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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจปญหาสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต วิเคราะหสาเหตุของปญหา และ
เสนอแนวนโยบายในการแกไข การศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแนวทฤษฎีฐานราก รวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณเจาะลึกกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 7 คน และ การจัดสนทนากลุมจํานวนสี่ครัง้ โดยมีผูเขารวมทั้งหมด 80 คน
ผลการศึกษาพบวาปญหาสตรีมีหากลุมคือ กลุมแรกคือปญหาความยากจนซึ่งมีสาเหตุจากการวางงาน และขาด
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพอยางเปนระบบ และการไมสามารถเก็บและจําหนายผลผลิตได กลุมสอง
คือปญหาเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งประกอบดวยความรุนแรง ความไรเถียรภาพ และความไมสมดุลยของความ
รับผิดชอบระหวางภรรยาและสามี สาเหตุเกิดจากคานิยมชายเปนใหญ และความเชื่อที่เกี่ยวของกับบรรทัดฐาน
ทองถิ่น กลุมที่สามเปนปญหาดานการศึกษา คือการไมรูหนังสือไทย ซึ่งมีสาเหตุคานิยมของบิดามารดาที่ไมสง ธิดา
เขาเรียนหนังสือในโรงเรียนรัฐบาลที่ไมมีการสอนศาสนาควบคูกันไป กลุมที่สี่เกี่ยวกับศักดศรีความเปนมนุษยซึ่ง
เกิดจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐและคานิยมของเพศชาย ที่มองสตรีเปนวัตถุทางเพศ และกลุมที่หาความเสี่ยง
ดานความปลอดภัยของผูนําสตรีแนวนโยบายในการแกปญหาคือ การสงเสริมการสรางงานและอาชีพอยางเปน
ระบบการสรางครอบครัวคุณภาพ การเพิ่มสมรรถภาพในการใชภาษาไทย การเสริมสรางอัตลักษณแกสตรี และ
นโยบายสงเสริมพลังอํานาจแกแกนนําสตรีและการสรางทัศนคติที่ดีตอวิถีมุสลิม
คําสําคัญ: ปญหาสตรีและสาเหตุ จังหวัดชายแดนภาคใต นโยบายสังคม
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Abstract
This research is intended to explore the problems of women in southern
frontier provinces, to analyze the causes of the problems, and to propose policy
guidelines for solving the problems. Methodology of qualitative research and
grounded theory were employed in the study. Data were collected by in-depth
interviews of 7 key informants, and focus group discussion of 80 participants. The
study found that women problems consist of five categories. The first is poverty
which is caused by unemployment, lack of knowledge and occupational skills, and
inability to store and sell products. The second group is family problems, including
domestic violence, family instability, and imbalance of responsibility between
husband and wife. The causes of the problems are masculine values and beliefs
associated with the local norms. The third is the illiteracy problems caused by
parents values not willing to send a daughter to study in a government school that
does not teach religion in the curriculum. The fourth group concerns violation of
human dignity and prestige caused by the practices of government officials, and
male values viewing women as sexual objects. The fifth group is the risk and safety
of female leaders. Policy guidelines for solving these problems consist of creation of
sustainable work and jobs, improvement of family quality, construction of the
capacity to learn and practice the Thai language, promotion of female identity and
dignity, empowerment of female leaders, and campaign for building a positive
attitude about the Muslim way of life.
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