สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย
โครงการมาเลเซีย: นัยที่สําคัญตอประเทศไทย (รุนที่ 6)
โครงการมาเลเซีย: นัยที่สําคัญตอประเทศไทย เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2551 มีวัตถุประสงคที่จะสรางชุมชน
นักวิจัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหมไดพัฒนาและใชศักยภาพความเปน
นักวิจัยในพื้นที่รอยตอระหวางประเทศไทยและมาเลเซียในการศึกษาประเด็นปญหาตางๆ ในพื้นที่ทองถิ่นที่นักวิจัยสนใจ และ/
หรือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและวิธีการแกไขปญหาเดียวกันในพื้นที่ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ เพื่อสรางชุดความรูเกี่ยวกับพื้นที่
ผูคน วัฒนธรรม ความเปนอยู และปญหา ในดินแดนสามจังหวัดชายแดนใตและพื้นที่ประเทศมาเลเซียที่มีนัยสําคัญตอประเทศ
ไทย เพื่อใหนักวิจัยในพื้นที่สามารถนําขอคนพบ ขอเปรียบเทียบ มานําเสนอเปนแนวทางในการแกปญหาในพื้นที่ของตน หรือ
เปนทางเลือกหนึ่งในการแกปญหาสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตได
โครงการดังกลาวมีวิธีดําเนินโครงการในรูปแบบ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ” เพื่อเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหมไดรับฟง
และแลกเปลี่ยนประสบการณ ปญหา ขอสังเกต และความคิดเห็น ในการพัฒนาโจทยวิจัย การเก็บขอมูลภาคสนาม การคนควา
ข อ มู ล เอกสาร การประมวล และวิ เคราะห ข อ มู ล ร ว มกั บ นั ก วิ จั ย ที่ มี ป ระสบการณ ทํ า วิ จั ย ในเชิ ง รั ฐ ศาสตร -มานุ ษ ยวิ ท ยา
ประวัติศาสตรสังคม และเศรษฐศาสตร โดยคาดหวังวานักวิจัยที่เขารวมโครงการจะนําความเห็น และประสบการณเหลานี้ไป
ครุนคิดเพื่อหาวิธีสรางความเขมแข็งใหกับงานวิจัยในพื้นที่ของตนเองตอไป รวมทั้งเพื่อชวยใหเกิดความเขมแข็งของประชาคมวิจัย
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอีกดวย
ปจจุบัน สกว. ไดใหทุนสนับสนุนนักวิจัยรุนใหมมาแลวทั้งหมด 5 รุน โดยใน ปงบประมาณ 2562 โครงการมาเลเซีย:
นัยที่สําคัญตอประเทศไทย จะเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยจากนักวิจัยรุนใหมในรุนที่ 6
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางองคความรู ความเขาใจ และแนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับสถานการณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
2. เพื่อทบทวนงานวิจั ยที่เคยมีม าในประเด็น คน-รั ฐ-กับ ความรูในจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งเชื่อมโยงสัมพั นธกั บ
มาเลเซียทั้งในฐานะภูมิศาสตรกายภาพ และ ภูมิศาสตรวัฒนธรรม ในประเด็นตางๆ ดังนี้
(1) กรอบการวิจัยเรื่อง “คน”
- ชาวไร, ชาวนา, ชาวสวน, ชาวประมง เพื่อใหเห็นภาพวิถีชีวิตของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะเรื่อง
หนี้สินครัวเรือน พฤติกรรมการบริโภคของคนมุสลิม และพฤติกรรมการบริโภคของชาวพุทธในบริบทสังคมชายแดนใต ฯลฯ
- คนรุนใหมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ
o การใชส่ิงเสพติด เพื่อวิเคราะหสถานการณยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะกระทอมและกัญชา ทั้ง
กรณี ที่ใช เพื่ อการผอนคลาย และความคิด เห็น ตอเรื่องการทํา ให สารเสพติด บางชนิ ดใช ไดท างการแพทยโ ดยไมผิ ด
กฎหมาย
o การใชสื่อสังคมออนไลน เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดทางการเมือง การหยอนใจ การบริโภค กับการ
เลือกใชสื่อสังคมออนไลน
1

