังคม 

การท่ีแกนนาํสตรีออกมาทาํงานเพ่ือสงัคมตอ้งเขา้ใจวา่ สตรีคือผูท่ี้ดูแลผูน้าํ (ผูช้าย) ผูน้าํท่ีอยูใ่นออ้ม
กอดของภรรยา ภรรยาเขม้แขง็ สตรีเขม้แขง็ ก็จะนาํไปสู่ผูน้าํเขม้แขง็ และเม่ือผูน้าํเขม้แขง็ สังคมก็เขม้แขง็ 

เช่นเดียวกนั ในทางตรงกนัขา้มหากผูห้ญิงอ่อนแอ การดูแลครอบครัวก็อ่อนแอ ส่งผลให้ผูน้าํอ่อนแอ และ
เม่ือผูน้าํอ่อนแอ สังคมก็อ่อนแอไปดว้ย ฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ียอ่มเป็นผลต่อกนั หากคาํถามท่ีว่าเหตุใดสตรีจึงตอ้ง
ออกมาทาํงานนอกบา้น เพราะการเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนันั้นเป็นส่ิงท่ีสวยงาม ไม่วา่จะในฐานะบทบาทหนา้ท่ี
ท่ีตอ้งดูแลลูก สามี ครอบครัว การหาปัจจยัยงัชีพ การช่วยเหลือสังคม เหล่าน้ีคือกรอบของอิสลามในการ
ดาํเนินปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั และเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย ์ 

ความเป็นธรรมชาติของสตรีท่ีนุ่มนวล อ่อนโยน ละเอียดอ่อน ช่วยสร้างสีสัน จึงทาํให้สตรีมี
ความสามารถพิเศษท่ีจะสร้างบทบาทในฐานะผูล้ดความขดัแยง้ในหน่วยงานได ้หรือองคก์รต่างๆ ได ้ฉะนั้น
การเป็นตวัแทนในการพฒันาสังคม โดยการเสริมบทบาทของสตรีให้เด่นชดัข้ึนในหน่วยงานท่ีตอ้งการลด
ความขดัแยง้ เช่น นกัไกล่เกล่ียสันติวิธี  นกัสงัคมสงเคราะห์ นิติกร ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ี เป็นการแกไ้ขปัญหาอยา่ง
ตรงจุด และบุคคลท่ีจะมาอยูใ่นตาํแหน่งน้ีไดน้ั้น ตอ้งมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาท่ีตนเองจบ  

นอกจากน้ีการกาํหนดบทบาทสตรีในการเป็นตวัแทน ท่ีไม่ขดักบัหลกัศาสนา และเป็นท่ียอมรับของ
สังคมนั้น ส่ิงสําคญัคือการวางตวั ปฏิบติัท่ีถูกหลกัการศาสนา กล่าวคือ เราในฐานะท่ีเป็นแม่ของลูก เป็น
ภรรยาของสามี และเป็นลูกของแม่นั้น เม่ือเรามีความรู้ทางศาสนาในดา้นต่างๆ เช่น การวางตวัในสังคม การ
แต่งตวัท่ีมิดชิด อิสลามสอนให้เราหลายอย่างท่ีเป็นแก่นแทข้องการสร้างสันติสุขท่ีแทจ้ริง จิตใจท่ีดีงาม 

บริสุทธ์ิ ส่งเสริมความดีของผูอ่ื้น มีความยติุธรรม ไม่ว่ากบัลูกชายหรือลูกสาว ลูกท่ีมีสติปัญญาท่ีดี และไม่ดี 

เราควรสร้างความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในทุกๆ การกระทาํ และทุกๆ อิริยบท กลยุทธ์ท่ีปรับใชส้ําหรับสตรี
มุสลิมคือ การให้องค์ความรู้ และการฝึกปฏิบัติการมีวินัยมีตน้แบบท่ีดี ครอบครัวไหนท่ีมีคุณภาพและ
ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวิตให้เขาไดเ้รียนรู้ สาํนกังานคุม้ครองพิทกัษสิ์ทธ์ิและสอดส่องสตรีท่ีถูก
กระทาํ เช่น สตรีท่ีมีสามีติดยา สร้างเครือข่ายสตรีมุสลิม ตอ้งมีขอ้มูลของสตรีในพื้นท่ี เพื่อประสานงานและ
สะทอ้นปัญหาในชุมชน มีการพฒันาฝีมือและทกัษะ เพ่ือยกระดบัสตรีมุสลิมในเร่ืองอาชีพ หรือช่วยส่งเสริม
ให้มีงานท่ีดีข้ึน เพ่ือเพิ่มรายไดใ้ห้มากข้ึน มีการเพ่ิมโอกาสสาํหรับสตรีท่ีมีความพร้อม หรือตอ้งการโอกาส
ในการพฒันาสงัคม การเป็นผูน้าํช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 

  5.�.�. สรุปผลในประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมในพื้นท่ี
จังหวดัชายแดนภาคใต้ 

¾ สรุปผลเชิงปริมาณ  

การกําหนดกลยุทธ์การส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคม พบวา่ (�) การสร้างการ 

ยอมรับทางสังคมของสตรีมุสลิมฯ  คิดเป็นร้อยละ ��.98 (�) การเสริมสร้างเครือข่ายการทาํงานของสตรี
มุสลิม คิดเป็นร้อยละ �0.80 (3) การพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิม คิดเป็นร้อยละ �9.87 (4) การมีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมทางสงัคมของสตรีมุสลิม คิดเป็นร้อยละ �9.33 และ (5) การส่งเสริม/พฒันาระบบการดาํเนินงาน คิด
เป็นร้อยละ �8.0� ตามลาํดบั 

การสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรีมุสลิมท่ีควรมุ่งพัฒนา พบว่า (�) บทบาทเก้ือหนุนส่งเสริม
การดาํเนินกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิม คิดเป็นร้อยละ �6.38 (�) กาํหนดคาํจาํกดัความและการตีความ 

บทบาทสตรีมุสลิมท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินกิจกรรมทางสงัคม ท่ีไดรั้บการยอมรับจากทุกภาคส่วนในบริบท
ของสังคมมุสลิม คิดเป็นร้อยละ �5.6� (3) มุ่งสร้างความเขา้ใจ และการสนบัสนุนจากบุคคล/หน่วยงาน ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย คิดเป็นร้อยละ �4.66 และ (4) การสร้างความเขา้ใจและการยอมรับเร่ืองความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายท่ีเหมาะสมในสงัคมมุสลิม คิดเป็นร้อยละ �3.34 ตามลาํดบั 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิมท่ีควรมุ่ งพัฒนา พบว่า (�) การจัดทาํแนว
ทางการส่งเสริมบทบาทของสตรีมุสลิมท่ีเหมาะสมให้สตรีมุสลิมไดใ้ชศ้กัยภาพของตน เพ่ือเกิดคุณค่าต่อ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงกวา้ง คิดเป็นร้อยละ �5.68 (�) การเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนเพื่อ
แกไ้ขปัญหา การไกล่เกล่ีย การร่วมพฒันาศกัยภาพของสตรีมุสลิมท่ีจะหนุนเสริมทกัษะ เพ่ือให้ผูห้ญิงมี
บทบาทในการทาํงาน อีกทั้งเป็นการสร้างพ้ืนท่ีในการทาํงานภาคประชาสังคม คิดเป็นร้อยละ �5.04 (3) การ
ส่งเสริมให้สตรีมุสลิมมีโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม และมีบทบาทในการพฒันา
ชุมชน สังคม และประเทศ คิดเป็นร้อยละ �4.84 และ (4) การสร้างผูน้ําท่ีมีอุดมการณ์ในการทาํงาน เพ่ือ
ส่วนรวม เสียสละ มีความสุขกบัการให้และอุทิศตน เพื่อการทาํงานช่วยเหลือสังคมอยา่งแทจ้ริง คิดเป็นร้อย
ละ �4.44 ตามลาํดบั 

การพฒันาศักยภาพสตรีมุสลิมท่ีควรมุ่งพฒันา พบวา่ (�) การพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิมเพื่อการเป็น
ผูน้ําการพัฒนาในระดับชุมชน คิดเป็นร้อยละ �8.�4 (�) มีกระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
ปฏิบติังาน/ติดตามผลงาน/ ประเมินผลการดาํเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ  �4.68 (3) การจดัทาํรายงานผลการ
ปฏิบติังาน เพ่ือรวบรวมความรู้ท่ีได้จากการทาํงาน และการจดัแสดงผลงานความสําเร็จของการดาํเนิน
โครงการ คิดเป็นร้อยละ �3.7� และ (4) พฒันาหลกัสูตรการพฒันาตนเอง การจดักระบวนการเรียนรู้ การ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการนาํความรู้ไปใชจ้ริงในชุมชน ผา่นการทาํโครงการพฒันาชุมชนและสังคม คิด
เป็นร้อยละ �3.36 ตามลาํดบั 

การเสริมสร้างเครือข่ายการทํางานของสตรีมุสลิมทีค่วรมุ่งพฒันา พบวา่ (�) เช่ือมโยงความสัมพนัธ์
อนัดีกบัชมรม/องคก์รสตรีมุสลิมอ่ืนๆ ในการเป็นพนัธมิตรดาํเนินกิจกรรมทางสังคม คิดเป็นร้อยละ �0.54 

(�) การจดัทาํทาํเนียบเครือข่ายชมรม/องคก์รสตรีมุสลิม เพ่ือง่ายในการติดต่อประสานงาน คิดเป็นร้อยละ 

�0.35 (3) จดัตั้งเป็นชมรม/องคก์รสตรีมุสลิมเช่ือมโยงในลกัษณะเครือข่ายหรือสมาคม เพื่อยกระดบัสถานะ
ข้ึนทะเบียนเป็นองคก์ร/ใหเ้ป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ �0.�0 (4) การรวมกลุ่มของสมาชิกสตรี
มุสลิมให้มีความเขม้แข็งและขยายเครือข่ายสมาชิกไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ �0.03 และ (5) พฒันา
ศกัยภาพการประสานงานกลุ่ม/องคก์รอ่ืนๆ ในการดาํเนินกิจกรรมทางสังคม คิดเป็นร้อยละ �8.98 ตามลาํดบั 

การส่งเสริม /พัฒนาระบบการดําเนินงานท่ีควรมุ่ งพัฒนา พบว่า (�) เข้าถึงทรัพยากร และการ
สนบัสนุนจากภาคีต่างๆ ให้มากข้ึน พร้อมทั้งยกระดบัผลการทาํงานให้มีผลกระทบในวงกวา้งยิง่ข้ึน คิดเป็น
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ร้อยละ �8.83 (�) การส่งเสริมและพฒันาให้องคก์รไดรั้บการยอมรับ ในฐานะผูน้าํในการส่งเสริมศกัยภาพ
สตรีมุสลิม  คิดเป็นร้อยละ �9.07 (3) การจดัทาํแผนงาน แผนปฏิบติัการ ยทุธศาสตร์ หรือแผนพฒันาองคก์ร 

คิดเป็นร้อยละ �7.70 (4) การสร้างเสริมขีดความสามารถดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการบริหารจดัการและการ
สนับสนุนสมาชิกเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ �7.�� และ (5) การจดัตั้งอาคารสถานท่ี/สํานักงานท่ีชดัเจน เพ่ือ
รวมกลุ่ม/จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และงบประมาณท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินกิจกรรมทางสังคมของสตรี
มุสลิม คิดเป็นร้อยละ �7.�8 ตามลาํดบั 

