ประจำวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2565

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
กระทรวงกำรอุดมศึก ษำ วิทยำศำสตร์ วิจั ยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุ นให้ มหำวิ ทยำลั ยและ
สถำบันกำรศึกษำในสังกัด อว. ได้ใช้องค์ควำมรู้ งำนวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย
ในกำรพัฒนำพื้นที่และพัฒนำประเทศ โดยนำโจทย์หรือปัญหำของพื้นที่มำสู่กำรพัฒนำศักยภำพทั้งทำงด้ำน
กำลังคน องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในตำบลที่รับผิดชอบ
รองศำสตรำจำรย์ อิ่มจิ ต เลิ ศพงษ์ส มบัติ รองอธิกำรบดีวิทยำเขตปัต ตำนี ในฐำนะหั ว หน้ำหน่ว ย
ปฏิบัติกำร อว. ส่วนหน้ำ จังหวัดปัตตำนี แจ้งว่ำตำมที่กระทรวง อว. ได้ดำเนินโครงกำร U2T ด้วยเป้ำหมำย
เพื่อพัฒ นำอำชีพ ให้ ชุ มชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ต ำมปรัช ญำเศรษฐกิจ พอเพี ยง และเพื่อ ช่ว ยลดปัญหำ
กำรว่ำงงำน จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีระยะเวลำดำเนินงำนตั้งแต่วันที่
1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2564 จังหวัดปัตตำนีมีพื้นที่ดำเนินโครงกำรจำนวนทั้งสิ้น 26 ตำบล ครอบคลุม
พื้นที่ 8 อำเภอ ดำเนินกำรโดย 4 สถำบันกำรศึกษำ ได้แก่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จำนวน 17 ตำบล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ จำนวน 5 ตำบล วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี จำนวน 3 ตำบล และ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จำนวน 1 ตำบล โดยได้ดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ ด้วยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น
ประชำชน ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน เป็นต้น
และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ได้รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรให้กระทรวง อว. ทรำบ
แล้ว
กำรดำเนินโครงกำร U2T ทั้ง 26 ตำบล ส่งผลให้มีกำรจ้ำงงำนประชำชนในพื้นที่ทั้งสิ้น 520 อัตรำ
ได้แก่ บั ณฑิตจบใหม่ 260 อัตรำ ประชำชนทั่วไป 130 อัตรำ และนักศึกษำ 130 อัตรำ มีกำรจัดกิจกรรม
กำรพัฒนำตำบลกว่ำ 200 กิจกรรม โดยมุ่งเน้นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี องค์ควำมรู้
ทำงสังคมศำสตร์ และองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ นอกจำกนี้ยังมี กิจกรรมด้ำนกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้และ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เช่น กำรยกระดับกำรแปรรูปอำหำร กำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรนำวัสดุคงเหลือ
มำสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ม เป็ นต้น และกิจ กรรมกำรสร้ำงและพัฒ นำกำรยกระดับกำรท่องเที่ยว กำรส่งเสริมด้ำน
สิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรเฝ้ำระวังและป้องกัน กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยพลังควำมร่วมมือ
จำกหลำยภำคส่วน สำมำรถสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เกิดผลงำนเชิงประจักษ์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ รับผิดชอบดำเนินโครงกำร U2T ในพื้นที่จังหวัดปัตตำนีรวม 17 ตำบล
