
 
ประจ ำวันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2565 

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนให้มหำวิทยำลัยและ
สถำบันกำรศึกษำในสังกัด อว. ได้ใช้องค์ควำมรู้ งำนวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย
ในกำรพัฒนำพ้ืนที่และพัฒนำประเทศ โดยน ำโจทย์หรือปัญหำของพ้ืนที่มำสู่กำรพัฒนำศักยภำพทั้งทำงด้ำน
ก ำลังคน องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในต ำบลที่รับผิดชอบ 

 รองศำสตรำจำรย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิกำรบดีวิทยำเขตปัตตำนี ในฐำนะหัวหน้ำหน่วย
ปฏิบัติกำร อว. ส่วนหน้ำ จังหวัดปัตตำนี แจ้งว่ำตำมที่กระทรวง อว. ได้ด ำเนินโครงกำร U2T ด้วยเป้ำหมำย
เพ่ือพัฒนำอำชีพให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือช่วยลดปัญหำ 
กำรว่ำงงำน จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีระยะเวลำด ำเนินงำนตั้งแต่วันที่  
1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2564 จังหวัดปัตตำนีมีพ้ืนที่ด ำเนินโครงกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 26 ต ำบล ครอบคลุม
พ้ืนที่ 8 อ ำเภอ ด ำเนินกำรโดย 4 สถำบันกำรศึกษำ ได้แก่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จ ำนวน 17 ต ำบล 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ จ ำนวน 5 ต ำบล วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี จ ำนวน 3 ต ำบล และ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 1 ต ำบล โดยได้ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จด้วยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น 
ประชำชน ผู้น ำชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน เป็นต้น
และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรให้กระทรวง อว. ทรำบ
แล้ว 

 กำรด ำเนินโครงกำร U2T ทั้ง 26 ต ำบล ส่งผลให้มีกำรจ้ำงงำนประชำชนในพ้ืนที่ทั้งสิ้น 520 อัตรำ 
ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ 260 อัตรำ ประชำชนทั่วไป 130 อัตรำ และนักศึกษำ 130 อัตรำ มีกำรจัดกิจกรรม 
กำรพัฒนำต ำบลกว่ำ 200 กิจกรรม โดยมุ่งเน้นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี องค์ควำมรู้
ทำงสังคมศำสตร์ และองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมด้ำนกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้และ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เช่น กำรยกระดับกำรแปรรูปอำหำร กำรเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรน ำวัสดุคงเหลือ
มำสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เป็นต้น และกิจกรรมกำรสร้ำงและพัฒนำกำรยกระดับกำรท่องเที่ยว กำรส่งเสริมด้ำน
สิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยพลังควำมร่วมมือ
จำกหลำยภำคส่วน สำมำรถสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ เกิดผลงำนเชิงประจักษ์ 

 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร U2T ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนีรวม 17 ต ำบล 
ได้แก่ ต.จะบังติกอ ต.บำนำ ต.บำรำโหม ต.ตันหยงลุโละ ต.อำเนำะรู ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตำนี  ต.ทุ่งพลำ  
อ.โคกโพธิ์  ต.ดอนรัก ต.ท่ำก ำช ำ 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 ซึ่งภำยหลังกำรด ำเนินโครงกำร 
มีหลำยต ำบลที่มีบทเรียนจำกกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง น ำมำถ่ำยทอดเป็นเรื่องเล่ำของ
ควำมส ำเร็จ เช่น โครงกำร Sayo Bana Local Organic Incubator ต.บำนำ  อ.เมือง ปัตตำนี   
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ด ำเนินกำรโดย 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 
องค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรเพ่ือช่วยแก้ปัญหำของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ เช่น ระบบกำรให้น้ ำแบบสปริงเกอร์ ส่งเสริมกำรปลูก
ผักแบบ organic นวัตกรรมปุ๋ยหมักชีวภำพที่สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และสร้ำงควำมร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชน
ในพ้ืนที่เพ่ือกำรรับซื้อผลผลิต 

 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้ โหนด นำ ป่ำไผ่ ต.ท่ำข้ำม  
อ.ปะนำเระ ด ำเนินกำรโดยสถำบันวัฒนธรรมศึกษำกัลยำณิวัฒนำ  
ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับอำชีพดั้งเดิมของชุมชน ได้แก่ กำรพัฒนำคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์จำกตำลตโนด กำรต่อยอดข้ำวพันธุ์พ้ืนเมืองในพ้ืนที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ ได้แก่ ซูชิจำกข้ำวพันธุ์พ้ืนเมือง หรือ ขนมจำกแป้งข้ำว
พันธุ์พ้ืนเมือง เชื่อมโยงไปสู่กำรพัฒนำพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ โดยใช้ทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติและทุนทำงวัฒนธรรมที่
สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน 

 โครงกำร U2T ต.เตรำะบอน อ.สำยบุรี ด ำเนินกำรโดย 
ส ำนักวิทยบริกำร เน้นกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีระบบ
สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ที่ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนอย่ำงเป็น
ระบบ และเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรกำรต่อยอดเชิงพ้ืนที่ สนับสนุนให้
ชุมชนท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำน เรียนรู้ เรื่องกำรท ำปุ๋ยหมัก 
ส่งเสริมศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อีกหนึ่งกิจกรรม
เด่น คือ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเรื่องพลังงำน ภำยใต้โครงกำรที่มีชื่อ
ว่ำ คนกินแดดชำยแดนใต้ ที่เน้นกำรน ำพลังงำนแสงจำกดวงอำทิตย์
มำเป็นพลังงำนสะอำด ช่วยลดกำรใช้ ไฟฟ้ำในครัว เรือนและ 
ในกำรเกษตร เป็นต้น 

 จำกกำรศึกษำผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจและสังคม 
(Social Return on Investment) ที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน
โครงกำร U2T ของจังหวัดปัตตำนี พบว่ำ มีค่ำเท่ำกับ 7.07 
สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ กำรลงทุนในกำรด ำเนินโครงกำร U2T 
ของจังหวัดปัตตำนีด้วยเงินลงทุน 1 บำท ก่อให้เกิดผลตอบแทน
ทำงเศรษฐกิจและสังคมจำกกำรลงทุนจ ำนวน 7.07 บำท หรือ 
คิดเป็น 7.07 เท่ำของงบประมำณท่ีได้ลงทุนไป. 
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