o การทํางานและใชเวลาวางรวมกับคนตางศาสนิก เพื่อศึกษาการใชพื้นที่สาธารณะที่มีคนตางฐานะ สถานภาพ
ศาสนา อุดมการณทางการเมือง
- แรงงานตางดาวในจังหวัดชายแดนใต เพื่อเห็นประเภทของธุรกิจ-อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนแตอาจขาดแคลน
แรงงานในพื้นที่ งานและความเปนอยูของแรงงาน ความเขาใจคนและวัฒนธรรมของแรงงาน รวมทั้งการปรับตัวเพื่อใหสามารถ
ทํางานและใชชีวิตในพื้นที่ได
(2) กรอบการวิจัยเรื่อง “รัฐ”
- การทํางานของภาครัฐ ศึกษาการทํางานของหนวยงานของรัฐที่ทําโครงการแกไขปญหาในชุมชน นโยบายของรัฐที่ตอง
เชื่อมโยงกับบทบาทของมาเลเซีย การใชงานวิจัยเพื่อแกปญหาในพื้นที่
- ชีวิตและการทํางานของขาราชการมลายูมุสลิม ศึกษาชีวิตในสํานักงานของขาราชการมุสลิมในแงมุมตางๆ อาทิ การ
ทําความรูจักสํานักงานและงานที่ไดรับมอบหมาย กฎกติกาในการทํางาน เพื่อนรวมงาน โอกาสกาวหนาในการทํางาน/สายงาน
การไดรับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชนในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ เปนตน
(3) กรอบการวิจัยเรื่อง “ความรู”
- ภูมิทัศนความเปนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่นบั ถือศาสนาอิสลามนิกายอื่นที่ไมใชซุนนีย และ
กลุมชาวซุนนียที่ยึดถือแนวการปฏิบัติแบบดั้งเดิม ศึกษาชีวิตความเปนอยู (ชุมชน การทํามาหากิน การปฏิบัติกิจทางศาสนาทั้งใน
ชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษ ความสัมพันธกับชาวมุสลิมกลุมอื่น) เพื่อใหเห็นความหลากหลายของชาวมุสลิมในพื้นที่สาม
จังหวัดภาคใต
- ภูมิทัศนความเปนพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต ศึกษาชีวิตความเปนอยูของประชาชนเชื้อสายตางๆ ที่นับถือศาสนา
พุทธ ความสัมพันธและความผูกพันกับพื้นที่บานเกิด/ภูมิลําเนา ความสัมพันธกับชาวมลายูมุสลิม การนิยามความเปนมุสลิมของ
ชาวพุทธในพื้นที่จากการมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ขาวคราวเรื่องความรุนแรง และการประชาสัมพันธของรัฐ
นักวิจัยเปาหมาย
1. นักวิจัยรุนใหม เพื่อใหไดงานวิจัยในแงมุมใหมๆ โดยเริ่มจากการทําวิจัยโครงการขนาดเล็กกอน
2. นักวิจัย/นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ โดยพิจารณานักวิจัย/นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูใกลชายแดนไทย –
มาเลเซียเปนพิเศษ
ทั้งนี้ ผูมีสิทธิ์ขอรับทุนวิจัยชุดโครงการมาเลเซีย รุนที่ 6 ตองเปนนักวิจัยที่ไมเคยไดรับทุนจากชุดโครงการมาเลเซียฯ ของ
สกว. มากอน ไมวาจะเปนหัวหนาโครงการหรือนักวิจัยรวม
ขอบเขตการวิจัย
เลือกพื้นที่ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตกรอบงบประมาณไมเกิน 350,000.00 บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน)
กระบวนการวิจัย

ใชการเก็บขอมูลโดยการทํางานภาคสนาม ประกอบกับการคนควาขอมูลจากเอกสาร และสื่ออื่นๆ

ระยะเวลาโครงการ

ไมเกิน 12 เดือน

การเสนอโครงการ
1. เสนอประเด็นที่นักวิจัยตองการศึกษา โดยบอกเลาเรื่องราว และ/หรือเหตุการณที่นําไปสูความสนใจ และ/หรือจะ
เปนกรณีศึกษาของโครงการวิจัย
2

2. นักวิจัยตองแสดงใหเห็นวาไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ตองการศึกษาจากแหลงตางๆ
โดยเฉพาะจากงานวิ จั ย ของ สกว. และ/หรื อ วช. เพื่ อทํ า ให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของป ญ หาการวิ จั ย และเห็ น ว า
โครงการวิจัยที่เสนอจะมีความแตกตาง หรือตอยอดงานวิจัยกอนหนานี้อยางไร
นอกจากนี้ ขอใหทํา บรรณานุกรมงานวิ จัย และหนั งสือที่ศึ กษาประเด็ นที่เกี่ยวของกับ โครงการวิ จัยอยา ง
ครบถวนแนบมากับขอเสนอโครงการดวย
แนวทางในการใชประโยชน
1. นําเสนอขอมูลหรือขอเท็จจริงจากงานวิจัยเพื่อแสดงความกาวหนาทางความรูตอสาธารณะในการประชุมทาง
วิชาการ
2. นําเสนอขอสรุปของงานวิจยั ในรูปบทความวิชาการ
3. จัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

ปดรับขอเสนอโครงการ ภายในวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2562
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