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ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย
ภายใต SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
*************************************************************************************

ที่มาและความสําคัญของปญหา
นับตั้งแตป พ.ศ. 2547 หรือกวา 13 ปที่ผานมา สังคมไทยตองเผชิญกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตอยางตอเนื่อง ประชาชนในพื้นที่ไดรับผลกระทบทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน หนวยงานภาครัฐและเอกชนตางพยายาม
หาองคความรูเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น ทางหนึ่งคือการทุมงบประมาณใหกับงานวิจัยรูปแบบตางๆ เปนจํานวนมาก ไมวาจะ
เปนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อทําความเขาใจผูคน วัฒนธรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในพื้นที่ และงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนา เพื่อใชแกปญหา เยียวยา และพัฒนาชายแดนภาคใต อยางไรก็ดี ที่ผานมางานวิจัยจํานวนหนึ่งอาจยังไมตอบโจทย
ของผูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดวยยังคงมีปญหาการเชื่อมตอระหวางองคความรูกับการปฏิบัติงาน
สํานักงานกองทุนสนั บสนุนการวิจัย (สกว.) ได ตระหนักถึ งความสําคัญของป ญหาดังกล าวและพยายามที่จ ะ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อแกไขปญหา จึงไดใหการสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวของกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมาโดยตลอด
โดยในปงบประมาณ 2561 นี้ สกว. ไดมอบหมายให ฝายนโยบายชาติและความสัมพันธขามชาติ (ฝาย 1) รับหนาที่ดูแล
งานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร (Strategic Research Issue: SRI) ลําดับที่ 13 ในเรื่อง “ความมั่นคงในพื้นที่
จังหวั ด ชายแดนภาคใต ” หรื อ SRI13 ของ สกว. เพื่อ ให ได องคความรูจ ากงานวิจั ย ที่ จ ะสามารถนํ าไปพั ฒ นาเป น
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกปญหาและพัฒนา เพื่อใหเกิดประโยชนตอพื้นที่อยางแทจริง โดยในระยะที่ผานมาฝาย
1 ไดจัดใหมีการประชุมระดมสมองโดยเชิญผูที่ปฏิบัติงานและทํางานขับเคลื่อนในจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งที่อยูในและ
นอกพื้นที่ชายแดนใตมารวมใหความเห็นในการกําหนดกรอบและประเด็นการวิจัย เพื่อใหไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ที่มาจากทุกภาคสวนและทุกภูมิภาคของประเทศไทย
วัตถุประสงคของการวิจัยภายใต SRI13
1. เพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งในแงสาเหตุของเหตุ
ความไมสงบ, แนวทางในการแกไขปญหา, การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ภายหลังที่เกิดสถานการณ, มุมมองของประชาชนทั้ง
ในและนอกพื้นที่ ที่มีตอปญหา เปนตน
2. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกหนวยงานความมั่นคงของประเทศ
3. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางในการสื่อสารกับสาธารณะเพื่อสรางความรูความเขาใจในประเด็นจังหวัด
ชายแดนภาคใตแกทกุ ภาคสวน

กรอบวิจัย ประกอบดวย
กรอบวิจัยที่ 1 “รัฐกับการแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต”
กรอบวิจัยยอยที่ 1.1 ทบทวนอดีต
o ประวัติศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใต
o ทบทวน ยุทธศาสตร นโยบายและผลจากการดําเนินงานของรัฐบาลในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ความมั่นคง การปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ การศึกษา และ โครงการพัฒนา)
o ทบทวนการทํางานของรัฐ นักวิชาการ และภาคประชาสังคมดวยแนวคิดตางๆ เชน สันติวิธี/กระบวนการ
สันติภาพ สิทธิมนุษยชน การใชความรุนแรง และอื่นๆ
o แนวคิด พัฒนาการ และปฏิบัติการของภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
• กรอบวิจัยยอยที่ 1.2 ปจจุบันกับการกาวสูอนาคต
o แนวคิด ปฏิบัติการ ปญหา อุปสรรคของกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต
o ปจจัยแวดลอมของความรุนแรง เชน ความไมเทาเทียม ความไมเปนธรรม การทุจริต ธุรกิจผิดกฎหมาย
ยาเสพติด การคามนุษย ปญหาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
o ทบทวนบทเรียนจากตางประเทศในประเด็น เรื่องกระบวนการสันติภาพ การพาคนกลับบาน (DDR disarmament, demobilization and reintegration และ IDDR integrated disarmament,
demobilization and reintegration) และ CVE (Counter Violence Extremism) กฎหมายความ
มั่นคง และพหุวัฒนธรรม
o แนวคิด นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกับความแตกตางหลากหลายอยางเทาเทียม
o รูปแบบการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิต สังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต
o ความสัมพันธ การสื่อสาร และการสรางความไววางใจระหวางรัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน
o พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงโครงการตางๆ ของหนวยงานรัฐในการแกไขปญหา พัฒนา และ
เยียวยาจังหวัดชายแดนภาคใต
o การเมืองของความขัดแยง (Politicization of Conflict) / การแปรเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนประเด็น
ทางการเมือง
o ความคิด อุดมการณ ปฏิบัติการของตัวแสดงในความไมสงบและสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต (รัฐ
กลุมผูเห็นตางกับรัฐ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ สื่อมวลชน ประชาชน สปอยเลอร คนในสังคมไทย)
รวมถึงขอเสนอแนะตอกลุมตางๆ
o กฎหมายเพื่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (กฎหมายเกี่ยวกับโครงการพาคนกลับบาน กฎหมาย
พิเศษตางๆ เพื่อแกปญหาอยางทันทวงที)
o ความรุนแรงที่สงผลกับผูคนกลุมตางๆ เชน ผูหญิง เด็กและเยาวชน ทหาร และกลุมผูไดรับผลกระทบทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ
o แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ / การสรางแกนนําเยาวชน
o ทัศนคติ/มุมมองของคนในสังคมไทยทุกภูมิภาคตอปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

