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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า ตามท่ีงานประชาสัมพันธ์  
ม.อ.ปัตตานี ได้ดำาเนินการจัดทำาโครงการฐาน
ขอ้มลูธนาคารภาพ ดว้ยการจดัเกบ็ภาพถา่ยที่
สำ าคัญ ๆ ที่ เ กี่ ยว เนื่ อ งกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย และนำามาเผยแพร่ในรูปของ 
website โดยได้ดำาเนินการมาต้ังแต่ต้นปี 2553  
บัดนี้ สามารถจัดเก็บและเผยแพร่โดยจัดเป็น
หมวดหมู่ ที่ ส อดคล้ อ ง กั บภ า รกิ จ ขอ ง
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ภารกิจด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม 
การทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม  และจดัเกบ็และ
ให้บริการสืบค้นภาพถ่ายที่สำาคัญ ในหัวข้อ
อืน่ๆ อกี อาท ิสมเดจ็พระบรมราชชนก ผลงาน
เดน่ อาคารสถานที ่บคุคลสำาคญัเยอืน  เปน็ตน้ 
 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
กล่าวต่อไปว่าโครงการธนาคารภาพดังกล่าว 
เป็นโครงการที่มีประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลัย 
และสังคม ทั้งนี้เนื่องจากหากไม่มีการบันทึก
และจัดเก็บภาพถ่ายอย่างเหมาะสมแล้ว 
ภาพถ่ายที่สำาคัญในอดีต นับวันก็จะสูญหาย
และถกูลมืเลอืนไป ดงันัน้หลายองคก์รจงึไดจ้ดั
ให้มีพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโบราณวัตถุ 
หรอืวฒันธรรมประเพณ ีซึง่ภาพถา่ยนัน้จะเปน็
หลักฐานเชิงประจักษ์ ทำาให้เรารับทราบ
เหตกุารณไ์ดช้ดัเจน การทีเ่รารวบรวมภาพถา่ย
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และดำาเนินการต่อเนื่อง
ต่อไปในอนาคตไว้ให้มากที่สุด ทั้งจากหนังสือ 

ม.อ.ปัตตานีสร้างธนาคารภาพให้บริการสืบค้น

ภาพถ่ายสำาคัญบนอินเทอร์เน็ต

จากบุคคล ซ่ึงในระยะยาวจะเป็นประวัติศาสตร์  
ที่สามารถเล่าเรื่องราวความเป็นมาและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย และสังคมได้
อย่างดี
 “วนันีม้หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
มีธนาคารภาพ ต่อไปก็จะขยายงานไปสู่หอ
ประวัติ หรือหอเกียรติภูมิ ดังนั้นจึงมีความ
จำาเป็นต้องดำาเนินโครงการนี้ต่อเนื่องต่อไป 
และคงตอ้งเพิม่คำาบรรยายภาพใหม้ากขึน้ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในเหตุการณ์ และ
ที่มาของภาพ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำาลึกถึง 
บญุคณุของคนเหลา่นัน้ นอกจากนีก้ค็วรจะหา
ภาพจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง มาเพิ่มเติมเพื่อเก็บรวบรวมและให้
บรกิารสบืคน้ตอ่ไป” ผศ.สมปอง  ทองผอ่ง รอง
อธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีกล่าว

 นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร หัวหน้า
โครงการธนาคารภาพ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร ์แจง้วา่ โครงการธนาคารภาพไดเ้ริม่
ดำาเนินการมา 1 ปี ได้จัดเก็บภาพถ่ายใน 
หวัเรือ่งตามภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยัและ 
หัวเรื่องที่เกี่ยวข้องรวม 12 หัวเรื่อง ประมาณ 
70 กิจกรรมหรือ 70 หน้า website รวมภาพ
ที่จัดเก็บแล้วประมาณ 2,500 ภาพ และจะได้ 
จดัเกบ็และใหบ้รกิารสบืคน้ตอ่เนือ่งตอ่ไป ทัง้นี ้ 
ผู้สนใจสามารถเข้าชมและสืบค้นภาพถ่ายที่
สำาคัญของมหาวิทยาลัยได้ท่ีเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แล้วคลิกที่
ธนาคารภาพ หรือเข้าถึงโดยตรงที่ http://
pr.pn.psu.ac.th/picturebank/ และ
สามารถให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมหรือส่งภาพ 
มาจัดเก็บและให้บริการสืบค้นได้ที่ e-mail : 
pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th G

 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สร้าง
ฐานข้อมูลธนาคารภาพ เพื่อจัดเก็บและให้บริการสืบค้นภาพถ่ายสำาคัญของ
มหาวทิยาลยัตัง้แตอ่ดตีถงึปจัจบุนั บนอนิเทอรเ์นต็ โดยจดัเกบ็และใหบ้รกิารสบืคน้
ภาพถ่ายแล้วประมาณ 2,500 ภาพ
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ม.อ.ปัตตานีสร้างธนาคารภาพให้บริการสืบค้น

ภาพถ่ายสำาคัญบนอินเทอร์เน็ต

มุมหนึ่งในเขตรั้วสีบลู

อ่าวปัตตานีข้อเท็จจริงและความท้าทาย

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ฯ

งาน ม.อ. วิชาการ เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2554

วิทยาลัยอิสลามศึกษามอบรางวัลนวัตกรรมด้านการสอนอิสลามศึกษา

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดพบปะมุสลิมะห์ชายแดนใต้

เลขาธิการอาเซียน มั่นใจประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลาง

วิทยาศาสตร์ฮาลาลโลกได้

เปิดเวทียุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฯ

วิทยาเขตปัตตานี สร้างความเชื่อมั่น

เดินสายให้ข้อมูลการศึกษาครบวงจรใน 5 จังหวัดภาคใต้

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี
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พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖
---------------------

การปดิทองหลงัพระนัน้ เมือ่ถงึคราวจำาเปน็กต็อ้งปดิ วา่ทีจ่รงิแลว้
คนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปดิทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใคร
เหน็ แตถ่า้ทกุคนพากนัปดิทองแตข่า้งหนา้ ไมม่ใีครปดิทองหลงัพระเลย  
พระจะเป็นพระที่งามบริบรูณ์ไม่ได้

(ที่มา http://www.ch7.com/news/news_speech.aspx)

 มุมหนึ่ง...

