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    นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป�ตตานี
บูรณาการศาสตร์นําความรู้สร้างเศรษฐกิจชุมชนเพิ�มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง กลุ่มประมงพื�นบ้านปะนาเระ
จังหวัดป�ตตานี สร้างแบรนด์ PLA NARE นําร่องขยาย
ตลาดออนไลน์เพื�อส่งออกประเทศจีน 

           การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื�นที� เป�นเป�าหมายที�วา่ด้วย
การลดความยากจนทั�งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื�น ๆ ซึ�งเป�น
เป�าหมายลําดับที� 1 ของการพัฒนาที�ยั�งยืน (SDG1)  จากรายงานของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พบวา่ป� 2563
คนจนในประเทศไทยเพิ�มขึ�น 5 แสนคน เส้นความยากจนขยับลงมาอยู่ที�
2,762 บาทต่อคนต่อเดือน   โดยป�ญหาความยากจนในภาคใต้ พบวา่มี
ป�ญหารุนแรงขึ�นจากพื�นที� 3 จังหวดัชายแดน โดยป� 2563 คนจนใน 3
จังหวดัมีสัดส่วนประมาณ 48.8%   ของคนยากจนในภาคใต้ และเพิ�มขึ�น
ถึง 23.5% ขณะที�จังหวดัที�เหลือในภาคใต้มีจํานวนคนจนลดลง 10.12% 
 โดยเฉพาะจังหวดัป�ตตานี มีสัดส่วนคนจนติดอันดับสูงสุด 10 อันดับแรก
มาตั�งแต่ป� 2547 ต่อเนื�องถึงป� 2563 หรือตลอดเวลา 17 ป�  นอกจากนี�
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนเพิ�มขึ�นอีก โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

"PLA NARE"
ผลิตภัณฑ์นํ�าพริก

ปลากระตัก
นําร่อง เพื�อส่ง

ออกผลพวงจาก
การรวมศาสตร์
ของนักศึกษา

ม.อ.ป�ตตานี เพื�อ
สร้างเศรษฐกิจ

ชุมชน

 ภาพ ;  การลงพื�นที�ในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งร่วมกับ
กลุ่มแม่บ้านชุมชนประมงตําบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ จังหวัดป�ตตานี
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 ภาพ ; การอบรมเทคนิค LEAN CANVAS ซึ�งเป�นการทํางานร่วมกันของ
นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทย

      ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ อาจารย์คณะ
วิทยาการอิสลาม มหาวทิยาลัยสงขลา
นครนิทร ์ วทิยาเขตป�ตตานี ที�ปรกึษา
โครงการ Fish Win : การพัฒนาเพิ�ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง
เพื�อส่งออกประเทศจีน  กล่าวว่า จาก
ป�ญหาดังกล่าวทําให้จัดตั�งกลุ่มเพื�อจัด
ทําโครงการเรียนรู้เพื�อแก้ป�ญหาความ
ยากจนดังกล่าวโดยใช้ทรัพยากรที�มีอยู่
ในท้องถิ�นและเป�นต้นทุนทางเศรษฐกิจ
และสังคม ภายใต้โครงการ Fish Win :
การพัฒนาเพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลา
กะตักตากแห้งเพื�อส่งออกประเทศจีน  
 เป�นหนึ�งใน 2 ของโครงการ
Reinventing University วทิยาเขต
ป�ตตานี  โดยมีกลุ่มนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตป�ตตานี ในหลากหลายสาขา
วิชา อาทิ  นางสาวมาณาล บาสอสิดิก
คณะศึกษาศาสตร์  นางสาวทรายนับ
มาหิเละ นายอามีรุณ ขาเดร์ รัฐศาสตร์   
นางสาวนูรุลมุมีนะห์ มะแซ  

นายมูฮัมหมัดอิรฟ�น บินเจ๊ะมะ  
นางสาวซูฮัยร์ลา มะเซ็ง Mr.Ma
Sitong Mr.Wu Lei คณะวทิยาการ
อิสลาม  นายซอฟรอน เกงเลอมะ
นายซอฟรอน แวดาโอะ นางสาวฟาตี
ฮะห์ ดือราแม  นางสาวซัลวา ดอเล๊าะ 
นางสาวนูซีลา ติยี   คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  เป�นต้นโดยมี
ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ คณะวทิยาการ
อิสลาม และ ดร.รุสลี นุห์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ�ายยุทธศาสตร์ คณะ
วทิยาการอิสลาม เป�นที�ปรึกษา
โครงการ  โดยมีการเลือกชุมชน
ประมง ตําบลปะนะเระ อําเภอปะนะ
เระ จังหวดัป�ตตานี เป�นพื�นที�นําร่อง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ�นคือ
ปลากะตักตากแห้ง เพื�อการส่งออกไป
ยังประเทศจีน  ได้ร่วมออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดกา
รบูรณาการศาสตร์ การบูรณาการกับ
สาขาวชิาเพื�อการทํางาน และการ
      

 ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ อาจารย์
คณะวิทยาการอิสลาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตป�ตตานี  ที�ปรึกษา

โครงการ Fish Win : การพัฒนา
เพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากะตัก

ตากแห้งเพื�อส่งออกประเทศจีน 

ข่าววิทยาเขตป�ตตานี



 ภาพ ;การทดลองและพัฒนาสูตรนําพริกปลากะตักเพื�อส่งออกประเทศจีน

สร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ เพื�อ
พัฒนาภาษาและการรอบรู้การเป�น
พลเมืองโลก 
       และจัดตั�งกลุ่มลงพื�นที�สํารวจ
ข้อมูลจากกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ปลา
กะตักตากแห้ง พบว่าทางกลุ่มมีความ
ต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพี�อเพิ�ม
มูลค่า และขยายตลาดการส่งออก
เนื�องจากตลาดป�จจุบันมีข้อจํากัดเรื�อง
การส่งออก และป�ญหาเรื�องของราคา
อีกครั�งในช่วงวิกฤติจากการแพร่
ระบาดของเชื�อไวรัสโควดิ 19 ทําให้มี
การเลิกจ้างแรงงาน ทําให้แรงงานจาก
หมู่บ้านประสบป�ญหาการวา่งงาน ไม่มี
การงานทํา ส่งผลต่อรายได้ที�ลดลงและ
ค่าใช้ในครอบครัวที�เพิ�มขึ�น  จึงได้
ออกแบบกิจกรรมที�เน้นทักษะการสร้าง
ผู้ประกอบการตั�งแต่ต้นนํ�า  กลางนํ�า
และปลายนํ�า โดยใช้ทักษะการเป�น
ผู้ประกอบการเป�นทักษะที�สําคัญและ
เป�นอัตลักษณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาทิ
ศึกษาป�ญหาและความต้องการในการ
เพิ�มมูลค่าของปลากะตักตากแห้ง 
 

วเิคราะห์ป�ญหา  และนําเสนอแนวทาง
การผลิตและบรรจุภัณฑ์ปลากะตัก
ตากแห้งด้วยกระบวนการ Lean
Canvas นําเสนอแนวทางการผลิต
และบรรจุภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลากะตัก
ตากแห้งและสร้างบรรจุภัณฑ์  อบรม
การตลาดออนไลน์ การทดลองการ
ขายออนไลน์ 
      MR.Ma Sitong นักศึกษาสาขา
วชิาอิสลามศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ คณะวทิยาการอิสลาม
กล่าววา่  ตนได้นําเสนอแนวคิดการ
ส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน ซึ�งมี
ประชากรมุสลิมอยู่จํานวนมาก โดยได้
จัดแนะนําความรู้เกี�ยวกับวฒันธรรม
ของชาวจีนแผ่นดินใหญ่  การพัฒนา
สูตรอาหารที�สอดคล้องกับรสนิยม
ของชาวจีน รวมทั�งการใช้ภาษาจีนใน
การสื�อสารและประชาสัมพันธ์สินค้า
สินค้าฮาลาลจากปะนาเระสามารถส่ง
ออกไปยังตลาดมุสลิมจีนได้ โดย
ประเทศจีนมีความต้องการผลิตภัณฑ์
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ปลากะตัก แต่ต้องปรับปรุงส่วน
ผสมและรสชาติให้เข้ากับ
รสนิยมของคนจีนได้
    นางสาวทรายนับ มาหิเละ  
 คณะรฐัศาสตร ์  ได้สะท้อนการ
เรยีนรูจ้ากโครงการ วา่ ได้ลง
ชุมชนจริง ได้พูดคุยกับกลุ่ม
แม่บ้าน ทําให้ได้เรียนรู้ป�ญหา
ของชุมชน  และแนวทางแก้
ป�ญหาแบบมีส่วนร่วม ซึ�งเป�น
สายงานในสาขาวชิาที�เรียนอยู่
แล้ว นอกจากนี�ทางโครงการได้
เชิญวทิยากรที�ทําเกี�ยวกับการ
ขายของออนไลน์ซึ�งได้ทําอยู่
แล้ว ทําให้ได้รู้กระบวนการและ
เทคนิคของผู้ประกอบการ
ออนไลน์ได้มากขึ�น โดยเฉพาะ
ตลาดฮาลาลและตลาดในต่าง
ประเทศ  
     นายซอฟรอน เกงเลอมะ
คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ได้กล่าวถึงการเรยีน
รูที้�ได้จากโครงการวา่ ภูมิใจ
มากที�ได้เอาความรู้จากที�ได้
เรียนมาแลกเปลี�ยนกับกลุ่มแม่
บ้าน และได้ช่วยคิดค้นสูตร
นํ�าพริกปลากะตักร่วมกับ
วทิยากร อีกทั�งโครงการได้
ทําการอบรมเรื�องมาตรฐาน
ฮาลาล อย. และ GMP เพื�อการ
ส่งออก ซึ�งเป�นความรู้เพิ�มเติม
ที�สามารถใช้ในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้

