
ความเปนมา

การเขาถึงเงินทุนของคนจนเปนปญหาที่สำคัญประการหนึ่งของโลก
ในปจจุบัน คนที่มีฐานะยากจนไมสามารถเพิ่มรายไดและพัฒนาชีวิต
ความเปนอยู ของตัวเองและครอบครัวใหดีขึ ้น คนจนในประเทศ
กำลังพัฒนาไมสามารถเขาถึงตลาดเงินได เน ื ่องจากปญหา
ในการบังคับส ัญญา (enforcement problem) และป ญหา
ขอมูลขาวสารไมสมบูรณ (imperfect information)ปญหาการบังคับ
สัญญาเกี่ยวของกับการชำระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงินตองการ
ลูกคาที่สามารถใหหลักประกันในการกูยืม กรณีไมไดรับการชำระคืน
ก็จะสามารถยึดหลักประกันของลูกคา ดวยเหตุผลดังกลาวสถาบัน
การเงินจึงไมสามารถมั่นใจไดวาผลประโยชนที่ไดรับจากการใหกูยืม
มากกวาคาใชจายที่จะเกิดขึ้น อยางไรก็ตามคนยากจนในประเทศ
กำลังพัฒนาสวนมากไมมีที่ดินและสิทธิในทรัพยสินที่สามารถใชเปน
หลักประกัน ทำใหพวกเขาไมสามารถเขาถึงตลาดการเงินได

ความเครงครัดในศาสนาอาจจะเปนอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญ มุสลิม
ที่เปนกลุมคนจนกลุมใหญของโลกจำนวนไมนอยที่หลีกเลี่ยงการใช
บริการทางการเงินเนื ่องจากความเชื ่อตามหลักศาสนา ทั ้งนี ้
เพราะกฏหมายอิสลามไมอนุมัติดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของบริการ
ทางการเงิน ปจจุบันไดมีการจัดตั้งสถาบันการเงินปลอดดอกเบี้ย
หรือการเงินที่สอดคลองกับอิสลามทั ่วโลก รวมทั ้งประเทศไทย 
สถาบันการเง ินอิสลามแหงแรกของประเทศไทยคือ สหกรณ
อิสลามปตตานีจำกัด ซึ่งเปดทำการในปพ.ศ. 2530สวนธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย (ibank) ไดรับการจัดตั้งขึ ้นในป 2546 
ปจจุบันประเทศไทยมีสหกรณอิสลามที่ยังดำเนินกิจการอยู 42 แหง
(DCA, 2012)นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณและ
ธนาคารออมสินก็ใหบริการทางการเงินอิสลามผานหนาตางอิสลาม 
(Islamic windows) ผลการดำเนินงานของสหกรณอ ิสลาม
แสดงใหเห็นวา สหกรณมีประสิทธิภาพการทำงาน มีการขยายสาขา
ใหบริการ พัฒนาไดอยางยั่งยืนและมีคุณูปการตอการเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและชุมชนโดยรวม
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Expanding Community Approaches in Con�ict Situations

แมวาสถาบันการเงินอิสลามในประเทศไทยจะเติบโตตอเน่ืองในทศวรรษ
ท่ีผานมา การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเงินอิสลามมีจำนวนจำกัด 
การวิจัยท่ีมีอยูสวนใหญมุงเนนศึกษาหลักการพ้ืนฐาน ความพึงพอใจ
ของการบริการ และ การบริหารจัดการสถาบันการเงินอิสลาม 
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาธนาคารอิสลามและสหกรณอิสลามในประเทศ
ไทยนำผลิตภัณฑทางการเงินที่สอดคลองกับหลักกฎหมายอิสลาม 
(ชาริอะฮ) มาใชหลากหลาย เชน บัญชีออมทรัพย บัญชีการลงทุน 
สินเช่ือขนาดเล็ก และการบริการดานสวัสดิการอ่ืนๆ ลูกคาและสมาชิก
มีความพึงพอใจในการบริการของสถาบันการเงินอิสลามในระดับสูง 
อยางไรก็ตาม ยังไมมีการศึกษาวิจัยการเกี่ยวกับความตองการ
ทางการเงินอิสลามที่แทจริงของมุสลิมที่มีฐานะยากจนและองคกร
ธุรกิจชุมชน และเง่ือนไขการใหบริการทางการเงินอิสลาม ซ่ึงเปนปจจัย
ที่สำคัญตอการประเมินการเขาถึงบริการทางการเงินอิสลามของ
กลุมคนยากจนและองคกรธุรกิจขนาดเล็ก การวิจัยฉบับนี้ตรวจสอบ
ความตองการทางการเงินของมุสลิม และระเบียบ ขอบังคับในการ
รับบริการผลิตภัณฑทางการเงินของสถาบันการเงินอิสลามใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตไดแก ปตตานี ยะลา นราธิวาส