ในเขตรั้วสีบลู
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อ่าวปัตตานี คือที่พึ่งสำาคัญของชุมชนชายฝั่ง 

 อ่าวปัตตานี (Pattani Bay) เป็นลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด  
(semi-enclosed) มจีะงอยปากอา่วทีเ่รยีกวา่แหลมตาชหีรอืแหลมโพธิ ์
ยื่นออกไปในแนวตะวันตก-ตะวันออก ก่อตัวเป็นแนวสันทรายยื่นออก
ไปในทะเลในแนวทีเ่กอืบขนานกบัพืน้แผน่ดนิ โอบลอ้มพืน้ทีต่อนในของ
อ่าวในลักษณะสันดอนจงอยทราย ส่วนปลายของแหลมโพธิ์โค้งงอ
เขา้หาฝัง่คลา้ยตะขอ มคีวามยาวประมาณ 18.5 กโิลเมตร ทำาใหภ้ายใน
อ่าวได้รับการป้องกันจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนกว้างสุด
ของแหลมอยู่ที่บ้านบูดี กว้าง 1.6 กิโลเมตร และส่วนที่แคบที่สุดอยู่ที่
บ้านตะโล๊ะสะมิแล กว้าง 70 เมตร อ่าวปัตตานีเป็นอ่าวน้ำาตื้น มีความ
ลึกเฉลี่ย 1.2 เมตร อ่าวปัตตานีมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 74 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ภายในอ่าว 54 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ปาก
อา่ว 20 ตารางกโิลเมตร นอกจากนัน้ยงัมพีืน้ทีน่อกอา่วซึง่มคีวามสำาคญั
มากเช่นกัน ที่ได้รับอิทธิพลจากอ่าวปัตตานีโดยตรงอีกเป็นพื้นที่กว้าง
จนถงึเขตตดิตอ่ในจงัหวดัสงขลา อา่วปตัตานมีลีกัษณะเปน็อา่วทีม่อีตัรา
การตกตะกอนสูง โดยได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำาสำาคัญ 2 สายคือ แม่น้ำา
ยะหริ่ง และแม่น้ำาปัตตานี แม่น้ำาทั้งสองสายมีน้ำาจืดไหลลงสู่ทะเล
ประมาณวันละ 3.7 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้นยังได้รับน้ำาจืดจาก
คลองเล็ก ๆ  อีกหลายสาย ได้แก่ คลองบ้านดี คลองโต๊ะโสม ครองสุไหง
ปาแน คลองปาปิรี ฯลฯ จึงเกิดดินดอนที่มีลักษณะเป็นหาดโคลนกว้าง
ใหญ่ พัฒนาการมาเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ความเค็มของน้ำาในอ่าว
ปัตตานีผันแปรตามฤดูกาลและสถานที่ โดยมีความเค็มเฉลี่ย 17-32   
ppt ยกเว้นในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม บริเวณปากแม่น้ำายะหริ่ง
และปากแม่น้ำาปัตตานีมีความเค็ม 0 ppt คือเป็นน้ำาจืดสนิท ในช่วงน้ำา
เกิด (spring tide) มีระดับน้ำาขึ้นน้ำาลงในแต่ละวันต่างกัน 50-80 
เซนติเมตร ความเร็วของกระแสน้ำาบริเวณปากอ่าวเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
0.20-0.29 เมตรต่อวินาที บริเวณในอ่าวความเร็วของกระแสน้ำาเฉลี่ย 
0.04-0.08 เมตรต่อวินาที ภายในอ่าวมีกระแสน้ำาหมุนเวียนน้อย 
เนือ่งจากมสีนัทรายของแหลมโพธิข์วางกัน้กระแสน้ำาจากภายนอกอา่ว 
การหมุนเวียนของน้ำาจึงมีเฉพาะภายในอ่าว นอกจากนั้น น้ำาจืดที่ไหล
จากแม่น้ำาปัตตานี ประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนใหญ่ลง
ปากอ่าวออกสู่ทะเลนอก โดยมีเพียงส่วนน้อยที่ไหลเวียนเข้าไปในอ่าว 
ขณะที่แม่น้ำายะหริ่งมีปริมาณน้ำาจืดลงสู่อ่าวน้อย (ประมาณ 0.7 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ทำาให้สภาพภายในอ่าวมีลักษณะเป็นกับดัก
ตะกอนและธาตุอาหารต่างๆ  (nutrient trap)  อ่าวจึงมีความสมบูรณ์
ทางชีวภาพสูง ทำาให้เป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธ์สัตว์น้ำาที่สำาคัญ

อ่าวปัตตานี
ข้อเท็จจริงและความท้าทาย

ผศ.ดร. ซุกรี หะยีสาแม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นานาชนิด และมีทรัพยากรอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศ
ชายฝั่ง เช่น หญ้าทะเล สาหร่ายทะเล นกน้ำา หาดโคลน หาดทราย 
ป่าชายหาด ป่าสันทราย เป็นต้น (ครองชัย 2546)
 อ่าวปัตตานีมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพสูงมาก โดย
พบว่ามีสัตว์หน้าดินไม่ต่ำากว่า 159 ชนิด สาหร่ายทะเลจำานวน 8 ชนิด 
และหญ้าทะเลจำานวน 4 ชนิด กระจายภายในอ่าว ในปี 2539 ศูนย์
พฒันาประมงทะเลอา่วไทยตอนลา่ง กรมประมง รายงานผลการสำารวจ
แหลง่หญา้ทะเลในอา่วไทยตอนลา่งพบวา่ อา่วปตัตานมีพีืน้ทีแ่หลง่หญา้
ทะเลและความหนาแนน่ของหญา้ทะเลมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศ 
(นพรตัน ์และคณะ 2539) บรเิวณพืน้ทีช่ายฝัง่มพีรรณไมช้ายเลนจำานวน
ทั้งสิ้น 36 ชนิด กระจายอยู่ตั้งแต่แนวน้ำาลงต่ำาสุดถึงน้ำาขึ้นสูงสุด รวม
ถึงบางบริเวณที่น้ำาทะเลเคยขึ้นถึงในอดีต มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 23,963 ไร่ 
จึงมีสภาพที่เหมาะสมในการเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำาวัยอ่อน ซึ่ง
สตัวน์้ำาเหลา่นีเ้มือ่เจรญิเตบิโตขึน้ บางสว่นจะอพยพออกสูท่ะเลลกึ บาง
สว่นจะอาศยัอยูใ่นบรเิวณอา่ว ทำาใหส้ง่ผลกระทบทางเศรษฐกจิทีส่ำาคญั
ทั้งต่อชุมชนรอบอ่าว และต่ออุตสาหกรรมการประมงของจังหวัด
ปัตตานีต่อไป
 ในระดับนานาชาติ เนื่องจากการมีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติที่สูงมากดังกล่าว สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for the 
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Conservation of Nature and Natural Resources : IUCN) ได้
ประกาศให้อ่าวปัตตานีเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำาขังชายฝั่งทะเล (Coastal 
Wetlands) แห่งหนึ่งของเอเชียที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ในทาง
ประวัติศาสตร์ อ่าวปัตตานีมีความสำาคัญมานับเป็นพันปี โดยมีปรากฏ
การกลา่วถงึในเอกสารตา่งประเทศในฐานะทีเ่ปน็ทา่เรอืทีส่ำาคญัในแถบ
ถิ่นเอเชียอาคเนย์ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกลุ่มประเทศ
ตะวันออกและตะวันตก (ครองชัย 2546)
 จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ที่ลดลงของอ่าว และความ
ต้องการที่จะแสวงหารายได้ในการดำาเนินชีวิตอยู่ ทำาให้ชุมชนรอบอ่าว
ปตัตานตีอ้งมกีารปรบัตวัแสวงหาทางเลอืก ซึง่พบวา่ชมุชนใชท้างเลอืก
ในการแกไ้ขปญัหาดงักลา่วสามทางเลอืกหลกั ๆ  ดว้ยกนั นัน่คอื ประการ
ที่หนึ่ง การอพยพไปทำางานยังประเทศเพื่อนบ้าน การเลือกวิธีการนี้แม้
อาจจะเปน็ทางเลอืกทีใ่ชม้ากทีส่ดุทางหนึง่ แตอ่ยา่งไรกต็ามปจัจยัตา่งๆ
อาจทำาให้ทางเลือกดังกล่าวนี้มีปัญหาในที่สุด เช่น นโยบายทางด้าน
แรงงานต่างด้าวของประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาสังคม และปัญหาทาง
ด้านความมั่นคงของชาติ ประการที่สอง การคงอยู่ในชุมชนแต่เลือกที่
จะประกอบอาชีพอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการทำาประมง ซึ่งทางเลือกนี้
จะเห็นได้ว่ามีไม่มากนัก เนื่องจากความไม่ชำานาญของชุมชนในการ
ประกอบอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากการประมง และจำานวนอาชีพอื่นๆ
ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ และประการที่สาม การเลือกที่จะคงอาชีพความ
เป็นชาวประมงอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิม โดยที่กลุ่มชุมชนที่เลือกวิธีการนี้
จะเกิดพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากร จึงก่อให้เกิดการร่วมมือกันในการดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ทำาให้ชุมชนบริเวณรอบ
อ่าวปัตตานีมีพัฒนาการในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาอ่าวปัตตานีที่มี
ความเขม้แขง็สงูมาก กลุม่อนรุกัษอ์า่วปตัตาน ีและสมาพนัธช์าวประมง
พื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ที่ได้มีการดำาเนินการมาเป็นระยะเวลานับสิบปี 
ล้วนแล้วแต่มีบทบาทอย่างเด่นชัดในการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อทำา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ง มาโดยตลอด ความสำานึกของชุมชนหลายชุมชน 
ทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีความชัดเจนพอสมควร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และองค์กร
เอกชน หลาย ๆ  สว่นไดท้ำากจิกรรมรว่มกบัชมุชนบรเิวณรอบอา่วปตัตาน ี
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา 
โดยการเริ่มต้นจากชาวตำาบลแหลมโพธิ์ ได้จัดกิจกรรม อนุรักษ์ 
หญ้าทะเลและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำาขึ้นบริเวณแหลมตาชี พร้อมทั้งมีการ
เรียกร้องให้กำาหนดมาตรการท่ีเด็ดขาดกับเรืออวนลาก อวนรุน ท่ีรุกล้ำา
เข้ามาในเขต 3000 เมตร และเสนอแนะให้มีการกำาหนดมาตรการกับ
โรงงานอตุสาหกรรมและนากุง้ทีป่ลอ่ยน้ำาเสยีลงสูอ่า่ว แตป่ญัหามไิดร้บั
การแก้ไขมากนัก
 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์อ่าวปัตตานี
อย่างไร้ทิศทางและเป็นระบบ อันได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย
เรื้อรังมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งที่เป็นปัญหาที่เกิดจากการดำาเนิน
นโยบายอย่างไม่มีแบบแผนของภาครัฐ และปัญหาของภาคเอกชน 
ความเสื่อมโทรมของอ่าวปัตตานี ทรัพยากรต่างๆ ภายในอ่าว ความ 

ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งปัญหา 
สิ่งแวดล้อมมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากแหล่งต่าง ๆ ปัญหาการแก้ไขปัญหา
ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง เป็นต้น  
ล้วนแล้วแต่ทำาให้อ่าวปัตตานีอยู่ในสภาพวิกฤติที่ต้องการการจัดการ
อย่างถูกทิศทางโดยเร่งด่วน

สภาพปัญหาและความท้าทาย
 ปญัหาทรพัยากรสตัวน์้ำา ชมุชนรอบอา่วปตัตานมีปีระชากร
ทั้งสิ้นประมาณ 50,000 คน อาศัยอยู่ใน 30 หมู่บ้านรอบอ่าว ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำาการประมง มีเรือประมงขนาดเล็กที่ใช้พื้นที่อ่าว
ปตัตานโีดยตรงในการทำาประมงประมาณ 3,000 ลำา ซึง่นบัวา่เปน็พืน้ที่
ที่มีการประมงต่อหน่วยพื้นที่ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ใช้
เครือ่งมอืประมงตัง้แตช่นดิเกา่แก ่เชน่ ฉมวก ไปจนถงึเครือ่งมอืประเภท
ทำาลายล้างสูง เช่น อวนลากคานถ่าง อวนรุน เป็นต้น สภาวะความ
เสือ่มโทรมทีเ่กดิขึน้ในอา่วปตัตาน ีไดแ้สดงอยา่งชดัเจนจากการทีม่กีาร
อพยพออกของประชากรในชุมชน เพื่อไปประกอบอาชีพยังพื้นที่อื่น 
โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำานวนมาก การบอกเล่าของชาว
ประมงที่อาศัยอยู่ในชุมชน ล้วนแล้วแต่แสดงถึงการลดลงอย่างเห็นได้
ชัดของทรัพยากรสัตว์น้ำาในอ่าว อย่างไรก็ตามข้อมูลทางวิชาการและ
สถิติต่าง ๆ แม้แต่ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรสัตว์น้ำาโดย
เฉพาะทีม่คีวามสำาคญัทางเศรษฐกจิมนีอ้ยมาก จนไมส่ามารถใชใ้นการ
อา้งองิได ้การมอียูข่องเครือ่งมอืประมงประเภทประจำาทีท่ีผ่ดิกฎหมาย 
เช่น โพงพาง เป็นต้น ดังนั้นการดำาเนินมาตรการต่าง ๆ สำาหรับการ
ประมงในอา่วปตัตาน ีโดยเพิม่บทบาทของชมุชนใหม้สีว่นในการจดัการ
มากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่จักต้องบูรณาการต่อไป
 ปญัหาทรพัยากรพชืน้ำา อา่วปตัตาน ีนบัวา่เปน็พืน้ทีท่ีส่ำาคญั
ที่สุดในการเป็นผู้ผลิตสาหร่ายทะเล โดยเฉพาะสาหร่ายผมนาง   
(Gracilaria spp.) คณุภาพด ีเพือ่การแปรรปู นอกจากนัน้แหลง่สาหรา่ย
ทะเล ยังเป็นที่อนุบาลวางไข่ที่สำาคัญของสัตว์น้ำาชนิดต่าง ๆ อีกด้วย 
อยา่งไรกต็าม ในปจัจบุนัเปน็ทีป่ระจกัษอ์ยา่งเดน่ชดัวา่สาหรา่ยทะเลที่
เคยมอียูอ่ยา่งมากมายในอา่วปตัตาน ีไดล้ดลงอยา่งรนุแรง อยา่งไรกต็าม
ไมเ่คยปรากฏมกีารศกึษาวจิยัและกำาหนดมาตรการและแนวทางในการ
ที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูสาหร่ายทะเลเหล่านี้อย่างเด่นชัด นอกจาก
สาหร่ายทะเลแล้ว หญ้าทะเลชนิดต่าง ๆ ในอ่าวปัตตานี อยู่ในสภาวะ
ที่วิกฤติเช่นเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่แหล่งหญ้าทะเลอ่าวปัตตานี เป็นหนึ่งใน
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แหลง่หญา้ทะเลทีส่ำาคญัของประเทศ การกำาหนดมาตรการการบรหิาร
จัดการหญ้าทะเลที่ชัดเจน โดยการใช้ชุมชนมีส่วนร่วมจึงนับว่าเป็นสิ่ง
สำาคัญอย่างยิ่ง
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน  อ่าวปัตตานี
กำาลังได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากการใช้ประโยชน์ทางด้าน 
ตา่ง ๆ  อยา่งกวา้งขวางโดยพรอ้มเพรยีงกนั เชน่ การเปน็ทีต่ัง้ของโรงงาน
อุตสาหกรรมจำานวนมาก การทำาลายระบบนิเวศชายฝั่งเพื่อการพัฒนา
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา การจัดสร้างสาธารณูปโภคสำาหรับรองรับ
อุตสาหกรรมการประมงขนาดใหญ่ การเกิดขึ้นของท่าเทียบเรือ การ
ละเมิดใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย การอยู่อาศัยของชุมชนรอบ
อ่าวอย่างหนาแน่น และประการสำาคัญที่สุด การได้รับความเอาใจใส่
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อยมาก เป็นต้น ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้แสดง
ให้เห็นถึง ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำา ป่าชายเลน สาหร่ายทะเล 
หญา้ทะเล นกน้ำา สตัวน้์ำา ระบบนเิวศอืน่ ๆ  คอื ปรากฏการณท์ีส่ามารถ
พบเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ชัด นอกจากนี้ยังมีการพบโลหะ
หนัก เช่น ตะกั่ว สังกะสี ในสัตว์หน้าดิน และในอ่าวบางบริเวณ ใน
ปริมาณที่น่าเป็นห่วง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคม อาชีพ และ
วฒันธรรมชมุชนรอบอา่วปตัตาน ีลว้นแลว้แตเ่ปน็สิง่ทีค่วรจะไดร้บัการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด
 ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจของชุมชนเมือง และ
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณอ่าวปัตตาน ี นับตั้งแต่
อดีตเป็นต้นมา การให้ความรู้และสร้างจิตสำานึกทางด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่ง จะมุ่งเน้นไปที่ชุมชนประมงริมชายฝั่งเป็นหลัก ทั้ง ๆ
ทีก่ลุม่ชมุชนทีก่อ่ใหเ้กดิปญัหาแกท่รพัยากรอา่วปตัตานทีีแ่ทจ้รงินัน้ คอื 
ชุมชนเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 
ดังน้ันการปรับทิศทางการให้ความรู้และสร้างจิตสำานึกของชุมชนดังกล่าว 
จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้วการปรับทิศทางโดยการใช้
องค์กรท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์กรทางศาสนา เช่น โรงเรียนสอนศาสนา
ประจำาหมูบ่า้น วดัและมสัยดิ มามบีทบาทในการทำาหนา้ทีด่งักลา่วมาก
