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กรณีศึกษาสมาคมมุสลิมจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

คว�มเป็นม�

แม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มาเป็นลำาดับและถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ 

ปานกลาง (Middle income country) ตามคำานิยามขององค์การสหประชาชาติ แต่เมื่อพิจารณาในมิติของความเสมอภาค 

ระหว่างหญิงชาย พบว่ายังมีช่องว่างในการพัฒนาในเกือบทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ของประเทศ ดัชนีการพัฒนา 

มิติหญิงชาย (Gender-Related Development Index) ของประเทศไทยซึ่งได้จัดลำาดับความเสมอภาคในการพัฒนาระหว่าง 

หญิงชายใน 6 ด้านได้แก่ สุขภาพ การศึกษา รายได้ การทำางาน การมีส่วนร่วม และบทบาทผู้นำา สะท้อนให้เห็นว่าระหว่าง 

ปี 2550-2551 จังหวัดในภาคใต้หลายจังหวัด รวมทั้งจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมมีช่องว่างในการพัฒนาระหว่าง

หญิงชายทั้ง 6 ด้านอยู่ในลำาดับท้ายๆ ของประเทศ1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการมีส่วนร่วมและบทบาทผู้นำาโดยจังหวัดที่มี 

ลำาดับดัชนมีติหิญงิชายตำา่ทีส่ดุของประเทศได้แก่จงัหวดัยะลา (ลำาดบัที ่73)  ปัตตาน ี(ลำาดบัที ่74) และนราธวิาส (ลำาดบัที ่75) 

ส่วนจังหวัดที่มีดัชนีมิติหญิงชายอยู่ในลำาดับต้น ๆของประเทศ ได้แก่จังหวัดพัทลุง (ลำาดับที่ 6) และภูเก็ต (ลำาดับที่ 9)

นอกจากน้ี แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) ยังระบุว่าความก้าวหน้าทาง 

วิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ ส่งผลให้สตรีมีอายุขัยเพ่ิมข้ึนรวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมทำาให้มีจำานวนสตรีท่ีเป็นหัวหน้า 

ครัวเรือนหรือเป็นหม้ายและสตรีสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การที่จำานวนประชากรสตรีมีมากกว่าบุรุษไม่ได้ทำาให้สตรีมี

โอกาสทางสังคม การศึกษา และการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าเทียมกับบุรุษแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม สังคมไทยยัง

คงเผชิญกับปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีคนในสังคมบางส่วนยังมีเจตคติว่า สตรีมีความ

สามารถด้อยกว่าบุรุษ และปลูกฝังให้สตรีเป็นผู้ตาม เป็นช้างเท้าหลังเสมอ ส่งผลให้สตรีตกเป็นเหย่ือความรุนแรง ขาดโอกาส 

และการยอมรับในการเข้าร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะการเข้าสู่ตำาแหน่งทางการเมืองและตำาแหน่งการ

ตัดสินใจในระดับสูง นอกจากน้ียังมีปัญหาใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกระแสการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความม่ันคง 

เทคโนโลยีการติดต่อส่ือสาร และส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพ ความม่ันคงปลอดภัย โอกาส สิทธิและศักด์ิศรีความเป็น 

มนุษย์ และคุณภาพชีวิตของสตรี โดยเฉพาะสตรีในพ้ืนท่ีชนบท และสตรีท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายพิเศษต่างๆ”2 

จากสภาพปัญหาข้างต้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ประจำาประเทศไทยและเครือข่ายสตรีมุสลิมจาก 14 จังหวัดภาคใต้จึงได้ร่วมกันพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถี

อิสลาม (The Leadership Academy Programme for Muslim Women in Southern Provinces of Thailand) เพื่อส่งเสริม

บทบาทของสตรีมุสลิมใน 14 จังหวัดภาคใต้ในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจทางการปกครองและ 

การบริหาร โดยมีระยะเวลาการดำาเนินงาน 3 ปี (พฤศจิกายน 2555-ตุลาคม 2558) โครงการดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน 

3 ด้าน ได้แก่

บทนำ�

บทที่ 1

1 http://www.gender.go.th/GDIPlus

2 แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555 - 2559) สำานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและ 
 ความมั่นคงของมนุษย์
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

แผนง�นที่ 1: ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ เจตคติและก�รยอมรับด้�นคว�มเสมอภ�คระหว่�งหญิงช�ย  มุ่งสร้างความเข้าใจและ

การสนับสนุนจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันกำาหนดคำาจำากัดความและการตีความเร่ืองบทบาทหญิงชายและความเสมอ 

ภาคในกระบวนการพัฒนาในบริบทของสังคมมุสลิมในประเทศไทย และการจัดทำาแนวทางการส่งเสริมบทบาทของสตรีมุสลิม 

ในทุกสถานะเพื่อให้สตรีได้ใช้ศักยภาพของตนเพื่อเกิดคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงกว้าง

แผนง�นท่ี 2: พัฒน�ทักษะ คว�มรู้ท่ีจำ�เป็นต่อสตรีมุสลิมในก�รทำ�หน้�ท่ีต�มบทบ�ทต่�งๆ อย่�งมีประสิทธิภ�พ ประกอบด้วย 

กิจกรรมการศึกษาความต้องการของกลุ่มสตรีมุสลิมท่ีเข้าร่วมโครงการและประสบการณ์จากท่ีอ่ืนๆ การพัฒนาหลักสูตร การจัด 

กระบวนการเรียนรู้ ด้วยการอบรม ดูงาน และการนำาความรู้ไปใช้จริงในชุมชนผ่านการทำาโครงการพัฒนาชุมชน การติดตามผล/ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี การจัดทำาแฟ้มผลงานเพ่ือรวบรวมความรู้ท่ีได้จากการทำางาน และผลงาน 

และการจัดแสดงผลงานความสำาเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการ

แผนง�นท่ี ๓: สร้�งคว�มเข้มแข็งเครือข่�ยสตรีมุสลิมภ�คใต้เพ่ือเป็นองค์กรหลักในก�รส่งเสริมศักยภ�พของสตรีมุสลิม ประกอบ 

ด้วยกิจกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กร การสร้างเสริมขีดความสามารถในด้านต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการเป็นองค์กร

กลางในการบริหารจัดการและการสนับสนุนสมาชิกเครือข่าย การข้ึนทะเบียนเป็นองค์กรตามกฎหมาย และการส่งเสริมให้องค์กร

ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำาในการส่งเสริมศักยภาพสตรีมุสลิมในภาคใต้และขยายเครือข่ายสมาชิกไปภาคอ่ืนๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลามมีแนวทางการทำางานโดยยึดหลักเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมและหลักความ 

เช่ือทางศาสนาแต่มุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและสันติสุข

ความสำาเร็จประการหน่ึงของโครงการคือการรวมตัวระหว่างองค์กรสตรีมุสลิมจาก 14 จังหวัดในภาคใต้ เป็นสมาคมสตรีมุสลิม 

ภาคใต้ โดยมีวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการระดมความคิดร่วมกันว่า “เป็นองค์กรสตรีมุสลิมที่ประสานมือและหัวใจ เพื่อเป็นกลไกล

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวิถีอิสลาม บนฐานทรัพยากรของท้องถิ่น และธรรมาภิบาลทางการเมือง”

สมาชิกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ช่วยกันวาดภาพสะท้อนวิสัยทัศน์ของสมาคม
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กรณีศึกษาสมาคมมุสลิมจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

ความเข้มแข็งของสมาคมสตรีมุสลิมระดับภาคขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการแต่ปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีสุดคือความพร้อมและความ

เข้มแข็งขององค์กรสมาชิกซึ่งประกอบด้วยสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัดทุกจังหวัด โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการพัฒนาแบบจำาลองในการสร้าง

องค์กรสตรีมุสลิมระดับจังหวัดให้เข้มแข็งโดยคัดเลือกสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลาและสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัด

สงขลาเป็นกรณีศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรสตรีมุสลิมจังหวัดอื่นๆ โดยดำาเนินการ

ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2557 

โจทย์หรือความท้าทายที่สำาคัญ คือ 

1) หลังจากจดทะเบียนเป็นสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัดแล้ว ทำาอย่างไรสมาคมจะได้รับการยอมรับจากองค์กรสมาชิก 

 และสามารถดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ได้ 

2) เน่ืองจากองค์กรสตรีมุสลิมท่ีจัดต้ังข้ึนมีเป้าหมายในทางสังคม คือเป็นองค์กรท่ีจะขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนตาม 

 วิถีอิสลาม เป็นองค์กรของคนท่ีมีจิตอาสาในการทำางานเพ่ือส่วนรวม (Voluntary Organization) ความท้าทายท่ี 

 สำาคัญอีกประการหน่ึงก็คือการสร้างผู้นำาท่ีมีอุดมการณ์ในการทำางานเพ่ือส่วนรวม เสียสละ มีความสุขกับการให้ 

 และอุทิศตนเพ่ือการทำางานอย่างแท้จริง

สม�คมสตรีมุสลิม องค์กรของคนจิตอ�ส� เพื่อก�รพัฒน�ชุมชน 

ภาพลักษณ์ของสตรีมุสลิมตามความเข้าใจของคนท่ัวไปหรือท่ีปรากฏตามส่ือแม้กระท่ังผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามบางส่วนก็ตาม 

จะออกมาในลักษณะเป็นหญิงท่ีถูกกดข่ีจากผู้ชาย ไม่มีสิทธิมีเสียงในสังคม ตลอดจนต้องทำางานดูแลครอบครัวอยู่แต่ภายใน

บ้าน ท้ังๆ ท่ีสภาพความเป็นจริง อัล-กุรอ่านได้ยกสถานะของผู้หญิงให้มีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ทัดเทียมกับผู้ชาย โดยท่าน

ศาสดาได้เปรียบความเท่าเทียมดังกล่าวเหมือนด่ังก้านของหวี และในปัจฉิมโอวาทของท่านยังได้กล่าวไว้ว่า “แท้จริงผู้ชายน้ัน 

มีสิทธิเหนือสตรีและสตรีก็มีสิทธิเหนือชายและสิทธิดังกล่าวน้ันจะทวงถามในวันพิพากษา” อิสลามได้กำาหนดบทบาทของมุสลิม 

ไว้ตามสภาพของบุคคล โดยแยกเป็นสถานภาพของผู้หญิงและชายให้เห็นเด่นชัด ทำาให้บทบาทนอกบ้านส่วนใหญ่จะตกอยู่กับ 

ผู้ชาย ส่วนผู้หญิงน้ันจะมีบทบาทสำาคัญภายในบ้าน แต่เม่ือถึงคราวจำาเป็นก็สามารถมีบทบาทนอกบ้านได้ ดังอัลหะดีษของ 

ท่านศาสดามูฮำาหมัดกล่าวว่า “อัลเลาะฮ์ อนุญาตให้พวกเธอออกนอกบ้านเพ่ือทำาธุรกิจท่ีจำาเป็น” (โดยบุคอรี (อรุณ บุญชม, 

มปป.: 1140) เม่ือวิเคราะห์จากบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ท่ีต้องการการมีส่วนร่วมของชายและหญิงใน

ทุกภาคส่วน คำาว่า “ธุรกิจท่ีจำาเป็น” จึงมิได้หมายเพียงกิจของครอบครัวหรือส่วนตนเท่าน้ันแต่ยังรวมถึงกิจเพ่ือเพ่ือนมนุษย์

อ่ืนๆ ในสังคมด้วย

เนื่องจากสตรีเป็นประชากรครึ่งหนึ่งของสังคม การมีส่วนร่วมของสตรีจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปในสังคม บทบาทของสตรีมุสลิมก็เช่นกัน ปัจจุบันมีผู้หญิงมุสลิมกระจายอยู่ในหลายภาคส่วนไม่

ว่าจะเป็นในระบบการศึกษา ภาคธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม ในสวนยางพารา หรือแม้แต่ในภาคการเมืองและการปกครอง 

การวิเคราะห์จุดแข็งและข้อจำากัดของเครือข่ายสตรีมุสลิมภาคใต้ก่อนเริ่มโครงการพบว่ากลุ่มสตรีมุสลิมในชุมชนต่างๆ มี

บทบาทสำาคัญในการพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดสวัสดิการช่วยเหลือ/สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริม

อาชีพ การดูแลสุขภาพ การปกป้องธรรมชาติและสร้างความมั่นคงทางอาหารแบบพอเพียง ตลอดจนการเป็นนักกระจาย

ข้อมูลข่าวสารและสื่อสารแนวราบ นอกจากนี้กลุ่มสตรีส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นและจริงจังในการทำางานโดยมีความศรัทธา

อย่างแน่นแฟ้นต่อการสร้างความดีตามหลักอิสลาม อย่างไรก็ตามการทำางานยังมีลักษณะต่างคนต่างทำาในชุมชนของตนเอง 

ไม่มีการเช่ือมโยงในลักษณะเครือข่ายหรือสมาคมเพ่ือยกระดับสถานะขององค์กรให้เป็นนิติบุคคล ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากร 

และการสนับสนุนจากภาคีต่างๆ ได้มากข้ึนและยกระดับการทำางานให้มีผลกระทบในวงกว้างย่ิงข้ึน การรวมตัวกันระหว่างกลุ่ม 

สตรีมุสลิมที่ทำางานในระดับชุมชนทุกอำาเภอของจังหวัดสงขลาและยะลาและจดทะเบียนเป็นสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา 

และสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลาจึงเป็นก้าวสำาคัญที่จะผนึกผสานพลังสตรีมุสลิมให้เข้มแข็ง มีระบบการเชื่อมโยง 
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

สนับสนุนซึ่งกันและกัน มีการประสานสัมพันธ์กับภาคีอื่นๆ อย่างเป็นระบบเพื่อทำางานเคียงคู่กับผู้ชายอย่างมีศักดิ์ศรีตามวิถี

แห่งอิสลามที่ว่า “หญิงและช�ยต่�งมีหน้�ที่อย่�งเท่�เทียมกันในก�รกำ�ชับและสร้�งสรรค์คว�มดีง�มให้แก่สังคม และก�ร

ยับยั้งห้�มปร�มในก�รกระทำ�คว�มชั่ว” 

แนวท�งก�รพัฒน�องค์กรสตรีมุสลิมให้เข้มแข็งอย่�งยั่งยืน

สมาคมสตรีมุสลิมเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลกำาไรและดำาเนินกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์เป็นหลัก การพัฒนาองค์กร

ลักษณะเช่นน้ีให้มีความเข้มแข็งในระยะยาวจำาเป็นต้องเข้าใจลักษณะพ้ืนฐานขององค์กรท่ีมีลักษณะเป็นองค์กรอาสาสมัคร 

(Voluntary Organization) รวมถึงองค์ประกอบสำาคัญ (Key Components) อันจะทำาให้เกิดความย่ังยืนซ่ึงประกอบด้วย 

1) เป้�หม�ยร่วม การมีเป้าหมายร่วมกันท่ีชัดเจนในการก่อต้ังองค์กรเป็นส่ิงสำาคัญ สมาชิกจะต้องเข้าใจชัดเจนตรงกัน 

 ว่าตั้งสมาคมมาเพื่ออะไร การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถกำาหนดวัตถุประสงค์และภารกิจของสมาคม 

 ได้ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกัน

2) คว�มมุ่งม่ันของแกนนำ� (Commitment) การท่ีจะดำาเนินภารกิจให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้น้ัน แกนนำา 

 ผู้ร่วมจัดตั้งสมาคมจะต้องร่วมกันเสียสละและทุ่มเทอย่างมาก ทั้งแรงกายแรงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเริ่มต้น 

 เพราะต้องทำางานภายใต้ข้อจำากัดของทรัพยากร ในขณะเดียวกันต้องพยายามให้ภารกิจบรรลุผลเพื่อสร้างการ 

 ยอมรับ

3) โครงสร้�งก�รบริห�รองค์กร (Organizational Structure) องค์กรจำาเป็นต้องออกแบบโครงสร้างการบริหารองค์กร 

 ให้กะทัดรัด เหมาะสมกับภารกิจและง่ายต่อการทำางานและการตัดสินใจต่างๆ ในการบริหารจำาเป็นต้องมีโครงสร้าง 

 และการแบ่งงานที่ชัดเจน ในระยะยาวจะต้องมีบุคลากร ที่สามารถทำางานตามหน้าที่ต่างๆ ในโครงสร้างได้อย่าง 

 แท้จริง โดยที่ในระยะแรกตั้งแกนนำาอาจต้องทำาหน้าที่ต่างๆ ด้วยตนเอง จนกว่าจะมีงบประมาณในการจ้างคนทำา 

 งานประจำา  

4) ระบบก�รบริห�รจัดก�รองค์กร (Management System) เช่น ระบบการประชุม ระบบเอกสาร ระบบบัญชีและ 

 การเงิน ระบบการส่ือสารในองค์กร ระบบการบริหารบุคคล จำาเป็นต้องมีการออกแบบระบบต่างเหล่าน้ีให้เหมาะสม 

 กับภารกิจและทรัพยากรขององค์กร ในระยะแรกจำาเป็นต้อง สร้างกติกาหรือระเบียบเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ให้มีความ 

 ยืดหยุ่นสูงเพราะเป็นช่วงพัฒนาระบบและค่อยๆ ทำาให้ชัดเจนต่อไป

5)  แผนยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติก�ร/โครงก�รพัฒน� (Strategic and Action plans) สมาชิกจะต้องร่วมกันกำาหนด 

  ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์กร ซ่ึงในระยะแรก โครงการต่างๆ ท่ี 

 จะดำาเนินการอาจไม่ประสบความสำาเร็จก็ไม่เป็นไร เพราะการทำางานพัฒนา ต้องทำาไปเรียนรู้ไปเพ่ือสะสมประสบการณ์ 

 การทำางานของบุคลากร

6) ก�รมีหน่วยง�น/งบประม�ณสนับสนุนกิจกรรม ในระยะเร่ิมต้น องค์กรลักษณะน้ีมักจะมีข้อจำากัดเก่ียวกับงบประมาณ 

 ในการทำางานอย่างมาก แกนนำาจึงจำาเป็นต้องแสวงหาหน่วยงานท่ีสนใจสนับสนุนงบประมาณในการทำากิจกรรม จึงจะ 

 สามารถทำาโครงการได้ การท่ีจะได้งบประมาณสนับสนุนจะต้องมีโครงการท่ีมีความชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจ 

 ของแหล่งทุน ดังน้ัน แกนนำาต้องมีความรู้เก่ียวกับลักษณะและวิธีการสนับสนุนงบประมาณของแหล่งทุนต่างๆ 

7) คว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รง�นต�มภ�รกิจของคณะทำ�ง�น การที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนนั้น คณะทำางาน 

 ต้องมีศักยภาพในการจัดการงานให้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและแหล่งทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ 

 แก่แหล่งทุน ซึ่งจะทำาให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
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8) ขีดคว�มส�ม�รถในก�รก�รเรียนรู้และปรับตัว การทำางานพัฒนาต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ ความเข้าใจใน 

 ปัญหาของชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท เง่ือนไขทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นองค์กรที่ทำางานร่วมกับชุมชนจำาเป็นต้องสะสมประสบการณ์ โดยมีการเรียนรู้และปรับตัว 

 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้และปรับตัวอาจใช้ แนวคิดของ Marquart3 ซึ่งเสนอว่า ทีมงานที่เข้มแข็งเป็น 

 พ้ืนฐานสำาคัญขององค์กรท่ีจะสามารถอยู่รอดในศตวรรษท่ี 21 ทีมงานท่ีเข้มแข็งคือหัวใจและจิตวิญญาณขององค์กร 

   ซึ่งสอดคล้องกับ Peter Senge4 ที่เสนอว่า การเรียนรู้ของทีมเป็นกระบวนการสำาคัญที่จะก่อให้เกิดผลสำาเร็จตาม 

 จุดมุ่งหมายขององค์กร เพราะว่ากระบวนการเรียนรู้คือพลังงานของทีมงาน ที่จะนำาไปสู่การสร้างพันธะสัญญาใน 

 การท่ีจะร่วมกันทำางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมของทุกคน ทีมเช่นน้ีจะสามารถสร้างผลงานเชิงประจักษ์ได้ การเรียน 

 รู้จากการปฏิบัติเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีพลัง เป็นกระบวนการท่ีจะสร้างทีมให้มีความรู้และทักษะในการขับเคล่ือน 

 งานให้บรรลุวัตถุประสงค์ สร้างประสบการณ์ในการแก้ปัญหาในการทำางาน สร้างทีมงานท่ีเข้มแข็ง และค้นหาผู้นำา 

 ที่เหมาะสมสำาหรับองค์กร กล่าวโดยสรุป การสร้างทีมแห่งการเรียนรู้เป็นวิธีการที่จะพัฒนาองค์กรสตรีมุสลิมให้มี 

 ขีดความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง อันจะนำามาซึ่งความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในระยะยาว

9) เครือข่�ย/ที่ปรึกษ� การมีที่ปรึกษาหรือเครือข่ายรวมทั้งเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางาน เป็นสิ่งที่จะ 

 สนับสนุน ให้องค์กรลักษณะนี้ สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ดีๆ หรือวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จากกันและ 

 กันได้ เป็นวิธีการเรียนลัดท่ีมีประสิทธิภาพและได้ผล อย่างไรก็ตามการจัดเวทีเรียนรู้เช่นน้ี จำาเป็นต้องมีหน่วยงาน 

  ซึ่งอาจเป็น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษา เป็นแกนหลัก 

 ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ ให้คำาปรึกษาแก่สมาคม

ภาพที่ 1.1: องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรอาสาสมัคร (Voluntary Organization)

3 อ่านเพิ่มเติมใน Marquart, M. J. (1996). Action Learning in Action: Transforming Problems and People for World-class Organizational Learning. 
 Palo Alto, California, Davies-Black Publishing

4 อ่านเพิ่มเติมใน Senge, P., M. (1998). The fifth Disciplines: The Art and Practice of The Learning Organization. Sydney, Random House Australia 
 Pty Ltd.
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ในการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาและสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา โครงการให้ความสำาคัญ

กับองค์ประกอบท้ัง 9 ข้อดังกล่าวมาแล้ว โดยใช้รูปแบบการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำาแนะนำาจาก

คณะท่ีปรึกษาโครงการในระหว่างปฏิบัติงาน (coaching) การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้โดยคณะกรรมการและคณะทำางานของ

สมาคม และการสรุปบทเรียน/ถอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติ โดยมีท้ังกิจกรรมท่ีดำาเนินการร่วมกันท้ังสองสมาคม และ

กิจกรรมท่ีดำาเนินการแยกตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละสมาคม 

การออกแบบกิจกรรมอยู่บนฐานของความต้องการและความจำาเป็นของสมาคม ซึ่งมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน 

เน่ืองจากสมาคมท้ังสองมีการก่อเกิด วิวัฒนาการและประสบการณ์การทำางานท่ีต่างกัน สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาเป็น 

สมาคมใหม่ที่จดทะเบียนเมื่อกลางปี 2557 แต่มีจุดเด่นคือสามารถเชื่อมโยงกลุ่มสตรีมุสลิมที่ทำากิจกรรมเพื่อชุมชนจากทุก 

อำาเภอในจังหวัดสงขลาเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเดียวกันได้ ส่วนสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลาน้ันพัฒนามาจากเครือข่าย 

สวัสดิการซึ่งดำาเนินการโดยกลุ่มสตรีมุสลิมในอำาเภอต่างๆ ของจังหวัดยะลาตั้งแต่ปี 2553 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคม

สวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลาในเดือนพฤศจิกายน 2556 จากการวิเคราะห์ศักยภาพของท้ังสองสมาคม พบว่าปัญหาท่ีเหมือน 

กันคือการขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรที่เป็นระบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและ 

การจัดทำาฐานข้อมูล การจัดทำาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารประเด็นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 

การประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการขับเคล่ือนงานพัฒนา ส่วนท่ีประเด็นท่ีต่างกันคือความสนใจและจุดเน้นในการทำางาน 

ในระดับพื้นที่  

กิจกรรมที่ดำาเนินการร่วมกันประกอบด้วย

(1) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร”

(2) การอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องต้น”

(3) การอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสื่อสารชุมชน”

(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพองค์กร

(5) การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้

ส่วนกิจกรรมที่ดำาเนินการแยกกันคือการจัดกิจกรรมและเรียนรู้จากการทำากิจกรรมตามแผนงานของแต่ละจังหวัดโดยมีคณะ

ที่ปรึกษาจากโครงการทำาหน้าที่เป็นผู้แนะนำาและเอื้ออำานวยกระบวนการเรียนรู้

รูปแบบก�รพัฒน�ศักยภ�พสม�คมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขล�
และสม�คมสวัสดิก�รมุสลีมะฮ์จังหวัดยะล�

บทที่ 2
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รหลักสูตร “คว�มรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รองค์กร”
  

ดำาเนินการระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรม บีพี สมิหลาบีชรีสอร์ท จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา 13 คน สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา 18 คน รวมท้ังส้ิน 31 คน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(1) เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กรและการเขียนโครงการ

(2) เพื่อจัดทำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และแผนงานของสมาคม

(3) เพื่อจัดทำาข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ

กิจกรรม/เนื้อห�/และกระบวนก�ร

กิจกรรมที่ 1: การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรสตรีมุสลิม: กรณีศึกษาสมาคมสตรีมุสลิม (มุสลิมะฮ์)  

 จังหวัดนครศรีธรรมราชและเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต้

(1.1) นายกสมาคมสตรีมุสลิม (มุสลิมะฮ์) จังหวัดนครศรีธรรมราช นำาเสนอประสบการณ์ของสมาคม โดยสรุป

• สถานการณ์โลกและสภาวะทางสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น เป็นทั้ง 

 โอกาสและภัยคุกคามต่อการพัฒนาประเทศ ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

  วิถีชีวิต และรากฐานปฏิสัมพันธ์แบบดั้งเดิมซึ่งถูกลบเลือนไป คุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นถูก 

 ลดลง ส่งผลให้สังคมอ่อนแอและนำาไปสู่ปัญหาต่างๆ ของสังคมในที่สุด

• ด้วยความห่วงใยสังคมและความศรัทธาในคำาสอนของอิสลามท่ีว่า “มนุษย์ท่ียังประโยชน์ในหมู่สูเจ้า คือมนุษย์ 

 ท่ีทำาประโยชน์ให้แก่สังคมถ้วนหน้า” ผู้นำาสตรีมุสลิมกลุ่มหน่ึงจึงรวมตัวกันก่อต้ังสมาคมสตรีมุสลิม (มุสลิมะฮ์) 

  จังหวัดนครศรีธรรมราชข้ึนใน ปี 2544 โดยในระยะแรกๆ ต้องอดทนต่อแรงเสียดทานจากฝ่ายท่ีคิดว่าบทบาท 

 ของผู้หญิงมุสลิมคือในบ้าน ไม่ควรออกมาเคลื่อนไหวนอกบ้าน แต่แท้จริงแล้ว อัล-กุรอ่านก็ได้กำาหนดไว้ 

 อย่างชัดเจน ในซูเราะห์ (บท) อัลเตาบะห์ อายะห์ (วรรค) ที่ 71 ว่า “และบรรดามุมินชาย และบรรดามุมิน 

 หญิงนั้น บางส่วนของพวกเขาต่างเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน ซึ่งพวกเขาจะใช้ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ชอบและ 

 ห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ชอบ” กรรมการสมาคมจึงไม่ท้อถอยเพราะถือว่าเดินในแนวทางของอัลเลาะฮ์ จนใน 

 ที่สุดก็ได้รับการยอมรับมากขึ้น

• การทำางานของสมาคมมีการแบ่งโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน รวมถึงมีท่ีปรึกษา 

 ทั้งฝ่ายงานพัฒนาและฝ่ายศาสนา โครงการที่ดำาเนินการครอบคลุมทั้งในเรื่องสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 
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 การปกครอง เช่นการลดผลกระทบของระบบทุนนิยมท่ีคุกคามในหมู่วัยรุ่น การป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด 

  การสร้างงาน/อาชีพ สวัสดิการชุมชน ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมธรรมาภิบาลเป็นต้น

• เมื่อการทำางานเริ่มปรากฏผลชัดเจนขึ้นก็ได้ขยายเครือข่ายสมาชิกออกไปจนครอบคลุมทุกอำาเภอและมีภาคี

 ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศมาให้การสนับสนุน ในการทำางานกับองค์กรต่างประเทศ 

 สมาคมต้องกำาหนดตัวช้ีวัดความสำาเร็จและความเข้มแข็งขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวช้ีวัด 15 ตัว 

  แต่ที่สำาคัญสำาหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มดำาเนินการมี 7 ตัวได้แก่ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โครงสร้างองค์กร 

 ยุทธศาสตร์การระดมทุน การมอบภาระงานและกิจกรรม สาธารณะสัมพันธ์ กระบวนการทำางบประมาณ 

 รายปี และระบบการติดตามและประเมินผล

• ภาวะผู้นำาเป็นเร่ืองสำาคัญ เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ ผู้นำาต้องศึกษา/เรียนรู้เพ่ือท่ีจะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน่ือง 

 ให้ทันคน ทันกับงาน ทันการ และทันเกม

(1.2) ท่ีปรึกษาเครือข่ายสตรีท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นำาเสนอประสบการณ์ 

 ของเครือข่ายฯ

• เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในสามจังหวัดตั้งแต่ปี 2547 (เหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่มัสยิดกรือเซะและตากใบ) 

 ได้มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันไปเยี่ยมครอบครัวผู้หญิงท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบโดยสูญเสีย 

 สามีและ/หรือลูก(ท้ังท่ีเสียชีวิตและถูกจองจำา) ในลักษณะการให้กำาลังใจ เยียวยาจิตใจ โดยดำาเนินการมาอย่าง 

 ต่อเนื่อง

• การไปเย่ียมบ้าน นอกจากให้กำาลังใจแล้ว ยังเก็บข้อมูลว่าเขามีความเดือดร้อนเร่ืองอะไรบ้าง เร่ืองหลักๆ คือ 

 ไม่มีอาชีพและไม่มีทุนการศึกษาสำาหรับลูกๆ กลุ่มผู้หญิงฯ ได้ประสานขอการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ มี 

 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวของคุณโสภณ สุภาพงษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร มาให้ทุนเด็กทุกปี 

  และกลุ่มฯ ได้ระดมทุนจากคนไทยท่ัวประเทศนำามาพิจารณาเป็นเงินทุนอาชีพสำาหรับรายท่ีเดือดร้อนจริงๆ 

 จนหลายครอบครัวสามารถต้ังหลักได้ 

• การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายอย่างเป็นทางการเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2553 ในช่ือ “เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม 

 เพื่อสันติภาพชายแดนใต้” ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การอ๊อกซ์แฟม (Oxfam) และอียู (EU) เพื่อช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์ 

 โดยเป็นส่วนหน่ึงของการท่ีพยายามจะทำาให้เกิดสันติภาพในสามจังหวัด มีการดำาเนินกิจกรรมในหลายรูปแบบ 

 ได้แก่ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การส่ือสารสาธารณะ การสานเสวนาเพ่ือ 

 สร้างความเข้าใจและความไว้วางใจ และการรณรงค์/การผลักดันเชิงนโยบายร่วมกับสภาประชาสังคมชายแดน 

 ใต้ ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ การเยียวยาไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มมุสลิม แต่ครอบคลุมถึงครอบครัวชาวพุทธ 

 ที่ได้รับผลกระทบด้วย

• กระบวนการทำางานเป็นเรื่องสำาคัญ เครือข่ายยึดหลัก 4 ประการคือ (1) การทำางานที่คำานึงถึงหลักการทาง 

 ศาสนา ภายใต้บริบทพื้นที่ (2) ต้องมีการเติมเต็มความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ 

 องค์กรให้มีประสิทธิภาพและการพัฒนาทักษะความรู้ ที่จำาเป็นในการทำางานภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง 

 (3) ต้องมีการสรุปบทเรียนเป็นระยะๆ เพ่ือเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (4) ขับเคล่ือนองค์กรให้เหมาะสม 

 กับความเป็นจริงด้วยการประเมินกำาลัง สภาพองค์กรของตัวเอง และการรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง 

 ที่มีความเสี่ยงอันตราย
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กิจกรรมที่ 2: ก�รขับเคลื่อนองค์กรและตัวชี้วัดคว�มเข้มแข็งขององค์กร

คณะท่ีปรึกษาโครงการฯ นำาเสนอแนวคิดเก่ียวกับหลักการพัฒนา/ขับเคล่ือนองค์กรและตัวช้ีวัดความสำาเร็จขององค์กร โดยสรุปคือ

• การตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และบทบาทขององค์กรต้องชัดเจนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

• เริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น คณะทำางาน ความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่ ภาคี/เครือข่ายต่างๆ ที่เคยทำางาน 

 ร่วมกัน งานที่สามารถจัดการได้ งานที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

• องค์ประกอบภายในที่สำาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรมีความก้าวหน้า ได้แก่ เป้าหมายร่วม คณะทำางาน 

 ความรู้/ประสบการณ์ของคณะทำางาน ระบบการจัดการ ความสามารถในการหาทุน กิจกรรมขององค์กร 

 การประชุมปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง และช่องทางการสื่อสาร (ภาพที่ 2.1)

• องค์ประกอบภายนอกที่เกื้อหนุน ได้แก่การหนุนเสริมและความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาค 

 เอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันวิชาการ (ภาพที่ 2.2)

ภาพที่ 2.1: องค์ประกอบภายในที่ช่วยขับเคลื่อนการทำางานองค์กร

การประชุมปรึกษา
หารือกัน

อยางตอเน��อง

ความสามารถ
ในการหาทุน

เปาหมายรวม

คณะทำงาน

ความรู/ประสบการณ
ของคณะทำงาน

ระบบการจัดการ
กิจกรรมขององคกร

ชองทางการสื่อสาร

 

ภาพที่ 2.2: องค์ประกอบภายนอกที่เสริมหนุนการขับเคลื่อนองค์กร
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กรณีศึกษาสมาคมมุสลิมจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

ตัวชี้วัดคว�มเข้มแข็งของสม�คม/เครือข่�ยองค์กรชุมชน5 

ด้�นโครงสร้�งและกระบวนก�รทำ�ง�น 

• มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

• มีกระบวนการทำางานที่เชื่อมโยงสู่ภารกิจและเป้าประสงค์ร่วมขององค์กรสมาชิก

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด   

องค์กรสมาชิก มีกลุ่ม/องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ เนื่องจาก “ความสมัครใจ”                       
เป็นพื้นฐานสำาคัญของการร่วมเครือข่าย

คณะกรรมการ/แกนนำา มีคณะกรรมการหรือแกนนำาที่เป็นตัวแทนขับเคลื่อนเครือข่าย/สมาคม                     
ไปสู่ความสำาเร็จและได้รับการยอมรับจากสมาชิก

การบริหารจัดการ มีกระบวนการทำางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยหลักการมีส่วนร่วม                             
ของสมาชิกและมีการใช้ระบบข้อมูลในการบริหารงาน

ด้�นก�รบริห�รงบประม�ณและทรัพย�กร

• มีการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทั้งที่เป็นความรู้และบุคลากรโดยยึดหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้

• มีวินัยในการจัดสรรรายจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้

• มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินทุน

• การใช้ทรัพยากรตอบสนองความต้องการของสมาชิก

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการตรวจสอบทางการเงินโดยสมาชิกมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจ

ความมีวินัยในการบริหารเงินทุน มีการวางแผนใช้จ่ายทุน งบประมาณ และควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่กำาหนด

ความมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน มีการใช้จ่ายเงินทุน งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

การบริหารภูมิปัญญาและฐานความรู้ มีการแสวงหา รวบรวมความรู้จากบุคคล เอกสาร บันทึก ตำานาน ฯลฯ 
และนำามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน/ครอบครัว

การบริหารทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาคณะกรรมการ แกนนำา หรือสมาชิก ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
หรือดำาเนินกิจกรรมของสมาคม/เครือข่าย

ด้�นก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถขององค์กร

• มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

• สามารถนำาความรู้ที่ได้มาพัฒนาขีดความสามารถในองค์กรสมาชิกหรือขยายผลเชื่อมโยงไปองค์กร/สมาคมอื่นๆ

• สามารถใช้บทเรียน/ความรู้ที่ได้ในการกำาหนดนโยบายสาธารณะ

5 อ้างอิงจากคู่มือระบบมาตรฐานงานชุมชนสำาหรับเครือข่ายองค์กรชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2547
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

การพัฒนาการเรียนรู้ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร/สมาคม 
อย่างต่อเนื่อง

การนำาความรู้สู่นโยบายสาธารณะ การนำาเสนอแนวคิด ความรู้จากการดำาเนินงานของเครือข่ายต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อกำาหนดเป็นนโยบาย ประเด็น หรือยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น

การขยายเครือข่าย/สมาคม มีองค์กรสมาชิกเข้าร่วมด้วยความสมัครใจเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อน 
สู่ความสำาเร็จร่วมกัน อีกทั้งสามารถขยายแนวร่วมไปสู่สมาคมอื่นๆ

การเชื่อมโยงการทำางานของเครือข่าย/สมาคม มีการประสานความคิดเห็นและสร้างความเห็นพ้องในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน
ระหว่างองค์กร/กลุ่มสมาชิกภายในสมาคมและกับสมาคมอื่น

ด้�นก�รบริห�รผลประโยชน์ต่อสม�ชิก

• กลุ่ม/องค์กรควรมีการแบ่งปันผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

• การแบ่งสรรผลประโยชน์ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกตามระเบียบที่เห็นพ้องต้องกัน

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด

การจัดสรรผลประโยชน์ มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเป็นธรรม

มีการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตระหว่างกัน การสนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดการแลกเปลี่ยนทุน ที่ดิน แรงงาน และเครื่องมือต่างๆ
ที่จำาเป็นต่อการประกอบอาชีพของสมาชิก

การมีพลังต่อรอง การรวมตัวเป็นสมาคม/เครือข่ายทำาให้องค์กรสมาชิกสามารถผนึกกำาลังช่วยเหลือกัน
ในการต่อรองเรียกร้องกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพื่อรักษาและเพิ่มพูนประโยชน์ของสมาชิก 
โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม

การเกื้อหนุนประโยชน์ต่อชุมชน สมาคมมีบทบาทในการเกื้อหนุนการพัฒนาชุมชนและชุมชนได้รับประโยชน์ 
การกิจกรรมของสมาคม

กิจกรรมที่ 3: ก�รจัดทำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้�ง และแผนง�นของสม�คม

สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาและยะลาแบ่งกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและแผนงานของ

สมาคม โดยมีคณะที่ปรึกษาเป็นวิทยากรกระบวนการ

สม�คมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขล�

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสตรีมุสลิมท่ีเข้มแข็ง มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีภาคีเครือข่าย ยึดหลักอิสลามในการทำางานเพ่ือให้

สามารถเป็นที่พึ่งของสังคมได้   

พันธกิจ

(1) พัฒนาศักยภาพสมาคม คณะกรรมการและสมาชิก

(2) ประสานสัมพันธ์กับภาคี/เครือข่าย

(3) ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการศาสนาอย่างต่อเนื่อง

(4) พัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่
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กรณีศึกษาสมาคมมุสลิมจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

โครงสร้�งสม�คม

นายกสมาคม

อุปนายกเขต 1 อุปนายกเขต 2 อุปนายกเขต 3 อุปนายกเขต 4

เลขานุการ นายทะเบียน เหรัญญิก ประชาสัมพันธ

ฝายพัฒนา
ศักยภาพองคกร

ฝายประสาน
ภาคี/เครือขาย

ฝายพัฒนาชุมชน
และสังคม

ฝายระดมทุน

ปฏิคม

ฝายสงเสริม
การศึกษา
หลักศาสนา

แผนง�นปี 2557

ฝ่�ยที่ 1 พัฒน�ศักยภ�พองค์กร

• รับสมัครสมาชิก

• พัฒนาทักษะกรรมการบริหารและคณะทำางาน 

• ประชุมสามัญประจำาปี

• ประชุมประจำาเดือนกรรมการบริหาร

• จัดตั้งสำานักงานและระบบบริหารภายในสำานักงาน

ฝ่�ยที่ 2 ประส�นภ�คี/เครือข่�ย

• สำารวจภาคี/เครือข่ายและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 

 ในการร่วมมือกับสมาคม

• จัดทำายุทธศาสตร์และแผนการประสานภาคี/ 

 เครือข่าย

• ดำาเนินการตามแผน-ติดตามผล สรุปบทเรียน 

 จัดทำารายงานเสนอในการประชุมกรรมการบริหาร 

 ทุกเดือน

ฝ่�ยที่ 3 ส่งเสริมก�รศึกษ�หลักศ�สน�

• สำารวจประเด็น/ความต้องการในการเรียนรู้ 

 หลักศาสนาของคณะกรรมการและสมาชิก

• จัดทำาแผนการให้ความรู้ด้านศาสนา

• ดำาเนินการตามแผน ติดตามผล สรุปบทเรียน 

 จัดทำารายงานเสนอในการประชุมกรรมการบริหาร 

 ทุกเดือน

ฝ่�ยที่ 4 พัฒน�ชุมชนและสังคม

• สำารวจปัญหาชุมชน 

• วิเคราะห์ จัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา 

 และจัดทำาแผนการส่งเสริมให้ชุมชนแก้ไขปัญหา

• ดำาเนินการตามแผน ติดตามผล สรุปบทเรียน 

 จัดทำารายงานเสนอในการประชุมกรรมการบริหาร 

 ทุกเดือน
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

ฝ่�ยที่ 5 ระดมทุน

• สำารวจ/และวิเคราะห์แหล่งทุน

• จัดทำายุทธศาสตร์และแผนการระดมทุน

• ระดมทุนตามแผน

• จัดสรรและบริหารเงินทุน/งบประมาณ 

 สำาหรับโครงการต่างๆ

• ประเมินประสิทธิภาพของการจัดหาและบริหาร 

 เงินทุน/งบประมาณ

สม�คมสวัสดิก�รมุสลีมะฮ์จังหวัดยะล�

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็ง มีเครือข่ายครอบคลุม เป็นท่ียอมรับ เพ่ือดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

พันธกิจ

(1) ดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

(2) ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สตรี

(3) พัฒนาศักยภาพมุสลิมะฮ์ให้มีภาวะผู้นำาในการพัฒนาชุมชนตามวิถีอิสลาม

(4) ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกเครือข่าย

โครงสร้�งองค์กร

นายกสมาคม

อุปนายกคนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2

ฝายจัดหาทุน
ฝายสงเสริม
สวัสดิการ

ฝายพัฒนา
ศักยภาพ

ฝายสนับสนุน
ฝายสงเสริม

อาชีพ

ฝายจัดหาทุน เหรัญญิก บัญชี ทะเบียน ประชาสัมพันธ ธุรการ ปฏิคม
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แผนง�นปี 2557

จัดห�ทุน

• จัดงานจิบนำ้าชา  

• เปิดรับสมาชิกเพิ่ม  

• จัดทำาโครงการขอทุน 4 โครงการ

ส่งเสริมสวัสดิก�ร

• ขยายเครือข่ายให้ครบทุกพื้นที่ 

• สร้างความเข้าใจกับพื้นที่ใหม่ 

• อบรมการเขียนโครงการ 

• พิจารณากลั่นกรอง/อนุมัติโครงการ 

• ติดตามสนับสนุนการดำาเนินงาน 

• จัดสมัชชาถอดบทเรียน

ส่งเสริมอ�ชีพ

• ฟื้นฟูกลุ่มอาชีพ 10 กลุ่ม 5 อำาเภอ 

• พัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้าสู่ระบบคัดสรร 

 OTOP/วิสาหกิจชุมชน 10 กลุ่ม

พัฒน�ศักยภ�พสม�คม

• อบรมพัฒนาทักษะ “การบริหารจัดการองค์กร” 

 ให้กับคณะกรรมการสมาคม

• อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุน  

 สวัสดิการ 64 แห่ง

• อบรมการจัดทำาบัญชีให้กับเครือข่าย 64 แห่ง

• จัดศึกษาดูงานให้กับกรรมการสมาคม

กิจกรรมที่ 4: ก�รเขียนโครงก�รเพื่อขอรับก�รสนับสนุนงบประม�ณ

แต่ละสมาคมระดมความคิด จัดทำาร่างโครงการตามแผนงาน สมาคมละ 1 โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคี

ในจังหวัด 

• สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา จัดทำาโครงการเปิดตัวสมาคมและรับสมัครสมาชิก ในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยคาด 

 ว่าจะได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

• สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา จัดทำาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสมาคมฯ และการศึกษาดูงานแลก 

 เปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรสตรีมุสลิมในจังหวัดสตูล

ก�รอบรมเชิงเชิงปฏิบัติก�รหลักสูตร “ก�รใช้เทคโนโลยีก�รสื่อส�รเบื้องต้น”
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ดำาเนินการระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เข้า 

อบรมประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะทำางานด้านการส่ือสารของสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาจำานวน 16 คนและสมาคม 

สวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา จำานวน 16 คน โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยดอทคอม เป็นผู้ดำาเนิน 

การอบรมตลอดหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพ่ือให้กรรมการสมาคมและคณะทำางานมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารและสามารถนำาความรู้

จากการอบรมไปใช้ในการบริหารและการติดต่อสื่อสารในองค์กร

วิธีก�ร

เป็นการเรียนทั้งภาคการบรรยายและการปฏิบัติ ใน 3 ขั้นตอนคือ

(1) วิทยากรอธิบายและสาธิต (ทำาให้ดู)

(2) ให้ผู้เข้าอบรมทำาตามทีละขั้น

(3) ให้ผู้เข้าอบรมทำาเองโดยไม่มีการสาธิต เป็นการประเมินผล

โดยมีเอกสารประกอบหลักสูตร 1 เล่มท่ีมีคำาอธิบายและมีภาพแสดงข้ันตอนการใช้งานคอมพิวเตอร์ในเร่ืองต่างๆ อย่างละเอียด 

และชัดเจน ผู้เข้าอบรมทุกคนมีคอมพิวเตอร์สำาหรับฝึกหัด 1 เครื่อง/คน

เนื้อห�

หัวข้อ ร�ยละเอียดเนือ้ห�

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • ความหมายของคอมพิวเตอร์
• คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา คอมพิวเตอร์  
 All-in-one และ TV digital คอมพิวเตอร์แทบเบล็ต (Tablet) เครื่องสมาร์ทโฟน)
• การใช้ Windows 8.1 เบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นการใช้งานอินเตอร์เน็ต • ความหมายของอินเตอร์เน็ต
• รู้จักเว็บไซต์ (Website)
• รู้จักเว็บเพจ (Webpage)
• รู้จักโดเมนเนม (Domain Name)
• ภาษาในการสื่อสารของคอมพิวเตอร์ (HTML)

การจัดการระบบอีเมล (E-mail) • การใช้งานอีเมล
• การสมัครสมาชิก Outlook Mail
• การใช้งานและการออกจาก Outlook Mail
• การส่งจดหมาย
• การส่งไฟล์แนบไปกับจดหมาย
• การเปิดอ่านจดหมาย
• การดาวน์โหลดไฟล์แนบ
• การตอบกลับจดหมาย
• การส่งต่อจดหมายไปให้ผู้อื่น
• การลบจดหมายที่ไม่ต้องการ
• การจัดการฐานข้อมูลบุคคล (การเชื่อมต่อบุคคล)
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หัวข้อ ร�ยละเอียดเนือ้ห�

การจัดการปฏิทินและตารางนัดหมาย • วิธีการเข้าถึงปฏิทินและสร้างตารางนัดหมาย
• การแบ่งปันปฏิทิน
• การตั้งค่าการแสดงผล
• การลบตารางนัดหมาย
• การออกจากระบบ

การเก็บข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต 

(One Drive)

• ขั้นตอนการใช้งาน
• การสร้างเอกสารออนไลน์
• การอัพโหลดเอกสาร
• การดาวน์โหลดเอกสาร

สังคมออนไลน์ (Social Network) • วิธีใช้งาน Facebook เบื้องต้น
• ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Facebook
• วิธีการลงทะเบียน
• เมนูการใช้งาน Facebook
• การสร้างกลุ่มใน Facebook
• การยกเลิก/ออกจากกลุ่ม

โปรแกรมสนทนาไลน์ (Application Line) • การสร้างไอดี
• การเพิ่มเพื่อน
• การค้นหาเพื่อนจากไอดีไลน์
• การสร้างกลุ่ม

ก�รอบรมเชิงเชิงปฏิบัติก�รหลักสูตร “นักสื่อส�รชุมชน”
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

ดำาเนินการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ผู้เข้าอบรม

ประกอบด้วยกรรมการและคณะทำางานจากสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาจำานวน 16 คน และจังหวัดยะลาจำานวน 17 คน 

โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นผู้ดำาเนินการอบรม และบริษัทใบบัว ซอฟท์แวร์ จำากัด บันทึกกระบวนการ 

ฝึกอบรมและจัดทำาเป็นเอกสารคู่มือ6 สำาหรับการขยายผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำาคัญและพลังของการสื่อสาร

(2) เพ่ือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการผลิตส่ือเพ่ือส่ือสารประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาในท้องถ่ินผ่าน 

  รายการสารคดีสั้นในรูปแบบนักข่าวชุมชน

วิธีก�ร

(1) การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักทฤษฎีที่จำาเป็นผ่านกิจกรรมกลุ่มและการเติมเต็มจากวิทยากร