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสำรวจอุปสงคและอุปทานของ
บริการทางการเงินอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
1)  เพื่อสำรวจรูปแบบผลิตภัณฑทางการเงินอิสลามของธนาคาร
     อิสลาม สหกรณอิสลาม และสถาบันการเงินประเภทอื่นๆในพื้นที่
2)  เพื่อศึกษาเงื่อนไขสำคัญของการไดรับผลิตภัณฑและบริการ
     ทางการเงินอิสลามจากสถาบันการเงิน
3)  เพื่อสำรวจความตองการผลิตภัณฑทางการเงินอิสลามของ
     กลุมธุรกิจชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ
     สนับสนุนชุมชนทองถ่ินเพ่ือฟนฟูชายแดนภาคใต ระยะขยาย(ช.ช.ต.)

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดกำหนดคำถาม
การวิจัยดังตอไปนี้
1)  ผลิตภัณฑทางการเงินอิสลามของสหกรณอิสลามจังหวัดชายแดน
     ภาคใตของประเทศไทยมีผลิตภัณฑใดบาง?
2)  เงื ่อนไขการบริการของผลิตภัณฑการเงินอิสลามแตละชนิด
     มีอะไรบาง?
3)  ผลิตภัณฑการเงินอิสลามที่กลุ มวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการ
     สนับสนุนงบประมาณจากโครงการช.ช.ต. ตองการมีอะไรบาง?
4)  ปญหาในการเขาถึงบริการทางการเงินอิสลามของกลุมธุรกิจ
     ชุมชนมีอะไรบาง?
5)  แนวทางในการแกไขปญหาขางตนคืออะไร?
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in the Southernmost Provincesin Thailand (ECACS)

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยแบบผสม (mixed method) โดยการวิจัย
เชิงปริมาณ (quantitative research) เปนการวิจัยเชิงสำรวจ 
(survey) ใชแบบสอบถาม (questionnaire) เก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางสมาชิกขององคกรธุรกิจชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการช.ช.ต. จำนวน 237 คน สวนการวิจ ัยเช ิงคุณภาพ 
(qualitative research) เปนการวิจัยจากเอกสาร (documentary) 
และการสัมภาษณ (interview)ใชรายการคำถาม (list of questions) 
เก็บจากกลุ มตัวอยางสมาชิกองคกรธุรกิจชุมชนและผู จัดการ
สถาบันการเงินอิสลามที่ใหบริการในพื้นที่

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูลผู วิจัยไดสรุปผลการศึกษาเกี ่ยวกับการ
เขาถึงบริการทางการเงินขององคกรหรือกลุมธุรกิจชุมชนตาม
วัตถุประสงคดังตอไปนี้

รูปแบบผลิตภัณฑทางการเงินของสถาบันการเงินอิสลาม
จากผลการวิจัยการพบวา สถาบันการเงินอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตนำเสนอผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลายใหลูกคาสามารถ
เลือกใชไดตามความตองการ เชน สินเชื่อมุรอบาฮะฮ สินเชื่อจุลภาค 
บัญชีเงินฝากออมทรัพยวะดีฮะฮ บัญชีเงินฝากเพื ่อการลงทุน
มุดอรอบะฮ และบัญชีเงินฝากฮัจญ นอกจากน้ีสถาบันการเงินอิสลาม