กรอบวิจัยที่ 2 “จังหวัดชายแดนภาคใตที่เปลี่ยนไปทามกลางความรุนแรง 13 ป : ผูคน ชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและ
ความสัมพันธกับตางประเทศ”
กรอบวิจัยยอยที่ 2.1 ผูคน ตัวตน และ ชีวิตประจําวัน
o ความแตกตางหลากหลายภายในชาติพันธุ
o ปฏิสัมพันธของผูคนในจังหวัดชายแดนภาคใต (กลุมชาติพันธุดั้งเดิม และกลุมชาติพันธุที่เคลื่อนยายเขา
มาใหม, เพศ, วัยรุน ผูสูงอายุ และชนชั้น)
o การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของคนกลุมตางๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต (อิสลามาภิวัตน ความเกลียด
กลัวอิสลาม ความคิดสุดโตงทางศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต กลุมแนวคิดสายกลางในศาสนาตางๆ )
o ปฏิสัมพันธในโลกออนไลน ระหวางผูคนในจังหวัดชายแดนภาคใตและคนในสังคมไทย
o ปฏิสัมพันธระหวางมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กับ มุสลิมในสังคมไทย
กรอบวิจัยยอยที่ 2.2 ชุมชน
o การเปลี่ยนแปลงดานภูมิศาสตร โครงสรางการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจของชุมชน
o การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความสัมพันธของผูคนในชุมชน (พื้นที่สีแดงกับการกลายเปนชุมชนปด
ชุมชนไขแดง)
• กรอบวิจัยยอยที่ 2.3 เศรษฐกิจ
o การเปลี่ยนแปลงวิถีการทํามาหากินและเศรษฐกิจทั้งในเมืองและชนบท (การเปลี่ยนแปลงของราคา
อสังหาริมทรัพย การเกิดขึ้นของธุรกิจขนาดเล็กและกลาง การเปลี่ยนแปลงธุรกิจการคมนาคมขนสง)
o แนวทางการพัฒนาและฟนฟูเมืองและชนบทเพื่อกระตุนและพัฒนาเศรษฐกิจ (การสงเสริมธุรกิจของคน
รุนใหม การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับฐานทรัพยากรในพื้นที่ การปลูกพืชทดแทนพืช
เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินคา แนวทางของรัฐในการเยียวยาและสงเสริมภาคธุรกิจ)
• กรอบวิจัยยอยที่ 2.4 สังคมและประชากร
o โครงสรางประชากร การเคลื่อนยายของผูคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต (การเคลื่อนยาย/ยายถิ่น
ออกจาก 3 จังหวัดไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศ และประเทศมาเลเซีย และการยายถิ่นเขาไปใน 3
จังหวัด)
o การกลายเปนสังคมวัฒนธรรมเดี่ยว
o บทบาทและอิทธิพลทางความคิดของผูนําทางการเมืองและศาสนา
o ชีวิตมลายูพลัดถิ่น (กรุงเทพฯ มาเลเซีย และอื่นๆ)
• กรอบวิจัยยอยที่ 2.5 ความสัมพันธกับตางประเทศ
o การศึกษาเปรียบเทียบการปกครองทองถิ่นของไทยกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เพื่อเปนทางออกในการ
แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
o ความคิดของประชาคมอาเซียนตอปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
o ความคิดและความสัมพันธของโลกมุสลิมกับปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

คุณสมบัตินักวิจัย
1. ตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่จะทําวิจัยและมีประสบการณการทําวิจัยเปนอยางดี โดยตองมี
ประสบการณในการทํางานวิจัยประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใตดวย
2. สามารถสรุปและสังเคราะหผลการวิจัยเพื่อจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของได
3. นักวิจัยสามารถสงขอเสนอโครงการไดเพียงโครงการเดียวเทานั้น
ระยะเวลาทําวิจัย

ไมเกิน 1 (หนึ่ง) ป
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