¾ สรุปผลการวจิัยเชิงคุณภาพ 

กลยทุธ์การพฒันาสตรีมุสลิมใหมี้บทบาทต่อการพฒันาสงัคมพบวา่ กลยทุธ์สาํคญัท่ีไดผ้า่นการ 

ฟัตวา (วินิจฉยั)ในสมยัยคุของซอฮาบียะห์ สมยัท่านนบีมุฮมัมดั ซ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมัและปัจจุบนัยงั
สามารถปรับมาใช้ได้อีกนั่นคือ �) การรักษาพยาบาล �) การเกษตรกรรมหรือการเพาะปลูก 3) งานฝีมือ 

หตัถกรรม เยบ็ปักถกัร้อย และ 4) การศึกษาหาความรู้และการนาํเสนอบทความวิชาการ 

เม่ือมองยอ้นกลับในพื้นท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า การศึกษาหาความรู้และการนําเสนอ
บทความวิชาการยงัมีนอ้ยมาก ส่ิงเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งมีการติดอาวธุทางความรู้แก่สตรี อาจจะเสริมสร้างใหเ้ป็น
วิทยากรกลุ่มสตรีมุสลิมดา้นการพฒันาสังคม เพ่ือช่วยกนัในการคล่ีคลายปัญหาหรือสนบัสนุนใหมี้การสร้าง 

จดัตั้งองคก์รกลุ่มสตรีข้ึน เพื่อจะไดบู้รณาการการทาํงานร่วมกนั โดยมีการกาํหนดหลกัสูตรทอ้งถ่ินผา่นการ
มีส่วนร่วมของทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง หากพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะมีวิทยากรท่ีเป็นสตรีท่ีบรรยายให้
ความรู้กบับรรดาสตรีดว้ยกนัเอง ซ่ึงมองว่าเป็นการง่ายและสะดวกใจในการพูดคุยซักถามปัญหาต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัสตรี โดยเฉพาะในเร่ือง (การตรับียะฮฺ) วิธีการเล้ียงดูลูก การภกัดีต่อสามี การปรนนิบติัต่างๆ ใน
ครอบครัว ลว้นเป็นส่ิงสาํคญัท่ีบรรดาสตรีควรศึกษาและใหก้ารตระหนกัเป็นอยา่งยิง่ 

นอกจากน้ีการพฒันาองค์กรสตรี ควรมีการพฒันาตนเองอยู่ตลอดให้เขม้แข็งข้ึน ให้มีการเรียนรู้
ระหว่างกนั ปัจจุบนัสตรีมีการรวมกลุ่มกนัจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงสตรีไม่ไดอ้ยูต่วัคนเดียว พลงั
ของสตรีในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความสามคัคีร่วมกนักบัคนต่างศาสนิก โดยแสดงการมีเครือข่าย
ต่างๆ เร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเห็นไดช้ดั หากมองในเร่ืองกลยทุธ์ของเครือข่ายการพฒันาจาํเป็นตอ้งให้คน
ในจดัการบริบทของตนเอง ส่วนคนในท่ีอยูข่า้งนอก ก็ควรท่ีจะมีโอกาสในการพฒันาพื้นท่ีของตน ส่วนคน
นอกท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี และคนนอกท่ีอยู่ขา้งนอกพ้ืนท่ีก็ควรให้การสนับสนุน ทั้งในดา้นการกาํหนดนโยบาย
ระดับชาติ เช่น การกาํหนดหลกัสูตรของบทบาทสตรีด้านศาสนา และบทบาทสตรีท่ีควรจะเป็น หรือท่ี
เหมาะสมในระบบการศึกษา 
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ส าหรับกลยทุธ์การพฒันาสตรีมุสลิมใหมี้บทบาทต่อการพฒันาสังคมตอ้งมีการเปิดช่องวา่ง หรือเปิด
พื้นท่ีให้แก่สตรีมุสลิมท่ีพร้อมช่วยเหลือสังคม โดยมองว่าควรมีการแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือระดบัปัจเจก 
ระดบัครอบครัว ระดบัองคก์ร และระดบัเครือข่าย 

       1. ประเด็นกลยุทธ์ระดับปัจเจก  
      กลยุทธ์ส าคญัในระดบัปัจเจกคือ การวางตวัปฏิบติัให้เหมาะสมในสังคม การแต่งตวัท่ี

มิดชิด ปฏิบติัท่ีถูกหลกัการศาสนา ส่งเสริมความดีของผูอ่ื้น มีความยุติธรรม ไม่วา่กบัลูกชายหรือลูกสาว ลูก
ท่ีมีสติปัญญาท่ีดีและไม่ดี เราควรสร้างความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในทุกๆ การกระท า และทุกๆ อิริยบทในแต่
ละสถานท่ีต่างๆ ตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนสุภาพเรียบร้อย และตอ้งมีความเป็นผูรั้กษา
ช่ือเสียงของสตรีมุสลิมให้อยู่ในแนวทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนา พร้อมทั้งการท าหน้าท่ีของแกนน าเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองของการวางตวั มารยาท การแต่งกาย  

2. ประเด็นกลยุทธ์ระดับครอบครัว 
    การสร้างครอบครัวให้เขม้แข็งด้วยการอบรมเล้ียงดูลูก โดยเน้นเร่ืองของการละหมาด 

อ่านอลักุรอ่านก่อนเป็นอนัดบัแรกเน่ืองจากเป็นพื้นฐานในการสร้างครอบครัวท่ีดีตามแนวทางศาสนาและสู่
การมีครอบครัวท่ีเขม้แขง็ 

3. ประเด็นกลยุทธ์ระดับองค์กร 
      นอกจากการมีกลยุทธ์ในระดบัปัจเจกแลว้ สตรีมุสลิมตอ้งยกระดบัตนเอง เพื่อพฒันา

สังคมโดยรอบอีกดว้ย เช่น บทบาทการเป็นผูช่้วยฝ่ายปกครองในพื้นท่ีของตน คือสามารถดูแลในเร่ืองของ
เยาวชนท่ีติดยาเสพติด และไปช่วยเหลือในเร่ืองของการบ าบดัให้กบักลุ่มเยาวชน หรืออาจจะเป็นท่ีปรึกษา
ของคนในชุมชนในเร่ืองต่างๆ เช่น การศึกษา อาชีพ ครอบครัวท่ีถูกผลกระทบความรุนแรง 

4. ประเด็นกลยุทธ์ระดับเครือข่าย 
        กลยุทธ์ส าคญัอีกระดบัหน่ึงคือ การสร้างเครือข่ายต่อการพฒันาสังคมจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้โดยจะตอ้งยกระดบัการท างานให้มีเครือข่ายจากภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่ิงท่ีตอ้ง
เร่งด่วนในการพฒันาคือ ความสามารถในการเป็นผูป้ระสานงานท่ีดี แลว้สร้างแกนน ากลุ่มสตรีมุสลิม เพื่อให้
ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตามแบบอยา่งท่านศาสดา เพื่อเป็นตวัแทนผูป้ระสานงานขอ้มูลต่างๆ จากข่าวสาร
ทั้งทางราชการ และหน่วยงานต่างๆ ให้ได้รับข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และให้ถึงข้อมูล
ผูด้้อยโอกาสในชุมชน ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเปิดพื้นท่ี เปิดโอกาส ให้สตรีเขา้มาพฒันามากข้ึนด้วยศกัยภาพและ
ความสามารถของสตรี เพื่อพิสูจน์ใหส้ังคมเห็นเป็นท่ีประจกัษ ์และไดรั้บการยอมรับมากข้ึน 
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5.� อภปิรายผลการวจิยั 

5.�.� ประเดน็สถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคมในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

�. สภาพปัญหาท่ัวไปของสตรีมุสลิม 

สตรีมุสลิมในปัจจุบันประสบปัญหาในเร่ือง “การดูแลเอาใจใส่ในการทําหน้าท่ีของผู ้ชาย
ค่อนขา้งมาก” กล่าวคือ งานท่ีผูช้ายสมควรทาํ วนัน้ีผูช้ายปล่อย หรือมีเจตนาปล่อยให้ผูห้ญิงทาํ ในบางคร้ัง
ผูห้ญิงก็ไม่ไดเ้ต็มใจท่ีจะทาํ แต่เน่ืองดว้ยผูช้ายไม่ทาํในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ เช่น การหารายไดเ้ขา้มาใน
ครอบครัวหรือการกรีดยาง ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูช้าย แต่ว่าวนัน้ีผูห้ญิงกลบัทาํหนา้ท่ีนั้นแทน ซ่ึงพอเสร็จจาก
การกรีดยาง ตอ้งกลบัมาหุงขา้วใหส้ามี งานทั้งหมดในบา้นและนอกบา้นผูห้ญิงตอ้งรับผดิชอบ ภายใตภ้าระท่ี
หนกักว่าผูช้าย จึงเรียกเป็นว่า “ความหยอ่นยาน” สอดคลอ้งกบั มุฮาํหมดัซากี เจ๊ะหะ (�554) ท่ีพูดถึงแนวคิด
สตรีในอลักุรอานและอลัซุนนะฮฺนั้น อิสลามมิไดห้้ามสตรีไม่ให้ทาํงานแมว้่าจะเนน้ว่างานเบ้ืองตน้ของสตรี
คือการดูแลครอบครัวและบา้น มุสลิมหลายคนเช่ือว่าผูห้ญิงควรจะทาํงานก็ต่อเม่ืองานนั้นไม่ขดัต่อคาํสอน
ของศาสนา ในขณะท่ี ฉวีวรรณ  ประจวบเหมาะ ไดก้ล่าวถึงสาํหรับผูห้ญิงมุสลิมในสังคมมลายวู่า แมส้ถานะ
ของผูห้ญิงและผูช้ายไม่เท่ากนั แต่ผูห้ญิงมุสลิมในสังคมมลายูก็ไม่ได้ถูกจาํกดัพื้นท่ีอยู่เพียงในครัวเรือน
ภายใตบ้ทบาทของความเป็นแม่เท่านั้น แต่ยงัคงมีบทบาททางเศรษฐกิจดว้ยการทาํการคา้ในพ้ืนท่ีสาธารณะ
อีกดว้ย ผูห้ญิงเหล่าน้ีจึงเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการธาํรงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ผ่านกลไกทางสังคมท่ีมี
ลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการหลายรูปแบบ เช่น การผกูมิตร การแต่งงาน การคา้ขาย  

ปัจจุบนัสังคมปล่อยให้ผูห้ญิงทาํงานหนกัเกินตวั จนกระทัง่หนา้ท่ีท่ีศาสนากาํหนดในการท่ีจะตอ้ง
ดูแลครอบครัว ดูแลลูกให้เติบโตอย่างมีจิตสํานึกของความเป็นคนดี กลบัมีผลกระทบไปด้วย เน่ืองจาก
พ่อบา้นไม่ไดท้าํหนา้ท่ีการตรับียะฮฺลูกๆ (การอบรมสั่งสอนลูกๆ อยา่งต่อเน่ือง ) แม่บา้นตอ้งทาํงานหนกั หา
รายไดม้าเล้ียงครอบครัว ไม่มีใครทาํหน้าท่ีการตรับียะฮฺ อบรมนิสัย มารยาทให้กบัลูกๆ ท่ีกาํลงัจะเติบโต 