ยังใหบริการเกี่ยวกับสวัสดิการแกลูกคา บางสหกรณยังเปดบริการ
รับจำนำ (เราะฮนู) เพื่อใหสมาชิกที่มีความตองการเรงดวนสามารถ
ใชบริการได  ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา สมาชิกรับรูวามีสถาบัน
การเงินอิสลาม แตรู รายละเอียดตางๆของผลิตภัณฑนอยมาก 
ซึ่งอาจเกิดจากสมาชิกสวนใหญไมไดเปนสมาชิกของสถาบันการ
เง ินอ ิสลาม จ ึงไม ทราบรายละเอ ียดผลิตภ ัณฑและบร ิการ 
กอปรกับสหกรณอิสลามใหบริการเฉพาะผู ที ่เปนสมาชิกเทานั ้น 
โดยจะใหขอมูลความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการภายหลังการ
เป นสมาชิก การประชาสัมพันธ ของสถาบันการเง ินอ ิสลาม
ก็ยังอาจไมดีพอ สมาชิกสวนหนึ่งใหความเห็นวา หากมีความจำเปน
ตองใชบริการสถาบันการเงินอิสลามเพื่อขยายธุรกิจขององคกรใน
อนาคต สมาชิกจึงจะศึกษาผลิตภัณฑการเงินอิสลามและเงื่อนไข
ผลิตภัณฑตางๆเมื่อถึงเวลา
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เงื ่อนไขสำคัญของการไดรับการบริการทางการเงินอิสลาม
ผลการวิจัยพบวาเงื่อนไขบริการของสถาบันการเงินอิสลามมีความ
แตกตางกัน ในสวนของสหกรณอิสลามเงื ่อนไขเบื ้องตนไดแก 
สมาชิกภาพ ซึ่งเปนเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 
2542 (ฉบับแกไข พ.ศ. 2553)  ในสวนของธนาคารอิสลาม 
เงื่อนไขการบริการก็คลายกับธนาคารพาณิชยทั่วไป สำหรับสินเชื่อ
ที่เหมาะสมกับองคกรธุรกิจชุมชน คือ สินเชื่อจุลภาค และสินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจขนาดยอมอีก 7 ชนิด เงื่อนไขขึ้นอยูกับประเภทของบริการ 
จำนวนเงิน ระยะเวลา สวนสหกรณอิสลามแตละแหงตางก็มีระเบียบ
กำหนดเงื่อนไขในการบริการไว ขอคนพบดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา 
องคกรธุรกิจชุมชนสามารถใชบริการทางการเงินหลากหลายชนิด
ของสถาบันการเงินอิสลามเพื่อตอบสนองความตองการทางการ
เงินตามหลักศาสนาอิสลาม เชน การสงเสริมอาชีพ สวัสดิการ 
แล ะพ ัฒนาช ี ว ิตความ เป นอย ู  ของสมาช ิกแล ะครอบคร ั ว 
องคกรใช ส ินเช ื ่อเพ ื ่อการขยายโอกาสทางธุรก ิจ ให สมาชิก
เปนสวนหนึ่งของกลุมสวัสดิการในสหกรณเพื่อรับสวัสดิการเมื่อเจ็บ
ไขไดปวย ประสบอุบัติภัย เกิด แก เจ็บตาย เปนตน ในขณะที่บัญชี
ออมทรัพยวะดีอะหและการจำนำ (เราะฮนู) ก็จะชวยใหองคกรธุรกิจ
สามารถบร ิ ห า รจ ั ดการสภาพคล  อง ได  อย  า ง เ ป  น ร ะบบ 
หากองคกรมีเงินทุนมากพอก็สามารถเปดบัญชีเพื่อการลงทุนกับ
สถาบันการเง ินอ ิสลาม ซ ึ ่งเป นการกระจายความเส ี ่ยงของ
เงินลงทุนอีกดวย 

อยางไรก็ตามเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดในการรับบริการคือ การเขาเปน
สมาชิกสหกรณอิสลาม

