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บทคััดย่่อ
บทความวิิจัยั นี้้�ศึกึ ษาบทบาททางเพศของสตรีีที่่เ� ป็็นผู้้�บริิหารในโรงเรีียน
เอกชนสอนศาสนาอิิสลามโดยใช้้แนวคิิดเรื่่�อง สนาม (field) ทุุน (capital) และ
ฮาบิิตุุส (habitus) ของปิิแอร์์ บููร์์ดิิเออ ในการศึึกษานี้้� โรงเรีียนเอกชนสอน
ศาสนาอิิสลามมีีสถานะเป็็น สนาม (field) นอกเหนืือจากการสำรวจวรรณกรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทางด้้านบทบาททางเพศของสตรีีมุุสลิิมชายแดนใต้้ บทความนี้้�
คลี่่�ประเภทของทุุน (capital) หรืือ ทรััพยากรแห่่งอำนาจในสนาม ระบุุที่่�มาและ
ความสำคััญของทุุน แบบแผนความสััมพัันธ์์ที่่�มีีลัักษณะคงทนถาวร (habitus)
ข้้อมููลในงานนี้้�ถอดมาจากบทสััมภาษณ์์ของผู้้�ให้้ข้้อมููล อัันมีีการแสดงสำนึึกตััว
ตนและภาพสะท้้อนตนเองในปฏิิสัมั พัันธ์์แห่่งอำนาจในสนาม ทั้้�งนี้้� ผลการศึึกษา
พบว่่า ผู้้�บริิหารสตรีีโรงเรีียนเอกชนสอนศาสนาอิิสลามต่่างรุ่่�นอายุุ การศึึกษาและ
การเรีียนรู้้�ปลููกฝัังทางวััฒนธรรม ทำให้้พวกเธอมีีภููมิิหลัังที่่�แตกต่่างกััน อย่่างไร
ก็็ตาม พวกเธอมีีประสบการณ์์ที่่คล้
� า้ ยคลึึงกัันอัันเนื่่�องมาจากเพศสภาวะ (gender)
และบทบาททางเพศ (gender role) อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเงื่่อ� นไขในแบบแผนความ
สััมพัันธ์์ในสนามหรืือกฎของเกมอำนาจ อัันมีีสภาวการณ์์การครอบงำโดยเพศ
ชาย (male dominance)
คำสำคััญ: เพศสภาวะ, บทบาททางเพ, ผู้้�หญิิงมุุสลิิม, โรงเรีียนเอกชนสอน
		 ศาสนาอิิสลาม, ทุุน, สนาม ฮาบิิตุุส, ปิิแอร์์ บููร์์ดิิเออ
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Abstract
This research paper studies the gender role of women in
management positions of Islamic private schools in the three southernmost
provinces of Thailand by employing concepts of field, capital and habitus
of Pierre Bourdieu. In this study, the field of study refers to the private
Islamic schools where different kinds of capitals and sources are revealed.
Moreover, the habitus of this social group is declared through the exposed,
sustained patterns of relations. The data collected comes from the
interview which includes reflective processes of female/women in
management positions from different generations, education and
cultivation. While these women in management positions come from different
background, they share similar experiences as ‘women’ in the field, due to
the established gender role in the main pattern of relations, and the reality
of male domination being the habitus of the field.
Keywords: Gender, Gender Role, Muslim Woman, Islamic Private School,
		 Capital, Field Habitus, Pierre Bourdieu