(2) การสาธิตกระบวนการและตัวอย่างงาน

(3) การแบ่งกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 3 คน) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีพี่เลี้ยงประจำาทุกกลุ่ม

(4) การสำารวจ สัมภาษณ์ชุมชน และผลิตชิ้นงาน

(5) การนำาเสนอชิ้นงานโดยผู้เข้ารับการอบรม

เนื้อห�/กระบวนก�ร7

หัวข้อ/เนื้อห� กระบวนก�ร

ความคาดหวังและความกังวล • ผู้เข้าอบรมแต่ละคนเขียนความคาดหวังและความกังวลของตนในการ์ดอย่างละ 1 ใบ
• วิทยากรรวบรวม จัดหมวดหมู่ สรุป และนำาเสนอภาพรวมให้ผู้เข้ารับการอบรมรับรู้ร่วมกัน

คว�มค�ดหวัง
 o จะทำาให้ดีที่สุด ความสำาเร็จต้องเกิดขึ้น ต้องสามารถนำาความรู้ไปใช้ได้ 

คว�มกังวล
 o เรียนรู้ช้าจะทำาให้กลุ่มช้าไปด้วย เกรงว่าจะทำาได้ไม่ดี ไม่มีอุปกรณ์ กลับบ้านแล้วจะทำาไม่ได้

กติกาในการอยู่ร่วมกัน • วิทยากรระดมความเห็นให้ผู้เข้ารับการอบรมช่วยกันกำาหนดกติกาที่จะทำาให้การอบรมเดินไปได้ 
 ตามเป้าหมาย

กติก�ร่วม
 o ตรงต่อเวลา ให้เกียรติ/รับฟังความเห็นซ่ึงกันและกัน มีความรับผิดชอบ มีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 
   สามัคคี ให้อภัยเมื่อสมาชิกคนอื่นทำาผิดพลาด ปิดเครื่องมือสื่อสารระหว่างการอบรม 

นักข่าวพลเมืองคือใคร • ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มและช่วยกันแสดงความเห็นในประเด็น “นักข่าวพลเมืองในความคิดของเรา 
 คืออะไร”
• สรุปความเห็นออกมาเป็นภาพวาด
• นำาเสนอภาพและความเห็นให้กลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้
• วิทยากรสรุปและเติมเต็มประเด็นสำาคัญ

6 คู่มือการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร, สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย (2557)

7 ศึกษาเน้ือหาโดยละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก “คู่มือการใช้ส่ือเพ่ือการส่ือสาร” สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
 ประจำาประเทศไทย (2557) 
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กรณีศึกษาสมาคมมุสลิมจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

หัวข้อ/เนื้อห� กระบวนก�ร

สรุป
นักข่�วพลเมืองคือใคร 
 o คือคนในชุมชน คนธรรมดา คนทุกคน ตัวเรา

ทำ�อะไร
 o กระจายข่าว เสนอเรื่องราวในชุมชน

เพื่ออะไร
 o สะท้อนเรื่องราวต่างๆในสังคม ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
 o เป็นกระบอกเสียงให้ชุมชน
 o นำาเสนอข้อเท็จจริง

ผ่�นสื่ออะไร
 o หอกระจายเสียงและสถานที่ต่างๆในชุมชน
 o สื่อโทรทัศน์ เช่น Thai PBS
 o สื่อออนไลน์ เช่น Facebook

หลักการของข่าว 
การกำาหนดประเด็น 
และการสื่อข่าว

• วิทยากรนำาเสนอตัวอย่างรายการสารคดีนักข่าวพลเมืองเพื่อให้ผู้เข้าอบรมช่วยกันวิเคราะห์ตาม 
 ประเด็นต่อไปนี้
 o นักข่าวพลเมืองคนนี้คือใคร
 o เขาต้องการบอกอะไรแก่ผู้ชม
 o การนำาเสนอเรื่อง/เล่าเรื่องทำาอย่างไร
 o ในชิ้นงานนี้มีองค์ประกอบอะไร
 เพื่อนำาไปสู่การวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องเล่า

สรุปองค์ประกอบของเรื่องเล่�
 o มีเรื่องจะบอก (เรื่องที่สำาคัญ มีแง่มุมน่าสนใจ เป็นเรื่องสาธารณะ/เกี่ยวข้องกับสังคม)
 o เรื่องที่จะบอกมีข้อมูลและรายละเอียดอย่างไร
 o ใครเกี่ยวข้องในเรื่องนี้บ้าง
 o คิดหาสิ่งของ คน หรือแง่มุมที่จะเล่าเรื่อง
 o ภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
 o ร้อยเรียงสิ่งที่ได้เป็นเนื้อหาตามลำาดับ

• ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คนลงไปสำารวจชุมชนท่ีจะเป็นสถานท่ีทดลองผลิตชิ้นงานใน  
 จังหวัดสงขลา 2 แห่งคือชุมชนเก้าเส้ง และชุมชนบ้านบน เขตเมืองเก่าสงขลา โดยกำาหนด 
 ภารกิจดังนี้
 o ให้ค้นหาเรื่องที่น่าสนใจ ดูว่ามีแง่มุมไหนที่น่านำาเสนอ/มีความสำาคัญอย่างไร
 o มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
 o มีใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้าง
 o จะหาข้อมูลได้อย่างไร จากใคร
 o ถ่ายภาพนิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

• แต่ละกลุ่มนำาเสนอภาพนิ่งและประเด็นที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆ   
 วิทยากรให้ความเห็นเพิ่มเติม

การวางโครงเรื่อง • วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการวางโครงเรื่อง

คว�มสำ�คัญของโครงเรื่อง
 o ช่วยให้จัดแนวคิดได้ตรงกับเรื่องที่จะเขียน
 o ทำาให้งานมีความสอดคล้องไม่สะเปะสะปะและออกนอกเรื่อง
 o ช่วยให้งานเขียนมีความสัมพันธ์มีการลำาดับความอย่างมีเหตุผลต่อเนื่อง
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

หัวข้อ/เนื้อห� กระบวนก�ร

หลักก�รว�งโครงเรื่อง
 o โดยทั่วไปจะแบ่งโครงเรื่องเป็น 3 ส่วนคือ

  เปิดเร่ือง ต้องคิดว่าจะเปิดเร่ืองอย่างไรให้น่าสนใจเพราะจุดเร่ิมต้นของเร่ืองถือว่าเป็นส่ิงสำาคัญ 
  ที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้ติดตามเรื่องราวต่อไป 

  เนื้อห�ร�ยละเอียด รายละเอียดคือข้อมูลประกอบที่เกี่ยวกับเรื่อง ต้องคิดว่าจะมีรายละเอียด 
  อะไรบ้าง ใช้ภาพอะไร

  สรุป เรื่องที่เล่ามาทั้งหมด สุดท้ายอยากจะบอกอะไร หรือทิ้งท้ายอะไรไว้ให้คนดูได้คิดต่อ

สิ่งที่ต้องคำานึงถึงต่อมาคือ เมื่อได้วางโครงเรื่องแล้วจะทำาข่าวออกมาอย่างไรให้น่าสนใจโดยใช้
อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ เช่นกล้องวิดีโอ โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเบล็ต เป็นต้น

การใช้อุปกรณ์ในการสื่อข่าว • วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ 
 o การกำาหนดมุมกล้อง (ภาพมุมกว้าง มุมกลาง มุมแคบ)
 o การบันทึกเป็นช็อต (Shot)
 o ข้อควรระวังในการใช้อุปกรณ์มือถือถ่ายวิดีโอ

การสัมภาษณ์ • วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์
 o หลักการยืนสัมภาษณ์และมุมถ่ายภาพ
 o เทคนิคการสัมภาษณ์

การลงพื้นที่ถ่ายทำารายการ • แต่ละกลุ่มวางแผนการลงพื้นที่โดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
 o การแบ่งหน้าที่การทำางาน (ผู้สื่อข่าว คนประสานแหล่งข่าว ช่างภาพ คนจดบันทึก ฯลฯ)
 o สถานที่สัมภาษณ์
 o แหล่งข่าว
 o ประเด็นคำาถาม
 o ตรวจเช็คความพร้อมอุปกรณ์ที่มี แบตเตอรีและเมมโมรี
 o คิดว่าจะมีภาพที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง

• ผู้เข้าอบรมลงพื้นที่ถ่ายทำาวิดีโอตามแผนที่วางไว้ โดยแบ่งเป็นชุมชนบ้านเก้าเส้ง 5 กลุ่มและ 
 ชุมชนบ้านบน 3 กลุ่ม โดยทุกกลุ่มมีพี่เลี้ยงกลุ่มละ 1 คน

การเรียบเรียงและนำาเสนอข่าว • วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียบเรียงและนำาเสนอข่าวซึ่งแบ่งเป็นสองขั้นตอนได้แก่การเขียน 
 สคริปท์และการตัดต่อวิดีโอ 
ก�รเขียนสคริปท์
 o คือการกำาหนดขั้นตอนในการนำาเสนอเรื่องราวซึ่งมีหลักการเหมือนการวางโครงเรื่องแต่ลง 
  รายละเอียดชัดเจนขึ้นทั้งในส่วนของภาพและเสียงตามข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ 
 o เพื่อให้การลำาดับภาพและเสียงบรรยายมีความสอดคล้องและแม่นยำาตรงกัน ควรมีการเขียน 
  สคริปท์ในรูปของตาราง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอ
ตัวอย่�ง 

ลำ�ดับที่ ภ�พที่จะใช้ เรื่อง/เสียง

ก�รตัดต่อวิดีโอ 

 o คือการตัดต่อลำาดับภาพ การเปลี่ยนภาพและเสียงจากหนึ่งช็อตไปยังช็อตต่อไปโดยมีความ 
  ต่อเนื่องของการเรียงลำาดับเรื่องราว การรักษาคุณภาพของภาพและเสียงให้กลมกลืนกัน 
  โดยตลอดเพื่อพร้อมใช้ออกอากาศ
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หัวข้อ/เนื้อห� กระบวนก�ร

o โปรแกรมที่นิยมใช้ตัดต่อวิดีโอคือ Ulead VideoStudio 11 Plus ซึ่งมีลูกเล่นให้เลือกใช้งานได้ 
  มากมาย 

 o วิธีติดตั้งโปรแกรม ทำาตามขั้นตอนที่แนะนำาในโปรแกรม

 o การสร้างส่ือวิดีโอด้วยโปรแกรม Ulead ViseoStudio มี 7 ข้ันตอนหลัก ได้แก่ Capture, Edit, 
  Effect, Overlay, Title, Audio และ Share 
• ในแต่ละขั้นตอนการใช้โปรแกรม Ulead VideoStudio พี่เลี้ยงประจำากลุ่มจะสาธิตและให้สมาชิก 
 ในกลุ่มเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองจนได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์

การนำาเสนอชิ้นงาน • ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มนำาเสนอผลงานในกลุ่มใหญ่ โดยมีผลงานที่ผลิต 
 ได้ทั้งหมด 8 รายการ คือ

ชื่อกลุ่ม/จังหวัด ประเด็นที่นำ�เสนอ

NADA (จ.สงขลา) ความขัดแย้งเรื่องสิทธิในที่ดินอยู่อาศัยของชุมชน
เก้าเส้ง

ดาหลา (จ.ยะลา) ความพยายามของชุมชนเก้าเส้งในการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง

ผู้หญิงใจแกร่ง (จ.ยะลา) บทบาทของมุสลิมะฮ์ในการสร้างอาชีพ (การแปรรูป
อาหารทะเล) ให้ชุมชนเก้าเส้ง

ผู้หญิงนักพัฒนา (จ.ยะลา) วิถีพอเพียงของชาวประมงชุมชนเก้าเส้ง

ผู้หญิงไฟแรง (จ.ยะลา) ปัญหาขยะและนำ้าเสียในชุมชนเก้าเส้ง

พี เอ็น มีเดีย (จ.สงขลา) การอนุรักษ์ขนมบูตู (ขนมพื้นบ้าน) โดยชุมชน 
บ้านบน

สมิหลา (จ.สงขลา) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวอิสลาม ชาวไทย
พุทธ และชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนบ้านบน 
เขตเมืองเก่าสงขลา

รักษ์ทะเล (จ.สงขลา) วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประวัติของชุมชนบ้านบน

• วิทยากรให้ความเห็นเพิ่มเติม
• ผู้แทน Thai PBS ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะพิจารณานำารายการเหล่านี้ออกอากาศในรายการ 
 นักข่าวพลเมือง โดยอาจต้องปรับปรุงคุณภาพเชิงเทคนิคบ้างตามความเหมาะสม

ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รสรุปบทเรียนและองค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รพัฒน�ศักยภ�พองค์กร
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ดำาเนินการระหว่างวันท่ี 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประกอบด้วยกรรมการและคณะกรรมการสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาจำานวน 16 คนและสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์ จังหวัด 

ยะลา จำานวน 17 คน

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อทบทวนกิจกรรมท่ีได้ดำาเนินการมาทั้งหมดในโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาและ 

 สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา

(2) เพ่ือให้กรรมการและคณะทำางานของท้ังสองสมาคมได้สรุปความรู้และประสบการณ์จากการดำาเนินงานในระยะเวลา 

 ของโครงการเพื่อนำาไปแลกเปลี่ยนกับสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้

(3) เพื่อกำาหนดทิศทาง/แผนงานในอนาคตของสมาคม

กิจกรรม/ เนื้อห�/กระบวนก�ร

เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในลักษณะแบ่งกลุ่มย่อย และการนำาเสนอในกลุ่มใหญ่ตามประเด็นที่ได้รับมอบ

หมายโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการเป็นวิทยากรกระบวนการและเติมเต็มเนื้อหา

กิจกรรม เนื้อห�/กระบวนก�ร

ทบทวนกิจกรรมและบทเรียน 
ที่ได้จากการทำางานภายใต้โครงการ

• แบ่งกลุ่มย่อยรายจังหวัดเพื่อทบทวน/สรุปบทเรียน โดยมีประเด็นในการสรุป 
 บทเรียนดังต่อไปนี้
 ในการเข้าร่วมโครงการนี้ (สิงหาคม 2557-พฤศจิกายน 2557) 
 o สมาคมฯ ได้ทำาอะไรบ้าง  
 o ทำาอย่างไร
 o ผลเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างที่ทำาแล้วสำาเร็จ รู้ได้อย่างไรว่าสำาเร็จ 
  เพราะอะไรถึงสำาเร็จ
 o มีอะไรบ้างที่ทำาแล้วไม่สำาเร็จ เพราะอะไร
 o สิ่งที่ทำาสำาเร็จแล้ว จะนำาไปทำาต่อหรือขยายผลอย่างไร และสิ่งที่ทำาไม่สำาเร็จ 
  จะแก้ไขอย่างไร
 o อยากเสนอ/แนะนำาต่อคนอื่นๆ อย่างไรบ้าง
   - ข้อเสนอต่อสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดอื่นๆ
   - ข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ
   - ข้อเสนอต่อสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้
   - ข้อเสนอต่อยูเอ็นดีพี  
• แต่ละกลุ่มนำาเสนอผลการสรุปบทเรียนในกลุ่มใหญ่และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
 โดยรวมบทเรียน/สิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งจากการอบรม การให้คำาปรึกษาของคณะที่ 
 ปรึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน (on the job coaching) และการทำากิจกรรมใน 
 พื้นที่ของแต่ละสมาคม  

การกำาหนดทิศทาง/แผนงานในอนาคต 
ของสมาคม

• ประชุมรายจังหวัดเพื่อกำาหนดทิศทาง/แผนงานในปีต่อไป โดยมีประเด็น 
 การพูดคุยดังต่อไปนี้
 o ในแต่ละพันธกิจจะทำาไรบ้าง ทำาอย่างไร ใครรับผิดชอบ
• นำาเสนอผลในกลุ่มใหญ่ 
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ก�รประชุมแลกเปล่ียนประสบก�รณ์กับสม�คมสตรีมุสลิมจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีเป็นสม�ชิกสม�คมสตรีมุสลิมภ�คใต้

 

 

ดำาเนินการในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมกระบี่ฟร้อนเบย์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

กรรมการ/ผู้แทนสมาคมหรือกลุ่มสตรีมุสลิมจังหวัดพัทลุง ภูเก็ต สตูล พังงา ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส กระบ่ี 

ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 5 คน ผู้แทนกรรมการอิสลามจังหวัด จังหวัดละ 2 คน กรรมการสมาคมสตรี

มุสลิมจังหวัดสงขลาและสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา จังหวัดละ 16 คน ผู้แทนสำานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ 

วัตถุประสงค์

(1) เพ่ือนำาเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาและสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัด 

  ยะลาและแนวทางการนำารูปแบบไปปรับใช้ต่อสมาคม/กลุ่มสตรีมุสลิมในจังหวัดอื่นๆ และผู้เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางานของสมาคมสตรีมุสลิมในแต่ละจังหวัด

กิจกรรม/เนื้อห�/กระบวนก�ร

กิจกรรม เนื้อห�/กระบวนก�ร

พิธีเปิด • ผู้แทนสำานักกิจการสตรีและการพัฒนาครอบครัวกล่าวรายงาน
 ส�ระสำ�คัญโดยสรุป
 o การประชุมนำาเสนอโครงการในวันนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก “โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ตาม 
  วิถีอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้” ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ือง 3 ปี ต้ังแต่กลางปี 2555 - กลางปี 2558 
   ที่พี่น้องสตรีมุสลิมจาก 14 จังหวัดภาคใต้ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกัน เพื่อร่วมกันพัฒนา 
  ศักยภาพสตรี ภายใต้กรอบศาสนาอิสลาม เพื่อให้สตรีมีความมั่นใจ สามารถดึงเอาศักยภาพ
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

กิจกรรม เนื้อห�/กระบวนก�ร

  ความสามารถที่มีอยู่ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม และสามารถ 
  ช่วยเหลือชุมชน สังคม ได้

 o ท่ีผ่านมาทางโครงการฯ ได้จัดอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมมาอย่าง 
  ต่อเนื่องรวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมสตรีมุสลิมทั้งระดับภาค และระดับจังหวัดซึ่งต่อมา 
  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สำานักงานใหญ่ ได้ให้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนารูปแบบ 
   การพัฒนาสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัดท่ีดำาเนินการอยู่ให้มีเข้มแข็ง เห็นเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็น 
  ตัวอย่างท่ีดีแก่กลุ่มสตรีอ่ืนๆ และได้คัดเลือกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาและสมาคมสวัสดิการ 
  มุสลีมะฮ์จังหวัดยะลาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นจังหวัดตัวอย่าง

 o วัตถุประสงค์ของการประชุมในวันน้ีคือ เพ่ือการถ่ายทอดบทเรียน ประสบการณ์ของสมาคมท้ังสอง 
   เพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกสตรีมุสลิมจากจังหวัดอ่ืนๆ ได้เรียนรู้และร่วมแลกเปล่ียนและเพ่ือเป็นกำาลังใจ 
  ให้กับสตรีมุสลิมทุกจังหวัดให้สามารถดำาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของตนได้สำาเร็จให้มากที่สุด

• รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว) กล่าวเปิด
 ส�ระสำ�คัญโดยสรุป

 o สตรีเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญที่สุดในบ้าน ผู้ชายจะเก่งแค่ไหน แต่พอกลับถึงบ้านต้องฟังภรรยา 
  แต่ปัจจุบันสตรีมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับผู้ชาย โครงการนี้ได้ส่งเสริม 
  ให้สตรีมุสลิมได้ใช้ศักยภาพของตนในการพัฒนาสังคมมากขึ้น การได้รับฟังประสบการณ์ของ 
  จังหวัดยะลาและสงขลาในวันนี้ เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับอีก 12 จังหวัดอย่างแน่นอน  

 o ในส่วนของจังหวัดกระบ่ี เรามีพ่ีน้องมุสลิมคร่ึงหน่ึงของจังหวัด มีความสะดวกสำาหรับพ่ีน้องมุสลิม 
  ที่มาเยือนในทุกเรื่องทั้งเรื่องอาหารฮาลาล ที่พัก สถานที่ละหมาด ซึ่งเป็นนโยบายของอดีตผู้ว่า 
  ราชการจังหวัดในการส่งเสริมให้พ่ีน้องมุสลิมสามารถบรรลุภารกิจทางศาสนาได้อย่างราบรื่น 
  นอกจากนี้กระบี่ยังเป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ความเป็นคนน่ารักนี้มีพื้นฐานส่วนหนึ่งมาจาก 
  การเป็นคนจิตใจดีของพี่น้องมุสลิม  

 o เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะการก่อตั้งเป็นสมาคมระดับจังหวัดจะเป็นหนทางท่ีจะช่วยให้สตรีมุสลิมส่วน 
  หน่ึงได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้ใช้ศักยภาพเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเต็มท่ี ถ้ามีโอกาส 
  อยากอ่านผลสรุปของโครงการนี้   

• นายลุค สตีเว่นส์ ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติและผู้แทนสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชา 
 ชาติ ประจำาประเทศไทย (UNDP) กล่าว 

ส�ระสำ�คัญโดยสรุป

 o นับจากวันแรกท่ี UNDP ได้รับการติดต่อจากเครือข่ายสตรีมุสลิมภาคใต้ในปี 2554 ให้ช่วยสนับสนุน 
  การพัฒนาศักยภาพผู้นำาสตรีมุสลิมและจากวันที่มีการลงนามความร่วมมือระหว่างเครือข่ายฯ กับ 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และ UNDP ท่ีตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล 
  เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 จนถึงวันน้ีได้มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนมากมายท่ีแสดงถึงความสำาเร็จ 
  ของโครงการ เช่นการจดทะเบียนจัดต้ังสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ในเดือน พฤษภาคม 2556 การท่ี 
  ตัวแทนสตรีมุสลิมจาก 14 จังหวัดได้นำาเสนอข้อเสนอโครงการต่อหน่วยงานผู้ให้ทุนทั้งจากส่วน 
  กลางและในท้องถิ่นในปีเดียวกันซึ่งข้อเสนอดังกล่าวสะท้อนถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้นำา 
  สตรีมุสลิมต่อปัญหาและความท้าทายในงานพัฒนาชุมชนของตน

 o ถนนที่จะทอดไปสู่จุดหมายปลายทางของความเสมอภาคของหญิงชายเป็นเส้นทางที่ยาวไกล แต่ 
  ตลอดระยะทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ สตรีมุสลิมในโครงการได้แสดงถึงความกระตือรือร้น 
  ในการพัฒนาตนเองตลอดมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ของทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายชายในสังคมมุสลิม

 o การท่ีสตรีและเด็กผู้หญิงมีโอกาสได้พัฒนาตนเองและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเป็นสิ่งท่ี 
  จำาเป็น เพราะสังคมจะพัฒนาไปไม่ได้หากประชากรครึ่งหนึ่งยังขาดโอกาสหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพ 
  ของตนอย่างเต็มที่ ดังนั้น UNDP จึงยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่สำาคัญนี้
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กิจกรรม เนื้อห�/กระบวนก�ร

• ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ (นายอัสนาวี มุคุระ) กล่าวต้อนรับ

 ส�ระสำ�คัญโดยสรุป

 o คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด ตระหนักถึงความสำาคัญของโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ 
  ของสตรีมุสลิมเพ่ือยกระดับการทำางาน การพัฒนาสังคม ชุมชนและครอบครัว ภายใต้โครงการน้ี 
   กระผมมีความภาคภูมิใจกับสมาคมสตรีมุสลิมทุกจังหวัดท่ีมีส่วนร่วมในการทำางานด้านการพัฒนา 
  สังคม ด้วยความมีจิตอาสา เสียสละ แรงกาย แรงใจ เวลาและทรัพยากร หวังว่าจะมีการทำางาน 
  ร่วมกันต่อไปในอนาคต

ภาพรวมการพัฒนาศักยภาพ
สมาคมสตรีมุสลิม 
จังหวัดสงขลาและยะลา

ท่ีปรึกษาโครงการ (นางวไลทัศน์ วรกุล) นำาเสนอภาพรวมการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัด 
สงขลาและยะลา

 ส�ระสำ�คัญโดยสรุป

 o โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลามเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชา 
  ชาติ (UNDP) กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

 o ทำางานร่วมกับผู้นำาสตรีมุสลิมใน 14 จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่ปี 2555 และจะสิ้นสุดในปี 2558

 o มีแผนงานหลัก 3 ด้านคือ
  - สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในระดับครอบครัวและชุมชน 

  - พัฒนาทักษะ ความรู้ท่ีจำาเป็นต่อสตรีมุสลิมในการทำาหน้าท่ีตามบทบาทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

  - สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสตรีมุสลิมภาคใต้เพื่อเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมศักยภาพของ 
   สตรีมุสลิม 

 o การพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาและสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา 
  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามแผนงานที่ 3 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบที่สามารถใช้เป็น 
  ตัวอย่างได้ มีระยะเวลาการดำาเนินงานระหว่างเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2557

 o กิจกรรมที่ดำาเนินการนอกเหนือจากการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 5 กิจกรรมที่กล่าวข้างต้น 
  แล้วยังมีการให้คำาแนะนำา/ปรึกษาโดยคณะที่ปรึกษาโครงการในระหว่างการทำางาน (On the job 
  coaching) อย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ เพื่อเสริมหนุนการทำางานของคณะกรรมการสมาคมฯ 
  โดยมีเนื้อหาหลักๆ ได้แก่ 

  - การพัฒนาเครื่องมือ/ข้อมูลประกอบการทำางานต่างๆ
  - การระดมทุน
  - การเปิดตัวสมาคม
  - การประสานภาคีเครือข่าย
  - การประชุมประจำาเดือน
  - การเป็นวิทยากรกระบวนการ

การนำาเสนอรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพ 
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัด
สงขลา

• ตัวแทนสมาคมจังหวัดสงขลานำาเสนอรายการวิดีโอแนะนำาเส้นทางการก่อเกิดและการพัฒนาของ 
 สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา เป็นรายการที่ผลิตเองโดยใช้ความรู้จากการอบรมเรื่องการทำาสื่อ 
 เพื่อการสื่อสาร

• นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนจากการทำางานเพิ่มเติมโดยมีสาระสำาคัญโดยสรุป

 การก่อเกิดของสมาคมฯ เกิดจากการรวมตัวของสตรีมุสลิมท่ีมีความรู้และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือ 
 สังคม บางส่วนเคยผ่านโครงการ “มุสลิมะฮ์ต้นแบบ” บางส่วนเคยเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนผู้นำา” 
 ของ สสม. มีสมาชิกครอบคลุมทุกอำาเภอในจังหวัดสงขลา จดทะเบียนเป็นสมาคมเม่ือเดือนกรกฎาคม 
  2557 มีสำานักงานตั้งอยู่เลขที่ 352 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ หมู่ 10 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 90110
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

กิจกรรม เนื้อห�/กระบวนก�ร

   ความก้าวหน้าของการดำาเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2557 
 (1) การพัฒนาเครื่องมือในการทำางานตามพันธกิจต่างๆ
   พันธกิจที่ 1: จัดทำาแบบฟอร์มรับสมัครสมาชิกและระบบทะเบียนสมาชิก

   พันธกิจที่ 2:  จัดทำาแบบสำารวจและฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายทุกประเภท

   พันธกิจที่ 3:  จัดทำาแบบสำารวจความสนใจของสมาชิกในการเรียนรู้หลักศาสนา

   พันธกิจที่ 4:  กำาหนดแหล่งข้อมูลและวิธีการสำารวจสภาพปัญหาของชุมชน

 (2) การดำาเนินงานตามแผนงาน
   พันธกิจที่ 1: จัดงานเปิดตัวสมาคมและรับสมาชิกเพิ่ม

   พันธกิจที่ 2: ประสานการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในการเปิดตัวสมาคม (ด้านวิชาการ 
     งบประมาณ และสถานที่)

   พันธกิจท่ี 3:  รวบรวมข้อมูลความสนใจในการเรียนรู้หลักศาสนาจากสมาชิกทุกอำาเภอท่ีเข้าร่วม 
     ในงานเปิดตัวสมาคม

   พันธกิจที่ 4: รวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนทุกแห่งที่เข้าร่วม 
     ในงานเปิดตัวสมาคม

   กิจกรรม/งานที่จะทำาต่อในปี 2558-2559
  พันธกิจท่ี 1: รับสมัครสมาชิกเพ่ิมตามอำาเภอต่างๆ พัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการและแกนนำา 
     ระดับอำาเภอ ด้านบุคลิกภาพ/การพูด การเขียนโครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนำา 
     ระดับอำาเภอในการบริหารโครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร และปรับปรุง 
     สำานักงาน

  พันธกิจท่ี 2:   สำารวจภาคี/เครือข่าย จัดทำาแผนกลยุทธในการประสานภาคีแต่ละกลุ่ม และดำาเนิน 
     การตามแผน

  พันธกิจที่ 3: วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเปิดตัวสมาคมฯ จัดหมวดหมู่ จัดลำาดับความสำาคัญ 
     จัดแผนการให้ความรู้ด้านศาสนา และดำาเนินการตามแผน

  พันธกิจที่ 4:  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเปิดตัวสมาคมฯ จัดหมวดหมู่ จัดลำาดับความสำาคัญ 
     จัดทำาแผนการพัฒนา/ช่วยเหลือชุมชนตามสภาพปัญหา เขียนโครงการเพื่อระดม 
     ทุน ดำาเนินโครงการตามแผน ติดตาม/ประเมินผล

   พันธกิจสนับสนุน (การระดมทุน): จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ในการหาทุน ระดมทุนและบริหารจัดการ 
      ทุนเพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

   ความสำาเร็จ มีสมาชิกมาสมัครเกินเป้าหมายท่ีต้ังไว้ มีภาคี/หน่วยงานให้การสนับสนุน มีแกนนำาเพ่ิม 
 ในแต่ละอำาเภอ มีข้อมูลของแต่ละพื้นที่เพื่อใช้วางแผนการทำางานต่อไป การทำาข่าวอบรมนักข่าว 
 พลเมืองได้ออกอากาศทางช่อง THAI PBS จำานวน 2 เรื่อง

   อุปสรรค/ข้อจำากัด คณะกรรมการกระจายอยู่คนละอำาเภอ ระยะทางห่างไกลทำาให้ไม่ สะดวกท่ีจะเจอ 
 กันบ่อยๆ

 ความรู้/บทเรียนที่ได้จากโครงการ
  - ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร /การประสานงานเช่ือมโยงเครือข่าย/ภาคี การใช้คอมพิวเตอร์ 
   เบื้องต้น/การจัดทำารายการสารคดีเพื่อการสื่อสาร
  - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการทำางานพัฒนาชุมชน งาน สวัสดิการชุมชน
  - ความรู้เกี่ยวกับการทำาวิสัยทัศน์ร่วมกัน การระดมทุน
  - ได้ฝึกนำาเสนอผลงาน
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กรณีศึกษาสมาคมมุสลิมจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

กิจกรรม เนื้อห�/กระบวนก�ร

 ประโยชน์ที่เกิดกับสมาคมฯ
  - สมาคมฯ มีแนวทางท่ีชัดเจนข้ึน มีพันธกิจ, วิสัยทัศน์, แผนงาน/โครงการ และโครงสร้างถึงระดับ 
   ปฏิบัติการ
  - สมาคมฯมีศักยภาพ/ช่องทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงขึ้น
  - เกิดพลังร่วมของสตรีมุสลิม จังหวัดสงขลามากขึ้น/เร็วขึ้น
  - คณะกรรมการมีความม่ันใจ/มีกำาลังใจในการทำางาน/ได้กุศลจิต มีช่องทางในการขอรับการสนับสนุน 
   งบประมาณ จากแหล่งต่างๆ 
  - สมาคมฯ ได้รับความเชื่อถือ จากสังคม
  - ได้สร้างคนรุ่นใหม่ สืบทอด เจตนารมณ์
  - มีเครื่องมือในการหาข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนการทำางาน

  ข้อเสนอแนะ
   ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มสตรีมุสลิมจังหวัดอื่นๆ

  - การจัดต้ังสมาคมต้องทำาด้วยใจรัก/ความสมัครใจ ต้องแสวงหาคนท่ีมีอุดมการณ์เดียวกันท่ีต้องการ 
   ทำางานฟีซาบีลิลละฮ์ หรือในหนทางของศาสนา ต้องมีเวลาพูดคุยปรึกษาหารือกัน ทำางานเป็น 
   ญามาอะห์หรือรวมเป็นกลุ่มตามแนวทางอิสลาม ควรมีแกนนำาไปจุดประกายความคิด ศึกษา 
   แนวทางการจัดตั้งสมาคมจากที่อื่นๆ และควรมีภาคีสนับสนุน  

  - การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล/องค์กรสาธารณประโยชน์ช่วยให้เข้าถึงแหล่งงบประมาณได้กว้าง 
   ขวางขึ้น

  - ช่วงเริ่มก่อตั้ง กรรมการต้องเสียสละเวลา ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการมาประชุมกัน 

  - ควรมีระบบสื่อสารที่รวดเร็ว/ทั่วถึง

  - สมาคมฯ ควรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการทำางาน แผนงานโครงการที่ชัดเจนและมีการ 
   ทำากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

  ข้อเสนอต่อสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้

  - สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ควรเป็นแกนกลางในการเช่ือมโยง ให้เกิดการจัดต้ังสมาคมในทุกจังหวัด 
    เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมระดับภาค

  ข้อเสนอต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  - สนับสนุนงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อสมาคม 14 จังหวัดภาคใต้ให้ต่อเนื่อง

 ข้อเสนอต่อโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
 - UNDP ควรให้การสนับสนุนให้มีการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้

การนำาเสนอรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพสมาคมสวัสดิการ 
มุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา

• ตัวแทนสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลานำาเสนอรายการวิดีโอแนะนำาเส้นทางการก่อเกิดและ 
 การพัฒนาของสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา เป็นรายการที่ผลิตเองโดยใช้ความรู้จากการ 
 อบรมเรื่องการทำาสื่อเพื่อการสื่อสาร

• นำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนจากการทำางานเพิ่มเติมโดยมีสาระสำาคัญโดยสรุป 

 การก่อเกิดของสมาคมฯ 
  - เกิดจากการได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้จึงเกิดแนวคิดท่ีจะจดทะเบียน 
   เครือข่ายประธานสวัสดิการชุมชนท่ีดำาเนินการร่วมกันในทุกอำาเภอของจังหวัดยะลาตั้งแต่ปี 
   2553 เป็น “สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา” 

  - จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 และแนะนำาตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 
    พฤศจิกายน 2557 ในงานสมัชชากองทุนสวัสดิการจังหวัดยะลาซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 
   เป็นประธาน
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

กิจกรรม เนื้อห�/กระบวนก�ร

 งานที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว
  - ประชุมเพื่อกำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์ จังหวัดยะลา

  - ประชุมกรรมการทุกๆ วันที่ 22 ของเดือน เพื่อขับเคลื่อนงาน

  - เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกรรมการสมาคมด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ืองในโครงการของ UNDP 
    ร่วมกับ สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และองค์กรภาคีอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัย 
   สงขลานครินทร์ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) เป็นต้น

  - จัดทำาโครงการและเสนอของบประมาณต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 
   สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำาจังหวัด เป็นต้น

  - ขยายการเปิดรับสมาชิกสมาคมโดยผ่านเครือข่ายคณะกรรมการ    

  - อบรมพัฒนาศักยภาพ กรรมการกองทุนสวัสดิการ ทุกตำาบลกองทุนละ 3 คน รวม 110 คน

  - นำากลุ่มอาชีพ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) เพื่อ 
   เข้าสู่การคัดสรร เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP

  - รวบรวมรายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดยะลา เพื่อเสนอให้รัฐบาลบรรจุเรื่อง 
   สิทธิของชุมชนในการจัดสวัสดิการชุมชนไว้ในกฏหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับที่กำาลังยกร่างโดยให้ 
   รัฐและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่สนับสนุน 

  - จัดงานเปิดตัวสมาคม

 ความสำาเร็จ 

  - มีคณะกรรมการ วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีชัดเจน คณะกรรมการเข้าใจในแนวทางการดำาเนินงานของ 
   สมาคมและเกิดการทำางานเป็นทีม ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำางาน

  - โครงการแรก ท่ีจัดทำาในนามสมาคมได้ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงาน อบจ. คือ โครงการพัฒนา 
   ศักยภาพและศึกษาดูงาน เป็นเงิน 180,000 บาท

  - ผลงานการทำาข่าวอบรมนักข่าวพลเมืองได้ออกอากาศทางช่อง THAI PBS จำานวน 1 เรื่อง

  - กลุ่มอาชีพสามารถเข้าจดทะเบียนและได้รับการคัดสรรเข้าสู่ OTOP จำานวน 10 กลุ่ม

  - สมาคมสามารถใช้ต้นทุนเดิม ท่ีมีอยู่มากในตัวผู้นำาและกรรมการมาต่อยอดขยายผลในการจัดต้ัง 
   สมาคมและขับเคลื่อนงาน

 ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำากัด

  - ยังไม่มีสถานที่ตั้งของสำานักงานสมาคม และวัสดุอุปกรณ์สำานักงาน 

  - ยังไม่มีงบประมาณดูแลบุคลากรที่ประสำานักงาน

  - กรรมการสมาคมต้องแบกรับภาระมาก ทั้งงานครอบครัว งานประจำา งานอาสาในชุมชน และ 
   งานอาสาของสมาคมในบางครั้ง ก็มีปัญหาในการแบ่งเวลา

  - กรรมการสมาคมยังขาดทักษะหลายด้าน เช่นการพูดและแสดงออกต่อหน้าชุมชน การเขียน 
   โครงการ การเขียนรายงาน 

 ประโยชน์ที่เกิดกับสมาคม

  - ได้พัฒนาคน พัฒนางาน

  - มีตัวตน เป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆ

  - เกิดความรักความสามัคคีในองค์กรและคณะกรรมการ

  - เป็นตัวเชื่อมองค์กรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของสวัสดิการชุมชน

  - เกิดการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนคือร่วมกันคิด ร่วมทำา ร่วมรับผลประโยชน์



29

กรณีศึกษาสมาคมมุสลิมจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

กิจกรรม เนื้อห�/กระบวนก�ร

 แผนงานปี 2558

  - จัดต้ังกองทุนอีกใน 7 ตำาบลท่ีเหลือให้ครบ 64 กองทุน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดยะลา

  - จัดงาน “มาแกแต” เพ่ือหาเงินเข้าสมาคม

  - เป็นคนกลางนำาสินค้าของกลุ่มอาชีพ 28 กลุ่มอาชีพไปขายในงาน ตามเทศกาลต่างๆ และใน 
   ต่าง ประเทศ

  - ขยายสมาชกิสมาคมผ่านกรรมการกองทุนสวสัดกิารชมุชนตำาบลอืน่ๆ อกีไม่ตำา่กว่า 25 กองทนุ

 ข้อเสนอแนะ

   ข้อเสนอต่อกลุ่มองค์กรสตรีมุสลิมและสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้

  - ให้ทำางานเป็นภาคีเครือข่าย (Network) เพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนกันและกัน

  - กลุ่มองค์กรที่ยังไม่ได้เป็นนิติบุคคล ควรเร่งสร้างความพร้อม เพื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

   ข้อเสนอต่อสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้

  - ให้ทำางานเป็นเครือข่ายภาคีกับสมาคมสตรีมุสลิมในแต่ละจังหวัด (สมาคมลูก)

  - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำางานเป็นระยะๆ กับสมาคมระดับจังหวัด

  - สนับสนุนบทบาทมุสลิมะฮ์ หรือสตรีมุสลิม และประสานพลัง ร่วมกันกับเครือข่ายอื่นๆ ทั้งภาค 
   รัฐ ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้นำาชายมุสลิม เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของสตรีมุสลิมภาคใต้ใน 
   การพัฒนาสังคม

  - หนุนเสริมช่วยเป็นพี่เลี้ยงสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมระดับจังหวัด 

  - สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ให้เกิดพลังต่อรองกับภาคส่วนต่างๆ

  - ยกระดับหรือผลักดันข้อเสนอของสตรีมุสลิมให้เป็นข้อเสนอนโยบายสู่ภาครัฐ

 ข้อเสนอต่อ UNDP และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  - ขอให้สนับสนุนการทำางานของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ และสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัด 
   ยะลา รวมทั้งสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ 
   องค์กร

  - สำาหรับจังหวัดอื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นสมาคม ขอให้สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 
   องค์กร จนสามารถจดทะเบียนได้

  - สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านบทบาทสตรีกับการจัดสวัสดิการชุมชน

   และด้านอื่นๆ

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของสมาคมสตรีมุสลิม 
จังหวัดกระบี่

นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่นำาเสนอประสบการณ์ของสมาคมฯ โดยมีสาระสำาคัญโดยสรุป

 การก่อเกิด 
  - เกิดจากการที่มุสลิมะฮ์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและชุมชนมองเห็นปัญหาสังคม 
   ที่เพิ่มขึ้นจนน่าวิตก เช่นอาหารไม่ปลอดภัย โอกาสที่ไม่เท่าเทียมของคนในสังคม คุณแม่วัยใส 
    ยา เสพติด อัตราคนท่ีป่วย/เสียชีวิตด้วยโรคเร้ือรังเพ่ิมข้ึน ฯลฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะก่อต้ังสมาคมมุสลิมะฮ์ 
   ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

  - มีการประชุมเพ่ือก่อต้ังสมาคมเม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2556 และได้รับการรับรองการจดทะเบียน 
   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 มีคณะกรรมการระดับจังหวัด 25 คน ระดับอำาเภอๆ ละ 10-15 คน 
   ครอบคลุมการดูแลทุกมัสยิด
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 พันธกิจของสมาคม 

  - ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา/ศาสนา/ภาษา/วัฒนธรรม/พฤติกรรม/เศรษฐกิจ และสังคม

 กิจกรรมสำาคัญในรอบ 1 ปี (2556-2557)

 o สมาคมได้สำารวจปัญหาของชุมชนร่วมกับมัสยิด 197 แห่งใน 7 อำาเภอของจังหวัดกระบ่ี มีมุสลิมะฮ์ 
  หรือสตรีมุสลิม เข้าร่วมระดมความคิด 589 คนเพื่อนำาข้อมูลมาวางแผนการทำางานของสมาคม 
  มีประเด็นปัญหาที่สรุปได้ 23 ประเด็น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารภาคผนวก 2)

 o กิจกรรมสำาคัญที่ได้ดำาเนินการในรอบ 1 ปี ได้แก่

  - งานมัจญลิศอิสลามกระบี่ เรดิโอ อุ้มชูเด็กกำาพร้า

  - การนำาเสนอโครงการพัฒนาชุมชนโดยกลุ่มผู้นำาสตรีมุสลิม เวที 14 จังหวัดภาคใต้

  - งานเปิดตัวสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่

  - สนับสนุนชมรมคนรักกุรอ่าน

  - โครงการสมาคมสตรีพบพี่น้องประชาชน

  - การสื่อสารผ่านรายการวิทยุ เว็บไซต์ Facebook

  - ประสานงานกับชมรมนักธุรกิจไทยมุสลิม KMBC

  - ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เด็กกำาพร้า (ชาย-หญิง) หญิงหม้าย หญิงมูอัลลัฟหรือผู้ท่ีเพ่ิงเข้ารับนับถือ 
   ศาสนาอิสลาม

  - ผู้ไร้ท่ีพ่ึงและผู้ท่ีต้องการการช่วยเหลือทุกคน เช่น บุตรตามหามารดา หรือผู้ต้องการจ่ายซากาต 
   หรือภาษีทางศาสนา  

  - สนับสนุนอาหารแก่ค่ายอบรมภาษาอังกฤษเยาวชน

  - ร่วมกิจกรรมอบรมค่ายต้านภัยยาเพติด

  - ระดมทุนช่วยเหลือ ฉนวนกาซ่า (GAZA)

  - เยี่ยมผู้ต้องหาหญิงที่เรือนจำา

 แผนงานในอนาคต

  - จัดตั้งกองทุนซากาตสำาหรับเด็กกำาพร้า หญิงหม้าย/มูอัลลัฟผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 

  - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม พฤติกรรม เศรษฐกิจ และสังคม

 เป้าหมายสูงสุดที่ต้องการไปให้ถึง

  - สตรีมุสลิมกระบี่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

  - สังคมเสมอภาค สังคมเป็นธรรมและยุติธรรม  

  - สตรีมุสลิมมั่นใจในศักยภาพ และกลไกขององค์กรสตรีมุสลิมกระบี่

ความก้าวหน้าของสมาคม/
เครือข่ายสตรีมุสลิม 
จากจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้

• จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดต้ังเป็นชมรมมุสลีมะฮ์นครศรีธรรมราชในปี 2544 และได้จดทะเบียนเป็น 
  สมาคมสตรีมุสลิม(มุสลิมะฮ์) จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ดำาเนิน 
 กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี เยาวชน และการพัฒนาอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสมาชิก 
 โดยทำาหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ปี 2556 จัดทำาโครงการส่งเสริมการมี 
 ส่วนร่วมของสตรีตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้กรอบโครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย โดย 
 การสนับสนุนขององค์กรเพ่ือการพัฒนาประเทศของสหรัฐ (USAID) ขับเคล่ือนประเด็นการมีส่วนร่วม 
 ในนโยบายท้องถิ่น และการร่วมกับเครือข่ายผู้หญิง 6 องค์กร ทั่วประเทศเพื่อดำาเนินงานภายใต้ 
 โครงการรณรงค์สร้างพลังความร่วมมือเพ่ือการเปล่ียนแปลงนโยบายระดับชาติ โดยได้รับงบประมาณ 
 จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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• จังหวัดพังงา กิจกรรมภาพรวมของเครือข่ายสตรีมุสลิมในระดับจังหวัดยังไม่ได้ดำาเนินการอะไรเท่าท่ี 
 ควร เห็นการเคลื่อนงานของแต่ละจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดในภาคใต้แล้วรู้สึกเสียดาย แต่หลังจากเห็น 
 ภาพการเล่าเรื่องราวของเพื่อนรู้สึกว่าเกิดคำาถามว่า ต่อไปเราจะทำาอย่างไร ตัวเองอยากทำาตรงนี้ 
 มันมีแรงบันดาลใจ เสียใจกับเวลาที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร คิดว่าหลังจากนี้เรา 
 คงต้องกลับไปพูดคุยกันที่จังหวัดของตัวเอง

• จังหวัดตรัง หลังจากได้ไปร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายสตรีมุสลิมภาคใต้ และได้มีโอกาสไปร่วมกับ สสม. 
  (แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย) ก็คิดว่ามุสลิมะฮ์จังหวัดตรังต้องทำาอะไรสักอย่างเพ่ือสังคม 
 จึงได้รวมกลุ่มในระดับพื้นที่อำาเภอต่างๆ มีการจัดตั้งกองทุน “ญานาซะฮ์” หรือกองทุนฌาปนกิจ 
 “ญานาซะฮ์” ในหลายชุมชน และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับอำาเภอ ขณะนี้พยายามจะทำาให้ 
 เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสตรีมุสลิมระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการอิสลามจังหวัดตรังท่านหนึ่ง 
 เป็นท่ีปรึกษา แม้ตอนน้ีท่านหมดวาระแล้ว แต่ท่านและคณะก็ยินดีสนับสนุนการทำางานของเครือข่าย 
 สตรีมุสลิมจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่อง

• จังหวัดนราธิวาส การทำางานจะใช้เครือข่ายท่ีเช่ือมโยงกับกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำาบล เพราะ 
 เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำาบลได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วไปจัดการทุกๆ เร่ือง 
 ในชุมชนระดับตำาบล ซ่ึงในพ้ืนท่ีของจังหวัดนราธิวาสจะใช้กองทุนน้ีเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาทุกๆ 
  เร่ือง เราจึงใช้โอกาสน้ีในการเช่ือมโยงการทำางานร่วมกัน ท่ีผ่านมาประธานกองทุนส่วนใหญ่จะเป็น 
 สตรีซ่ึงในตอนหลังหลายคนได้รับการผลักดันให้เป็นผู้นำาท้องถ่ิน ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก อบต. 
 บ้าง สมาชิกเทศบาลบ้าง มีการสำารวจปัญหาของชุมชนหลายตำาบล โดยมีการเช่ือมโยงกับผู้นำา 
 ศาสนาคือโต๊ะอิหม่ามในพ้ืนท่ี

• จังหวัดปัตตานี จดทะเบียนเป็นสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดปัตตานี ช่วงเดือนเมษายน 2557 แบ่งการ 
 บริหารงานเป็นเขตซึ่งประกอบด้วยหลายอำาเภอ โดยมีศูนย์ประสานงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลา 
 นครินทร์วิทยาเขต มีอาจารย์สริญดา ปูจิ อาจารย์ประจำาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นนายกสมาคม 
 โดยมีประธานอำาเภอเป็นเครือข่ายการทำางาน

• จังหวัดสตูล การประชุมถอดบทเรียนของจังหวัดนำาร่องในวันนี้ ท่านประธานคณะกรรมการอิสลาม 
 จังหวัดมาร่วมด้วยตนเองและท่านยินดีให้การสนับสนุน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสการเข้าร่วมโครงการ 
 พัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลาม ใน 14 จังหวัดภาคใต้ มาด้วยกันถึง 3 ปี พร้อมๆ กันกับสงขลา 
 ยะลา และกระบี่ สตูลก็จะเดินตามรอยทั้งสามจังหวัดต่อไป จากประสบการณ์ต่างๆ ได้รับฟังในวันนี้ 
 ทำาให้เห็นโอกาสว่าสตูลก็สามารถทำาได้เช่นเดียวกัน  