ขึน้ นอกเหนอืจากโรงเรยีนตา่ง ๆ  ทีเ่ปน็ของรฐั จงึนา่จะเปน็อกีแนวทาง
หนึ่งที่จะสร้างความสำาเร็จในการจัดการอ่าวปัตตานีแบบบูรณาการ   
          ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดย
เฉพาะความขดัแยง้ในระหวา่งผูใ้ชเ้ครือ่งมอืทำาการประมงทีแ่ตกตา่งกนั
ทั้งในระหว่างประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จนทำาให้เกิดมีการ 
เรียกร้องในระดับชาติ และระหว่างกลุ่มชาวประมงขนาดเล็กด้วยกัน 
เชน่ ปญัหาการใชเ้ครือ่งมอืประมงประเภทอวนรนุประกอบเครือ่งยนต์
ทีใ่ชเ้รอืขนาดเลก็ และการใชเ้ครือ่งมอืประมงประเภทอวนลากคานถา่ง 
โดยเฉพาะชาวประมงในบางหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านรูสะมิแล  
บ้านบางปลาหมอ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและชุมชนเองที่จะร่วมมือกันในการดูแล
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้มีใช้ได้อย่างยั่งยืนสืบไป
 ปัญหาการขาดการสนับสนุนที่ต่อเนื่อง และจริงจังจาก
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงตอ่การดำาเนนิการดา้นการมสีว่นรว่ม 
ในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน ภายหลงัจากทีม่กีาร
ประกาศกฎกระทรวง เรื่องห้ามมีการใช้อวนรุนประกอบเครื่องยนต์ใน
เขตจังหวัดปัตตานี พร้อมมีแผนที่แนบท้ายประกอบ ลงวันที่ 16 

กรกฎาคม 2546 ประกอบกบัการทีส่มาพนัธช์าวประมงพืน้บา้นจงัหวดั
ปตัตานไีดร้บัเรอืตรวจการจากมลูนธิเิกษตรยัง่ยนื เพือ่ทำาหนา้ทีช่ว่ยลาด
ตระเวน ตรวจสอบการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ปรากฏว่าได้รับความ
สำาเร็จในระดับสูง ชุมชนประมงต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวที่จะร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม ปัญหาและความท้าทายที่จะ
เกิดขึ้นในการใช้เรือตรวจการในอนาคต คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ 
ชุมชนเองไม่มีกำาลังความสามารถที่จะรับผิดชอบด้วยตัวเอง และ 
ปัญหาทางด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการ
ร่วมตรวจการณ์
 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินนโยบายการพัฒนาอย่าง
ไม่มีทิศทางและไม่สอดคล้องกับวิถีท้องถิ่น  การดำาเนินนโยบายใช้
ประโยชน์อ่าวปัตตานีอย่างไม่มีทิศทาง ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ
มากมายทีส่ง่ผลกระทบทัง้โดยทางตรงและทางออ้มใหแ้กช่มุชน ดงัเชน่ 
(1) การประกาศเขตสมัปทานเลีย้งหอยแครงในอา่วปตัตาน ีในเขตตำาบล
ตันหยงลูโล๊ะ ใน ปี พ.ศ. 2537 ได้ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องของชุมชน
ขึ้น โดยการนำาเสนอประเด็นที่เป็นผลกระทบจากการเลี้ยงหอยแครง
ดังกล่าวด้านต่าง ๆ  (2) ปี พ.ศ. 2540 จังหวัดปัตตานีได้มีโครงการที่จะ
พัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และขุดลอกร่องน้ำาบริเวณปากร่องน้ำา
อ่าวปัตตานี พร้อมทั้งปิดปากอ่าวประมาณ 1 ใน 3 ของปากอ่าวเดิม 
ทำาใหเ้กดิการรวมตวัของชมุชนอกีครัง้ ในอนัทีจ่ะเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลใน
ขณะนัน้ทบทวนโครงการดงักลา่ว เนือ่งจากอาจสง่ผลกระทบอยา่งใหญ่
หลวงต่ออ่าวปัตตานี แต่ข้อเสนอแนะดังกล่าวมิได้รับการรับฟัง ทำาให้
ปจัจบุนัปากแมน่้ำาอา่วปตัตานมีคีวามคบัแคบลง พืน้ทีบ่างสว่นทีเ่คยใช้
ทำาประโยชนท์างการประมงในอดตีขาดหายไป นอกจากนัน้แลว้ปญัหา
ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำา การรุกล้ำาของน้ำาเค็มที่ลดลง การตื้นเขินที่
รวดเร็วขึ้นของอ่าวตอนใน โดยที่โครงการดังกล่าว ถือว่าล้มเหลวอย่าง
สิน้เชงิในเชงิของผลทีไ่ดร้บัทีค่าดคดิไวก้อ่นทีจ่ะเริม่ดำาเนนิโครงการ (3) 
ปี พ.ศ. 2546 ได้มีการถมทะเลบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมปัตตานี 
ทำาให้เกิดความเสียหายแก่ระบบนิเวศในสถานที่ดังกล่าว และก่อความ
เดือดร้อนแก่ชุมชนใกล้เคียงโดยตรง และ (4) รัฐบาล โดยการนำาของ 
ฯพณฯ พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร ไดร้เิริ่มแนวคดิในการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนผา่นโครงการ Seafood Bank เพือ่นำาพืน้ทีท่ีว่า่งเปลา่ไปจดัสรร
สำาหรับการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ซึ่งอ่าวปัตตานี นับว่าเป็นหนึ่งใน
พื้นที่ที่จะต้องมีการจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ นโยบายดังกล่าวดูเหมือนว่า
จะดแีละเหมาะสมอยา่งยิง่สำาหรบับางพืน้ที ่แตส่ำาหรบัอา่วปตัตานแีลว้ 
สิ่งนี้ คือ ตัวเร่งที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง และส่งผลให้ประชาชน
ยิ่งยากจนลงไปอีก เนื่องจากหลักการเดิมของชุมชนรอบอ่าวปัตตานี 
คอื อา่วปตัตาน ีเปน็สมบตัขิองสว่นรวมทีพ่ระผูเ้ปน็เจา้ประทานมาเพือ่
ให้ใช้ร่วมกัน ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เนื่องจากการพึ่งพาอ่าว
ปัตตานี โดยชุมชนรอบอ่าวมีอยู่สูงมาก ดังนั้นแนวคิดดังกล่าวจึงไม่
เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะดำาเนินการในอ่าวปัตตานี เป็นต้น เหล่านี้ล้วน
แล้วแต่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่ และไม่เข้าใจต่อความ
สำาคญัของทรพัยากรชายฝัง่บรเิวณอา่วปตัตาน ีและการดำาเนนินโยบาย
ในการใช้ประโยชน์อ่าวปัตตานีอย่างไม่มีทิศทางทั้งสิ้น G