กลายเป็นภาระของโรงเรียน เดก็ท่ีไปโรงเรียนตั้งแต่เชา้จนถึงตอนเยน็  โดยปล่อยใหโ้รงเรียนรับผดิชอบเพียง
ฝ่ายเดียวคงลาํบากท่ีจะให้เด็กมีมารยาทดี ในขณะท่ีครูผูส้อน ท่ีจะตอ้งพบเจอกับความหลายหลายของ
นกัเรียนมีพฤติกรรมในแบบต่างๆ  เช่น ต่อหนา้ครูมีพฤติกรรมอีกแบบ พอลบัหลงัครูก็มีพฤติกรรมอีกอยา่ง 

และเม่ือกลบับา้นพบว่า พ่อแม่ไม่คอยดูแลเอาใจใส่ว่าลูกของตวัเองมีความประพฤติอย่างไรบา้ง ปฏิบติัตวั
อยา่งไร ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัญหาความทรุดโทรมของสังคมตั้งแต่ครอบครัว บางทีกปิ็ดกั้นมากเกินไป ทรุดโทรม
ในแง่ของการหย่อนยานและปล่อยให้ผูห้ญิงตอ้งทาํงานหนัก ทั้งๆ ท่ีเขาไม่ตอ้งมีหน้าท่ีทาํงานนั้น มนัเป็น
หนา้ท่ีของผูช้าย และส่ิงท่ีเราตอ้งการคือ ความเป็นทางสายกลาง ไม่ทรุดโทรมและก็ไม่หยอ่นยาน ไม่ตึงและ
ไม่หย่อนจนเกินไป สอดคลอ้งกบั ซุฟอมั อุษมาน (�55�)ไดก้ล่าวไวใ้นบทความว่า ท่านรอซูล ศ็อลลลัลอฮฺ 

อะลยัฮิ วะสัลลมั ไดมี้วจนะไวห้ลายบทท่ีสนับสนุนให้มุสลิมทุกคนตอ้งร่วมรับผิดชอบในการสร้างสรรค์
สังคมให้ดีงามอยูเ่สมอ โดยจะตอ้งคอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดความชัว่ร้ายในสังคมในขณะท่ี บุหลนั ทอง
กลีบ (ม.ป.ป.) เลขาธิการสมาคมแพทยมุ์สลิม มองว่าปัจจุบันค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ทาํให้สตรีไทยมุสลิม
ออกไปประกอบอาชีพนอกบา้นไดม้ากข้ึน ซ่ึงตามปกติแลว้สตรีไทยมุสลิมส่วนใหญ่ไม่นิยมท่ีจะออกไป
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ประกอบอาชีพนอกบา้น เน่ืองจากความไม่สะดวก ส่วนมากจะมีหน้าท่ีดูแลครอบครัว แต่ศาสนาอิสลาม
ไม่ไดจ้าํกดัหนา้ท่ีและบทบาทในการประกอบอาชีพของสตรี หากสตรีเหล่านั้นจะประกอบอาชีพตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากผูป้กครองหรือสามีเสียก่อน และอิสลามก็ไดว้างระบบหนา้ท่ีใหส้ตรีมีบทบาทในสังคม ในฐานะ
ท่ีเป็นแม่บา้นและภรรยาเป็นสาํคญั 

�. บทบาทสตรีท่ีควรจะเป็นต่อการพฒันาสังคม  

    บทบาทชายและหญิง ตอ้งยอมรับวา่ อลัลอฮฺ (ซ.บ) ทรงสร้างมนุษยม์า โดยกาํหนดภารกิจรวมกนั 

กาํหนดชายและหญิงใหมี้ความแตกต่าง ความต่างท่ีจะตอ้งเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนั สอดคลอ้งกบัมุฮาํหมดัซากี 

เจ๊ะหะ (�554) ท่ีพูดถึงการเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนัระหว่างหญิงชายดงัท่ีอลักุรอานไดก้ล่าวไวว้่า “และบรรดามุ
มินชาย และบรรดามุมินหญิงนั้นบางส่วนของพวกเขาต่างเป็นผูช่้วยเหลืออีกบางส่วน (ต่างก็ช่วยเหลือกนั) ซ่ึง
พวกเขาจะใชใ้ห้ปฏิบติัในส่ิงท่ีชอบและห้ามปรามในส่ิงท่ีไม่ชอบและพวกเขาจะดาํรงไว ้ซ่ึงการละหมาดและ
จ่ายชะกาต และภกัดีต่ออลัลอฮฺและรอซูลของพระองค ์ชนเหล่าน้ีแหละ อลัลอฮฺจะทรงเอ็นดูเมตตาแก่พวกเขา
แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นเป็นผูท้รงเดชานุภาพ ผูท้รงปรีชาญาณ” (อลักุรอาน 9 : 7�)ไม่ใช่การทาํสงคราม เพื่อจะแย่ง
ชิง สิทธิของสตรีตอ้งเท่าเทียมกลายเป็นการทาํสงครามระหว่างเพศ การท่ีเราเรียกร้องสิทธิสตรีในโลก
ตะวนัตกหรือท่ีไหนก็ตาม บางทีแรงกระตุน้ทาํใหเ้รียกร้องส่ิงน้ี ทาํใหเ้กิดการกระตุน้เกิดจากผูห้ญิงถูกปิดกั้น
มากเกินไป ในประวติัศาสตร์ของตะวนัตก คลา้ยๆ กบัยคุญะฮีลียะห์ (ยคุมืด) ในโลกอาหรับสมยัก่อนปิดกั้น
สิทธิเสรีภาพของผูห้ญิงทุกอย่าง เม่ือถูกปิดกั้นมาก การต่อสู้เพื่อคืนสิทธิ ก็เป็นแรงผลกัดันแบบรุนแรง
เช่นกนั จะเห็นไดว้า่ ผูช้ายจะทาํอะไร กต็อ้งทาํอนันั้นใหไ้ด ้ดว้ยเหตุน้ี สาํหรับมุสลิมแลว้ ตอ้งไม่เป็นไปตาม
กระแสนั้น และตอ้งแสวงหาส่ิงท่ีเป็นทางสายกลาง ไม่ใช่เอาผูห้ญิงมาทาํงานหนกัจนกระทัง่ไม่มีเวลาท่ีจะทาํ
หนา้ท่ีของคนท่ีจะดูแลบา้น ดูแลเด็ก และดูแลครอบครัว อบรมนิสัย มารยาทท่ีดีงามให้กบัลูกๆ ซ่ึงเป็นเร่ือง
ใหญ่ การมีมารยาท การเติบโตเป็นคนดี เป็นเด็กซอและห์ (ดี) หากคนเราเติบโตข้ึนมาท่ามกลางความหยาบ
ชา้ มนัก็จะติดตวัเรา นิยมในวตัถุจนกระทัง่กลายเป็นคนไม่ดี ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ทั้งน้ีจะทาํอยา่งไร
ให้เด็กๆ เติบโตมาอยา่งมีศกัด์ิศรี มีความเป็นคนสมบูรณ์แบบ ส่ิงน้ีคือภารกิจท่ีจะตอ้งเติมเตม็ระหว่างความ
เป็นพ่อแม่ หากทั้งพ่อและแม่ตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น ใครจะรับผิดชอบภาระหน้าท่ีภายในบา้น เร่ือง
การตรับียะฮฺ ลูกๆ ซ่ึงจริงๆ แลว้ งานหลกัของผูห้ญิง คือ การดูแลลูก ท่านหญิงอาอีชะฮเ์คยบอกว่า “เขม็ถกั
ของสตรี มีศกัด์ิศรีเทียบเท่ากบัดาบของบุรุษ” การสร้างอาณาจกัรท่ีพร้อมดว้ยบรรยากาศท่ีดี และการสร้าง
ลูกๆ ของเราให้เป็นคนท่ีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาท ขณะเดียวกนัตอ้งรู้จกัอดทน ฝึกเด็กมีความ
อดทนอดกั้น มีความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย อาศยัศิลปะชั้นสูงในการสร้างคนให้เป็นคนแบบน้ีได ้แน่นอนผูห้ญิง
ตอ้งมีความรู้ และความรู้น้ีเองท่ีจะกลายเป็นศกัด์ิศรีของผูห้ญิง ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแน่นอน ถา้ขาด
ความรู้มนัก็เหมือนการขาดศกัด์ิศรีสอดคลอ้งกบั ซุฟอมั อุษมาน (�55�) ท่ีพูดถึงสตรีมุสลิมกับภาระการ
รับผิดชอบต่อสังคม ไวว้่าภาระหน้าท่ีในการสร้างสรรคส์ังคมเป็นส่ิงท่ีตอ้งรับผิดชอบร่วมกนัทั้งผูช้ายและ
ผูห้ญิง ทั้งน้ีเพราะหลกัฐานต่างๆ ขา้งตน้มิไดก้าํหนดว่าภาระหน้าท่ีน้ีเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง แต่ทว่าได้
บญัญติัไวค้รอบคลุมทั้งชายและหญิง  
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3. บทบาทการเป็นตัวแทนในการพฒันาสังคม 

     การท่ีแกนนาํสตรีออกมาทาํงานเพ่ือสังคมตอ้งเขา้ใจว่า สตรีคือผูท่ี้ดูแลผูน้าํ (ผูช้าย) ผูน้าํท่ีอยูใ่น
ออ้มกอดของภรรยา ภรรยาเขม้แข็ง สตรีเขม้แข็ง ก็จะนําไปสู่ผูน้ําเขม้แข็ง และเม่ือผูน้ําเขม้แข็ง สังคมก็
เขม้แขง็ เช่นเดียวกนั ในทางตรงกนัขา้มหากผูห้ญิงอ่อนแอ การดูแลครอบครัวกอ่็อนแอ ส่งผลใหผู้น้าํอ่อนแอ 

และเม่ือผูน้าํอ่อนแอ สังคมก็อ่อนแอไปดว้ย ฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ีจึงแปรผลต่อกนั หากคาํถามท่ีว่าเหตุใดสตรีจึง
ตอ้งออกมาทาํงานนอกบา้น เพราะการเติมเต็มซ่ึงกนัและกนันั้นเป็นส่ิงท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะในฐานะบทบาท
หนา้ท่ีท่ีตอ้งดูแลลูก สามี ครอบครัว การหาปัจจยัยงัชีพ การช่วยเหลือสังคม เหล่าน้ีคือกรอบของอิสลามใน
การดาํเนินปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั และเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย ์สอดคลอ้งกบัมุฮาํหมดัซากี เจ๊ะหะ 

(�554) ท่ีกล่าวว่าอิสลามถือว่าหญิงมีความเท่าเทียมกับชายทั้ งด้านจิตวิญญาณและสติปัญญา ส่วนความ
แตกต่างของเพศทั้งสองก็คือ โครงสร้างของสรีระร่างกายเท่านั้น ดงันั้นการแบ่งหนา้ท่ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของ
ขอ้เท็จจริงดงักล่าว โดยท่ีชายจะตอ้งรับผิดชอบภาระงานในการหาปัจจยัยงัชีพหรือรายไดใ้ห้แก่ครอบครัว 