• จังหวัดภูเก็ต มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายสตรีมุสลิมจังหวัดภูเก็ต ดำาเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนา 
 ศักยภาพสตรี เยาวชน และการพัฒนาอาชีพเสริมให้กับกลุ่มสมาชิก โดยมีคณะกรรมการอิสลาม 
 สนับสนุนงบประมาณและการเช่ือมโยงการทำางาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดภูเก็ตในการดำาเนินกิจกรรมของเครือข่ายทุกปี

• จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการเช่ือมโยงการทำางานระหว่างแกนนำาในอำาเภอต่างๆ เช่น โซนอำาเภอท่าชนะ 
   อำาเภอกาญจนดิษฐ์ อำาเภอไชยา อำาเภอพระแสง ทำากิจกรรมต่างๆ เช่น ชุมชนต้นแบบนำาร่อง (การ 
 ปลูกผักปลอดสารพิษ ผลิตอาหารปลอดภัย มัสยิดปลอดบุหรี่ จัดทำาลานกีฬา ภายใต้การสนับสนุน 
 ของ สสม.(แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย) มีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายสตรีมุสลิมจังหวัด 
 สุราษฏร์ธานีโดยมีกิจกรรมท่ีทำาร่วมกันคือ การจัดเก็บข้อมูลด้านคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำาพร้า 
 และมีการจัดค่ายอบรมจริยธรรมต่อเนื่องทุกปี การมาร่วมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ของทั้ง 3 
 จังหวัดถือว่าเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายของจังหวัดให้เข้มแข็ง นำาไปสู่การจดทะเบียน 
 เป็นนิติบุคคล ซึ่งตอนนี้ได้คุยกันภายในจังหวัดกันแล้วระดับหนึ่ง และความรู้จากการถอดบทเรียน 
 ของ 3 จังหวัดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่จังหวัดสุราษฎร์เองได้นำาไปเป็นแนวทางในการดำาเนินการจด 
 ทะเบียนสมาคมให้แล้วเสร็จภายในปี 2558



32

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

กิจกรรม เนื้อห�/กระบวนก�ร

บทบาทสมาคมสตรีมุสลิม 
ภาคใตใ้นการสนบัสนนุสมาคม
ระดับจังหวัด

• นายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้กล่าวถึงบทบาทของสมาคมฯในการสนับสนุนจังหวัด

 o สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ก่อตั้งจากการร่วมมือร่วมใจกันของเครือข่าย/องค์กรสตรีมุสลิมจากท้ัง 
  14 จังหวัดในภาคใต้ และได้มีการเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2557

 o ที่ผ่านมา การขับเคลื่อนงานของสมาคมฯ อยู่ในระดับภาคเป็นหลักแต่หลังจากนี้ไปจะลงมาสนับ 
  สนุนองค์กรระดับจังหวัดมากข้ึนโดยจะเชิญคณะกรรมการสมาคมฯ จากทุกจังหวัดประชุมหลังจาก 
  วันนี้เพื่อร่วมกันกำาหนดทิศทางและกิจกรรมที่จะทำาร่วมกันในระยะต่อไป

ความเห็นจากหน่วยสนับสนุน • ประธ�นคณะกรรมก�รอิสล�มจังหวัดสตูล

 o มองว่าบรรดาสตรีไม่ว่าอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะทำาอะไร มีความอดทน มีความเด็ดเดี่ยว ทำาอะไรทำา 
  จริงและมีความเป็นหนึ่งเดียว ผมมีความมั่นใจว่าถ้าหากพวกท่านทั้งหลายทำางานความเข้มแข็ง 
  ของพวกท่านจะทำาให้เกิดความสำาเร็จ ไม่ว่าจะเป็นสตรีในภาคใต้ ภาคกลาง หรือทุกภาคส่วน

 o คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัดจากจังหวัดสตูล ยินดีสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรสตรีมุสลิม 
  ในจังหวัดอย่างเต็มที่เพราะทุกมัสยิดมีกลุ่มสตรีอยู่แล้ว ขอให้ประสานงาน พร้อมที่จะให้ความ 
  ช่วยเหลือในเรื่องของวิชาการเรื่องของการประสานงาน ฉะนั้นวันนี้สตรีไม่ได้ทำางานตามลำาพัง 
  คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัดทุกจังหวัดพร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมกับพวกเราทุกคน  

 o สิ่งที่ได้รับฟังในวันนี้ เป็นสิ่งที่ลำ้าเลิศ ทำาให้มองเห็นความเสียสละของสตรีในการบรรเทาความ 
  ทุกข์ของพี่น้องในสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีงามดังข้อความในอัลกุรอ่านตอนหนึ่ง อัลเลาะฮ์ได้กล่าว 
  ว่า “พวกเขาทั้งหลายจะไม่ประสบสิ่งที่ดีงาม พวกเขาจะไม่ประสบความสำาเร็จ จนกว่าพวกเขาจะ 
  สละสิ่งที่พวกเขารัก”

• ผู้แทนคณะกรรมก�รอิสล�มจังหวัดตรัง

 o สิ่งที่ควรภูมิใจที่สุดคือภาคใต้เรามีองค์กรสตรีมุสลิมที่ก่อตั้งกันไว้อย่างเหนียวแน่น 

 o ในส่วนองค์กรศาสนา คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัดมีการบริหารงานภายใต้ พรบ. ซึ่งมีข้อ 
  บังคับเอาไว้หลายมาตราแต่ส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องการคัดสรรคนไปบริหารมัสยิด การคัดเลือก 
  คนไปเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือการก่อตั้งการถอดถอนผู้นำาศาสนา มี 
  การพูดถึงการพัฒนาบทบาทของสตรีค่อนข้างน้อย

 o ขณะน้ีมีองค์กรหน่ึงซ่ึงเพ่ิงต้ังข้ึนมาคือคือสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด 14 จังหวัด 
  ภาคใต้ บวกอีก 12 จังหวัดในภาคกลาง ในการประชุมท่ีผ่านมาผู้แทนฯ จากจังหวัดตรังได้นำาเสนอ 
  ปัญหาท่ีพ่ีน้องมุสลิมะฮ์ได้สะท้อนข้ึนมาซ่ึงฝ่ายศาสนาควรให้ความสนใจและสนับสนุนให้กลุ่มสตรี 
  ได้มีที่ยืนอย่างชอบธรรมในการทำาหน้าที่ช่วยเหลือสังคม

• หัวหน้�สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่

 o กระบี่มีประชากรครึ่งหนึ่งเป็นชาวพุทธ อีกครึ่งหนึ่งเป็นมุสลิม ในการทำางานและการอยู่ด้วยกัน 
  ย่อมมีความแตกต่างกันในบางเรื่อง แต่การเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างบน 
  พื้นฐานของการให้เกียรติกันจะทำาให้สมามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์

 o ในฐานะทีเ่ป็นข้าราชการเหน็ว่าการทำางานกบัพีน้่องมสุลมิจำาเป็นต้องคำานงึถงึมติทิางศาสนา และ 
  ต้องเข้าใจในวิถีของมุสลิม เช่น เรื่องของความรุนแรงในครอบครัว พี่น้องมุสลิมจะมีกระบวนการ 
  ในการไกล่เกลี่ยก่อนถึงตำารวจ คือโต๊ะอิหม่าม ถ้าโต๊ะอิหม่ามไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็ไปถึงคณะกรรมการ 
  อิสลามประจำาจังหวัด ดังนั้นนโยบายของรัฐที่ใช้มาตรการทางกฎหมายในการคลี่คลายปัญหาจึง 
  อาจต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น



33

กรณีศึกษาสมาคมมุสลิมจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา



34 PB

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

เส้นท�งก�รพัฒน�ของสม�คมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขล� 
และสม�คมสวัสดิก�รมุสลีมะฮ์จังหวัดยะล�: บทวิเคร�ะห์และข้อเสนอแนะ

บทที่ 3

3.1 สม�คมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขล�

ก�รก่อเกิดและวิวัฒน�ก�ร

สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มสตรีมุสลิมท่ีมีบทบาทในการทำางานพัฒนาและงานภาคประชา

สังคมในอำาเภอต่างๆ ของจังหวัดมาอย่างยาวนาน ได้รับการบ่มเพาะประสบการณ์และความรู้จากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ 

เช่น “โครงการมุสลิมะฮ์ต้นแบบ” “โครงการโรงเรียนผู้นำา” ตลอดจนการส่ังสมประสบการณ์ตรงจากการทำางานร่วมกลุ่มต่างๆ

ในชุมชน เช่นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง กลุ่มอาชีพ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินและคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัด 

ในปี 2555 ผู้แทนสตรีมุสลิมจำานวนหนึ่งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ

สตรีตามวิถีอิสลามซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

ม่ันคงของมนุษย์ ร่วมกับสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และได้เห็นประโยชน์ของการทำางานในลักษณะสมาคม 

จึงได้พูดคุยหารือกันและขยายแนวคิดออกไปยังผู้นำาสตรีมุสลิมกลุ่มต่างๆ ในทุกอำาเภอของจังหวัดสงขลา นำาไปสู่การจด

ทะเบียนเป็นสมาคมระดับจังหวัดในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 โดยมีข้อบัญญัติของสมาคมและโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน 

(ดูรายละเอียดข้อบัญญัติในเอกสารภาคผนวกที่ 4)

ภาพที่ 3.1 วิวัฒนาการของสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา

กอน
2555

กลุมมุสลิมะฮ
เพื่อชุมชน
กระจายอยู
ทุกอำเภอ

• รวมโครงการ
 พัฒนาศัยภาพสตรี
 ตามวิถีอิสลาม

• รวมเปนสมาชิก
 สมาคมสตรีมุสลิม
 ภาคใต

2554 -
2557 2557

จดทะเบียนจัดตั้ง
สมาคมสตรีมุสลิม
จังหวัดสงขลา

คว�มก้�วหน้�

สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา เกิดจากการรวมตัวของสตรีมุสลิมที่เห็นถึงปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ และมีความมุ่งมั่น

ที่จะร่วมกันบรรเทาปัญหาเหล่านั้น บนพื้นฐานคำาสอนของอิสลาม ดังที่นายกสมาคมได้กล่าวในโอกาสการเปิดตัวสมาคมว่า 

ทุกคนกำาเนิดขึ้นโดยการสร้างของพระเจ้า และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อพระเจ้าหลักๆ 3 ประการคือ

 (1) การประกอบคุณความดีถวายสักการะต่อพระองค์

 (2) เพื่อสร้างความจำาเริญแก่โลกที่มนุษย์อาศัย

 (3) เพื่อปกครองดูแลโลกในฐานะผู้แทนแห่งพระผู้เป็นเจ้า 

ดังบทบัญญัติของอัล-กุรอ่าน ซูเราะห์ (บท) อัลบะกอรอฮ์ อายะห์(วรรค)ท่ี 30 ความว่า “องค์พระผู้อภิบาลของเจ้าได้ทรงตรัสกับ

ปวงมลาอิกะฮ์ (เทวทูต) ท้ังหลายว่า ข้าจะให้มีผู้แทนข้ึนบนพ้ืนพิภพ”
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แม้จะเป็นสมาคมใหม่แต่ด้วยความมุ่งมั่นและเปิดใจเรียนรู้ ทำาให้มีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาเพียง 5 เดือนที่ได้

เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมต้นแบบ (ภายใต้กรอบใหญ่ของโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

ตามวิถีอิสลาม) 

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมจากการสรุปของกรรมการและคณะกรรมการสมาคม ได้แก่

ด้�นคว�มรู้/ทักษะ

 - ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร/การประสานงานเช่ือมโยงเครือข่าย/ภาคี การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น การจัด 

  ทำารายการสารคดีเพื่อการสื่อสาร

 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการทำางานพัฒนาชุมชน งาน สวัสดิการชุมชน

 - ความรู้เกี่ยวกับการทำาวิสัยทัศน์ร่วมกัน การระดมทุน

 - ได้ฝึกนำาเสนอผลงาน

ด้�นปัจจัยอื่นๆ ที่เกื้อหนุนก�รทำ�ง�น

 - สมาคมฯมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น มีพันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนงาน/โครงการ และโครงสร้างถึงระดับปฏิบัติการ

 - คณะกรรมการมีความมั่นใจ มีกำาลังใจในการทำางาน ได้กุศลจิต 

 - มีช่องทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากแหล่งต่างๆ 

 - สมาคมฯ มีศักยภาพและช่องทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงขึ้น

 - เกิดพลังร่วมของสตรีมุสลิม จังหวัดสงขลามากขึ้น/เร็วขึ้น 

 - มีการทำางานร่วมกันระหว่างคนรุ่นต่างๆ ทำาให้ได้สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์

 - สมาคมฯ ได้รับความเชื่อถือจากสังคม

 - มีเครื่องมือในการหาข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนการทำางาน

นอกจากนี้การให้คำาปรึกษาจากคณะท่ีปรึกษาของโครงการยังช่วยให้สมาคมได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ทำางานตามพันธกิจต่างๆ

ได้เป็นระบบยิ่งขึ้น

พันธกิจที่ 1: การพัฒนาศักยภาพองค์กร

มีการพัฒนาแบบฟอร์มในสมัครของสมาชิก ระบบทะเบียนสมาชิก แผนการรับสมัครสมาชิก และแผนการพัฒนาศักยภาพ

กรรมการและคณะทำางานของสมาคม

พันธกิจที่ 2: การประสานสัมพันธ์กับภาคี/เครือข่าย

จัดทำาแบบสำารวจเพื่อทำาฐานข้อมูลภาคี/เครือข่าย (ตารางที่ 3.1)

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ภาคีและเครือข่าย สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา

ภ�คี บทบ�ทหน้�ที่
ขอบข่�ยง�น 

ที่เกี่ยวข้องกับสม�คม

ระดับคว�มสำ�คัญ

««« «« «

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

อบจ. แหล่งทุน ทั่วไป ü

พมจ. แหล่งทุน /วิชาการ สวัสดิการ /สตรี /เยาวชน ครอบครัว ü
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ภ�คี บทบ�ทหน้�ที่
ขอบข่�ยง�น 
ที่เกี่ยวข้องกับสม�คม

ระดับคว�มสำ�คัญ

««« «« «

กอ.รมน. แหล่งทุน /วิชาการ ความมั่นคง /ปรองดอง ü

ศอ.บต. แหล่งทุน /วิชาการ ทั่วไป /ความมั่นคง /สันติภาพ ü

สนง.คณะกรรมการอิสลาม วิชาการ /แหล่งทุน ศาสนา /ศูนย์ประสานงาน ü

อปท. (อบต./เทศบาล)
แหล่งทุน 
(ระดับท้องถิ่น)

ทั่วไป ü

สสม. แหล่งทุน /วิชาการ สุขภาวะ ü

กศน. แหล่งทุน /อาชีพ อาชีพ /ภาษา /การศึกษา ü

ศูนย์พัฒนาสังคม ฝึกอาชีพ /วิชาการ อาชีพ ü

พัฒนาชุมชน (จังหวัด / 
อำาเภอ)

แหล่งทุน /วิชาการศาสนา
การพัฒนาอาชีพ /พัฒนาศักยภาพผู้นำา / 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ü

พอช. พัฒนาองค์กรชุมชน แหล่งทุน ü

มูลนิธิคูเวต แหล่งทุน /วิชาการ ส่งเสริมอาชีพ /วิชาการ ü

องค์กรภาคประชาสังคม

สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ ประสานงาน 
เช่ือมโยงเครือข่ายสตรี 
14 จังหวัดภาคใต้

ü

- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 
 ”บ้านควนหิน”
- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า   
 “บาหยา”
- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า   
 “ดอนขึ้เหล็ก”

เป็นฐานเครือข่ายสมาขิก ü

เครือข่าย อสม. เป็นฐานเครือข่ายสมาขิก ü

กรรมการชุมชน เป็นฐานเครือข่ายสมาขิก ü

ผู้นำามัสยิดแต่ละมัสยิด เป็นฐานเครือข่ายสมาขิก ü

สมาคมผู้ปกครอง /
นักเรียนในเครือข่ายสมาคม

ü

พันธกิจที่ 3: ส่งเสริมการเรียนรู้หลักศาสนา

จัดทำาแบบสำารวจความสนใจของสมาชิกสมาคมในการเรียนรู้เก่ียวกับหลักศาสนาอิสลามเพ่ือให้มีความม่ันใจในการทำาบทบาท 

หน้าที่ต่างๆ อย่างสอดคล้องต่อหลักศาสนาและเท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมปัจจุบันและอนาคต 
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แบบสำ�รวจคว�มสนใจในก�รเรียนรู้หลักศ�สน�

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ ..................................................... นามสกุล ........................................................ อายุ ..................ปี                                    

บ้านเลขที่ ..................... หมู่ ............... ตำาบล ........................... อำาเภอ ........................ จังหวัด ...................

ระดับการศึกษาสูงสุด     [  ] ประถมศึกษา [  ] มัธยมศึกษาตอนต้น   

 [  ] มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า [  ] ปวส./อนุปริญญา  

 [  ] ปริญญาตรี/เทียบเท่าหรือสูงกว่า      [  ] อื่นๆ ระบุ................................

อาชีพ [  ] เกษตรกรรม [  ] ค้าขาย /ธุรกิจ /กิจการส่วนตัว    

 [  ] พนักงานบริษัท/โรงงาน [  ] แม่บ้าน                      

 [  ] นักเรียน/ นักศึกษา                    [  ] รับจ้าง

 [  ] รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ  [  ] นักการเมืองท้องถิ่น

            [  ] อื่นๆ โปรดระบุ ................................................................................

สถานภาพ [  ] โสด [  ] แต่งงาน        [  ] หม้าย [  ] หย่า [  ] แยกกัน

กิจกรรมที่ร่วมทำาในชุมชน

ชื่อกิจกรรม .......................................................... กลุ่ม .................................... ตำาแหน่ง ...........................

ส่วนที่ 2: ระดับคว�มรู้ด้�นศ�สน�

1. ท่านมีความรู้ด้านศาสนาในระดับใด

 [  ] ระดับต้น /อิบติดาอี (ภาคฟัรดูอีน)     [  ] ระดับกลาง /มูตอวัสซีส        [  ] ระดับสูง /ซานาวี       

  [  ] อื่นๆ โปรดระบุ ................................................................................

2. ท่านมีความถนัดหรือความรู้ด้านศาสนาด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 [  ] การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอ่าน [  ] มุสลิมะฮ์กับการช่วยเหลือสังคม

 [  ] การปฏิบัติตนตามหลักการอิสลาม [  ] วิธีการเลี้ยงลูกตามวิถีอิสลาม  

 [  ] การเตรียมตัวก่อนแต่งงาน [  ] การปฏิบัติตนตามหลักการตามหลักการศาสนาอิสลาม 

3. ความถี่ในการเรียนรู้เพิ่มเติมของท่านอยู่ในระดับไหน 

 [  ] เรียนทุกวัน วันละ ........... ชั่วโมง       [  ] เรียนทุกสัปดาห์ๆ ละ .......... ชั่วโมง     

 [  ] เรียนทุกเดือนๆ ละ ......... ชั่วโมง        [  ] อื่นๆ โปรดระบุ ...........................

4. ปกติท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมในสถานที่ไหน (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

 [  ] ในชุมชน [  ] มัสยิดกลาง (ทุกวันอาทิตย์) [  ] โรงเรียนสอนศาสนา (ปอเนาะ)

 [  ] มัสยิดใกล้บ้าน [  ] รวมกลุ่มกันโดยเชิญวิทยากรมาจากข้างนอก

 [  ] อื่นๆ โปรดระบุ ........................................................

ส่วนที่ 3: คว�มสนใจในก�รเรียนรู้หลักศ�สน�

5. ท่านความสนใจจะเข้าร่วมเรียนรู้เพิ่มเติมด้านศาสนาหรือไม่  

  [  ] สนใจ [  ] ไม่สนใจ [  ] ยังไม่แน่ใจ                                  
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6. ช่วงเวลาที่ท่านสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนา

 วัน ............................................................... เวลา ...............................................................

7. หัวข้อการเรียนรู้ด้านศาสนาที่ท่านสนใจคือเรื่องใด

 [  ] การศึกษาคัมภีร์อัลกุรอ่าน [  ] มุสลิมะฮ์กับการช่วยเหลือสังคม 

 [  ] การปฏิบัติตนตามหลักการอิสลาม [  ] วิธีการเลี้ยงลูกตามวิถีอิสลาม

 [  ] การเตรียมตัวก่อนแต่งงาน [  ] การปฏิบัติตนตามหลักการตามหลักการศาสนาอิสลาม 

8. การปฏิบัติตามหลักศาสนาในชีวิตประจำาวันท่านมีปัญหาในด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด

ปัญหา ..................................................................... สาเหตุ .....................................................................

ปัญหา ..................................................................... สาเหตุ ..................................................................... 

9. การเรียนในลักษณะใดที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด  

 [  ] กลุ่มเล็ก [  ] กลุ่มใหญ่    [  ] อื่นๆ .................................

พันธกิจที่ 4: พัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่

มีพัฒนาแนวทางการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและระบุแหล่งข้อมูล ได้แก่

 • ข้อมูลที่มีอยู่แล้วของทางราชการ

 • ข้อมูลจากการประชาคมหมู่บ้าน

 • ข้อมูลจากการสำารวจชุมชน

 • ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยตรง

ก�รเปิดตัวสม�คม

สมาคมได้มีงานเปิดตัวสมาคมอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เป็นการทำางานเชิงรูปธรรมที่ตอบสนอง

พันธกิจของสมาคมได้ครบท้ัง 4 ด้านและทำาให้เกิดความก้าวหน้าตามแผนงานข้ึนมาอีกระดับหน่ึง โดยกิจกรรมในการเปิดตัว 

ประกอบด้วย

(1) การแนะนำาสมาคมและรับสมัครสมาชิก ทำาให้ได้สมาชิกเพิ่มกว่า 200 คนซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้

(2) การเชิญภาคี /เครือข่ายมาร่วมเป็นเจ้าภาพและวิทยากรในการสัมมนา ได้รับการสนับสนุนสถานท่ีจากมัสยิดกลาง 

  จังหวัดสงขลา การปาฐกถาโดยผู้แทนกรรมการอิสลามจังหวัด และการสนับสนุนอาหารจากสมาชิก อบจ. นอกจาก 

 นี้ยังเชิญหน่วยงานต่างในจังหวัดมาร่วมสังเกตการณ์

(3) การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาโดยวิทยากรจากมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

(4) การแบ่งกลุ่มสมาชิกท่ีมาร่วมงานจากอำาเภอ /ชุมชนต่างๆ เพ่ือระดมความคิด /ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหา /ความ 

 ต้องการในการพัฒนาของแต่ละแห่ง ความหวัง/ความฝันที่ชุมชนต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตและข้อเสนอแนะ 

 แนวทางไปให้ถึงความฝัน ข้อมูลที่ได้มีทั้งมิติความกว้างครอบคลุมประเด็นปัญหาสำาคัญๆ ในทุกด้านจากหลาย 

 พื้นที่และความลึกที่สะท้อนถึงสาเหตุและความซับซ้อนของปัญหา (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในภาค 

 ผนวก ๓)

งานเปิดตัวสมาคมจึงถือเป็นก้าวแรกที่สำาคัญที่ช่วยให้ก้าวเดินต่อไปมีความชัดเจนและความมั่นใจยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 3.2 กิจกรรมในงานเปิดตัวสมาคม
 

แผนง�นในอน�คต

สมาคมฯ มีแผนงานที่ชัดเจนสำาหรับแต่ละพันธกิจ โดยงานที่จะดำาเนินงานในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดจากกิจกรรม

ที่ได้เริ่มไปแล้วในช่วงแรกของการต่อตั้งสมาคม โดยในแต่ละด้านจะดำาเนินการพร้อมๆ กันไปในรูปของคณะทำางาน 5 คณะ 

ซึ่งมีนายกสมาคม และรองนายกสมาคมแต่ละเขตเป็นหัวหน้า (ตารางที่ 3.2)

ตารางที่ 3.2 แผนงานปี 2558 สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา

ชื่อคณะทำ�ง�น หัวหน้�คณะทำ�ง�น จุดเน้นปี 2558

คณะทำางานด้านการพัฒนา 
ศักยภาพองค์กร

อุปนายกสมาคมเขต 1 • รับสมัครสมาชิกเพิ่มตามอำาเภอต่างๆ
• พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและแกนนำาระดับอำาเภอด้านบุคลิกภาพ/ 
 การพูด การเขียนโครงการ และการระดมทุน
• พัฒนาศักยภาพแกนนำาระดับอำาเภอในการบริหารโครงการ 
• ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร และปรับปรุงสำานักงาน