(คัดจาก http://www.pattanibay.com/detail.ph)
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
มหาว ิ ทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์  ว ิ ทยา เขตป ัตตาน ี 7

 น า ย ภ า ณุ  อุ ทั ย รั ต น์  
เลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน ม.อ. วิชาการ เมื่อวันที่ 
6 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 น.  
ณ อาคารเรยีนรวม มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์  

เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ที่ ม.อ.ปัตตานี 

เชื่อมั่นมหาวิทยาลัย จะเป็นที่พึ่งทางวิชาการที่ยั่งยืนของชุมชน

วิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ การเผยแพร่วิทยาการและ
เทคโนโลยี  และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดจนศักยภาพ 
และบทบาทการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึง่สง่ผลใหม้หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรม์คีวาม
ใกลช้ดิและเกดิสมัพนัธภาพอนัดกีบัชมุชนมากขึน้ จงึเชือ่มัน่วา่ผูเ้ขา้รว่ม
งาน ม.อ. วิชาการทุกท่าน จะได้รับประโยชน์ เพิ่มความรู้ความเข้าใจ 
จากการเข้าร่วมฟังบรรยาย อบรม สัมมนา ชมนิทรรศการ การแสดง
ผลงาน และพบปะแลกเปลีย่นประสบการณค์วามคดิเหน็กบันกัวชิาการ
ในสาขาต่าง ๆ รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการและวเิทศสมัพนัธ ์วทิยาเขตปตัตาน ีประธาน

จัดงานกล่าวรายงาน โดยมีผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  
ผูพ้พิากษาหวัหนา้ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัปตัตาน ีนายอำาเภอ
เมือง นายแพทย์สาธารณสุข ผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 4 หัวหน้า 
ส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ร่วม 1,000 คน
ร่วมในพิธีเปิดงาน
 ผศ.ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ประธานจัดงาน กล่าวรายงานสรุป
ความว่า การจัดงาน ม.อ. วิชาการในครั้งนี้ ทุกคณะหน่วยงานของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานไีดร้ว่มแรงรว่มใจกนัเปดิ
มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
และแสดงศกัยภาพดา้นตา่ง ๆ  โดยเฉพาะบทบาทในการบรูณาการองค์
ความรู้เพื่อพัฒนา ตลอดจนร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใตอ้ยา่งยัง่ยนื และเปน็ทีพ่ึง่ของชมุชน ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ไปจนถงึ
ระดับนานาชาติ และเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบถึงการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย อันจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัย
 นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหาร
จงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระธานในพธิเีปดิงาน ม.อ.วชิาการกลา่วเปดิ
งาน มคีวามวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เปน็มหาวทิยาลยัแหง่แรก
ในภาคใต้ที่ก่อตั้งและดำาเนินภารกิจทางการศึกษามาเป็นปีที่ 44 นับ
เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ผลิตบัณฑิต ให้บริการด้านวิชาการ และ
สร้างสรรค์วิทยาการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศ
ชาติ รวมทั้งการดำาเนินภารกิจด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อสืบสานและดำารงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ และเกียรติภูมิของชน
ชาวไทย โดยเฉพาะชาวท้องถิ่นภาคใต้
 การจัดงาน ม.อ. วิชาการ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ชมุชนไดป้ระจกัษถ์งึศกัยภาพของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรใ์นดา้น
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การบริการ
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 คณะอนุ ก รรมการประชาสั มพั นธ์  
ม.อ.วชิาการ และเครอืขา่ยประชาสมัพนัธน์กัศกึษา 
รว่มประชาสมัพนัธง์าน ม.อ.วชิาการ ประจำาป ี2554 
นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554

 หลังจากกล่าวเปิดงานแล้วเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เยี่ยมชม
นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และได้บรรยายพิเศษ เร่ือง “ความคาดหวัง
ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีคณาจารย์ 
นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าฟังประมาณ 500 คน 
 การจัดงาน ม.อ.วิชาการ เม่ือวันท่ี 6-7 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา  
ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีมกีจิกรรมทีน่า่สนใจ 
อาทิ การสัมมนานานาชาติ ระหว่างวิทยาลัยอิสลามศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ IMT-GT การถ่ายทอดสดรายการเสวนา
ทางการเมืองร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS นิทรรศการความรู้เรื่อง
สมนุไพรและนวดแผนไทย งานมหกรรมศลิปวฒันธรรม กจิกรรมทดลอง
วทิยาศาสตร ์นทิรรศการทางวชิาการ การสมัมนา แนะนำาการศกึษาตอ่
ในระดบับณัฑติศกึษาในตา่งประเทศ โครงการวจิยัยางปพูืน้สระน้ำาเพือ่
การเกษตรและอุตสาหกรรม การประกวด แข่งขัน การแสดงบนเวที 
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การจำาหนา่ยสนิคา้พืน้เมอืงและสนิคา้
ราคาถูก เป็นต้น G
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ภาพเป็นข่า
ว

 ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา จัดโครงการ 
นวัตกรรมด้านการสอนอิสลามศึกษา เมื่อวัน 7 กรกฎาคม 2554 เพื่อ
นำาเสนอนวตักรรมดา้นการสอนอสิลามศกึษา ไดแ้ก ่เทคนคิและวธิกีาร
สอน การใชส้ือ่การสอน และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มคีณุคา่ทางวชิาการ
และเปน็ประโยชนใ์นการนำาไปใชเ้พือ่พฒันาการศกึษา สงัคม และชมุชน 
เพือ่กระตุน้ใหผู้ส้อน นกัวชิาการ บคุลากรทางการศกึษา นกัศกึษา และ
ผูเ้กีย่วขอ้งเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ ์ตลอดจนขอ้คดิเหน็
ในการพัฒนาการสอนอิสลามศึกษา จะทำาให้การสอนอิสลามศึกษามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาทักษะการนำาเสนอนวัตกรรมด้าน
การสอนอิสลามศึกษาของผู้สอน นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา 
และนกัศกึษา โดยมผีูเ้ขา้รว่มโครงการ 120 คน ประกอบไปดว้ย ผูส้อน
อสิลามศกึษา นกัวชิาการ บคุลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนของรฐัและ
โรงเรียนเอกชนสามัญ ตลอดจนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบัน
การศึกษาในภาคใต้
 นอกจากนีไ้ดม้อบรางวลัการนำาเสนอโครงการนวตักรรมดา้น
การสอนอิสลามศึกษา ครั้งที่ 2 ดังนี้

วิทยาลัยอิสลามศึกษามอบรางวัลนวัตกรรม

ด้านการสอนอิสลามศึกษา

 - รางวัลดีเด่น E-book ระบบการศึกษาอิสลาม ได้แก่  
  นายรูดี เวาะแม
 - รางวัลดีเด่นด้านสื่อ นวัตกรรมการใช้สื่อการสอนมัลติ 
  มีเดียอัลหะดีษ ได้แก่ นายลุกมาน หนุยาหมาด
 -  รางวัลชมเชยด้านสื่อ หนังสั้น “ใครผิด”  ได้แก่  
  นายอิสมาแอล หลีเส็น
 - รางวัลดีเด่นด้านวิจัย กระบวนการการทำากิจกรรม 
  ฮาลาเกาะฮฺในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้แก่ นางสาว 
  กูนูรมา ตีงี และคณะ
 -  รางวลัดชีมเชยดา้นวจิยั การจดัการเรยีนการสอนของศนูย์ 
  เด็กเล็กอิสลาม โรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ  ได้แก่   
  นางสาวพิชยา ทอดทิ้ง และคณะ
 - รางวัลดีชมเชยด้านวิจัย  คลินิกอิสลามศึกษา ได้แก่ 
  นายซอบรี ยูนุ และคณะ G
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 วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และ
ชมรมสตรีมุสลิม จังหวัดปัตตานี จัดงานพบปะมุสลิมะห์ ครั้งที่ 7 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้เมือ่วนัที ่9-10 กรกฎาคม 2554 ณ สนามกฬีากลาง องคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานพบปะมุสลิมะห์ ภายในงานประกอบ
ดว้ย การแสดงปาฐกถาพเิศษ “เอกภาพของประชาชาตมิสุลมิ : จากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติจริง” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน
การบรรยายภาคภาษามลายู โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศมาเลเซีย  
การพบปะพูดคุยกันในกลุ่มมุสลิมะห์ การบริการด้านสุขภาพ และมีการ
จำาหน่ายสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง
 นางสุวรรณา สาแม ประธานชมรมมุสลิมะห์ปัตตานี กล่าวว่า 
การจดังานวนัพบปะมสุลมิะห ์ในครัง้นี ้กเ็พือ่ทีจ่ะใหส้งัคมรบัรูถ้งึบทบาท
หนา้ทีข่องมสุลมิะห ์(ผูห้ญงิ) มอีะไรบา้ง เนือ่งจากสตรใีนยคุปจัจบุนัมกีาร
ออกทำางานนอกบ้านไม่น้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้ว
สถานทีป่ลอดภยัทีส่ดุสำาหรบัสตรนีัน้ คอื ตอ้งอยูแ่ตใ่นบา้น ทำาหนา้ทีด่แูล
บ้าน สร้างบรรยากาศสวนสวรรค์ภายในบ้าน ดังนั้น การให้องค์ความรู้
ใหก้บัมสุลมิะห ์(ผูห้ญงิ) นัน้ ถอืเปน็สิง่จำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะนำาเปน็แนวทาง
ของการปฏบิตัใินชวีติประจำาวนั ในการสรา้งครอบครวัทีเ่ขม้แขง็ตามหลกั
ศาสนาอิสลามได้กำาหนดไว้
 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
กลา่ววา่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปตัตาน ีกำาหนดจดักจิกรรมตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานีไว้ 3 กิจกรรม กิจกรรมแรก 
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติทั่วไปของมุสลิมะห์ กิจกรรมที่สอง นำาแกนนำา

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดพบปะมุสลิมะห์ชายแดนใต้

สตรีมุสลิมไปศึกษาดูงานเชิงทัศนศึกษานอกสถานที่ และกิจกรรมวันงานพบปะ 
มุสลิมะห์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พี่น้องมุสลิมะห์ มีเวทีในการพบปะ แลกเปลี่ยน
เรยีนรูค้วามคดิความเหน็ซึง่กนัและกนั สรา้งความสมัพนัธค์วามเปน็พีน่อ้งใหเ้กดิ
ความเข้มแข็ง สร้างความเปน็เอกภาพ อันจะนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองและครอบครัวต่อไป และเพื่อเพิ่มความตระหนักในบทบาท สิทธิ และ
หนา้ทีข่องตวัเองทัง้ในฐานะภรรยา มารดา และบตุรสาว ตลอดจนประชาสมัพนัธ ์
บทบาทของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะองค์กรท้องถิ่นที่ดูแล 