ส่วนหญิงตอ้งดูแลบา้นและอบรมเล้ียงดูบุตร ซ่ึงถือว่าเป็นภาระหนา้ท่ีท่ีมีความสาํคญัยิง่ต่อการสร้างสังคมท่ี
เขม้แข็ง ในขณะท่ีซุฟอมั อุษมาน (�55�) พูดถึงความเท่าเทียมกนัท่ีแตกต่างว่ามุสลิมและสตรีมุสลิมต่างมี
ภาระความรับผิดชอบท่ีเท่าเทียมกนั ตาชั่งของความประเสริฐนั้นมิไดอ้ยู่ท่ีใครเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 

หากแต่อยูท่ี่ผูใ้ดมีความยาํเกรงมากกวา่  
ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงมิได้เป็นขอ้อ้างว่าผูห้ญิงด้อยกว่าผูช้าย หรือผูช้าย

เหนือกว่าผูห้ญิงในแง่ของความเท่าเทียมและคุณค่าความประเสริฐ แต่เป็นปัจจยัช้ีใหเ้ห็นว่า ผูห้ญิงมีหนา้ท่ีท่ี
เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของตนท่ีไม่เหมือนผูช้าย และผูช้ายก็มีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ
ของเพศตน อนัเป็นส่ิงท่ีตอ้งยอมรับและคาํนึงถึงในการกาํหนดบทบาทและหนา้ท่ีของตนในการสร้างสรรค์
สงัคมต่อไป 

ความเป็นธรรมชาติของสตรีท่ีนุ่มนวล อ่อนโยน ละเอียดอ่อน ช่วยสร้างสีสัน จึงทาํให้สตรีมี
ความสามารถพิเศษท่ีจะสร้างบทบาทในฐานะผูล้ดความขดัแยง้ในหน่วยงานได ้หรือองคก์รต่างๆ ได ้ฉะนั้น
การเป็นตวัแทนในการพฒันาสังคม โดยการเสริมบทบาทของสตรีให้เด่นชดัข้ึนในหน่วยงานท่ีตอ้งการลด
ความขดัแยง้ เช่น นกัไกล่เกล่ียสันติวิธี  นกัสงัคมสงเคราะห์ นิติกร ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ี เป็นการแกไ้ขปัญหาอยา่ง
ตรงจุด และบุคคลท่ีจะมาอยูใ่นตาํแหน่งน้ีไดน้ั้น ตอ้งมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในสาขาท่ีตนเองจบ  

นอกจากน้ีการกาํหนดบทบาทสตรีในการเป็นตวัแทนท่ีไม่ขดักับหลกัศาสนา และเป็นท่ีสังคม
ยอมรับของสังคมนั้น ส่ิงสาํคญัคือการวางตวั การปฏิบติัท่ีถูกหลกัการศาสนา กล่าวคือ เราในฐานะท่ีเป็นแม่
ของลูก เป็นภรรยาของสามี และเป็นลูกของแม่นั้น เม่ือเรามีความรู้ทางศาสนาในดา้นต่างๆ เช่น การวางตวั
ในสงัคม การแต่งตวัท่ีมิดชิด อิสลามสอนใหเ้ราหลายอยา่งท่ีเป็นแก่นแทข้องการสร้างสนัติสุขท่ีแทจ้ริง จิตใจ
ท่ีดีงาม บริสุทธ์ิ ส่งเสริมความดีของผูอ่ื้น มีความยุติธรรม ไม่ว่ากบัลูกชายหรือลูกสาว ลูกท่ีมีสติปัญญาท่ีดี 

และไม่ดี เราควรสร้างความยติุธรรมให้เกิดข้ึนในทุกๆ การกระทาํ และทุกๆ อิริยบทสอดคลอ้งกบัมุฮาํหมดั
ซากี เจ๊ะหะ (�554) ท่ีกล่าวว่าอิสลามตอ้งการให้ครอบครัวมีความเป็นปึกแผน่สามีและภรรยามีส่วนร่วมใน
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การสร้างซ่ึงกนัและกนั สามีภรรยาเปรียบเสมือนเส้ือผา้อาภรณ์ท่ีอยู่บนร่างเดียวกนั  ดงันั้นทั้งสองตอ้งให้
เกียรติยศซ่ึงกนัและกนั  และจะตอ้งร่วมทุกขร่์วมสุขในทุกสถานการณ์  

สําหรับกลยุทธ์ท่ีปรับใช้สําหรับสตรีมุสลิมคือ การให้องค์ความรู้ และการฝึกปฏิบติัการมีวินัยมี
ตน้แบบท่ีดี ครอบครัวไหนท่ีมีคุณภาพและประสบความสาํเร็จในการดาํเนินชีวิตให้เขาไดเ้รียนรู้ สาํนกังาน
คุม้ครองพิทกัษสิ์ทธ์ิและสอดส่องสตรีท่ีถูกกระทาํ เช่น สตรีท่ีมีสามีติดยาเสพติด สร้างเครือข่ายสตรีมุสลิม 

ตอ้งมีขอ้มูลของสตรีในพ้ืนท่ี เพื่อประสานงานและสะทอ้นปัญหาในชุมชน มีการพฒันาฝีมือและทกัษะเพ่ือ
ยกระดบัสตรีมุสลิมในเร่ืองอาชีพ หรือช่วยส่งเสริมใหมี้งานท่ีดีข้ึนเพื่อเพิ่มรายไดใ้หม้ากข้ึน มีการเพ่ิมโอกาส
สาํหรับสตรีท่ีมีความพร้อม หรือตอ้งการโอกาสในการพฒันาสังคม การเป็นผูน้าํช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสใน
ชุมชน 

 5.�.� ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

กลยุทธ์การพฒันาสตรีมุสลิมให้มีบทบาทต่อการพฒันาสังคมพบว่า กลยุทธ์สําคญัท่ีไดผ้่านการฟัตวา 
(วินิจฉัย) ในสมยัยุคของซอฮาบียะห์ สมยัท่านนบีมุฮัมมดั ซ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซัลลมั และปัจจุบนัยงั
สามารถปรับมาใช้ได้อีกนั่นคือ �) การรักษาพยาบาล �) การเกษตรกรรมหรือการเพาะปลูก ś) งานฝีมือ 

หตัถกรรม เยบ็ปักถกัร้อย และ 4) การศึกษาหาความรู้และการนาํเสนอบทความวิชาการสอดคลอ้งกบัซุฟอมั 

อุษมาน (�55�) ท่ีพูดถึงปัจจยัเสริมสําหรับสตรีมุสลิมในการสร้างสรรค์สังคมไวว้่า �) สร้างตวัเองให้มี
บุคลิกภาพของมุสลิมผูมี้ศรัทธาท่ีเขม้แขง็ เพ่ือเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่คนอ่ืนๆ เพราะตวัอยา่งท่ีดีก็นบัเป็นการดะอฺ
วะฮฺ ประการหน่ึง วิธีการก็คือดว้ยการหาความรู้อยา่งสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจากการรับฟังผูรู้้ อ่านหนงัสือ จากส่ือ
ต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย รวมถึงเอาใจใส่ในการปฏิบติัศาสนกิจอย่างเคร่งครัด ทั้งท่ีวาญิบและสุนัต 

เหล่าน้ีคือปัจจยัเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีเยีย่มสาํหรับคนทาํงานเพื่อสร้างสรรคส์งัคม �) การพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนั
และกัน ทั้ งในหมู่สตรีมุสลิมกันเอง ในรูปแบบของการช่วยเหลือและแลกเปล่ียนความรู้ความสามารถ
ระหว่างกนั หรือจากท่ีปรึกษาท่ีเป็นมุสลิมีน โดยเฉพาะผูใ้กลชิ้ด เช่น สามี บิดา พี่นอ้ง ลูกๆ หรือญาติสนิทท่ี
เป็นมะห์ร็อม ถา้หากจะขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ญาติก็ทาํได ้โดยใหอ้ยูใ่นกรอบและขอบเขตท่ีไม่
ผิดต่อศาสนบญัญติั และสอดคลอ้งกบัมุฮาํหมดัซากี เจ๊ะหะ (�554) ท่ีพูดถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ของสตรีมุสลิมอาจจะมาจากการมีส่วนร่วมในสังคมนับตั้ งแต่สมัยตน้ๆ ท่ียงัมีการทาํสงครามกันอย่าง
กวา้งขวางคือผูห้ญิงมุสลิมเขา้ร่วมในกองทพัในฐานะพยาบาลรักษาผูบ้าดเจ็บตระเตรียมเสบียงและรับใช้
นกัรบ และในศาสนาอิสลามไม่มีบทบญัญติัใดเลยท่ีห้ามมิใหส้ตรีประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาชีพท่ี
ถูกกบัลกัษณะธรรมชาติของสตรี เช่น ครู พยาบาล เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนัน้ีเป็นท่ียอมรับกนัแลว้ว่า 
สตรีไทยไดมี้บทบาทมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะในดา้นสังคมทัว่ไปก็ให้ความสนใจเก่ียวกบับทบาทของสตรีมาก
ข้ึน เร่ิมจากสถาบนัครอบครัวจนถึงสถาบนัการเมือง แมโ้ดยหลกัการแลว้ อิสลามมิไดส้นบัสนุนใหส้ตรีเป็น
ผูน้าํ แต่อิสลามกย็งัคงใหค้วามสาํคญัต่อสตรี โดยใหส้ตรีมีสิทธิเสรีภาพในดา้นต่างๆ ในขณะท่ี สุธีรัตน์  มหา
สิงห์(2ŝŜ2) ช้ีให้เห็นว่า สตรีมีความสําคญัทั้งกิจกรรมในครัวเรือน ดา้นเศรษฐกิจ และกิจกรรมการผลิตใน
ครัวเรือน สตรีจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอยูด่ว้ย เช่น การซ้ือวตัถุดิบเพื่อประกอบอาหาร การเลือกใชข้อง
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ในบา้น การจดัระเบียบและท าความสะอาดบา้นเรือนให้ถูกสุขลกัษณะ การใช้เช้ือเพลิงในการประกอบ
อาหาร การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบับุตรหรือคนในครอบครัว นอกจากน้ีสตรียงัเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่
ท่ีสุด เป็นผูมี้บทบาทในการตดัสินใจ เลือกซ้ือสินคา้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการในครัวเรือน 

เม่ือมองยอ้นกลับในพื้นท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้พบว่า การศึกษาหาความรู้และการน าเสนอ
บทความวิชาการยงัมีน้อยมาก สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ดลมนรรจ์  บากา และแวอุเซ็ง มะแดเฮาะ 
(2529) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองสถานภาพสตรีไทยมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ท่ีช้ีให้เห็นวา่ การศึกษาสตรี
ไทยมุสลิมในเมืองมีการศึกษาสายสามญัระดบัต ่าน้อยกว่าไทยมุสลิมในชนบท และก่ึงเมืองก่ึงชนบทส่ิง
เหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการติดอาวุธทางความรู้แก่สตรี อาจจะเสริมสร้างให้เป็นวิทยากรกลุ่มสตรีมุสลิมดา้นการ
พฒันาสังคม เพื่อช่วยกนัในการคล่ีคลายปัญหาหรือสนบัสนุนใหมี้การสร้าง จดัตั้งองคก์รกลุ่มสตรีข้ึน เพื่อจะ
ไดบู้รณาการการท างานร่วมกนั โดยมีการก าหนดหลกัสูตรทอ้งถ่ินผา่นการมีส่วนร่วมของทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
หากพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จะมีวทิยากรท่ีเป็นสตรีท่ีคอยไปบรรยายให้ความรู้กบับรรดาสตรีดว้ย
กนัเอง ซ่ึงมองว่าเป็นการง่ายและสะดวกใจในการพูดคุยซักถามปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสตรี โดยเฉพาะใน
เร่ือง (การตรับียะฮฺ) วิธีการเล้ียงดูลูก การภคัดีต่อสามี การปรนนิบติัต่างๆ ในครอบครัว ลว้นเป็นส่ิงส าคญัท่ี
บรรดาสตรีควรศึกษาและใหก้ารตระหนกัเป็นอยา่งยิง่ 