คณะทำางานด้านการประสาน
สัมพันธ์ภาคี/เครือข่าย

อุปนายกสมาคมเขต 3 • สำารวจภาคี/เครือข่าย 
• จัดทำาฐานข้อมูลภาคี/เครือข่าย
• จัดทำาแผนกลยุทธ์ในการประสานภาคีแต่ละกลุ่ม 
• ดำาเนินการตามแผน และประเมินผล

คณะทำางานส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านศาสนา

อุปนายกสมาคมเขต 4 • วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเปิดตัวสมาคมฯ เกี่ยวกับความสนใจ 
 ของสมาชิกในการเรียนรู้เร่ืองศาสนาและเก็บข้อมูลเพ่ิมตามท่ีจำาเป็น
• จัดหมวดหมู่ความสนใจ
• จัดแผนการให้ความรู้ด้านศาสนา
• ดำาเนินการตามแผนและประเมินผล

คณะทำางานด้านการพัฒนา
ชุมชน

อุปนายกสมาคมเขต 2 • วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาของชุมชนที่ได้จากการเปิดตัวสมาคมฯ
• จัดหมวดหมู่และลำาดับความสำาคัญของปัญหา
• จัดทำาแผนการพัฒนา/ช่วยเหลือชุมชนตามสภาพปัญหา 
• เขียนโครงการเพื่อระดมทุน 
• ดำาเนินโครงการตามแผน ติดตาม/ประเมินผล
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ชื่อคณะทำ�ง�น หัวหน้�คณะทำ�ง�น จุดเน้นปี 2558

คณะทำางานด้านการระดมทุน
และทรัพยากร

นายกสมาคม • วิเคราะห์แหล่งทุนจากฐานข้อมูลที่รวบรวมในพันธกิจที่ 2
• จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ในการหาทุน จากแหล่งทุนประเภทต่างๆ 
 (ในรูปเงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ หรือความช่วยเหลือลักษณะอ่ืนๆ)
• ระดมทุน/ทรัพยากร
• บริหารจัดการทุน/ทรัพยากรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
• ประเมินผล

3.2  สม�คมสวัสดิก�รมุสลีมะฮ์จังหวัดยะล� 

ก�รก่อเกิดและวิวัฒน�ก�ร

สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา เริ่มต้นจากการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในตำาบลบาโงยซิแน 

อำาเภอยะหา โดยการนำาของนางนิเดาะห์ อิตาลา จัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละบาท ต่อมารัฐบาลสมัย นายอภิสิทธ์ิ เวชชา 

ชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยรัฐจะสมทบเงินเข้ากองทุนในจำานวนเท่า 

กับเงินออมของชุมชน จึงได้จัดตั้งเป็นกองทุนทุนสวัสดิการชุมชน และร่วมกับจังหวัดยะลาและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(พอช.) ในการขยายผลการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่ตำาบลอื่นๆ ในจังหวัดยะลา 

ในปี 2555 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลาม กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ท่ีสนับสนุน 

ให้เครือข่ายสตรีมุสลิมท่ีเข้าร่วมโครงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนของตำาบลต่างๆ ในจังหวัด 

ยะลา ได้ระดมความคิดกันเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา และได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวัน

ที่ 17 พฤศจิกายน 2556

ต่อจากนั้น ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีมุสลิมต้นแบบ ได้รับการสนับสนุนให้มีกิจกรรม

การเรียนรู้เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสตรีมุสลิม ได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารองค์กรให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ การมีแผนงานกิจกรรมที่ชัดเจน การหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้าน

การสื่อสาร และการจัดทำาสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาคม ปัจจุบันสมาคม มีบทบาทสำาคัญในการขับ

เคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนในจังหวัดยะลา จนทำาให้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนในทุกตำาบลของจังหวัดยะลา และเป็นกลไก

สำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดยะลา สมาคมได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน

สมัชชาสวัสดิการชุมชนคนยะลา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยใช้ชื่อสมาคมว่า “สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัด

ยะลา”
ภาพที่ 3.3 การเปิดตัวสมาคมในงานสวัสดิการคนยาลอห์
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จะเห็นได้ว่า สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา มีวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำาดับ เร่ิมต้นจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 

ตำาบลบาโงยซิแน ที่บริหารจัดการเพื่อสวัสดิการของคนในชุมชนตามวิถีอิสลาม จนได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด ต่อมา

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ในจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล จนปัจจุบัน สมาคม

เป็นกลไกสำาคัญในส่วนของภาคประชาชน ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดมาอย่างต่อเน่ือง 

ภาพที่ 3.4 วิวัฒนาการของสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา

กลุมออมทรัพยใน
ต.บาโงยซิแน
เพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสในชุมชน

2529

จัดตั้งเครือขาย
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน รวมกับ
จังหวัดและพอช.

2553
เขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ตามวิถีอิสลาม

2556 2557

• เขารวมโครงการ
 พัฒนาศักยภาพ
 องคกรสตรีมุสลิม
 ตนแบบ

• จัดตั้งสมาคม
 มุสลิมะหยะลา

• มีบทบาทสาคัญ
 ในการขับเคลื่อน
 สวัสดิการชุมชน
 ในจังหวัดยะลา

กระบวนก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง

แม้ว่าสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลาได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคลหลังจากเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถี

อิสลามแล้ว แต่ยังขาดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้สามารถดำาเนินกิจกรรมของสมาคมให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่นในเรื่อง 

- การกำาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคม

- การจัดทำาแผนงานและโครงการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องวัตถุประสงค์

- ระบบการบริหารจัดการสมาคม อาทิ การประชุม การจัดทำาเอกสารต่างๆ การเงินการบัญชี 

- การหาทุนสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม 

- การจัดทำารายงานประจำาปีเสนอนายทะเบียนตามที่กฎหมายกำาหนด

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ มีทุนทางสังคมท่ีสำาคัญคือ มีแกนนำาท่ีเข้มแข็ง มีจิตอาสา และมีความมุ่งม่ันในการทำางานเพ่ือชุมชน 

รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำางานด้านสวัสดิการชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน เช่น จังหวัดยะลา 

ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการของจังหวัดยะลา ช่วยประสานงานกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการจัดสรรงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการของแต่ละตำาบล ในสัดส่วนเดียวกับเงินออม 

จากสมาชิก นอกจากน้ัน ยังมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับคณะทำางาน 

ของกองทุนในทุกระดับเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ช่วยสนับสนุนด้านวิชาการ ทำาให้การทำางานของสมาคมสวัสดิการ 

มุสลีมะฮ์จังหวัดยะลาเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นแรงผลัก (Drivers) สำาคัญในการขับเคล่ือนกิจกรรมของ 

สมาคมฯ บนฐานงาน “การสร้างสวัสดิการเพ่ือชุมชนตามวิถีอิสลาม” การทำางานร่วมกันระว่างสมาคมกับภาคีการพัฒนาต่างๆ 

เป็นไปดังภาพที่ 3.5
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ภาพที่ 3.5 การทำางานแบบไตรภาคีเพื่อการพัฒนา

ชุมชน/สมาคม

สถาบันการศึกษา ภาคีการพัฒนา

สวัสดิการชุมชน

การที่สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลาได้เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิม

ระดับจังหวัดทำาให้เกิดพัฒนาการมากขึ้นในหลายมิติ โดยสรุปได้แก่

• มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และพันธกิจที่ชัดเจน

• มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

• มีทักษะในการสื่อสารโดยการใช้ระบบไอที เช่น อีเมล์ Facebook ไลน์ ทำาให้สะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก 

 และภาคีการพัฒนาต่างๆ มากขึ้น

• มีทีมงานที่สามารถ จัดทำาวิดีทัศน์ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

• มีการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องมุสลิมะฮ์ และกล้าแสดงออกมากขึ้น

• มีการก่อเกิดของทีมงานที่เข้มแข็ง เข้าใจบทบาทหน้าที่มากขึ้น รวมทั้งได้สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อให้มาร่วมเรียนรู้และ 

 สานต่องานของสมาคมได้ต่อไปในอนาคต 

นอกจากน้ีการประชุมคณะกรรมการสมาคมอย่างต่อเน่ือง ยังทำาให้ได้เรียนรู้ การนำาแผนงานโครงการสู่การปฏิบัติ การประสาน 

งานกับแหล่งทุนต่างๆ รวมท้ังการจัดการงานตามแผนงานโครงการให้สำาเร็จ และการจัดการกับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง 

การทำางาน ส่วนการให้คำาปรึกษาแนะนำาจากท่ีปรึกษาช่วยให้สมาคม ทำางานอย่างมีหลักการ และเป็นระบบเป็นข้ันตอน มีการ 

จัดสรรภาระหน้าท่ี ระหว่างคณะทำางาน ทำาให้การเรียนรู้ในการขับเคล่ือนองค์กร ของสมาคมฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็น 

ไปในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสม เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในระหว่างการทำางาน และเกิดการพัฒนาทีมงาน 

ในเวลาเดียวกัน (Team Learning in Action: TLA )

คว�มก้�วหน้� 

สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์ยะลา กำาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ว่า “เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งมีเครือข่ายครอบคลุม เป็นที่

ยอมรับ เพื่อดูแลสวัสดิการและคุณภาพ ชีวิตของคนในชุมชน ” และกำาหนดวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

1. เพื่อดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

2. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สตรีในจังหวัดยะลา

3. พัฒนาศักยภาพสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์ยะลาให้มีภาวะผู้นำาในการพัฒนาชุมชนตามวิถีอิสลาม

4. ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกเครือข่าย

จากวัตถุประสงค์ข้างต้น สมาคมฯ ได้กำาหนดแผนงานเพ่ือการบรรลุภารกิจ จำานวน 8 โครงการ ซ่ึงได้ดำาเนินการตามแผนงาน 

มีความก้าวหน้า ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3 ผลการดำาเนินงานตามแผนงาน 

ภ�รกิจ แผนง�น คว�มก้�วหน้�

สนับสนุนให้แต่ละตำาบล 
มีกองทุนสวัสดิการโดย 
ขยายเครือข่ายสวัสดิการชุมชน 
ให้คลุมทุกพื้นที 

ขยายเครือข่ายให้ครบทุกพื้นที่ 
โดยมีเป้าหมาย จำานวน 3 ตำาบล 

1. ได้มีการประชุมกับคณะทำางานในตำาบลเป้าหมายท้ัง 3 ตำาบล 
  ประกอบด้วยตำาบลลิดล ตำาบลลำาใหม่ และตำาบลตลิ่งชัน  

2. จัดอบรมการจัดทำาจัดทำาโครงการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ 
 กับทั้ง 3 ตำาบล หลังการอบรมทั้ง 3 ตำาบลได้ส่งโครงการ 
 ให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการจังหวัด เพื่อการกลั่น 
 กรองและอนุมัติ 

3. ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการยะลา และสถาบันพัฒนา 
 องค์กรชุมชน จัดงานสมัชชาสวัสดิการของจังหวัดยะลา 
 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้ชื่องานว่า สมัชชา 
 สวัสดิการคนยาลอห์  ซึ่งสมาคมสตรีจังหวัดยะลาได้ขึ้นเปิด 
 ตัวองค์กรอย่างเป็นทางการในงานนี้ด้วย 

ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ให้สตรี 

พัฒนากลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพ 
และพร้อมเข้าสู่ระบบคัดสรร 
OTOP 

1. จัดเตรียมโครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มธุรกิจชุมชน ที่ต้อง 
 การพัฒนาเข้าสู่ระบบการคัดสรรเพ่ือของบประมาณสนับสนุน 
 จากกรมการ พัฒนาชุมชน (งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด 
 และศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
  โดยมอบหมายให้มีผู้จัดทำาร่างโครงการฯ และส่งให้ท่ีปรึกษา 
 สมาคมช่วยปรับปรุงให้พร้อมที่จะเสนอของบประมาณ 

2. กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการของ LDI เรื่อง 
 การพัฒนาระบบการจัดการกลุ่มเม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2557

พัฒนาศักยภาพองค์กร อบรมพัฒนาทักษะ 
“การบริหารจัดการองค์กร” ให้กับ 
คณะกรรมการสมาคมและตัวแทน
เครือข่าย

1. จัดทำาโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสมาคมเสนอไปยัง 
 อบจ.ยะลาและได้รับ งบประมาณ สนับสนุน 180,000 บาท 
 โดยจะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดตั้งสมาคม กับ 
 เครือข่ายสตรีมุสลิมจังหวัดพังงาและสตูล

อบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากร
กระบวนการ

1. คณะทำางานของสมาคม ได้เข้าอบรมหลักสูตรการเป็น 
 วิทยากรกระบวนการ จัดโดยมหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ 
 วิทยาเขตปัตตานี โดยการประสานงานของท่ีปรึกษาสมาคม

อบรมหลักสูตร 
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

1. คณะกรรมการสมาคม เข้าอบรม หลักสูตร การใช้เทคโนโลยี 
 การสื่อสารเบื้องต้น เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557 

อบรมการทำาบัญชีให้กับ 
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

1. เตรียมการอบรมบัญชีกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ 
 64 ตำาบล 4 รุ่นจะจัดหลังจากงานสมัชชา ช่วงเดือน 
 พฤศจิกายนถึงธันวาคม โดยใช้งบประมาณจากสำานักงาน 
 พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

จัดหาทุนเพื่อสนับสนุนงาน
สมาคม

รับสมัครสมาชิกสมาคมเพิ่มเติม 1. เนื่องจากสมาคมมีสมาชิกผู้ก่อตั้งจำานวน 22 คน ในงาน 
 สมัชชาสวัสดิการจึงทำาการรับสมัครสมาชิกเพิ่มโดยแจก 
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และใบสมัคร ค่าสมาชิกประกอบ 
 ด้วย ค่าสมัคร 20 บาท และ ค่าสมาชิกรายปี 100 บาท 
 รวม 120 บาท มีสมาชิกมาสมัครเพิ่ม 150 คน

จัดงานกินนำ้าชา 1. กำาหนดจัด ในช่วงต้นปี 2558
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

แผนง�นในอน�คต

ในปี 2558 สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลามีแผนงาน/เป้าหมายการดำาเนินงานดังต่อไปนี้

- จัดตั้งกองทุนอีกใน 7 ตำาบล ที่เหลือให้ครบ 64 กองทุน ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดยะลา

- จัดงานกินน้ำาชา หรือ “มาแกแต” เพื่อหาเงินเข้าสมาคม

- เป็นคนกลางนำาสินค้าของกลุ่มอาชีพ 28 กลุ่มอาชีพไปขายในงานตามเทศกาลต่างๆ และในต่างประเทศ

- ขยายสมาชิกสมาคมผ่านกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำาบลอื่นๆ อีกไม่ตำ่ากว่า 25 กองทุน

3.3  แบบจำ�ลองก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับองค์กรสตรีมุสลิมระดับจังหวัด 

สมาคมสตรีมุสลิมเป็นองค์กรของผู้มีจิตอาสามารวมตัวกันเพื่อทำางาน มีลักษณะเป็น Voluntary Organization กระบวนการ

สร้างทีมแห่งการเรียนรู้โดยผ่านการทำางานตามภารกิจของสมาคม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เกิดจากการ 

ระดมความคิดร่วมกันของคณะทำางาน สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ในระดับปัจเจก 

มีความรู้และทักษะในการทำางานตามบทบาทหน้าที่ มีภาวะผู้นำาเพิ่มมากขึ้น ส่วนในระดับองค์กร มีขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการงานของสมาคมให้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์ จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแบบจำาลองดัง

แสดงในภาพที่ 3.6

ภาพที่ 3.6 แบบจำาลองในการพัฒนาสมาคมสตรีมุสลิมในระดับจังหวัด8  

• Common goal building
•  Clear objectives & mission
•  Strategic & Action plans
 formulation
•  Action Learning Program
•  Consultancy & Mentoring

Individual features
• Mental Model
 (Public Mind Devote for god )
• Leadership
• Knowledge/experiences
Organizational features
• Legal Organization
 (Association Registered)
• Willingness to cooperate
Government Regime
□ Government policy
□ Local Government support
Networks/Partnership
□ Budget
□ Learning opportunity

8 ประยุกต์จากแนวคิดของ TIM Mazzarol, 2013
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แบบจำาลองข้างต้น แสดงความสัมพันธ์ของ 3 องค์ประกอบสำาคัญ ดังนี้  

1. ทุนเดิมหรือสิ่งที่มีม�ก่อน (Antecedent)

การทำาความเข้าใจกับทุนเดิมหรือปัจจัยสนับสนุนหรือปัจจัยที่จะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการทำางานขององค์กรให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ เป็นสิ่งจำาเป็นเพราะจะทำาให้การออกแบบกระบวนการพัฒนาองค์กรสอดคล้องกับศักยภาพหรือทุนเดิมที่มีอยู่ 

และช่วยเติมเต็มส่วนที่ยังขาดได้อย่างเหมาะสม การประเมินทุนเดิมขององค์กร มีตัวแปรที่สำาคัญ ประกอบด้วย 

(1.1) คุณสมบัติของแกนนำ� (Individual Features)

  ผู้นำาหรือแกนนำามีความสำาคัญอย่างยิ่ง ในการทำางานพัฒนาชุมชนเพราะงานพัฒนาชุมชนต้องการผู้นำาที่มีจิต 

 อาสาอย่างแท้จริง เสียสละ และมีความสุขกับการทำางานเพื่อส่วนรวม ซึ่งคุณสมบัติของแกนนำาที่ต้องพิจารณา 

 มี 3 ประการ

 • วิธีคิด (Mental Model) วิธีคิด วิธีมองโลก เป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมและเป้าหมายของมนุษย์ จากการวิเคราะห์ 

  วิธีคิดและอุดมการณ์ชีวิตของผู้นำาที่เข้าร่วมโครงการ ได้พบว่า แกนนำาสำาคัญของสมาคมสตรีมุสลิมทั้ง 2 

  สมาคม มีอุดมการณ์ในการทำางานเพ่ือส่วนรวม เพ่ือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน รวมท้ังมีความเช่ือว่าการทำางาน 

  เพ่ือส่วนรวมเป็นการหน้าท่ีซ่ึงอัลเลาะฮ์มอบหมาย จึงทำางานบนฐานของความศรัทธาท่ีแน่นแฟ้นและทรงพลัง

 • การจัดการตนเองและครอบครัว (Self and Family Management) กว่าที่สตรีมุสลิมจะมีความมั่นใจในการ 

  ออกมามีบทบาทนอกบ้าน นอกเหนือจากบทบาทในบ้านได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลักการ 

  ทางศาสนาอย่างแท้จริง มีความกล้าที่จะพิสูจน์ตนเองและสร้างความเข้าใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลักสำาคัญ 

  อีกประการ คือต้องมีความสามารถในการจัดการตนเองและภารกิจต่อครอบครัวอย่างไม่บกพร่อง จนสามารถ 

  ออกมาทำางานนอกบ้านได้ แกนนำาสตรีของทั้ง 2 สมาคม เป็นผู้ที่มีขีดความสามารถในการจัดการงานของ 

  ตนเองรวมทั้งทำาให้ครอบครัวเชื่อมั่นและยินยอมให้มาทำางานเพื่อส่วนรวม 

 • ภาวะผู้นำา (Leadership) การที่แกนนำาสตรีมุสลิม จะทำางานพัฒนาชุมชนจนได้รับการยอมรับจากสมาชิกใน 

  ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ลำาพังความต้ังใจจริงยังไม่พอเพราะการทำางานชุมชนต้องมีศักยภาพในการนำาคน 

   รวมทั้งความสามารถในการการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลงานเชิงประจักษ์ จึงจะได้รับการ 

  ยอมรับ การเป็นคนท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการการบริหารคน และบริหารงาน เป็นคุณสมบัติท่ีแกน 

  นำาของทั้ง 2 สมาคมฯ มีอยู่ในตัวเองแล้วตามพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม แกนนำาสตรี 

  มุสลิม เป็นเสมือนเพชรท่ียังไม่ได้เจียรนัย มีคุณสมบัติของการเป็นเพชร แต่ยังต้องการการเจียรนัย ซ่ึงเป็น 

  หน้าที่หน่วยงานพัฒนาภายนอก จะต้องช่วยเจียรนัยเพชรเหล่านี้ให้วับวาว โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของการเป็นผู้นำา เช่น การขยายวิสัยทัศน์ การคิดเชิงระบบ ทักษะการสื่อสาร การนำา 

  เสนอ การพูดในที่ชุมชน การจัดทำาโครงการเพื่อของบประมาณ เป็นต้น 

(1.2) คุณลักษณะขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น (Organization Features)

 จากเดิมท่ีแกนนำาท้ังหลาย ต่างทำางานในฐานะผู้นำาชุมชนตามบทบาทท่ีตนเองเป็นและถนัด เช่นช่วยงานมัสยิด 

  อบรมเยาวชน งานสวัสดิการ งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ฯลฯ ซึ่งเป็นงานที่กำาหนดโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วน 

 ใหญ่ การเปลี่ยนบทบาทมาทำางาน ในฐานะองค์กรสตรีมุสลิมที่จดทะเบียนเป็นสมาคมทำางานในบทบาทของ 

 องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรตามบทบาทใหม่ ดังนี้

 • การเป็นองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (Legal organization) เดิมน้ันแกนนำาท้ังหลายเป็นแนวร่วมการ 

  พัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนในพื้นที่ เช่น ศอ.บต. เกษตร สหกรณ์ พัฒนาชุมชน พัฒนา 

  สังคม ศึกษาธิการ พอช. เป็นต้น การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นการปรับสถานะใหม่จะทำาให้ได้รับการ 

  ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐมากข้ึน รวมท้ังมีผลต่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครอง 
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

  ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างไรก็ตามการจะจดทะเบียนให้เป็นนิติบุคคล ต้องขึ้น 

  อยู่กับการตัดสินใจและความพร้อมของสมาชิกที่จะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นแนวร่วมของภาครัฐมาเป็น 

  องค์กรพัฒนาเอกชน เพราะถ้าไม่พร้อมจะกลายเป็นภาระ และความทุกข์ของแกนนำาท้ังหลาย และถ้าองค์กร 

  ไม่สามารถจะทำางานได้ ก็ต้องเลิกในที่สุด

 • ความปรารถนาของสมาชิกในการเป็นองค์กร (Willingness to cooperate) การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนั้น 

  ไม่ยาก แต่การสร้างแรงบันดาลใจและความเข้มแข็งของสมาชิกในการร่วมกันนำาพาองค์กรท่ีต้ังข้ึนให้สามารถ 

  ทำางานได้ตามวัตถุประสงค์นั้นยากกว่าหลายเท่า 

(1.3) นโยบ�ยและก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐ (Government policy and support) จากบทเรียนของท้ัง 2 สมาคม การมี 

 วันนี้ได้ ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายรัฐ เช่นกรณีของยะลา เติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากนโยบายรัฐในการ 

 สนับสนุนให้ชุมชนดำาเนินการเร่ืองสวัสดิการชุมชนและให้ชุมชนจัดต้ังกองทุนสวัสดิการทุกชุมชน โดยการสนับสนุน 

 ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนสมาคมสงขลาก็คล้ายคลึงกัน คือได้รับการสนับสนุนจากคณะ 

 กรรมการอิสลามจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น นโยบายและการสนับสนุนจากรัฐบาล 

 กลางรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนสำาคัญที่ทำาให้สมาคมทั้งสองทำางานได้คล่องตัวมากขึ้น นอกจาก 

 นั้น การยอมรับและการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์การพัฒนา 

 ระหว่างประเทศ (UNDP) ทำาให้ท้ังสองสมาคม มีความเช่ือม่ันว่าเดินมาถูกทาง และเป็นเกียรติท่ีได้รับการยอมรับ 

 จากฝ่ายต่างๆ เกิดความภาคภูมิใจและมีกำาลังใจที่จะทำางานต่อไป

(1.4) เครือข่�ยและพันธมิตรในก�รทำ�ง�น (Networks/Partnership) เครือข่ายที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ มี 2 ประเภท 

 ได้แก่ 

 • เครือข่ายระดับเดียวกันหรือเครือข่ายแนวระนาบ (Horizontal Partnership)  ได้แก่ เครือข่ายสตรีมุสลิมของ 

  14 จังหวัด ท่ีได้ร่วมกันจดทะเบียน เป็นสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ ในปี 2556 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ 

  สตรีตามวิถีอิสลาม เครือข่ายแนวระนาบมีประโยชน์ในการแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ในการทำางาน 

   เนื่องจากเครือข่ายแต่ละจังหวัดมี กิจกรรมการพัฒนา และความเข้มแข็งแตกต่างกัน การเรียนรู้ระหว่างกัน 

   จะทำาให้เครือข่ายในจังหวัดที่ยังไม่เข้มแข็งนัก ได้นำาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งในจังหวัด 

  ตนเอง นอกจากน้ัน โดยธรรมชาติของมนุษย์ลึกๆ ชอบความท้าทายและการแข่งขัน ดังน้ัน การมีเวทีนำาเสนอ 