ความตองการผลิตภัณฑทางการเงินอิสลามของกลุมธุรกิจชุมชน
ผลการวิเคราะหขอมูลช้ีใหเห็นถึงพฤติกรรมการใชบริการทางการเงิน 
คือ สมาชิกขององคกรใชบริการทางการเงินท่ัวไปและการเงินอิสลาม 
บริการการเงินทั่วไปที่สำคัญคือ บัญชีเงินฝากออมทรัพยและ ATM 
เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการเงินระยะสั ้นเชน เบิก-ถอน 
การรับ-โอนเงิน และการรับเงินเดือนและคาจางเปนตน อยางไรก็ตาม
องคกรธุรกิจยังไมมีความตองการที่จะใชบริการทางการเงินเพื่อ
ขยายธุรกิจในปจจุบัน หากมีความจำเปนตองใชทุนเพื่อขยายกิจการ
ในอนาคตก็จะเลือกใชผลิตภัณฑทางการเงินที่ถูกตองตามหลักการ
อิสลาม ขอคนพบดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา สมาชิกองคกรธุรกิจ
ชุมชนที่มีฐานะไมดีนักมีความตองการทางการเงินที่หลากหลาย 
และมีพฤติกรรมในการเลือกใชบริการทางการเงินที ่ เหมาะสม 
เหมือนกับประชาชนที ่ม ีฐานะทางการเงินที ่ด ีทั ่วไป แตในฐานะ
ที ่เปนมุสลิม พวกเขาเลือกใชบริการของสถาบันการเงินอิสลาม 
ยกเวนมีความจำเปนที่ตองใชสถาบันการเงินทั่วไปจริงๆ
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ปญหาในการเขาถึงการบริการทางการเงินอิสลามของกลุม
ธุรกิจชุมชน
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปญหาการเขาถึงการบริการทางการ
เงินอิสลามของกลุมธุรกิจชุมชนนาจะเกิดจากอุปทานไมใชอุปสงค 
หรืออีกนัยหน่ึง สมาชิกไมตองการจะใชบริการทางการเงินอิสลามเพ่ือ
เพิ่มทุนหรือขยายกิจการ (voluntary self-exclusion) เพราะยังไมมี
ความจำเปนไมใชเกิดจากสาเหตุความจำเปนอ่ืน (involuntary exclusion) 
ผลการวิจัยยังชี ้ใหเห็นวาสมาชิกเลือกที ่จะไมใชบริการการเงิน
อิสลามทั้งที่มีความรูเกี่ยวกับรูปแบบและเงื่อนไขผลิตภัณฑทางการ
เงินบางชนิดระดับหนึ่ง (สินเชื่อมุรอบาฮะฮ)และพวกเขาสามารถไดรับ
ขอมูลเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินอิสลามในพื้นที่หากมีความจำเปน
ตองใชผลิตภัณฑจริง ดังนั้นองคกรสามารถใชบริการทางการเงิน 
แตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของแตละสถาบันการเงินและเงื่อนไขของ
แตละผลิตภัณฑ การตั้งราคาและรูปแบบผลิตภัณฑก็ไมใชปญหาหลัก
ในการเขาถึง อยางไรก็ตามรายไดและความเสี่ยงขององคกรอาจเปน
ขอกังวลของสมาชิก เพราะสมาชิกไมมั่นใจที่จะเปนผูค้ำประกันหรือ
เปนตัวแทนองคกรในกรณีที ่ต องขอสินเชื ่อ สมาชิกสวนใหญ
ไมตองการแบกรับความเสี ่ยงที ่จะเกิดขึ ้นจากการไมชำระคืน 
ซึ่งอาจเกิดจากความไมแนนอนของรายได
 
 

แนวทางในการแกไขปญหา
การที่สมาชิกองคกรธุรกิจชุมชนเลือกที่จะไมใชการบริการสถาบัน
การเง ินอ ิสลามในการขยายกิจการ เป นผลสืบเน ื ่องมาจาก
ความเช ื ่อท ี ่สำคัญ คือ การใช บร ิการจะเก ิดตนทุน (costs) 
ท ี ่องคกรย ังไม อยากร ับหร ือไม สามารถร ับได  ผลการว ิจ ัย
สมาชิกองคกรอยากใหโครงการช.ช.ต. สนับสนุนองคกรพวกเขา
ตอไปในอนาคต โครงการ ช.ช.ต. คงตองใหความรูเก่ียวกับการบริหาร
จัดการไปพรอมกับวางรากฐานใหสมาชิกองคกรไดเข าใจถึง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการใชบริการสถาบันการเงินอิสลามเพื่อตอ
ยอดกิจการของกลุม การไดศึกษาผลิตภัณฑอยางจริงจังโดยไดรับ
ขอมูลจากผูชำนาญการจากสถาบันการเงินโดยตรงอาจทำใหลด
ความกลัวและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดถาองคกรจะใชบริการสถาบัน
การเงินอิสลามในอนาคต สมาชิกตองเขาใจวาทุกๆผลิตภัณฑ
ทางการเงินอิสลามสามารถนำมาใชเปนสวนหน่ึงของกลุมผลิตภัณฑ
ทางการเง ินอิสลามที ่ตอบสนองความตองการทางการเง ิน 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมการกินดี อยูดีของสมาชิก
ไดทั้งสิ้น
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ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช  
(1) 

(2)

(3)

(4)

องคกรธุรกิจชุมชนควรสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
สถาบันการเง ินอ ิสลาม ผลิตภ ัณฑทางการเง ินอ ิสลาม 
เงื่อนไขการขอรับบริการ และหาแนวทางความรวมมือกับสถาบัน
การเงินในพื้นที่เพื่อสรางทางเลือกใหกับสมาชิกในการพัฒนา
ความอยูดีกินดีของตน พรอมทั้งสรางความเขมแข็งองคกรเพื่อ
ขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต การจัดใหองคกรเปนกลุ ม
สมาชิกกลุมหนึ่งของสหกรณอิสลามอาจเปนทางเลือกหนึ่ง