นอกจากน้ีการพฒันาองค์กรสตรี ควรมีการพฒันาตนเองอยู่ตลอดให้เขม้แข็งข้ึน ให้มีการเรียนรู้
ระหวา่งกนั ปัจจุบนัสตรีมีการรวมกลุ่มกนัจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงสตรีไม่ไดอ้ยูต่วัคนเดียว พลงั
ของสตรีในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความสามคัคีร่วมกนักบัคนต่างศาสนิก โดยแสดงการมีเครือข่าย
ต่างๆ เร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเห็นไดช้ดั หากมองในเร่ืองกลยุทธ์ของเครือข่ายการพฒันาจ าเป็นตอ้งให้คน
ในจดัการบริบทของตนเอง ส่วนคนในท่ีอยูข่า้งนอก ก็ควรท่ีจะมีโอกาสในการพฒันาพื้นท่ีของตน ส่วนคน
นอกท่ีอยู่ในพื้นท่ีและคนนอกท่ีอยู่ข้างนอกพื้นท่ีก็ควรให้การสนับสนุน ทั้งในด้านการก าหนดนโยบาย
ระดับชาติ เช่น การก าหนดหลักสูตรของบทบาทสตรีด้านศาสนาและบทบาทสตรีท่ีควรจะเป็นหรือท่ี
เหมาะสมในระบบการศึกษาสอดคลอ้งกบัปิยะวติั บุญหลง ผูอ้  านวยการ สกว.ท่ีไดพู้ดถึงการเคล่ือนไหวของ
สตรีมุสลิมไวว้่า ภาพใหญ่ท่ีเห็นเม่ือมองออกไปนอกประเทศไทย คือการเคล่ือนไหวของขบวนการสตรี
อิสลามซ่ึงปรากฏชดัเจนในรูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกนัก็มีขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นจากพื้นท่ีภาคใตข้องไทยดว้ย
ว่า ผูห้ญิงมุสลิมเขา้มามีบทบาทส าคญัในหลายด้าน และเป็นเร่ืองดีงามท่ีไม่ได้ขดัหลกัศาสนาแต่อย่างไร 
บทบาทเหล่าน้ีจึงด าเนินไปไดด้ว้ยดี แต่หลายบทบาทก็ควรท่ีจะไดรั้บการส่งเสริมใหม้ากข้ึน 

 ส าหรับประเด็นกลยทุธ์การพฒันาสตรีมุสลิมใหมี้บทบาทต่อการพฒันาสังคมตอ้งมีการเปิดช่องวา่ง 
หรือเปิดพื้นท่ีให้แก่สตรีมุสลิมท่ีพร้อมช่วยเหลือสังคม โดยมองวา่ควรมีการแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือระดบั
ปัจเจก ระดบัครอบครัว ระดบัองคก์ร และระดบัเครือข่าย 

1. ประเด็นกลยุทธ์การพฒันาระดับปัจเจก 
กลยทุธ์ส าคญัในระดบัปัจเจกคือ การวางตวัปฏิบติัให้เหมาะสมในสังคม การแต่งตวัท่ีมิดชิด ปฏิบติั

ท่ีถูกหลกัการศาสนา ส่งเสริมความดีของผูอ่ื้น มีความยุติธรรม ไม่วา่กบัลูกชายหรือลูกสาว ลูกท่ีมีสติปัญญา
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ท่ีดีและไม่ดี เราควรสร้างความยติุธรรมให้เกิดข้ึนในทุกๆการกระท าและทุกๆอิริยบทในแต่ละสถานท่ีต่าง ๆ 
ตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง มีความอ่อนนอ้มถ่อมตนสุภาพเรียบร้อย และตอ้งมีความเป็นผูรั้กษาช่ือเสียงของสตรี
มุสลิมใหอ้ยูใ่นแนวทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนา สอดคลอ้งกบัมุฮ าหมดัซากี เจ๊ะหะ (2554) ท่ีไดพู้ดถึงพระ
ด ารัสในอลักุรอานท่ีวา่ ชายและหญิงควรแต่งกายเพื่อแสดงออกถึงความนอบนอ้มถ่อมตน “และจงกล่าวเถิด 
(มุฮมัมดั) แก่บรรดามุอมินะฮฺใหพ้วกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต ่าและให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอ
และอยา่เปิดเผยเคร่ืองประดบัของพวกเธอเวน้แต่ส่ิงท่ีเปิดเผยไดแ้ละให้เธอปิดดว้ยผา้คลุมศีรษะของเธอลง
มาถึงหน้าอกของเธอและอย่าให้เธอเปิดเผยเคร่ืองประดบัของพวกเธอ เวน้แต่แก่สามีของพวกเธอหรือบิดา
ของพวกเธอหรือบิดาของสามีของพวกเธอ หรือลูกชายของพวกเธอหรือลูกชายของสามีของพวกเธอ หรือ
พี่ชาย นอ้งชายของพวกเธอหรือลูกชายของพี่ชายนอ้งชายของพวกเธอ หรือ ลูกชายของพี่สาวนอ้งสาวของ
พวกเธอหรือพวกผูห้ญิงของพวกเธอ หรือท่ีมือของพวกเธอครอบครอง (ทาสและทาสี) หรือคนใชผู้ช้ายท่ีไม่
มีความรู้สึกทางเพศหรือเด็กท่ียงัไม่รู้เร่ืองเพศสงวนของผูห้ญิง และอยา่ให้เธอกระทืบเทา้ของพวกเธอเพื่อให้
ผูอ่ื้นรู้ส่ิงท่ีพวกเธอควรปกปิดในเคร่ืองประดบัของพวกเธอและพวกเจา้ทั้งหลายจงขอลุแก่โทษต่ออลัลอฮฺ โอ้
บรรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย เพื่อวา่พวกเจา้จะไดรั้บชยัชนะ” (อลักรุอาน 24 : 31)  

2. ประเด็นกลยุทธ์การพฒันาระดับครอบครัว 
สร้างครอบครัวให้เขม้แข็งดว้ยการอบรมเล้ียงดูลูก เน้นเร่ืองของการละหมาดอ่านอลักุรอ่านก่อน 

เน่ืองจากเป็นพื้นฐานหรือเบา้หลอมเพื่อการสร้างสมาชิกของครอบครัวท่ีมีคุณภาพท่ีดีตามแนวทางศาสนา  
3. ประเด็นกลยุทธ์การพฒันาระดับองค์กร 
นอกจากการมีกลยุทธ์ในระดบัปัจเจกแลว้ สตรีมุสลิมตอ้งยกระดบัตนเองเพื่อพฒันาสังคมโดยรอบ

อีกดว้ย เช่น บทบาทการเป็นผูช่้วยฝ่ายปกครองในพื้นท่ีของตน คือสามารถดูแลในเร่ืองของเยาวชนท่ีติดยา
เสพติด และไปช่วยเหลือในเร่ืองของการบ าบดัให้กบักลุ่มเยาวชน หรืออาจจะเป็นท่ีปรึกษาของคนในชุมชน
ในเร่ืองต่างๆ เช่น การศึกษา อาชีพ ครอบครัวท่ีถูกผลกระทบความรุนแรงสอดคลอ้งกบั อมัพร  หมาดเด็น 
(2551) ไดแ้บ่งกลุ่มผูห้ญิงมุสลิมท่ีมีบทบาทความเคล่ือนไหวในการท างานท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง
ในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตอ้อกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัเคล่ือนไหวและนกักิจกรรม กลุ่มทหารพรานท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตข้องรัฐ และกลุ่มชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง
กลุ่มชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงเป็นหลกั โดยเฉพาะ
กลุ่มผูห้ญิงเหล่าน้ีท่ีตอ้งตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงท่ีตนไม่ไดก่้อ แต่ในขณะเดียวกบักลุ่มผูห้ญิงจะมีการ
รวมกลุ่มเคล่ือนไหวในระดบัต่างๆ กนัดว้ย ไม่วา่จะเป็นในระดบัสังคม ชุมชน หรือระดบัครอบครัว  

4. ประเด็นกลยุทธ์การพฒันาระดับเครือข่าย 

กลยุทธ์ส าคญัอีกระดบัหน่ึงคือ การสร้างเครือข่ายต่อการพฒันาสังคมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดย
จะตอ้งยกระดบัการท างานใหมี้เครือข่ายจากภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่ิงท่ีตอ้งเร่งด่วนในการ
พฒันาคือ ความสามารถในการเป็นผูป้ระสานงานท่ีดี แลว้สร้างแกนน ากลุ่มสตรีมุสลิม เพื่อให้ความรู้ความ
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เขา้ใจท่ีถูกตอ้งตามแบบอย่างท่านศาสดา เพื่อเป็นตวัแทนผูป้ระสานงานขอ้มูลต่างๆ จากข่าวสาร ทั้งทาง
ราชการและหน่วยงานต่างๆ ใหไ้ดรั้บข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และใหถึ้งขอ้มูลผูด้อ้ยโอกาสใน
ชุมชนส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเปิดพ้ืนท่ี เปิดโอกาสให้สตรีเขา้มาพฒันามากข้ึนดว้ยศกัยภาพและความสามารถของ
สตรี เพ่ือพิสูจน์ให้สังคมเห็นเป็นท่ีประจกัษ์ และไดรั้บการยอมรับมากข้ึนสอดคลอ้งกบัปิยะวติั บุญหลง 

ผูอ้าํนวยการ สกว.ท่ีได้พูดถึงการเคล่ือนไหวของสตรีมุสลิมไวว้่า ภาพใหญ่ท่ีเห็นเม่ือมองออกไปนอก
ประเทศไทย คือการเคล่ือนไหวของขบวนการสตรีอิสลามซ่ึงปรากฏชดัเจนในรูปแบบต่างๆ 

5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยั 

จากการวิจยัพบว่าส่ิงท่ีเป็นคุณสมบติัสําคญัของสตรีมุสลิมในการทาํงานเพื่อพฒันาสังคม คือ การ
วางตวัปฏิบติัให้เหมาะสม ในแต่ละสถานท่ีต่างๆ ตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพ
เรียบร้อย และตอ้งมีความเป็นผูรั้กษาช่ือเสียงของสตรีมุสลิมใหอ้ยูใ่นแนวทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัศาสนา 