  ผลงาน นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแล้วยังเป็นการแสดงศักยภาพของแต่ละจังหวัดด้วย ในขณะเดียว 

  กัน การท่ีเห็นคนอ่ืนท่ีมีพ้ืนฐาน สถานะและความรู้เช่นเดียวกับตนกันทำาได้ จะช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นท่ีจะต้อง 

  ทำาให้ได้ดีขึ้นหรือดีกว่า ซึ่งจะช่วยทำาให้เกิดการพัฒนาในแต่ละจังหวัดรวดเร็วขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 

  และปัจจัยของแต่ละจังหวัดด้วยเช่นเดียวกัน 

 • เครือข่ายพันธมิตรท่ีสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  (Third Party Partnership) ในท่ีน้ีหมายถึง โครงการพัฒนา 

  แห่งสหประชาชาติ (UNDP) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

   และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นพันธมิตรท่ีให้งบประมาณด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา 

  ศักยภาพขององค์กรมุสลิมอย่างเป็นระบบ การให้งบประมาณสนับสนุนของ UNDP และ พอช. มีความ แตกต่าง 

  จากหน่วยงานภาครัฐท่ีกล่าวไว้ในข้อ 3 โดยท่ีหน่วยงานระดับภูมิภาค และ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วน 

  ใหญ่จะสนับสนุนงบประมาณ ในการทำากิจกรรมการพัฒนาตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น อบรมส่งเสริม 

  อาชีพ อบรมเยาวชน อบรมการทำาบัญชี แต่ พอช.และ UNDP ให้งบประมาณสนับสนุน ในเร่ืองกระบวนการ 

  เรียนรู้ ที่ไม่ใช่เพียงแค่หลักสูตรอบรม หรือการศึกษาดูงาน แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องตามหลัก 

  วิชาการ เร่ืองการพัฒนาศักยภาพองค์กร (Organizational capacity building) มีความต่อเน่ืองตามลำาดับข้ัน 

   รวมท้ังมีการบ้านท่ีต้องทำา และท่ีสำาคัญมีเวทีสรุปบทเรียนเพ่ือให้ความรู้และทักษะท่ีเกิดข้ึนน้ันสามารถนำาไป 
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กรณีศึกษาสมาคมมุสลิมจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

  ใช้ต่อได้ การเรียนรู้ เป็นไปตามวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

  กับผู้มีส่วนได้เสียทุกคนที่ได้ร่วมในโครงการ ดังนั้นการพัฒนาองค์กรของภาคประชาชน เช่น องค์กรสตรี 

  มุสลิมทั้งสอง จำาเป็นต้องมี กลไกที่สาม ที่เห็นความสำาคัญของกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 

  และให้การสนับสนุน 

2. กระบวนก�รพัฒน�ศักยภ�พขององค์กรสตรีมุสลิมระดับจังหวัด (Capacity Building Process) 

หัวใจสำาคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสตรีมุสลิมระดับจังหวัดคือ การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นระบบ 

และสอดคล้องกับความต้องการ เหมาะสมกับระดับพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมายที่ส่วนใหญ่มีพื้นฐาน

ความรู้จากการศึกษาในระบบไม่สูงนัก แต่มีประสบการณ์ในการทำางานพัฒนาในพื้นที่ และความมุ่งมั่น แต่ยังขาดทักษะใน 

การบริหารจัดการองค์กร  การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจึงสำาคัญ ซ่ึงข้ันตอนของกระบวนการ ท่ีใช้ในการพัฒนา 

ศักยภาพขององค์กรสตรีมุสลิมทั้งสอง จังหวัดภายใต้โครงการนี้ ประกอบด้วย 

ข้ันตอนท่ี 1 กำาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการ (Common goal building; developing clear 

 objectives and mission; designing action plans)

ในการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร (ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557) คณะที่ปรึกษา ได้ให้สมาคม

ของทั้งสองจังหวัดระดมความคิด เพื่อกำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมรวมทั้งเป้าหมายและแผนงานโครงการที่จะ 

ดำาเนินการในปี 2557 ขั้นตอนนี้ เป็นการให้แกนนำาทบทวนและทำาความเข้าใจให้ชัดเจนตรงกันว่า ตั้งสมาคมมาทำาไม 

(วัตถุประสงค์) จะทำาอะไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และด้วยวิธีการ/กิจกรรมอย่างไร เปรียบเสมือนการสร้างพิมพ์เขียวก่อนการ

สร้างบ้าน ซึ่งจะช่วยให้สมาคมฯ ได้จัดลำาดับขั้นตอนการทำางาน และแบ่งงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมที่จะกลับไป

ดำาเนินงานตามแผน นอกจากน้ัน ยังเป็นกระบวนการสร้างพันธะผูกพันหรือสัญญาใจ (Commitment) ว่าเม่ือร่วมกันคิดแล้ว 

จะต้องกลับไปร่วมกันทำาด้วยเช่นเดียวกัน ตามหลักการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 2 การนำาแผนสู่การปฏิบัติ (Plan Implementation) 

หลังจากท่ีมีพิมพ์เขียว ก็กลับไปทำางานตามแผนงานท่ีกำาหนด ซ่ึงการทำางานจริงจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสำาคัญ ว่าส่ิงท่ีคิด 

ไว้น้ัน สามารถทำาได้จริงหรือไม่ ทำาแล้วมีปัญหาอะไรบ้าง และแก้ปัญหาได้หรือไม่ แก้อย่างไร ซ่ึงจะเพ่ิมทักษะการบริหารจัด 

การงาน การแก้ปัญหาให้กับคณะทำางาน งานบางอย่างคิดแล้วอาจทำาไม่ได้ ก็มีการปรึกษาหารือกันว่าจะทำาอย่างไร ความสำาเร็จ 

ของงานเป็นส่ิงสำาคัญแต่กระบวนการเรียนรู้จาการทำางานเป็นส่ิงสำาคัญท่ีไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน การเรียนรู้เก่ียวกับ วิธีการเจรจา 

ต่อรอง การหาแนวร่วม การหางบประมาณสนับสนุน การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน จะทำาให้คณะทำางานเกิดทักษะในการบริหารงาน 

และคน ในเวลาเดียวกัน ในขณะเดียวกันจะเกิดกระบวนการคัดเลือกผู้นำาตัวจริงว่าใครพร้อมและทำาจริง และกระบวนการฝึก 

ผู้นำาในการจัดการตัวเองระหว่างงานส่วนตัวกับงานส่วนรวมให้สมดุล 

ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มเติมทักษะที่สำาคัญ (Intervention Learning Program)

ในระหว่างการดำาเนินการตามแผน โครงการมีการเพิ่มเติมทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการทำางาน เช่น การสื่อสาร การนำาเสนอ 

การทำาสื่อ การบริหารองค์กร ผ่านหลักสูตรต่างๆ ที่โครงการจัดให้ รวมถึงการติดตามสนับสนุนจากที่ปรึกษาและการประชุม

คณะทำางานประจำาเดือนเป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 4 การมีที่ปรึกษา (Consulting & Mentoring)

การมีที่ปรึกษาที่ช่วยเป็นโค้ชอย่างใกล้ชิด เป็นกลไกหนึ่งที่โครงการนี้สร้างไว้เพื่อช่วยให้คำาแนะนำาแก่คณะทำางานของแต่ละ 

จังหวัด ซ่ึงท่ีปรึกษาของท้ังสองสมาคมได้ทำางานร่วมกับสมาคมบนฐานความเข้าใจในศักยภาพ และได้ทำาหน้าท่ีในการแนะนำา 

ยุยงส่งเสริม ให้กำาลังใจ รวมทั้งช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหา ในระหว่างการทำางาน แต่จะไม่เป็นคนทำาให้  เพียงช่วย

ในการให้คำาแนะนำาในแนวทางที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของสมาคม ช่วยทำาให้การดำาเนินงานของสมาคมมีขอบเขตที่ชัดเจน 

เป็นไปในทิศทางท่ีมุ่งสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสมาคม องค์กรภาคประชาชนในระยะเร่ิมต้นจำาเป็นต้องมีท่ีปรึกษา ช่วย 
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รูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด

สนับสนุน เพื่อให้สมาคมมั่นใจในการทำางาน และช่วยเป็นกำาลังใจในการทำางาน เป็นการเสริมแรงให้กับองค์กร จนสามารถ

ดำาเนินการเองได้ในระยะยาว 

ขั้นตอนที่ 5 การสรุปบทเรียน (Lesson Learned  Summarization) 

เวทีสรุปบทเรียน มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ท้ังจากสมาคมและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้ช่วยกันสกัด 

ความรู้สำาคัญ ที่สามารถนำาไปเผยแพร่ขยายผลสู่เครือข่ายองค์กรสตรีมุสลิมอื่นๆหรือองค์กรที่มีลักษณะใกล้เคียงต่อไป ซึ่งที่ 

ปรึกษาทำาหน้าท่ีจัดกระบวนการให้มีการสะท้อนและสรุปความรู้และประสบการณ์ของผู้นำาให้ กลายเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบ 

ง่ายๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางวิชาการและในการอ้างอิง  

3. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (OUTCOMES) 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพสมาคมสตรีมุสลิมระดับจังหวัด แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

(3.1) ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Tangible Outcomes) อาจสรุปได้เป็น 3 ประการ

 • คณะทำางานมีความสามารถในการทำางานเป็นทีมงาน (Working Team) ผลของโครงการได้ช่วยสร้างทีมงาน 

  ที่เข้มแข็งขึ้นในแต่ละจังหวัด โดยเกิดจากการได้ลงมือทำางานร่วมกัน เช่น การจัดงานเปิดตัว การทำาสื่อ 

  วีดีทัศน์ การเตรียมการนำาเสนอบทเรียน ซึ่งช่วยจัดระบบการทำางาน เกิดการแบ่งงานตามความถนัด และ 

  การทำาภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย  ความรู้สึกร่วมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการทำางาน 

   ไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยยาก ลำาบาก ทุกข์ สุข ภูมิใจในความสำาเร็จ ท้อแท้กับความล้มเหลว ล้วนเป็นการ 

  หลอมรวมคณะทำางานให้เกิดความแข็งแกร่ง  เป็นทีมงานที่พร้อมจะทำางานที่ยากขึ้นได้ต่อไปในอนาคต 

 • งานท่ีภาคภูมิใจ (Success Story) เร่ืองราวของความสำาเร็จ เช่น การเปิดตัวมีคนมาร่วมอย่างอุ่นหนาฝาค่ัง 

   การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ส่ือวิดีทัศน์ท่ีช่วยกันผลิตถูกนำาไปออกอากาศ เป็นการแสดง 

  ให้เห็นถึงศักยภาพของทีมงาน ความสำาเร็จของงาน นอกจากจะสร้างความปราบปล้ืมให้กับคณะทำางานแล้ว 

   ยังเป็นบทเรียนความรู้ ในเรื่องการจัดการงานและคน รวมทั้งเป็นความรู้ที่จังหวัดอื่นนำาไปเป็นแบบอย่างได้ 

 • ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ (Member benefit) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกขององค์กร เป็นตัวชี้วัดการบรรลุ 

  เป้าหมาย และทำาให้การกำาหนดแผนงานในอนาคต สอดคล้องกับความต้องการ สำาหรับสมาคมยะลา ประโยชน์ 

   ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกคือทำาให้ตำาบลที่ยังไม่มีกองทุนสวัสดิการได้มีกองทุน ตำาบลที่มีกองทุนแล้วได้รับการ 

  พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารกองทุนมากขึ้น ส่วนสมาคมสงขลา ได้ทำาให้ปัญหาของชุมชนเก้าเส้ง 

   ได้รับการสื่อสารกับคนภายนอก เยาวชนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาตามวิถีอิสลาม ช่วยลดปัญหาเรื่องยา 

  เสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เกิดการสร้างงานที่ก่อประโยชน์กับสมาชิกในชุมชนเป้าหมาย การบรรลุ 

  วัตถุประสงค์ขององค์กรจะช่วยขยายฐานสมาชิก และเกิดการยอมรับและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 

  ในระยะยาว

(3.2) ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นรูปธรรม (Intangible Outcomes) มี 2 ประการ 

 • สัญญาใจ (Commitment)  โครงการ ช่วยสร้างทีมทำางานที่ตระหนักถึงสัญญาใจในการขับเคลื่อนองค์กรที่ 

  ร่วมกันสร้างให้สามารถดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งคณะทำางานต้องทุ่มเท แรงกาย แรงใจ เสียสละ 

  เวลา ในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้ประสบความสำาเร็จ 

 • ความเช่ือถือและการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ (Trust & Acceptance) ความสำาเร็จ ทำาให้คนภายนอกและ 

  หน่วยงานยอมรับในสมาคมมากข้ึน ดังเช่นสมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลาได้รับการยอมรับจากจังหวัด 

  ให้เป็นกลไกหน่ึงในการขับเคล่ือนงานสวัสดิการชุมชน สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาได้รับการยอมรับจาก 

  คณะกรรมการอิสลามจังหวัดให้เป็นกลไกในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกับสตรีและ 

  เด็ก เป็นต้น  
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กรณีศึกษาสมาคมมุสลิมจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา

ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นองค์ประกอบสำาคัญ ที่เชื่อมร้อยมีผลระหว่างกันและกัน ต้นทุนเดิม (Antecedent) มีความสำาคัญต่อ

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Capacity Building Process) และทั้ง 2 องค์ประกอบ ส่งต่อผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิด

ขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เป็นแบบจำาลองการพัฒนาศักยภาพ

องค์กรสตรีมุสลิมระดับจังหวัดได้

4 . สรุปและข้อเสนอแนะ  

สรุป

บทเรียนความรู้สำาคัญที่เกิดขึ้นจากโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

1. สมาคมระดับจังหวัดจังหวัด น่าจะเป็นขนาดท่ีเหมาะสม ของการพัฒนาองค์กรสตรีมุสลิม เพราะมีพ้ืนท่ีและกิจกรรม 

 การทำางานที่ชัดเจนดังที่ทั้ง 2 สมาคมได้แสดงให้เห็น ดังนั้นดูเสมือนว่าสมาคมระดับนี้จะเป็นฐานสำาคัญในการ 

 ดำาเนินกิจกรรมการพัฒนาในจังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

2. แบบจำาลองในการสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งเน้นกระบวนการเรียน 

 รู้ท่ีต่อเน่ืองเป็นแบบจำาลองท่ีสร้างข้ึนจากการถอดบทเรียนจากการทำางานของโครงการฯ ท่ีออกแบบภายใต้หลักการ 

 และวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ซ่ึงบทเรียนความรู้ท่ีค้นพบเป็นความรู้ท่ีสามารถนำาไปประยุกต์ 

 ใช้ในการพัฒนาองค์กรสตรีมุสลิมจังหวัดอื่นๆ ได้ (practical knowledge)

3. การสร้างทีมเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ (Team Learning through Action) เป็นหัวใจสำาคัญ ของการพัฒนาองค์กรให้ 

 เข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีขีดความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว ได้ตามเงื่อนไขและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะต่อสม�คมสตรีมุสลิมทั้งสองระดับจังหวัด 

  การทำางานในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นการทำางานเพ่ือพัฒนาองค์กรท่ีต้ังข้ึน มีกิจกรรมการพัฒนาท่ีชัดเจน มีการพัฒนา 

 กลไกระบบการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการสนับสนุนจากโครงการฯ 

  ต่อจากนี้ สมาคมฯจะต้องทำางานให้ได้โดยตัวเอง โดยประชุมหารือกำาหนดแผนงานที่จะดำาเนินการในปีต่อไป รวม 

 ท้ังแผนงานท่ีคิดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ทำา ต้องมาดำาเนินการต่อ มีการสรุปบทเรียนเป็นระยะรวมท้ังต้องมีการนัดประชุม 

 คณะกรรมการสมาคมอย่างต่อเนื่อง 

 ในกรณีท่ีทำาได้ ควรเช่ือมโยงการทำางานกับเครือข่าย/สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดอ่ืนๆเพ่ือให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง 

 ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5 จังหวัดภาคใต้ที่อยู่ในพื้นที่การทำางานของ ศอ.บต. ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนองค์กร 

 ภาคประชาชนในการทำางานพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

 แหล่งงบประมาณในพื้นที่พิเศษของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอยู่เป็นจำานวนมาก ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาค 

 ประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ  ทั้ง 2 สมาคมสามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณเหล่านี้ได้ไม่ยาก เพราะ 

 ตัวผู้นำาองค์กร และผลงานเป็นท่ียอมรับ ประกอบกับการทำางานของสมาคมฯ มีลักษณะเช่ือมโยงกับแหล่งทุน และ 

 องค์กรต่างๆ อยู่แล้ว  อย่างไรก็ตามจำาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพกรรมการสมาคม ให้สามารถเขียนโครงการเพื่อ 

 เสนอแหล่งทุน รวมถึงให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ 

 ที่จำาเป็น ให้กรรมการสมาคมอย่างต่อเนื่อง เพราะหากสมาคม ได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ การ 

 ขับเคลื่อนองค์กรของสมาคมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่มาก เนื่องจากมีฐานของผู้รับประโยชน์เป็นจำานวนมาก 

 เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

 ในสถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมทั้งสองสามารถใช้งานด้านการจัดสวัสดิการและ 

 การส่งเสริมอาชีพ เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบท่ียาก 
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 ลำาบากมากเป็นพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ ตลอดจนในชุมชน หรือพื้นที่ที่ 

 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่องค์กรภาครัฐ ไม่สามารถเข้าถึง จะทำาให้งานของสมาคมฯมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 

 และสามารถตอบโจทย์เร่ืองการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นปัญหาร่วมของท้ังสอง 

 จังหวัดอีกด้วย

2.  ข้อเสนอแนะต่อสม�คมสตรีมุสลิมภ�คใต้  

 ที่ผ่านมาบทบาทของ“สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้” ซึ่งเป็นสมาคมระดับภาค ยังไม่ชัดเจนว่าสมาคมระดับภาคจะมี 

 บทบาทในการสนับสนุนเครือข่ายระดับจังหวัดอย่างไร สมาคมระดับภาคควรมีบทบาทในเรื่องของนโยบาย เช่น 

 ขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือสร้างการยอมรับบทบาทสตรีตามวิถีอิสลามในจังหวัดท่ีคณะกรรมการอิสลามระดับจังหวัด 

 ยังไม่ให้ความสำาคัญกับบทบาทสตรีเท่าที่ควรจะเป็น เป็นองค์กรในการหาทุนสนับสนุนการมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ให้กับสมาคมสตรีระดับจังหวัด คณะกรรมการสมาคมระดับภาคจะต้องหารือกันว่า จะมีบทบาทในการสนับสนุน 

 การทำางานระดับจังหวัดอย่างไร กำาหนดแผนการทำางานที่ชัดเจน และหาแนวทางในการที่จะทำางานได้จริง 

3. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

 • การมีเวทีประชุมเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาคม/เครือข่ายต่างๆ เป็นกิจกรรมสำาคัญท่ีจะช่วยกระตุ้น 

  และเสริมแรงให้กับเครือข่ายจังหวัดต่างๆ ให้เกิดพลังในการขับเคล่ือนงานอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อยท่ีสุดควร 

  มีเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานความก้าวหน้า และสรุปบทเรียนความรู้ 

  ที่เกิดขึ้นในการทำางาน ปีละ 1 ครั้ง 

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จะมีแนวร่วมในการทำางานเพ่ิมมากข้ึน หากมีการขยาย 

  ผลการพัฒนาองค์กรสตรีสู่จังหวัดอ่ืนๆ ดังน้ันหากเป็นไปได้ กระทรวงฯ ควรจะนำาโครงการน้ีไปบรรจุในแผน 

  งานประจำาของกระทรวง เพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้ที่สร้างขึ้นได้รับการขยายผลสู่องค์กรสตรีอื่นๆ  

5. ปัจฉิมบท 

สิ่งสำาคัญที่จะขับเคลื่อนสมาคมฯ ให้ก้าวหน้า คือการสนับสนุนให้สมาคมฯ เรียนรู้จากการทำางานร่วมกันผ่านกิจกรรมการ

พัฒนาตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ซึ่งต้องออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ที่ตอบสนองความต้องการและประโยชน์ของกลุ่ม

สมาชิก 

สมาคมฯ ที่เกิดขึ้นแล้ว จะสามารถคงดำารงอยู่ เป็นสมาคมฯ ที่มีชีวิต มีการเจริญเติบโตได้ จะต้องมีกิจกรรมของสมาคม

อย่างต่อเน่ือง และสมาคมฯ ต้องเป็นตัวแสดงหลักในการขับเคล่ือนกิจกรรมของตนโดยมีภาคีการพัฒนาต่างๆ ให้การสนับสนุน  

การเรียนรู้ที่ดีสำาหรับผู้นำาและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรระดับชุมชนคือการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) รวมทั้งต้อง 

มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย มีเวทีประชุมปรึกษาหารือการขับเคล่ือนงานท่ีต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุนให้สมาคมฯ ปรับตัว 

จัดโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ไม่หยุดนิ่ง กระบวนการดังกล่าว จะทำาให้เกิด

การเลือกสรรผู้นำาที่มีจิตอาสาอย่างแท้จริง ซึ่งแกนนำาเหล่านี้จะเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์

ในระยะยาว “เป็นองค์กรขอผู้หญิงเก่ง หัวใจแกร่ง เข้มแข็งอย่�งยั่งยืน” 
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ภ�คผนวก 1

ร�ยชื่อกรรมก�รสม�คมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขล�

นางกมลวรรณ หนิมุสา  นายกสมาคมและหัวหน้าคณะทำางานด้านการระดมทุน

นางอารีรัตน์ สาเมาะ  อุปนายกสมาคมประจำาเขต 1 และหัวหน้าคณะทำางานด้านการพัฒนา 

   ศักยภาพองค์กร

นางนูรียะ เบ็ญอาหลี  อุปนายกสมาคมประจำาเขต 2 และหัวหน้าคณะทำางานด้านการพัฒนา 

   ชุมชน

นางอาฉะ หวังเบ็ญหมัด  อุปนายกสมาคมประจำาเขต 3 และหัวหน้าคณะทำางานด้านการประสาน 

   ภาคี/เครือข่าย

นางสอฝีหยะ สายสะอิด  อุปนายกสมาคมประจำาเขต 4 และหัวหน้าคณะทำางานด้านการส่งเสริม 

   การเรียนรู้ด้านศาสนา

นางนาถลดา หมัดสมัน  นายทะเบียน

นางฝาตีเหม๊าะ เภอหีม  ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวไลล่า หมูดเส็ม  เลขานุการ

นางสาวลลิตา พินธุ์สุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการ

นางฝาริด๊ะ จิโอบ  ประชาสัมพันธ์

นางสาดียะ ไกรสุทรังค์  เหรัญญิก

นางไหวรีย๊ะ เจริญเระ  ปฏิคม

นางร้อชีด๊ะ มาลินี  กรรมการ

นางฮาลีมะฮ์ เหตุหาก  กรรมการ

นางสาวสุอัญชิสา เขื่อนสุวรรณ กรรมการ

นางเจ๊ะมิด๊ะ เล๊าะเหม  กรรมการ

นางมาหรีหย๊ะ สายสลำา  กรรมการ

นางร่มหละ ณ แฉล้ม  กรรมการ

นางอุมาพร ซาหีมซา  กรรมการ

นางฝีย่ะ สาแหละ  กรรมการ

นางหร่อเกียะ บุตรรักษ์  กรรมการ  

ภ�คผนวก
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ที่ปรึกษ�

นางวไลทัศน์ วรกุล 

นางสาวชาบิอา ยุทธกาศ

ร�ยชื่อกรรมก�รสม�คมสวัสดิก�รมุสลีมะฮ์จังหวัดยะล�

นางนิเดาะ อิแตแล  นายกสมาคม

นางอาอิเสาะ ลอจิ  อุปนายกสมาคมคนที่ 1

นางรอปีซะ ตาสา  อุปนายกสมาคมคนที่ 2 และฝ่ายจัดหาทุน

นางสาวหนิรอฮานี หนิจิบุลัด เลขานุการ

นางสาวยาสมัน หะยีเจ๊ะโซะ ผู้ช่วยเลขานุการ

นางซาวียะห์ มูซา  เหรัญญิก

นางสาวสูไฮลา ดือเร๊ะ  ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสารีเฟ๊าะ เด็งสาเม็ง  นายทะเบียน

นางสาวต่วนอัสมา ลอจิ  ประชาสัมพันธ์

นางอามีเนาะ สะแลแม  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางรอกีเย๊าะ นิมะ  ปฎิคม

นางฮามีด๊ะ อิจิ  กรรมการสมาคม

นางปัทมา ศรีแสง  กรรมการสมาคม

นางมารีแย แสแตแล  กรรมการสมาคม

นางรอปีอะ เจ๊ะนิ  กรรมการสมาคม

นางบีซะ วาเด็ง  กรรมการสมาคม

นางแมะยะ มีนา  กรรมการสมาคม

ที่ปรึกษ�

ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ 

นางโซรยา จามจุรี 
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ภ�คผนวก 2

ปัญหาของชุมชนมุสลิมในจังหวัดกระบี่จากการสำารวจของสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ร่วมกับมัสยิดในทุกอำาเภอรวม 197 