โครงการช.ช.ต.ควรเปนสื่อกลางในการใหความรูและจัดอบรม
เกี่ยวกับบริการสถาบันการเงินที่อาจเปนทางเลือกในการขยาย
กิจการธุรกิจชุมชนในอนาคต กิจกรรมดังกลาวอาจเปนสวนหนึ่ง
ของการอบรมที่โครงการช.ช.ต. จัดอยูแลวอยางสม่ำเสมอ

โครงการ ช.ช.ต. ควรสนับสนุนโครงการธุรกิจชุมชนตออีกระยะ
หนึ่ง เพื่อใหองคกรธุรกิจชุมชนมีโอกาสที่จะเรียนรูการบริหาร
จัดการองคกรอยางมีระบบ และเปนการสรางความพรอมเพื่อ
การขยายกิจการในอนาคตในระยะตอไป โครงการอาจเลือก
องคกรชุมชนที่ประสบผลสำเร็จมาเปนรูปแบบในการพัฒนา
ตอยอดรวมกับสถาบันการเงินอิสลามที่อยูในพื้นที่

สถาบันการเงินอิสลามในพื้นที่ควรเพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธ
ขอมูลที่เปนประโยชนเชน ผลิตภัณฑทางการเงิน เงื่อนไขในการ
ใหบริการและประโยชนของการเงินอิสลาม เพื ่อใหองคกร
ธุรกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที ่ไดมีความรูความเขาใจและ
เลือกใชผลิตภัณฑไดอยางเหมาะสม ทั ้งนี ้กิจกรรมดังกลาว
ยังเปนการสงเสริมบทบาทของสถาบันการเงินอิสลามใหมีสวน
ในการแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามเปาหมายของการเงิน
อิสลามที่แทจริง

ขอเสนอแนะการทำวิจัยในอนาคต
(1)

(2)

ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกระบวนการใหบริการของผลิตภัณฑ
ทางการเงินเพื่อขยายกิจการองคกรธุรกิจชุมชนในอนาคตเชน 
สินเชื ่อ การลงทุนรวม เพื ่อใหทราบถึงจุดเดนจุดดอยของ
ผลิตภ ัณฑต างๆของแต ละสถาบ ันการเง ินอย างช ัดเจน

ควรศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการองคกรธุรกิจ
ชุมชนที่สามารถพัฒนารวมกับสถาบันการเงินอิสลามที่มีอยูใน
พื้นที่ และทำใหสถาบันการเงินอิสลามสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของเศรษฐกิจอิสลาม 

เอกสารฉบับนี้คือบทสรุปผูบริหารของรายงานการศึกษา 
การเขาถึงแหลงทุน กรณีศึกษามุสลิม ณ จังหวัดชายแดนภาคใต
ของประเทศไทย ภายใตโครงการสนับสนุนชุมชนทองถิ่น
เพื่อฟนฟูชายแดนภาคใตระยะขยาย (ช.ช.ต.) 
โดย ดร.ธวัช นุยผอม วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดวยความสนับสนุนจาก State and Peace-building Fund (SPF) 
และ Korean Trust Fund (KTF)

ขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ
ภมรรัตน ตันสงวนวงษ ptansanguanwong@worldbank.org
ปุณยนุช โชคคณาพิทักษ pchockanapitaksa@worldbank.org
สำนักงานธนาคารโลกกรุงเทพฯ โทร. +662 686-8300
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เอกสารชุดความรู
ฉบับที่ หัวขอ
1.                              อิทธิพลของการวิจัยดานความขัดแยงตอการออกแบบโครงการนำรองเพื่อเนนบทบาทของชุมชน
                                 ในการแกไขสถานการณความขัดแยง
2. บทบาทหญิงชายและการพัฒนาในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงของประเทศไทย
3. การพัฒนาที่เล็งเปาหมายไปยังเยาวชนและชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน ผลสัมฤทธิ์และบทเรียน
4. ลักษณะโครงการ
5. การติดตามและประเมินผล
6. ทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (CDD) ขอคนพบและบทเรียนเพื่อการประยุกตใช
7. กองทุนประชาสังคม ขอคนพบและบทเรียนเพื่อการประยุกตใช
8.  บทเรียนจากโครงการอาชีพของเงินทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
                                ที่ไดรับผลกระทบจากความขัดแยง
9. บทเรียนการเปนผูประสานงานในพื้นที่ ดวยแนวทางที่ชุมชนเปนหลักในการขับเคลื่อน 
10.  การเขาถึงแหลงทุน กรณีศึกษามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย
11.        ฐานขอมูลศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต: บริบท พัฒนาการ การประยุกตใชและผลกระทบ  
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