ตลอดจนสตรีมุสลิมตอ้งยกระดบัตนเองเพื่อพฒันาสังคมโดยรอบโดยการการสร้างเครือข่ายต่อการ
พฒันาสังคมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงจะตอ้งยกระดบัการทาํงานให้มีเครือข่ายจาก ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการถึงเครือข่ายของสตรีมุสลิมต่อการ
พฒันาสงัคมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพ่ือยกระดบัการทาํงานพฒันาสงัคมผา่นสตรีมุสลิมท่ีเขม้แขง็มากข้ึน 
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บทที่ 6
กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรี
มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้
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กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคม 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     111
 

  บทที่ 6
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บทที ่ 6  

กลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพฒันาสังคม 

ในพืน้ทีจ่ ังหวดัชายแดนภาคใต้ 

สาํหรับประเด็นกลยทุธ์และวิธีการพฒันาสตรีมุสลิมในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปประยกุตใ์ช้
ในการกาํหนดนโยบายในการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีชายแดนภาคใตต่้อไปนั้นไดค้าํตอบในการวิจยัคร้ังน้ีจาก
ผลการวิจยัท่ีผนวกเขา้ดว้ยกนัของผลการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามกรอบแนวคิดท่ีไดว้างไว ้ซ่ึง
สามารถกาํหนดออกมาเป็นกลยทุธ์และวิธีการพฒันาสตรีมุสลิมในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดด้งัน้ี 

กลยุทธ์ท่ี � ตามกรอบแนวคิดบทบาทการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล สามารถกาํหนดออกมาเป็นกล
ยทุธ์ในการพฒันาศกัยภาพสตรีมุสลิมมุ่งเนน้การเสริมสร้างความรู้ เพื่อการดูแลตนเอง เสริมสร้างทกัษะชีวิต 

เพ่ือการดูแลตนเอง ส่งเสริมการใชก้ลุ่มศึกษา (ฮาลาเกาะห์) เพ่ือการพฒันาตนเองและสงัคม 

กลยุทธ์ท่ี � ตามกรอบแนวคิดบทบาทการพัฒนาครอบครัว สามารถกาํหนดออกมาเป็นกลยทุธ์ คือ 

การสร้างเบา้หลอมเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณภาพดว้ยการเสริมสร้างการเรียนรู้บทบาทและหนา้ท่ี
ของสมาชิกในครอบครัว เสริมสร้างความมัน่คงในการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ!

กลยุทธ์ท่ี 3 ตามกรอบแนวคิดบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน สามารถกาํหนดออกมาเป็นกล
ยทุธ์การมีส่วนร่วม เพื่อการยกระดบัคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคม การพฒันาสตรีมุสลิมในการบริหาร
จดัการชุมชน และการพฒันาสตรีตน้แบบเพื่อการมีส่วนร่วมในการพฒันา!

กลยุทธ์ท่ี 4 ตามกรอบแนวคิดบทบาทการพัฒนาสังคมส่วนรวม หรือเครือข่ายสามารถกาํหนด
ออกมาเป็นกลยุทธ์เช่ือมร้อยเครือข่าย เพื่อสานพลงัสตรีดว้ยการเสริมสร้าง และพฒันาเครือข่ายการทาํงาน
ของสตรีมุสลิมการสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรีมุสลิม และการให้โอกาสสตรีในการมีส่วนร่วมเพื่อ
การพฒันาสงัคม!

สรุปประเด็นกลยุทธ์และวธีิการพฒันาสตรีมุสลิมในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ ดังตารางต่อไปนี ้

ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/กิจกรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กลยุทธ์ท่ี � 
บทบาทการพฒันาระดับปัจเจกบุคคล: การพฒันาศักยภาพสตรีมุสลมิ 

กลยุทธ์ท่ี �.� เสริมสร้างความรู้ เพื่อการ
ดูแลตนเอง 

�. การบูรณาการเน้ือหาความรู้เก่ียวกบั
การดูแลสุขภาพ จิตวิทยาของตนเอง
และสมาชิกในครอบครัว ของการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา ทั้งในและ
นอกระบบ 

�. การใชส่ื้อสาธารณะเพื่อการให้
ความรู้ในการดูแลตนเองและ

�. ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี �� 

�. ศูนยก์ารเรียนรู้การพฒันา
สตรีและครอบครัวภาคใต ้

3. สนง.พฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

4. สนง.เขตการศึกษาพ้ืนท่ี 

5. สาํนกังานคณะกรรมการ
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ครอบครัว อิสลามประจาํจงัหวดั 

6. ส่ือสารมวลชน 

กลยุทธ์ท่ี �.�  เสริมสร้างทกัษะชีวิต เพ่ือ
การดูแลตนเอง 

 

�. การคน้หาครอบครัวตน้แบบ  

�. ทกัษะการจดัสรรเวลาและกาํหนด
บทบาท เพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัว 

�. ศูนยก์ารเรียนรู้การพฒันา
สตรีฯ 

�. สนง.พฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

3. องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

 

กลยุทธ์ท่ี �.3 ส่งเสริมการใชก้ลุ่มศึกษา 
(ฮาลาเกาะห์) เพ่ือการพฒันาตนเองและ
สงัคม 

 

�. การสร้างกลุ่มศึกษา (ฮาลาเกาะห์) 

ในชุมชน 

�. การส่งเสริมการเรียนรู้อลักรุอานใน
ครอบครัว 

3. การเรียนรู้เก่ียวกบับุคลิกภาพและ
ประวติัของศอฮาบียะห์ (สาวก) ใน
กลุ่มศึกษา (ฮาลาเกาะห์) 

�. มสัยดิ 

�. องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

3. กลุ่มองคก์รสตรีในพื้นท่ี 

กลยุทธ์ท่ี � 
บทบาทการพฒันาระดับครอบครัว: เบ้าหลอมเพือ่การสร้างสมาชิกของสังคมทีมี่คณุภาพ 

กลยุทธ์ท่ี �.� เสริมสร้างการเรียนรู้
บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกใน
ครอบครัว  

�. สร้างความเข้าใจในบทบาทและ
หนา้ท่ีของสตรีในครอบครัว 

�. ส่งเสริมบทบาทร่วมกนัระหวา่งสามี
และภรรยาในการเล้ียงดูและการศึกษา
ของบุตร 

3. การสนบัสนุนบทบาทผูช้ายในการ
หารายไดเ้พื่อครอบครัว 

�. ศูนยก์ารเรียนรู้การพฒันา
สตรีฯ 

�. สนง.พฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

3. องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

4. สนง.จดัหางานจงัหวดั 

กลยุทธ์ท่ี �.� เสริมสร้างความมั่นคงใน
การดํารงชีวติและการประกอบอาชีพ 

�. ส่ ง เส ริ ม ก าร ร วม ก ลุ่ ม ใน ก าร
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมสาํหรับสตรี
ในชุมชน 

�. การพัฒนาทักษะอาชีพและสร้าง
ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของ
สตรี 

3. การเสริมสร้างบทบาทผูช้ายในการ
ช่วยเหลืออาชีพของสตรี 

�. ศูนยก์ารเรียนรู้การพฒันา
สตรีฯ 

�. สนง.พฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์

3. องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
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!

ประเด็นกลยุทธ์ แนวทาง/กิจกรรม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กลยุทธ์ท่ี 4.� การสร้างการยอมรับทาง
สงัคมของสตรีมุสลิม 

�.  การนาํเสนอบทเรียนทางประวติัศาสตร์
เพื่อการสร้างความเขา้ใจ การยอมรับใน
สถานภาพและบทบาทสตรีในการพฒันา
สงัคม 

�. สานเสวนาระหวา่งเครือข่ายสตรีกบั
เครือข่ายอ่ืนๆ 

�. สาํนกังาน
คณะกรรมการอิสลาม
ประจาํจงัหวดั 

�. สถาบนัการศึกษา 
3. กลุ่ม/องคก์รสตรี 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 การให้โอกาสสตรีในการมี
ส่วนร่วมเพื่อการพฒันาสังคม 

�. การส่งเสริมบทบาทสตรีในการขบัเคล่ือน
เพื่อการไกล่เกล่ียแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้
ในสงัคม  

�. การทบทวนระเบียบ กฎเกณฑ ์และกติกา
ทางสงัคม เพื่อใหโ้อกาสสตรีมีส่วนร่วมใน
การทาํงานช่วยเหลือสงัคมมากข้ึน 

�. กระทรวงมหาดไทย  

�. มสัยดิ 

3. สาํนกัจุฬาราชมนตรี 
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บรรณานุกรม
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บรรณานุกรม 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย.์ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว.�555. 

 แผนพฒันาสตรี ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11(พ.ศ.2ŝŝŝ – �559) 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย.์ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว.�556. 

 คู่มือการทํางานกับสตรีมุสลิม. 

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย.์ สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ��.�559. 

 รายงานโครงการหน่วยเคล่ือนท่ีเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
 ชายแดนใต้.  

ซุฟอัม อุษมาน. �55�. สตรีมุสลิมกับการสร้างสรรค์สังคม. สืบค้นจาก https://islamhouse.com/th/articles/�00�09/ 

[เม่ือวนัท่ี �9 มิถุนายน ŝš] 

ดลมนรรจน์ บากา. 2ŝŜŘ. บทบาทด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวดัชายแดน 

ภาคใต้. ปัตตานี: มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.  

ดาํรง  องคะเส. 2ŝŜŘ. การรวมกลุ่มของสตรีกับการพฒันาในชุมชนชนบท. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

บุษรา  ทรัพยศิ์ริ.2ŝŝŞ.ศึกษาแนวทางการพฒันาบทบาทสตรีขององค์การบริหารส่วนตําบลกาตอง อําเภอ 

 ยะหา จังหวดัยะลา. 
พชัรา โล่จินดารัตน์. �553. สถานการณ์การประกอบอาชีพของผู้หญิงกับการสร้างและพัฒนาอาชีพของ

ผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้. โดย มูลนิธิเพื่อการพฒันาแรงงานและอาชีพ และ “การสํารวจ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ พ .ศ. 2552”  นครปฐม: สถาบันวิจัย
ประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาดไทย. กระทรวง. (กรมการพฒันาชุมชน). มปป. รายงานประชุมสัมมนาบทบาททีม่ีส่วนร่วมของสตรี  

 ในชนบททางเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพฯ : มปท.  

มนวธัน์ พรหมรัตน์ และคณะ. �558. การเป็น “หญิงหม้าย” กับ ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมและ โครงสร้าง
ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทศัน์, 3 : � (กรกฎาคม-ธนัวาคม 

�558)  

มุฮาํหมดัซากี เจ๊ะหะ. �554. บทบัญญัติเก่ียวกับสตรีในอิสลาม. สืบคน้จาก https://islamhouse.com/th/books/śŠŜŜ21/ 

เม่ือวนัท่ี [เม่ือวนัท่ี �9 มิถุนายน ŝš] 

ศศิธร  ไชยชนะ. 2ŝŜŜ. ความคาดหวงัของสังคมกับพฤติกรรมและบทบาทความเป็นผู้หญงิในชุมชน.  

วิทยานิพนธ์  ศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิต  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ  บัณ ฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
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ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต.้�557.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชายแดนใต้ 

 พ.ศ.2ŝŝş – �56�. 

สมานิศ วิจิตร. �55�. ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) กับยุทธวิธี (กลวิธี). สืบคน้จาก  http://samanit.blogspot.com/�008/09/blog-

post_��.html  เม่ือวนัท่ี [�0 สิงหาคม ŝš] 

สถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล (�553) โครงการสํารวจคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2552 . กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 

สุนทร  โคมิน. มปป. ค่านิยมสตรีไทยมุสลิมท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ. กรุงเทพฯ : สภาสตรีแห่งชาติ. 