แห่ง มีสตรีมุสลิมเข้าร่วมระดมความคิด 589 คน

1. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

2. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

3. พิธีการอาบนำ้าให้คนตายหรือมายัต  ไม่มีคนสืบทอดความรู้ ลูกหลานทำาไม่เป็น

4. การหย่าร้าง/ครอบครัวแตกแยก/ไม่มีความสุข

5. การไม่เห็นความสำาคัญเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ

6. การผิดประเวณี หรือซีนา

7. เยาวชนขาดโอกาสการศึกษาในระดับสูง

8. ผู้สูงอายุไม่มีลูกหลานดูแล

9. สวัสดิการสำาหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ หญิงหม้าย ผู้ด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง

10. วัยรุ่น และเยาวชนมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง

11. สุขภาพของคนในชุมชน

12. การประกอบอาชีพ (รายได้น้อย ไม่มั่นคง ว่างงาน)

13. หนี้สิน

14. เงินกู้นอกระบบ

15. การพนัน

16. ยาเสพติด

17. ลักขโมย

18. แก๊งค์ต้มตุ๋น/ แชร์ลูกโซ่

19. มุสลิมใหม่หรือมูอัลลัฟ ขาดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ

20. ขยะมูลฝอย

21. การขาดความสามัคคีในชุมชน

22. ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสมอภาค

23. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ภ�คผนวก 3: คว�มฝันและปัญห�ของชุมชนมุสลิมจังหวัดสงขล�จ�กก�รระดมคว�มคิดของสตรีมุสลิมท่ีเข้� 
  ร่วมง�นเปิดตัวสม�คมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขล�

กลุ่มที่ 1:  (อำาเภอเทพา จะนะ สะบ้าย้อย นาทวี)

ความฝัน: อยากเห็นชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด มีความสามัคคีในชุมชน สภาพสิ่งแวดล้อมสะอาดน่าอยู่ ดำารงชีวิตตาม 

 หลักศาสนา ครอบครัวมีความรักความสามัคคี ห่างไกลจากอบายมุข

ปัญหาในชุมชน:

• ปัญหายาเสพติด

• ความแตกแยกของคนในชุมชน

• ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม /ความเป็นอยู่

• ปัญหาการหย่าร้าง

• ปัญหาซีนาของเยาวชน

ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกัน/แก้ไข

• เรื่องยาเสพติด ทางราชการกำาลังแก้ปัญหาอยู่ในขณะนี้  แต่ต้องแก้ไขจากสถาบันครอบครัวก่อนเป็นจุดแรก

• เสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน โดยการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้เกิดรายได้

• จัดอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาแก่คนในชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

• มีกฎระเบียบในชุมชนที่ชัดเจน (ฮูกุมปากัต)

• ทุกคน/ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานอิสลาม

กลุ่มที่ 2: (อำาเภอสิงห์นคร)

ความฝัน:  อยากให้ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดขยะ มีการแก้ไขปัญหาเด็กว่างงาน หนี้นอกระบบ สามีมีงานทำา ลูกมีการ 

 ศึกษา ห่างไกลยาเสพติด และสมาชิกในครอบครัวยึดถือหลักอิสลาม

ปัญหาในชุมชน

• วัยรุ่นติดนำ้ากระท่อม

• เด็กติดเกม

• คนว่างงาน

• คนค้ายาเสพติด

ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกัน/แก้ไข

• ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนศาสนาอิสลามในชุมชน

• ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการพัฒนาในชุมชน

• ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬา

กลุ่มที่ 3: (อำาเภอบางกลำ่า รัตภูมิ ควนเนียง)

ความฝัน:  อยากให้ชุมชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ มีการรวมกลุ่ม 

 ศาสนาทุกกลุ่มวัย อยากให้คนในครอบครัวสนใจศาสนามากขึ้น พ่อแม่มีเวลาให้ลูกมากขึ้น และมีเวลาพบปะกัน 

 ในครอบครัวมากขึ้น

ปัญหาในชุมชน

• พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกเพราะทำางานนอกบ้าน

• คนในชุมชนเปิดร้านเกม เด็กในชุมชนติดเกม
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ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกัน/แก้ไข

• อบรมพ่อแม่ เรื่องการดูแลลูก ครอบครัว

• อบรมหัวหน้าครอบครัว (ผู้ชาย) ให้มีส่วนร่วมในการดูแลอบรมลูกมากขึ้น

• อบรมอาชีพให้ผู้สูงวัย

กลุ่มที่ 4: (ชุมชนเก้าเส้ง)

ความฝัน:  อยากให้ชุมชนดีกว่าเดิมปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดลดลง ครอบครัวมีความสุข ไม่ทะเลาะกันเร่ืองหน้ีนอกระบบ

  มีหลักศาสนายึดเหนี่ยวใจ

ปัญหาในชุมชน

ครัวเรือนเป็นหนี้นอกระบบเยอะ เยาวชนติดยาเสพติด

ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกัน/แก้ไข

• ส่งเสริมทุกครอบครัวให้ดำารงชีวิตอยู่ในรากฐานของวิถีอิสลาม

• ให้มีครูสอนศาสนา และอัล-กรุอานเด็ก และผู้ใหญ่

• ส่งเสริมให้เด็กแต่งกายตามหลักศาสนา มีความรักความสามัคคีในชุมชน ไม่ยุ่งเกี่ยวในงานประเพณีศาสนาอื่น

กลุ่มที่ 5:  (ชุมชนบ้านบน)

ความฝัน:  มุสลิมในชุมชนร่วมตัวกันทำาอิบาดะ มีการเรียนการสอนเรียนรู้เรื่องศาสนา ปฎิบัติตามกิตาบุลลอฮและสุนนะ  

 ครอบครัวรักกันโอบอ้อมอารี คนในครอบครัวมีมารยาทที่ดี

ปัญห�ในชุมชน

• ยาเสพติด (นำ้ากระท่อม กาว) 

• การแต่งกายไม่ตามแบบอย่างสตรีมุสลิมหรือมุสลีมะฮ์ 

ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกัน/แก้ไข

• ทุกฝ่าย (ครอบครัว/พ่อแม่ โต๊ะอิหม่าม โรงเรียน) ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหา

กลุ่มที่ 6: (บ้านดอนขี้เหล็ก)

ความฝัน:  อยากเห็นชุมชนปลอดภัยยาเสพติด มีการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในเร่ืองของศาสนาอย่างต่อเน่ืองมีการจัด 

 การเรียนการสอนอัลกุรอ่าน มีการจัดแข่งขันกีฬาท่ีถูกต้อง ตามหลักการศาสนาอิสลาม เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ มีการ 

 สร้างกลุ่มเพื่อจัดกลุ่มอาชีพ ในส่วนของครอบครัวอยากให้ทุกคนในครอบครัวมีความศรัทธาต่ออัลเลาะฮ์ อย่าง 

 แท้จริง มีความปรองดองไม่แตกแยก รักใคร่ ให้อภัย ซึ่งกันและกัน

ปัญหาในชุมชน

• เยาวชนติดยาเสพติด

• การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมตามวิถีอิสลาม

• ครอบครัวแตกแยก 

• เยาวชนติดเกมและ สังคมออนไลน์

• พ่อแม่ ไม่มีเวลาให้กับลูก

• เยาวชนขาดการศึกษาด้านศาสนา

ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกัน/แก้ไข

• เร่ิมจากครอบครัว โดยให้มีการอบรมในเร่ืองของศาสนาและแนวทางจากอัลกุรอ่าน หลังจากน้ันก็จัดกลุ่มเล็กๆ ขยาย 

 ผลออกไปสู่ละแวกใกล้เคียงและชุมชน
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• ในการแก้ปัญหาของชุมชน ชุมชนจำาเป็นต้องมีกฎระเบียบของชุมชน ซ่ึงจะต้องมีการร่วมมือกันทุกฝ่ายประกอบด้วย 

  ผู้นำาศาสนา ผู้นำาชุมชน ช่วยกันแก้ปัญหา โดยประชาชนที่อยู่ในชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือ เคารพเชื่อฟังกฎ 

 ระเบียบที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม

กลุ่มที่ 7:  (คณะทำางานพี่เลี้ยงจากสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา)

ความฝัน:  อยากเหน็ชมุชนทีร่กัอสิลามโดยแท้จรงิ เป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูอิ้สลามท่ีปลกูฝัง/ฟ้ืนฟูอิสลามให้เป็นแบบอย่าง 

 ของเยาวชนในชุมชน มีการช่วยเหลือและบริจาคในหนทางของอัลเลาะฮ์ คนในชุมชนรักความสะอาดและมีสุข 

 อนามัยตามวิถีอิสลาม มีความสามัคคี เอื้ออาทร มีนำ้าใจ ปลอดยาเสพติด บุหรี่ และสิ่งอบายมุข ปฏิบัติตามกฎ 

 กติกาในสังคม และแต่งกายถูกหลักศาสนา  ในส่วนของครอบครัวอยากเห็นสมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจ 

 ซึ่งกันและกัน ให้คำาปรึกษาเมื่อมีปัญหา มีเวลาร่วมกันทำากิจกรรมในครอบครัว 

ปัญหาในชุมชน

• เยาวชนติดสารเสพติด บุหรี่ การพนัน เกม และมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวที่ไม่เหมาะสม

• คนในชุมชนบางส่วนไม่ละหมาด ไม่ถือศีลอด ไม่ให้สลามหรือทักทายกันตามแบบอย่างอิสลาม

• คนบางส่วนอ่านกุรอ่านไม่เป็น ไม่ถูกต้อง

• ไม่มีความรู้ศาสนา

• มุสลิมะฮ์แต่งกายรัดรูป (ไม่ถูกต้องตามหลักการ)

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

• ส่งเสริมให้คนมีความรู้ความเข้าใจ หลักการอิสลามและตระหนักถึงเป้าหมายแท้จริงของการที่อัลเลาะฮ์ให้เรามาอยู่ 

 บนหน้าแผ่นดิน เพื่ออะไร แล้วเราต้องไปไหน 

• ตระหนักถึงความตายที่จะมายังเราตลอดเวลา

• ตระหนักถึงบัญชีตัวเองที่จะต้องถูกสอบสวน อามานะห์หรือความรับผิดชอบต่างๆ เช่น อามานะห์ต่อร่างกาย ต่อ 

 ครอบครัว ต่อหน้าที่ของตน (คิดถึงความตายและการยืนต่อหน้าอัลเลาะฮ์ เพื่อให้ได้รับการสอบสวนสิ่งที่ตัวเองได้ 

 ประกอบไว้)
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ภ�คผนวก 4

ข้อบังคับ

ของ

สม�คมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขล�

................................................................

หมวดที่ 1

คว�มทั่วไป

ข้อที่ 1. สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา ย่อว่า ส.ส.ม.ส. 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  Songkhla Muslim Women Association ย่อว่า SKMWA

ข้อที่ 2.  เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป

มีคว�มหม�ยดังนี้

เป็นรูปสตรีมุสลิมคลุมฮิญาบ อยู่ในกรอบหลักการของอิสลาม เสมือนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม และมีความสวยงาม ภายนอก

วงกลมชั้นแรกมีบทฮาดิษที่ว่า แท้จริงมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกัน และภายในวงกลมชั้นแรกด้าน ล่าง มีชื่อเป็นภาษาอาหรับ  

ภายนอกวงกลมด้านบนมีชื่อว่า สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา ภายนอกวงกลมด้านล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษ Songkhla 

Muslim Women Association ล้อมรอบด้วยวงกลมชั้นที่สองอีก 2 เส้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่เข้มแข็งที่อยู่ใน

กรอบของอัลอิสลาม

ข้อท่ี 3. สำานักงานของสมาคมสตรีมุสลิมสงขลา ต้ังอยู่ท่ี มัสยิดกลางประจำาจังหวัดสงขลา 352 หมู่ 10 ถนนลพบุรีราเมศวร์ 

  ตำาบลคลองแห อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อที่ 4.  วัตถุประสงค์ของสมาคม

 4.1  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนบทบาทสตรี 

  มุสลิมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการสร้างสันติภาพในสังคม

 4.2  เพื่อพัฒนาบทบาทสตรีมุสลิมในระดับชุมชนในการเป็นผู้นำาการพัฒนาท้องถิ่น

 4.3  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีมุสลิมตามวิถีอิสลามในการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของ 

  การยอมรับความแตกต่างระหว่างศาสนาและการลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี

 4.4  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

 4.5  เพื่อสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรการกุศล และองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์

 4.6  เพื่อส่งเสริมระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย และไม่ดำาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 4.7  สมาคมนี้ไม่มีการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด สนุกเกอร์ และไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน สิ่งเสพติด อบายมุขทุกชนิด
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หม�ยเหตุ (1) กรณีสมาคมต้องการดำาเนินการเกี่ยวกับการเมือง ให้ระบุวัตถุประสงค์แทน “ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง” ว่า 

   “เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและ 

  ไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

 (2) การแก้ไขวัตถุประสงค์ของสมาคมจะกระทำาได้แต่เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

  (2.1) เพื่อให้สามารถดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม หรือ

  (2.2)  พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุให้วัตถุประสงค์ของสมาคมนั้นมีประโยชน์น้อยหรือไม่อาจดำาเนิน 

   การให้สมประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนั้นได้ และวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นใกล้ชิด 

   กับวัตถุประสงค์เดิมของสมาคม

หมวดที่ 2

สม�ชิก

ข้อที่ 5  สมาชิกของสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา มี 2 ประเภท คือ 

  5.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ สตรีมุสลิมที่มีภูมิลำาเนาและอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จ.สงขลา

  5.2  สมาชิกกิตติมศักด์ิ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมซ่ึงคณะกรรมการ 

   ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ข้อที่ 6  สมาชิกของสมาคมสตรีมุสลิม (มุสลิมะฮ์) สงขลา จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  6.1  เป็นสตรีมุสลิม อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

  6.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่ขัดแย้งกับหลักการของ อัล-อิสลาม

  6.3  ยอมรับเงื่อนไขและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

  6.4 ไม่ต้องคำาพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

    หรือต้องโทษจำาคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำาพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณี 

   ดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ข้อที่ 7  ค่าลงทะเบียน และค่าบำารุงสมาคม

  7.1 สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก  100 บาท 

   หรือค่าบำารุงเป็นรายปีๆ ละ  100 บาท 

  7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำารุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อท่ี 8  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้เป็นผู้ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ย่ืนใบสมัครตามแบบของสมาคม 

  ต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ 

  สำานักงานของสมาคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของสมาคมจะได้คัดค้านการสมัครนั้น 

    เมื่อครบกำาหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนำาใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสมาชิก (ถ้ามี) เสนอต่อที่ประชุม 

  คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณา 

  การสมัครแล้ว ผลเป็นประการใดให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว

ข้อท่ี 9  ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกภาพของผู้สมัครให้เร่ิมนับต้ังแต่วันท่ีผู้สมัคร 

  ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคม

ข้อที่ 10  สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำาเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณา 

  ลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
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ข้อที่ 11  สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดด้วยเหตุดังต่อไปนี้

 11.1 ตาย

 11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และ 

  สมาชิกผู้นั้นได้ชำาระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย

 11.3  ขาดคุณสมบัติสมาชิก

 11.4  ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิก 

  ผู้นั้นได้ประพฤตินำาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

ข้อที่ 12  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 12.1  มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน

 12.2  มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

 12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

 12.4  มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

 12.5  สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิ 

  ออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง

 12.6  มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสาร และบัญชีทรัพย์สินของสมาคม

 12.7  มีสิทธิเข้าช่ือร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญท้ังหมด หรือสมาชิกจำานวนไม่น้อยกว่า 100 คน 

    ทำาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้

 12.8  มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

 12.9  มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

 12.10  มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำาเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม

 12.11  มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น

 12.12  มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

หมวดที่ 3

ก�รดำ�เนินกิจก�รสม�คม

ข้อท่ี 13  ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง ทำาหน้าท่ีบริหารกิจการของสมาคม มีจำานวนอย่างน้อย 8 คน อย่างมากไม่เกิน 30 คน 

   คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมและให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือก 

 ต้ังกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 4 คน สำาหรับตำาแหน่งกรรมการในตำาแหน่งอ่ืนๆ ให้นายกสมาคม 

 เป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำารงตำาแหน่งต่างๆ ของสมาคม ตามที่ได้กำาหนดไว้ ซึ่ง 

 ตำาแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำาแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้

 13.1 นายกสมาคม ทำาหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้แทน 

  สมาคมในการติดต่อกับบุคลภายนอกและทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุม 

  ใหญ่ของสมาคม

 13.2  อุปนายก ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้ 

  มอบหมายและทำาหน้าที่แทนนายกสมาคม  เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ 

  การทำาหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลำาดับตำาแหน่งเป็นผู้กระทำาแทน
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 13.3 เลขานุการ ทำาหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติ 

  กิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำาสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำาหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม 

  ต่างๆ ของสมาคม

 13.4 เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเป็นผู้จัดทำาบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีงบดุลของ 

  สมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

 13.5 นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บ 

  เงินค่าบำารุงสมาคมจากสมาชิก

 13.6  กรรมการตำาแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำาหนดให้มีขึ้นโดยมีจำานวนเมื่อ 

  รวมกับตำาแหน่งกรรมการตามข้างต้น แล้วจะต้องไม่เกินจำานวนท่ีข้อบังคับได้กำาหนดไว้แต่ถ้าคณะกรรมการ 

  มิได้กำาหนดตำาแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลางคณะกรรมการชุดแรก ให้ผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเป็นผู้เลือก 

  ตั้ง  ประกอบด้วยนายกสมาคมและกรรมการอื่นๆ ตามจำานวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับของสมาคม

ข้อที่ 14  คณะกรรมการของสมาคม สามารถอยู่ในตำาแหน่งได้คราวละ 4 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตำาแหน่งครบวาระ 

 แล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ ที่ครบกำาหนดตามวาระ รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะ 

 ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนทางราชการ และเม่ือคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ 

 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำาการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้ 

 เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ         

ข้อที่ 15  ตำาแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกำาหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการการแต่งตั้งสมาชิกสามัญ 

 คนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำารงตำาแหน่งแทนตำาแหน่งที่ว่างลงนั้น และผู้ดำารงตำาแหน่งแทนอยู่ในตำาแหน่งได้ 

 เท่ากับวาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น

ข้อที่ 16  กรรมการอาจจะพ้นจากตำาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้คือ

 16.1 ตาย

 16.2 ลาออก

 16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ

 16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำาแหน่ง

ข้อท่ี 17  กรรมการท่ีประสงค์จะลาออกจากตำาแหน่งกรรมการให้ย่ืนใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธาน คณะกรรมการ 

  และให้พ้นจากตำาแหน่งเมื่อประธานคณะกรรมการมีมติให้ออก 

ข้อที่ 18  อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

 18.1  มีอำานาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับ 

  ฉบับนี้

 18.2  มีอำานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม

 18.3  มีอำานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได้แต่กรรมการที่ปรึกษาหรือ อนุกรรมการจะสามารถ 

  อยู่ในตำาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง

 18.4 มีอำานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำาปี และประชุมใหญ่วิสามัญ

 18.5  มีอำานาจแต่งตั้งกรรมการในตำาแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับนี้

 18.6  มีอำานาจบริหารกิจการของสมาคมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนมีอำานาจอื่นตามที่ข้อบังคับได้ 

  กำาหนดไว้
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 18.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม

 18.8  มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญตามที่สมาชิกสามัญจำานวน 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมด ได้เข้าชื่อ 

  เรื่องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับ 

  ตั้งแต่ได้รับหนังสือร้องขอ

 18.9 มีหน้าท่ีจัดทำาเอกสารหลักฐานต่างๆท้ังท่ีเก่ียวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำาเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม 

  ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ

 18.10 จัดทำาบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และประสงค์ให้สมาชิกได้รับทราบ

 18.11 มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำาหนดไว้

ข้อที่ 19  คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของ 

 สมาคม

ข้อท่ี 20  การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมด จึงจะถือว่า 

 ครบองค์ประชุม มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้ถือคณะเสียงข้างมาก 

 เป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด           

ข้อที่ 21  ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 

 ได้ ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเองเพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทำาหน้าที่เป็นประธานใน 

 การประชุมคราวนี้

หมวดที่ 4

ก�รประชุมใหญ่

ข้อที่ 22 การประชุมใหญ่ของสมาคมมี 2 ชนิด คือ

 22.1 ประชุมใหญ่สามัญ

          22.2 ประชุมใหญ่วิสามัญ

ข้อที่ 23 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีๆ ละ 1ครั้งภายในต้นเดือน เมษายนของทุกๆ ปี               

ข้อที่ 24  การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อ 

 ร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำานวนไม่น้อยกว่า 100 คน ทำา 

 หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น              

ข้อที่ 25  การแจ้งกำาหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกำาหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและการแจ้งจะ 

 ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบล่วงหน้า 

 ไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศแจ้งกำาหนดนัดประชุมไว้ ณ สำานักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

 ก่อนถึงกำาหนดการประชุมใหญ่

ข้อที่ 26  การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยต่อไปนี้

         26.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี

         26.2  แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ

        26.3  เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อครบกำาหนดวาระ

        26.4 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี

          26.5  เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
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ข้อที่ 27 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 

 1 ใน 4 ของสมาชิกสามัญท้ังหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเม่ือถึงกำาหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญ 

   เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้พักรอการประชุมเป็นเวลา 30 นาที เม่ือพักรอการประชุมแล้ว สมาชิกสามัญ 

 เข้าร่วมประชุมเป็นจำานวนเท่าใด ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ยกเว้นถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจากการ 

 ร้องขอของสมาชิก ก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิก

ข้อที่ 28 การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 

 แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเลียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อที่ 29  ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคม และอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ 

 หน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทำาการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ให้ทำาหน้าที่เป็นประธานใน 

 การประชุมครั้งนี้

หมวดที่ 5

ก�รเงินและทรัพย์สิน

ข้อที่ 30 การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการเงินสดของสมาคมถ้ามีให้นำาฝากไว้ใน 

 ธนาคารอิสลามหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ตามที่มติประชุมคณะกรรมการสมาคมสตรีมุสลิมสงขลา

ข้อที่ 31 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีรายชื่อของนายกสมาคมหรือผู้แทนลงนามร่วมกับเหรัญญิก 

 หรือเลขานุการ พร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือว่าใช้ได้

ข้อที่ 32  ให้นายกสมาคมมีอำานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้น 

 จะต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท 

 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถ้าจำาเป็นจะต้องจ่ายเกินกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาคม

ข้อท่ี 33  ให้เหรัญญิก มีอำานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้คร้ังละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำานวน 

 นั้น จะต้องนำาฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำานวยให้

ข้อท่ี 34  เหรัญญิก จะต้องทำาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงินทุกคร้ัง 

  จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงรายมือช่ือของนายกสมาคมหรือผู้ทำาการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือผู้ทำาการแทน

ข้อที่ 35  ผู้สอบบัญชี จะต้องไม่ใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และจะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

ข้อท่ี 36 ผู้สอบบัญชี มีอำานาจหน้าท่ีจะเรียกเอกสารท่ีเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีของ 

 สมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมได้

ข้อที่ 37  คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ

หมวดที่ 6

ก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและก�รเลิกสม�คม

ข้อที่ 38 ข้อบังคับสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดนมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิก 

 สามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการให้เปลี่ยนแปลง 

 แก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ข้อที่ 39  การเลิกสมาคม จะเลิกได้ก็โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติ 

 ของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม 

 ทั้งหมด และองค์ประชุมใหญ่ ต้องไม่น้องกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
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ข้อที่ 40 เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชำาระบัญชีเป็นที่ 

 เรียบร้อยแล้ว ให้ตกเป็นของสำานักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดสงขลา

หมวดที่ 7

บทเฉพ�ะก�ล

ข้อที่ 41  ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป

ข้อท่ี 42 เม่ือสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เร่ิมการท้ังหมดเป็นสมาชิกสามัญ 

  และให้กรรมการสมาคมชุดแรกอยู่ในตำาแหน่งตามข้อบังคับที่ 14 นับแต่วันที่อนุญาตให้จดทะเบียน

    (ลงชื่อ) ................................................. ผู้จัดทำาข้อบังคับ

                  (นางกมลวรรณ  หนิมุสา)

             นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา

   ให้ไว้ ณ วันที่ ..........................................
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