ได้แก่ ต.จะบังติกอ ต.บำนำ ต.บำรำโหม ต.ตันหยงลุโละ ต.อำเนำะรู ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตำนี ต.ทุ่งพลำ
อ.โคกโพธิ์ ต.ดอนรัก ต.ท่ำกำชำ ต.บำงตำวำ อ.หนองจิก ต.ท่ำข้ำม ต.ปะนำเระ อ.ปะนำเระ ต.ตรัง อ.มำยอ
ต.เตรำะบอน อ.สำยบุรี ต.จะรัง ต.ตะโละกำโปร์ และ ต.บำงปู อ.ยะหริ่ง ซึ่งภำยหลังกำรดำเนินโครงกำร
มี ห ลำยต ำบลที่ มี บ ทเรี ย นจำกกำรด ำเนิ น งำนที่ ส ำมำรถเป็ น แบบอย่ ำ ง น ำมำถ่ ำ ยทอดเป็ น เรื่ อ งเล่ ำ ของ
ควำมสำเร็จ เช่น โครงกำร Sayo Bana Local Organic Incubator ต.บำนำ อ.เมือง ปัตตำนี

2
ดำเนินกำรโดย คณะวิทยำกำรอิสลำม เป็นโครงกำรที่มีควำมโดดเด่น
ด้ ำ น ก ำ ร ย ก ร ะ ดั บ ก ำ ร ป ร ะ ก อ บ อ ำ ชี พ โ ด ย ก ำ ร น ำ
องค์ ค วำมรู้ ด้ ำ นเทคโนโลยี ท ำงกำรเกษตรเพื่ อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หำของ
เกษตรกรในพื้นที่ เช่น ระบบกำรให้น้ำแบบสปริงเกอร์ ส่งเสริมกำรปลูก
ผักแบบ organic นวัตกรรมปุ๋ยหมักชีวภำพที่สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และสร้ำงควำมร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชน
ในพื้นที่เพื่อกำรรับซื้อผลผลิต
โครงกำรพัฒนำหลั กสูตรกำรเรี ยนรู้ โหนด นำ ป่ำไผ่ ต.ท่ำข้ำม
อ.ปะนำเระ ด ำเนิ น กำรโดยสถำบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษำกั ล ยำณิ วั ฒ นำ
ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับอำชีพดั้งเดิมของชุมชน ได้แก่ กำรพัฒนำคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์จำกตำลตโนด กำรต่อยอดข้ำวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้แก่ ซูชิจำกข้ำวพันธุ์พื้นเมือง หรือ ขนมจำกแป้งข้ำว
พันธุ์พื้นเมือง เชื่อมโยงไปสู่กำรพัฒนำพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ โดยใช้ทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติและทุนทำงวัฒนธรรมที่
สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน
โครงกำร U2T ต.เตรำะบอน อ.สำยบุรี ดำเนินกำรโดย
สำนักวิทยบริกำร เน้นกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ที่ช่ว ยเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนอย่ำงเป็น
ระบบ และเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรกำรต่อยอดเชิงพื้นที่ สนับสนุนให้
ชุ ม ชนท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน เรี ย นรู้ เ รื่ อ งกำรท ำปุ๋ ย หมั ก
ส่งเสริมศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อีกหนึ่งกิจกรรม
เด่น คือ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเรื่องพลังงำน ภำยใต้โครงกำรที่มีชื่อ
ว่ำ คนกินแดดชำยแดนใต้ ที่เน้นกำรนำพลังงำนแสงจำกดวงอำทิตย์
มำเป็ น พลั ง งำนสะอำด ช่ ว ยลดกำรใช้ ไ ฟฟ้ ำ ในครั ว เรื อ นและ
ในกำรเกษตร เป็นต้น
จำกกำรศึ ก ษำผลตอบแทนทำงเศรษฐกิ จ และสั ง คม
(Social Return on Investment) ที่เกิดจำกกำรดำเนินงำน
โครงกำร U2T ของจังหวัดปัตตำนี พบว่ำ มีค่ำเท่ำกับ 7.07
สำมำรถอธิบ ำยได้ว่ำ กำรลงทุน ในกำรดำเนิ นโครงกำร U2T
ของจังหวัดปัตตำนีด้วยเงินลงทุน 1 บำท ก่อให้เกิดผลตอบแทน
ทำงเศรษฐกิจและสังคมจำกกำรลงทุนจำนวน 7.07 บำท หรือ
คิดเป็น 7.07 เท่ำของงบประมำณที่ได้ลงทุนไป.
อ่ำนข่ำวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://memorandum.pn.psu.ac.th/index_dis.php