เสวนา: บทบาทผูห้ญิงมุสลิม ในฐานะ "พลงัของการเปล่ียนแปลงในสังคม. �550. ผู้หญิงมุสลิม: พลังของ
การเปล่ียนแปลงในสังคม. สืบคน้จาก http://prachatai.com/journal/2ŘŘş/ŘŠ/1śŠŝš เม่ือวนัท่ี [�0 

สิงหาคม ŝš]  

อาบ  นคะจดั. 2ŝ1Š. บทบาทแม่บ้านในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไทย. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  

อมัพร หมาดเด็น. (�55�). ผู้หญิงมุสลิมในสถานการณ์ความรุนแรงและความหวังแห่งสันติภาพ . จุดยืน. � 

(พฤศจิกายน) 

ฮามีดะห์ มาสาระกามา.2ŝŝŝ.ศึกษาเร่ืองสถานภาพและการปรับตัวของสตรีมุสลิมหม้ายในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรณศีึกษา:สตรีมุสลิมหม้ายในอําเภอรามัญ จังหวดัยะลา. 

!

!

!
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ภาคผนวก
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                                           แบบสอบถาม        ��  ��  ����               

โครงการวิจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสงัคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต”้ 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษา
สถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.ศึกษากลยุทธ์ในการ
พัฒนาบทบาทสตรีมุสลิม 3.นํากลยุทธ์และวิธีการพัฒนาสตรีมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ไปประยุกต์ใช้ใน
การกําหนดนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ต่อไป แบบสอบถามฉบับน้ีใช้สําหรับศึกษาวิจัยเท่านั้น 
ซึ่งไม่ส่งผลใดๆต่อท่าน ดังน้ันเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลจึงขอความกรุณาจากท่านให้ข้อมูลตามความจริงทุก
ข้อเพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยต่อไป และขอขอบคุณในความช่วยเหลือที่ท่านได้สละเวลาในการตอบ
แบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

      คณะผู้วิจัยสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12  
แบบสอบถามแบ่งเป็น  4  สว่น ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมลูสถานภาพบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมในปัจจุบัน 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมลูการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมฯ 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม

 หมู่ที่_________ซอย___________ถนน____________________ตําบล______________________ 
อําเภอ____________________________จังหวัด______________________________________ 
 
ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 โปรดทําเคร่ืองหมาย 9 ลงในช่อง � หรอืเติมข้อความในช่องว่าง 
1. เพศ 
�  ชาย  � หญิง 
2. อายุ  
 � 13-17 ปี  � 18-25 ปี  � 26-60 ปี � 61 ปีข้ึนไป 
3. ศาสนา 
 � อิสลาม  � พุทธ  � ครสิต์  � อ่ืนๆ ระบุ................... 
4. สถานภาพ 
 � โสด   � สมรส  � หม้าย � หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว รวม........................... คน  
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6. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 � ไม่ได้เรียนหนังสือ    � ตํ่ากว่า ประถมศึกษาปีที่ 4 
 � ประถมศึกษาปีที่ 4 หรือ 6   � มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 � มัธยมศึกษาตอนปีที่ 6 / ปวช.   � ปวส./ อนุปริญญาตรี 
 � ปริญญาตรี     � สูงกว่าปริญญาตรี 
 � อ่ืนๆ ระบุ............................   
7. ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพใด (หมายถึงการทํางานที่มีรายได้จากการทํางานนั้นอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 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) อ่ืนๆ ระบุ........................................... 
8. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว (รวมทุกคนในครอบครัว) 
 � (1) ตํ่ากว่า 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) บ้านเด่ียว � (2) บ้านไม้ยกพ้ืน � (3) ตึกแถว  
 � (4) บ้านแฝด  � (5) ทาวเฮาส์  � (6) อ่ืนๆระบุ......................................... 

10. ท่านหรือครอบครัวท่าน ต้องการขอรับความช่วยเหลอืทางสงัคมจากรัฐหรือไม่ อย่างไร (โปรดใส่
เครื่องหมาย 9 ในช่องที่กําหนด และ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  � (1) ไม่ต้องการความช่วยเหลือ/ดูแลตนเองและครอบครัวได้  
  � (2) กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  � (3) เงินกู้ยืมประกอบอาชีพ/ฝึกอาชีพ   
  � (4) ที่อยู่อาศัยเพ่ือผู้มีรายได้น้อย/บ้านเอ้ืออาทร/สถานสงเคราะห์ 
 � (5) การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ/ราชทัณฑ์/คุมประพฤติ/ศาลเยาวชนและครอบครัว 
 � (6) เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย/ผู้ไร้ที่พ่ึง 
 � (7) การสงเคราะห์บุตร(400บาท)/สงเคราะห์เด็ก 
  � (8) เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

� (9) กองทุนหมู่บ้าน  � (10) อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................. 
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ส่วนท่ี 2 สถานภาพบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

11. ท่านเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคม หรือกิจกรรมทางสังคมใดหรือไม่ 
� (1) เป็นสมาชิกกรณีท่ีเป็นสมาชิกโปรดระบุกลุ่ม............................................................................................. 
� (2) ไม่เป็นสมาชิก สาเหตุเน่ืองจาก  � (2.1) สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย � (2.2) ไม่มีเวลา 
      � (2.3) สภาพร่างกายไม่แข็งแรง � (2.4) ไม่สนใจเข้าร่วม 
      � (2.5) อื่นๆ ระบุ......................................................................... 
12. ปัจจุบันสตรีมุสลิมในพ้ืนที่ เป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สมาคมหรือกิจกรรมทางสังคมใดบ้าง 
 � (1) ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก กลุ่ม....................................................................................... 
 � (2) ไม่เป็นสมาชิก สาเหตุเน่ืองจาก � (2.1) สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย � (2.2) ไม่มีเวลา 
           � (2.3) สภาพร่างกายไม่แข็งแรง� (2.4) ไม่สนใจเข้าร่วม 
           � (2.4) ขัดกับหลักศาสนา  � (2.5) อื่นๆ ระบุ.................. 
 � (3) ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล 
13.ปัจจุบันสตรีมุสลิมในพ้ืนท่ี มีปัญหา-อุปสรรค ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคมหรือไม่ อย่างไร 
 � (1) มีปัญหา ระบุปัญหา.................................................................................................................. 
 � (2) ไม่มีปัญหา 
 � (3) ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล 
14.ปัญหาใดในพ้ืนที่ของท่านที่ควรให้ความสําคัญหรือได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 5 ลําดับแรก (จงใส่เลข
เรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สดุ (1) – สําคญัน้อยที่สุด (5) ) 
.........ปัญหาด้านการศึกษา/โอกาสทางการศึกษา …………ปญัหายาเสพติด/อบายมุข/มั่วสุม 
………ปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ………..ปัญหาเยาวชนติดเกมส์ อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี  
………ปัญหาการแต่งงานเร็ว มีลูกเร็ว/การเลี้ยงดูบุตร/การอบรมสั่งสอน/ไม่เช่ือฟัง 
………ปัญหาการไม่มีอาชีพ/รายได้ไม่เพียงพอ/การเคล่ือนย้ายไปทํางานนอกพ้ืนที่ 
………ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว/เด็ก/สตรี/ปัญหาการหย่าร้าง 
………ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ/คนถูกทอดทิ้ง/ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง/ขาดผู้ดูแล 
………ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย/บทบาทในครอบครัว/สตรีขาดผู้นําครอบครัว/ไม่มีภาวะผู้นํา 
.........ปัญหาความไม่ปลอดภัย/ความไม่สงบ/การปลูกฝังความเช่ือที่ผิด/ความรุนแรง    
15. กลุ่มสตรมุีสลิมในพ้ืนทีค่วรมีบทบาทอย่างไรในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ท่านคิดว่าสําคัญ 5 ลําดับ
แรก (จงเรียง ลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อยท่ีสุด (5) ) 
  .........รณรงค์ให้ครอบครัวใหค้วามสําคัญกับการเลี้ยงดูบุตร ให้ความรักความอบอุ่น 
  .........สตรีควรทําหน้าท่ีในการดูแลครอบครัว ทําหน้าที่ของภรรยาและแม่ของลูกให้ดีกอ่น 
  .........ควรมีการศึกษา(อย่างน้อย ม.6 เพ่ือจะได้ หางานทํามากข้ึน และอบรมสั่งสอนบุตรได้ดี) 
  ......... สตรีควรมีงานทํา หาเลี้ยงครอบครัวได้  
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  ......... ส่งเสริมบทบาททางสังคม และบทบาทการเป็นผู้นําในกลุ่มสตรีมุสลิม 
  .........อ่ืนๆ โปรดระบุ
.....................................................................................................................................................  

ส่วนที่ 3 การส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคม 

1. สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม หรือไม ่
 � (1) ควรมสี่วนร่วม    เพราะ............................................................................................................ 
 � (2) ไม่ควรมีส่วนร่วม  เพราะ............................................................................................................ 
2.สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เพ่ือเป้าหมายเสริมสรา้งการพัฒนาสังคมในเร่ืองใด 5 ลําดับ
แรก (จงใส่เลขเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สดุ (1) – สําคญัน้อยท่ีสุด (5) )   
………อัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน/ศาสนา/ศิลปะ/วัฒนธรรม/วิถีชุมชน ……..บทบาทความเป็นแม่/การดูแลครอบครัว   
………พัฒนาการศึกษา/ภาษา/โอกาสทางศึกษาสายสามัญ  ……..มีคุณภาพชีวิตที่ดี/เข้าถึงสิทธิ/บริการของรัฐ 
………สังคมแหง่ความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ/แบ่งชนชาติ  ……..พัฒนาด้านอาชีพ/รายได้/การมีงานทํา 
………เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/เปิดโอกาสให้สตรี พัฒนาสตรีให้เป็นผู้นํา/แบบอย่าง  
……..ความเอ้ืออาทร/ช่วยเหลือเก้ือกูล/พ่ึงพาอาศัยกัน/มุ่งสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
………พัฒนาองค์กร/เครือข่าย/ความร่วมมือ/ ให้สตรมีีบทบาททางการเมือง/มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

3. สตรีมุสลิมควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมด้านใด (จงเรียงลําดับจากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อย
ที่สุด (4) )  

………ด้านความมั่นคงในชีวิต (ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/พัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว/
ดูแลครอบครัว) 
  ………ด้านเศรษฐกิจ (กลุม่อาชีพ,แม่บ้าน/การฝึกอาชีพ/พัฒนาสินค้า บรกิาร หรือธุรกิจ) 

………ด้านสังคม (ช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อน ผู้ตกทุกข์ได้ยาก/สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส/กิจกรรมทางศาสนา)
  ………ด้านการเมืองการปกครอง (เป็นผู้บริหาร ผู้นํา หรือ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับต่างๆ) 
4. สตรีมุสลิม ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรี การพัฒนาสังคมหรือการมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็นใด 
(จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อย (5) )  

………การเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  
………การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรี 
………การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต 
 ………การพัฒนาศักยภาพสตรีเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจ

ในระดับต่างๆ 
 ………การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีทุกระดับ 