      



       นางสาวมาณาล บาสอสิดิก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จากคณะศึกษาศาสตร์ ได้เล่าถึงประสบการณ์การพัฒนา
ทักษะด้านภาษาของตนเองว่า  ได้เข้าร่วมอบรมกับ
วิทยากรต่างประเทศ ซึ�งทําให้เห็นถึงมุมมองใหม่ ๆ  และ
ตัวอย่างของการทํานวัตกรรมในยุตดิจิทัล นอกจากจะเป�ด
โลกทัศน์แล้ว ยังได้ฝ�กการใช้ภาษาอังกฤษในการสื�อสารกับ
ทั�งวิทยากรและเพื�อนนักศึกษาต่างชาติ ซึ�งช่วยพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษซึ�งเป�นสาขาวิชาที�เรียนอยู่ด้วย 
        

ซึ�ง ผศ.ดร.ซัมซูสาอุ อาจารย์คณะวทิยาการอิสลาม มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์ที�ปรกึษาโครงการ

FISH WIN : การพัฒนาเพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้งเพื�อส่งออกประเทศจีน ได้กล่าวเพิ�ม

เติมวา่ โครงการดังกล่าวนอกจะช่วยสรา้งรายได้ให้กับกลุ่มชาวประมงแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะของ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงให้เรยีนรูแ้ละใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ�งสามารถเพิ�มผลผลิต สรา้งคุณค่าและขยาย

การเข้าถึงทางการตลาดของเกษตรกรได้ ซึ�งจะเป�นการสรา้งอาชีพที�ยั�งยืนต่อไปซึ�งเป�นผลกระทบ

(IMPACT) ที�เกิดขึ�นโดยตรงกับชุมชน การเรยีนรูข้องนักศึกษาเองก็สะท้อนถึงจุดเปลี�ยนของการ

จัดการเรยีนรูใ้นระดับอุดมศึกษาที�ใช้ประเด็นป�ญหาจรงิในท้องถิ�นเพื�อเป�นจุดเริ�มต้นของการเรยีนรู้

ใช้การแก้ป�ญหาจากความชํานาญในสาขาวชิาของตนเองรว่มกันทํางานเป�นทีม และสรา้งเครอืข่าย

ทั�งในประเทศและต่างประเทศ เพื�อสรา้งการเรยีนรูที้�เชื�อมโยงป�ญหาในท้องถิ�น ผู้คนที�หลากหลาย ใช้

สหวทิยาการต่าง ๆเพื�อนําทฤษฎีในห้องเรยีนไปปรบัใช้และพัฒนาชุมชนต่อไป 
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 ภาพ ;การฝ�กการใช้ CANVA เพื�อออกแบบบรรจุภัณฑ์          ความพยายามที�จะพัฒนาโครงการเพื�อ
แก้ป�ญหาความยากจน โดยการทําโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลากะตักตากแห้ง เพี�อการ
ส่งออกประเทศจีนของนักศึกษาในโครงการ
Fish Win เป�นโครงการทางเลือกหนึ�งที�จะ
พัฒนาเกษตรกรกลุ่มปลากะตักตากแห้งใน
จังหวัดป�ตตานี  ให้อยู่รอดได้ในระยะสั�น และลด
ผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาวและการ
เป�ดตลาดออนไลน์เพื�อการส่งออกไปยัง ตลาด
ต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนซึ�งมีกําลังซื�อมาก  

ข่าววิทยาเขตป�ตตานี



 นอกจากนี�ยังมีการสรา้งเครอืข่ายกับต่างประเทศ สรา้งความรว่มมือกับ FACULTY OF

BUSINESS AND MANAGEMENT จาก UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM) ประเทศ

มาเลเซีย โดยมี ASSOC.PROF.DR JATI KASUMA ALI ผู้เชี�ยวชาญด้านผู้ประกอบการ และ

ผู้ทรงคุณวฒิุในการแข่งขันการประกวดนวตักรรมนานาชาติได้มาเป�นพี�เลี�ยงให้กับนักศึกษาในการ

ทําคลิปเพื�อส่งเข้าประกวดการแข่งขัน EDUCATIONAL DESIGN, GAMES, INVENTION &

INNOVATION COMPETITION  2022  ซึ�งเป�นการยกระดับศักยภาพของนักศึกษาในการเข้า

รว่มกิจกรรมในระดับนานาชาติ   

ฉ บั บ วั น ที�  1 1  ม ก ร า ค ม  2 5 6 5

ข่าววิทยาเขตป�ตตานี

ตัวอย่างการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ “Planare’”
ของนักศึกษา 