5. การเสริมสร้างทศันคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมุสลมิข้อใด มีผลต่อการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด (จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1) – 
สําคัญน้อยที่สุด (4))  
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 ………ส่งเสริมและจัดให้การศึกษาเพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อสตรีมุสลิม แก่ เด็ก เยาวชน ผู้หญิงและ
ผู้ชายมุสลิม ทกุระดับและทุกกลุ่มอายุ ทั้งสายสามัญและโรงเรียนสอนศาสนา การให้ข้อมูล และการสือ่สาร
สาธารณะ  

 ………พัฒนาองค์ความรู้ผู้ที่เก่ียวข้องในการผลิตสื่อต่างๆ และการกําหนดมาตรฐานในการเผยแพร่ 
สื่อสารสาธารณะต่อบทบาทท่ีเหมาะสมท้ังของบุรุษและสตรีมุสลิม 
  ………ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย มาตรการการคุ้มครองสิทธิความเป็น
มนุษย ์

………สํารวจทศันคติของคนในสังคมต่อบทบาทท่ีเหมาะสมของบุรุษและสตรีมุสลิม ศึกษาวิจัย สร้างองค์
ความรูเ้ก่ียวกับการปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนาแนวทางการรณรงค์เพ่ือปรับกระบวนทัศน์และทศันคติ 

6 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรมุีสลิมข้อใด มผีลต่อการส่งเสริม
บทบาทสตรีมสุลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด (จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากท่ีสุด (1) – สําคัญน้อย
ที่สุด (4)  
  ………การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมผ่านระบบการพัฒนาทักษะ และระบบการศึกษาที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 ………ส่งเสริมให้สตรีมุสลิมได้เข้าถึงและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้รู้เทา่ทันและ
สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพ 
  ………พัฒนากลไกและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือเอ้ือให้สตรีมุสลิมมีโอกาสเข้าร่วม และรับ
ประโยชน์จากระบบเศรษฐกจิและสังคมโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องและเหมาะสม 

………สนับสนุนและจัดการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาด้านการเพ่ิมโอกาสและศักยภาพ
ของสตรีมุสลิมทางเศรษฐกิจและสังคม และการนําความรู้มาใช้ประโยชน์ 

7. การพัฒนาสุขภาวะ คุณภาพชีวิต และเสริมสรา้งความม่ันคงในชีวติข้อใด มีผลต่อการส่งเสริมบทบาทสตรี
มุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด (จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากท่ีสุด (1) – สําคัญน้อยท่ีสุด (4))  

 ………เสริมสร้างความรู้และปรับทัศนคติด้านสุขภาวะผ่านสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ………ให้ความรู้แก่คนมสุลิม เด็กหญิง สตรแีละบุรุษ รวมถึงผู้นําชุมชนเกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพ 
ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคที่ไม่ติดต่อและโรคที่ติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรค
อ่ืนๆจากการมีเพศสัมพันธ์และการท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น 

 ………รณรงค์ พัฒนากลไกท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง 
บังคับใช้อันจะนําไปสู่การลดความรุนแรงต่อสตรีมุสลมิ ทัง้ในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 

………ส่งเสริมและจัดการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับสุภาพของสตรีมุสลิม การลดความรุนแรง        
การพิทักษ์สิทธิของเด็กหญิงและสตรีมสุลิมที่ถูกคุกคามทกุรูปแบบ 
8. การพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจในระดับ
ต่างๆข้อใดมีผลต่อการส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการพัฒนาสังคมมากท่ีสุด (จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญ
มากที่สุด (1) – สําคัญน้อยที่สุด (5))  
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  ………เสรมิสร้างความเข้าใจเรื่องการปกครองในระบบประชาธิปไตย สร้างความพร้อมแก่สตรีมุสลิม ใน
การแข่งขันเพ่ือดํารงตําแหน่งทางการเมือง การบริหาร พัฒนา และเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 ………ปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม อุดมการณ์ ด้านจิตอาสา และจิตสาธารณะ แก่สตรีมุสลิมทกุ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเข้าสู่การเป็นผู้นํา  
  ………สร้างความตระหนักแกส่ังคมมุสลิม ในการให้โอกาสและเลือกสตรีมุสลิมที่มีความสามารถเข้าเป็น
ผู้นําทางการเมือง การบริหาร และการตัดสนิใจในระดับต่างๆ 
  ………แสวงหาแนวร่วมทั้งจากภาคการเมือง การบริหาร และสื่อมวลชน ในการสนับสนุนสตรีมุสลมิทีม่ี
ศักยภาพให้เข้าสู่ตําแหน่งทางการเมือง 

 ………แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา การเข้าสู่ตําแหน่งทางการเมือง 
และการบริหารของสตรีมุสลมิ 

9.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกและองค์กรสตรีมุสลิมทุกระดับข้อใด มีผลต่อการส่งเสริมบทบาท
สตรีมุสลมิต่อการพัฒนาสังคมมากท่ีสุด (จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1)– สําคัญน้อยท่ีสุด (5))  

………ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร และกลไกสตรีมุสลิมระดับต่างๆ 
………พัฒนาบุคคลกรที่ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีมุสลมิให้มีความรู้ความสามารถใน

การดําเนินงาน 
 ………จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการดําเนินงานขององค์กรและกลไกสตรีมุสลมิระดับ

ต่างๆ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนากลไกท่ีมีความเข้มแข็งในอนาคต 
  ………วางแนวทางการพัฒนาเครือข่ายขององค์กร และกลไกการพัฒนาสตรีมุสลิม ใหส้ามารถทํางาน
ร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ………ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ บทบาทขององค์กรและกลไกสตรีมุสลิม เพ่ือนําไปสูก่ารพัฒนา
ส่งเสริมสตรีมสุลิม 

10. ท่านคิดว่าประเด็นใดมีความสาํคญัมากท่ีสุดในการกําหนดกลยทุธ์การส่งเสริมบทบาทสตรีมุสลิมต่อการ
พัฒนาสังคม (จงเรียงลําดับความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อยท่ีสุด (5))  
  ………การสร้างการยอมรับทางสังคมของสตรีมุสลมิฯ 
  ………การมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิม 
  ………การพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม 
  ………การเสริมสร้างเครือข่ายการทํางานของสตรีมุสลิม 
  ………การส่งเสริม/พัฒนาระบบการดําเนินงาน 

11. การสรา้งการยอมรับทางสังคมของสตรีมุสลิม ควรมุง่พัฒนาในเร่ืองใดมากที่สุด (จงเรียงลําดับความสําคัญ
จากสําคัญมากท่ีสุด (1) – สําคัญน้อยที่สุด (4)) 
  ………การสร้างความเข้าใจและการยอมรับเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายท่ีเหมาะสมในสังคม
มุสลิม 
  ………บทบาทเก้ือหนุนส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิม 
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  ………มุ่งสร้างความเข้าใจ และการสนับสนุนจากบุคคล/หน่วยงาน ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
  ………กําหนดคาํจํากัดความและการตีความ บทบาทสตรีมสุลิมที่เหมาะสมต่อการดําเนินกิจกรรมทาง
สังคม ที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในบริบทของสังคมมุสลิม 
12 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิม ควรมุ่งพัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด (จงเรียงลําดับ
ความสําคัญ จาก สําคัญมากท่ีสุด (1) – สําคัญน้อยท่ีสุด (4))  
  ………การส่งเสริมให้สตรีมุสลมิ มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม และมีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
  ………การจัดทําแนวทางการส่งเสริมบทบาทของสตรีมุสลมิที่เหมาะสม ให้สตรีมุสลิมได้ใช้ศักยภาพของ
ตนเพ่ือเกิดคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงกว้าง 
  ………การเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนเพ่ือแก้ไขปัญหา การไกล่เกลี่ย การร่วมพัฒนาศักยภาพของ
สตรีมุสลมิที่จะหนุนเสริมทักษะเพ่ือให้ผู้หญิงมีบทบาทในการทํางาน อีกท้ังเป็นการสร้างพ้ืนที่ในการทํางานภาค
ประชาสังคม 
  ………การสร้างผู้นําท่ีมีอุดมการณ์ในการทํางานเพ่ือส่วนรวม เสียสละ มคีวามสุขกับการให้และอุทศิตน
เพ่ือการทํางานช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง 

13 การพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมควรมุ่งพัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด(จงเรียงลําดับจากสําคัญมากท่ีสุด(1)–
สําคัญน้อยที่สุด(4))  
  ………การพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมเพ่ือการเป็นผู้นําการพัฒนาในระดับชุมขน 

………พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการ
นําความรู้ไปใช้จริงในชุมชน ผา่นการทําโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม 

………มีกระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณ์การปฏิบัติงาน/ติดตามผลงาน/ ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
  ………การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรวบรวมความรู้ที่ได้จากการทํางาน และการจัดแสดงผล
งานความสําเร็จของการดําเนินโครงการ 

14 การเสริมสร้างเครือข่ายการทํางานของสตรีมุสลิม ควรมุ่งพัฒนาในเรื่องใดมากที่สุด (จงเรียงลําดับ
ความสําคัญจากสําคัญมากที่สุด (1) – สําคัญน้อยท่ีสุด (5))  
  ………การรวมกลุ่มของสมาชิกสตรีมุสลิมให้มีความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายสมาชิกไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ 
  ………จัดต้ังเป็นชมรม/องค์กรสตรีมุสลิม เช่ือมโยงในลักษณะเครือข่ายหรือสมาคม เพ่ือยกระดับ
สถานะขึ้นทะเบียน 
         เป็นองค์กร/ให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
  ………พัฒนาศกัยภาพการประสานงานกลุ่ม/องค์กรอ่ืนๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม 
  ………การจัดทําทําเนียบเครือข่ายชมรม/องค์กรสตรีมุสลิมเพ่ือง่ายในการติดต่อประสานงาน   
  ………เช่ือมโยงความสัมพันธ์อันดีกับชมรม/องค์กรสตรีมุสลมิอ่ืนๆ ในการเป็นพันธมิตร ดําเนินกิจกรรม
ทางสังคม  
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15 การส่งเสริม/พัฒนาระบบการดําเนินงาน ควรมุ่งพัฒนาเร่ืองใดมากที่สุด (จงเรียงลําดับจากมากที่สุด(1) – สําคัญ
น้อยที่สุด (5))  
  ………การจัดต้ังอาคารสถานที่/สํานักงานที่ชัดเจน เพ่ือรวมกลุ่ม/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
งบประมาณที่จําเป็นต่อการดําเนินกิจกรรมทางสังคมของสตรีมุสลิม 
  ………การจัดทําแผนงาน แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาองค์กร 
  ………การสร้างเสริมขีดความสามารถด้านต่างๆ ที่จําเป็นในการบริหารจัดการและการสนับสนุนสมาชิก
เครือข่าย 
  ………เข้าถึงทรพัยากร และการสนับสนุนจากภาคีต่างๆ ให้มากข้ึน พร้อมทั้งยกระดับผลการทํางาน ให้
มีผลกระทบในวงกว้างยิ่งขึ้น 
  ………การส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรได้รับการยอมรับ ในฐานะผู้นําในการส่งเสริมศักยภาพสตรี
มุสลิม 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
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ภาพกิจกรรม
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