พัฒนาคุณภาพของประชาชนในทุกมิติ G

              ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน มั่นใจประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นครัวฮาลาลโลก หากได้รับการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติวิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ พ.ศ.2554 
และงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดการประชุมนานาชาติวิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ พ.ศ.2554 
และงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ พ.ศ.2554 (WHASIB 2011 และ IMT-GT HAPEX 2011) ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ป ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ ่โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่กระตุน้การทอ่งเทีย่ว
และสนับสนุนธุรกิจการค้าด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนยกระดับ
ประเทศไทยสูก่ารเปน็ศนูยก์ลางวทิยาศาสตรฮ์าลาลระดบันานาชาต ิรวมถงึการประกาศความเปน็ผูน้ำาดา้นวทิยาศาสตรฮ์าลาลใหแ้ก่
ประเทศสมาชิก IMT-GT และกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นประธานเปิดงาน  
มี ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบศักด์ิ กล่ินสอน รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักวิชาการและผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมประมาณ 400 คน
           การจดังาน WHASIB 2011 และ IMT-GT HAPEX 2011 จดัขึน้เปน็ปทีี ่4 โดยความรว่มมอืระหวา่งสถาบนัฮาลาล มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามความร่วมมือ (MOU) 
ระหวา่งหนว่ยงานดา้นวทิยาศาสตรฮ์าลาลจากประเทศตา่ง ๆ   การสาธติระบบเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศโลจสิตกิสแ์ละการทวน
สอบยอ้นกลบัฮาลาลหรอืระบบ SILK ขึน้เปน็ครัง้แรกในโลก การประชมุวชิาการนานาชาต ิจากวทิยากรผูท้รงคณุวฒุดิา้นวทิยาศาสตร ์
อุตสาหกรรม และธุรกิจฮาลาลจากชาวไทยและต่างประเทศ การประชุมนักวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขตพื้นที่ห้าจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการตลาดภิวัฒน์ (Business Matching) การแสดงอาหารและวัฒนธรรมมุสลิม และการแสดงสินค้าฮาลาล
จากประเทศสมาชิก IMT-GT อาทิ อินโดนีเซียและมาเลเซีย และการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทย

เลขาธิการอาเซียน มั่นใจประเทศไทยสามารถเป็น

ศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลกได้
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 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ประธานเปิดการประชุมนานาชาติ
วิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจ และงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ประเทศไทยนับเป็น 1 ใน 10 ของกลุ่มประเทศอาเซียนที่เป็นแหล่งผลิต
อาหารฮาลาลอนัดบั 1 ของอาเซยีน และเปน็อนัดบั 6 ของโลก นบัวา่ประเทศไทยมศีกัยภาพในการ
ผลิตอาหารฮาลาลสูง และพร้อมในการเป็นครัวของโลก เนื่องจากมีความพร้อมทางทรัพยากรด้าน
การเกษตร อาหารทะเล อาหารแปรรูป อุตสาหกรรม เทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งระบบการจัดการที่ดี    
 “จากแนวโน้มการเติบโตของอาหารฮาลาลโลก และความพร้อมของวัตถุดิบในการ

 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงาน
สนบัสนนุทางดา้นวชิาการในการรองรบันโยบายของสมาคมอาเซยีน เพือ่ผลติอตุสาหกรรมฮาลาลและผลกัดนัประเทศไทย
ใหเ้ปน็ผูน้ำาในการผลติสนิคา้ฮาลาล  โดยในภาคใตม้มีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เปน็สถาบนัวชิาการทีด่แูลและสนบัสนนุ
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าฮาลาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำาหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มกีารคดิคน้นำาระบบเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศโลจสิตกิสแ์ละการทวนสอบยอ้นกลบัฮาลาลหรอืระบบ 
SILK (Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol) มาใช้เป็นครั้งแรกในโลก เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบ
การฮาลาลในกลุ่มประเทศอาเซียนในการตรวจสอบข้อมูลทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้บริโภค G

ผลิตอาหารฮาลาลในเอเชีย ได้มีนักลงทุนในตะวันออกกลางสนใจเข้ามาร่วมลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทยเป็นจำานวนมาก นักลงทุน
อุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทยต้องปรับหาจุดแข็ง เพื่อรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนกล่าว
 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เสนอแนะเพิ่มเติมว่า การรองรับเพื่อความเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลโลกนั้น ทุกภาคส่วนควรให้ความสำาคัญกับการ
ผลิตสินค้าฮาลาลทุกขั้นตอนแบบครบวงจร พร้อมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ ประการสำาคัญการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า 
ฮาลาล food Safety ที่จะต้องมีคุณภาพและคุณค่าทางอาหารต่อประชาคมโลก มีกระบวนการขนส่งถึงผู้บริโภคอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ขอฝากให้
รัฐบาลชุดใหม่ให้ความสำาคัญในการผลักดันสินค้าฮาลาลของประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมโลกโดยเร็ว เนื่องจากผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 
2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งหากประเทศไทยสามารถดำาเนินการได้ นอกจากจะสามารถผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลโลก หรือ 
ครัวโลกแล้ว ที่สำาคัญยังเป็นการเพิ่มอำานาจการต่อรองในด้านต่าง ๆ กับนานาประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเวทียุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในภาคใต้ตอนล่าง  ในงานประชุมนานาชาติ
วิทยาศาสตร์ฮาลาล  อุตสาหกรรมและธุรกิจ และงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยมีนายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ 
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ซึ่งมีการนำาเสนอเรื่อง ศอ.บต.กับการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล  โดย นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ในภาคใต้ตอนล่าง โดย นายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  บทบาทของ ม.อ. กับการพัฒนาอาหารฮาลาลในภาคใต้ โดย  
รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดเวทียุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

ในภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเตรียมความพร้อมให้

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล

 นายสืบศักดิ์ กลิ่นสอน รักษาการผู้อำานวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวว่า การ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  นบัวา่มคีวามสำาคญัมาก เนือ่งจากใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตม้ปีระชากรทีน่บัถอืศาสนาอสิลามมากกวา่
ร้อยละ 80 และมีผู้ประกอบการฮาลาลมากกว่า 400 ราย  ทำาให้ธุรกิจการค้าตามมาตรฐานฮาลาลเติบโตอย่างรวดเร็ว  
อยา่งไรกต็ามการดำาเนนิธรุกจิแบบฮาลาลยงัตอ้งการความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการผลติ การบรกิาร และการบรหิาร
จัดการที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้นการแสวงหาองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าอาหารและบริการตาม 
มาตรฐานฮาลาล จงึเปน็สิง่จำาเปน็อยา่งยิง่ตอ่การพฒันาและขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมฮาลาล ซึง่การเปดิเวทใีนครัง้นีจ้ะได้
นำาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล นำาไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ด้านความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ รวมทั้งเกิดรายได้  
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
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 นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลา่วถงึ ศอ.บต. กบัการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมฮาลาลวา่ ศอ.บต. มนีโยบายสนบัสนนุผลติภณัฑ์
ของวสิาหกจิรายยอ่ยใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑฮ์าลาลเพิม่ขึน้อยา่งทัว่ถงึ และเปน็การ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ฮาลาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ยอมรับในโลกมุสลิมและ
ระดับสากล ดังนั้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล เป็นแผนงานหลักของ ศอ.บต. และมีเป้า
หมายเพื่อให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของเอเชีย และนับเป็นโอกาสที่ดีที่ปัจจุบัน
นี้หน่วยงาน ศอ.บต. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีสภาประชาชนที่ทำาหน้าที่ประสานงานระหว่างรัฐ
และประชาชน ย่อมเป็นเรื่องง่ายต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล ประกอบกับพื้นที่จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่างมีทรัพยากร วัตถุดิบ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทุนทางสังคม มีหน่วยงาน 
ทางวิชาการเป็นแหล่งสนับสนุน มีผู้ประกอบการรายย่อยท่ีนำาเสนอสินค้า OTOP ตามภูมิภาคต่าง ๆ 
และมีสินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ศอ.บต. เข้าไปมีส่วน
สนบัสนนุสนิคา้ฮาลาล 2 ระบบ คอืระบบชมุชนและระบบการสง่ออก และตัง้นคิมอตุสาหกรรมฮา
ลาล ที่อำาเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี รองรับการขยายตัวดังกล่าวด้วย

 รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึง
บทบาทของ ม.อ. กับการพัฒนาอาหารฮาลาลในภาคใต้ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายนำาการศึกษา
วิจัยเพื่อขับเคลื่อน รองรับนโยบายภาครัฐ และบริการวิชาการชุมชน การจัดตั้งสถาบันฮาลาลนั้นมีเป้าหมายเพื่อ 
ผลักดันการให้ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้า และการให้บริการตามมาตรฐานฮาลาลได้ครบ
วงจร เป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโดยการส่งเสริมการวิจัยด้านฮาลาล 
การพฒันาและผลติบคุลากรดา้นฮาลาล การใหบ้รกิารวเิคราะหค์ณุภาพผลติภณัฑฮ์าลาล การใหค้ำาปรกึษาและพฒันา
ระบบมาตรฐานฮาลาล การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี  การจัดทำาฐานข้อมูล การบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่   
การประชาสัมพันธ์ และการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมในการเป็นแหล่งวิชาการที่สำาคัญต่อการรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ฮาลาล ประกอบด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัย
อสิลามศกึษา ทีเ่ชีย่วชาญดา้นกฎหมายอสิลาม คณะวทิยาการสือ่สาร เชีย่วชาญดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละระบบการ
ค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerch) คณะศิลปกรรมศาสตร์  เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีการสอนด้านภาษารวมทั้งภาษามลายู  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและกระบวนการส่งออกอาหารฮาลาล    
ศูนย์เครื่องมือกลางที่มีศักยภาพรับรองงานวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารได้ คณะวิทยาการจัดการ เชี่ยวชาญ 
ด้านการตลาดการทำาธุรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องสำาอางและยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญการออกแบบสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์

 นายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในภาคใต้ตอนล่างว่า  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาล  เป็นแผนงานที่เป็นจุดแข็งของจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เนื่องจากเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับอุตสาหกรรม 
ฮาลาลมาก แตข่ึน้อยูก่บัแนวทางการขบัเคลือ่นขององคก์รทีม่บีทบาทในการขยายตลาดใหเ้ปน็อตุสาหกรรมทีเ่ขม้แขง็   
ซึ่งต้องคำานึงถึงการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล การศึกษาการตลาด การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ใหม่ ๆ และ
การบริหารการจัดการที่ดี ประการสำาคัญคือการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน G



 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินสายจัดงานมหกรรมแนะแนวการศึกษานอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมในภาคใต้ เป็นปีที่ 
12 ในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง และนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่น ตลอดจนแนะนำาทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร
 ผศ.สมปอง ทองผอ่ง รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีกลา่ววา่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีมมีาตรการ
ในการขยายจำานวนการรับนักศึกษาและขยายสาขาในทุกระดับทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่ตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีการศึกษา 2552-2553 มหาวิทยาลัยฯ เปิดช่อง
ทางการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงจากภูมิภาคอื่น เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบกับในปีการศึกษา 2553 ได้มีโครงการจัดสรร
ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร เพื่อจูงใจนักเรียนต่างพื้นที่เข้าศึกษาต่อในวิทยาเขตปัตตานี จำานวน 250 ทุน นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษานอก
สถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน  นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่น  
ความไว้วางใจต่อมหาวิทยาลัยฯ
 สำาหรับกิจกรรมแนะแนวศึกษานอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมในภาคใต้ปีนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554  
ณ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง และนครศรีธรรมราช เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตลอดจนแนะนำาทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร  
กจิกรรมประกอบดว้ย การบรรยายเกีย่วกบัการเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรแ์ละสทิธปิระโยชนเ์มือ่ไดเ้ขา้ศกึษา นทิรรศการ กจิกรรมสนัทนาการ 
แจกเอกสารของที่ระลึก และตอบข้อซักถาม ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร วันที่ 28 มิถุนายน 2554 จัด
กิจกรรม ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 29 มิถุนายน 2554 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 
วนัที ่30 มถินุายน 2554 จดักจิกรรม ณ โรงเรยีนสภาราชนิ ีจงัหวดัตรงั และวนัที ่1 กรกฎาคม 2554 จดักจิกรรม ณ โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ จงัหวดันครศรธีรรมราช

นางเสาวินี  ดีบ้ านโสก 
อาจารย์แนะแนวโรงเรียน
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 
จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การ
เลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียน 
ในปัจจุบันนั้นมีปัจจัยหลาย
อย่างที่มีผลกระทบต่อการ
เลือกเข้าศึกษา อาทิ การมี

สถาบันการศึกษาเกิดขึ้นมาก โอกาสทางการศึกษาของ
นกัเรยีนยอ่มมมีากขึน้ การใหท้นุการศกึษาของสถาบนัการ
ศึกษา ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะอาจารย์แนะแนว มีหน้าที่
ที่ต้องแนะนำา ให้ทางเลือกการเข้าศึกษาต่อ ให้ยึดหลัก 
ความรู ้ความสามารถของนกัเรยีน ปจัจยัทางเศรษฐกจิของ
ผู้ปกครอง และตลาดแรงงานที่จะรองรับต่อไป ส่วนการ
ตัดสินใจอยู่ที่นักเรียนและผู้ปกครอง
 สำาหรบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต
ปัตตานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ซึง่ทำาใหผู้ป้กครองบางสว่นวติกกงัวล สว่นนกัเรยีน
นั้นไม่มีความวิตกในเรื่องดังกล่าวอยู่ท่ีความสนใจในสาขา 
หลักสูตรของคณะต่าง ๆ  ทีม่กีารจดัประชาสมัพนัธแ์นะแนว
นอกสถานที่ดังกล่าว ย่อมเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้
กับอาจารย์ นักเรียนมากขึ้น จากการสื่อสารระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้อง

นางสาวสินีนาฎ เอี่ยมหงส์เหม นักวิชาการอุดมศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ผู้ร่วมโครงการ เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วม
กิจกรรมแนะแนวนักเรียนนอกสถานที่ นับเป็นโครงการที่ดีที่ควรมี
ต่อเนื่อง แม้ว่าผลที่ได้รับจะมองไม่เห็นก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น  
การไดส้ือ่สารระหวา่งนกัศกึษารุน่พีแ่ละนกัเรยีนทีร่ว่มกจิกรรม อาท ิ
ชวีติความเปน็อยูใ่นวทิยาเขตปตัตาน ีสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้เปน็การสรา้งภาพลกัษณใ์หแ้กว่ทิยาเขตปตัตานเีปน็

อย่างมาก แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรมีแนวคิดที่จะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ หรือภูมิภาคอื่น ๆ 
นอกจากนี้นักเรียนมีความสนใจด้านภาษาของวิทยาเขตปัตตานีเป็นอย่างมาก

นางสาวเนตรนารี กิจบำาเพ็ญ วิทยากรประจำาโครงการและ 
เครอืขา่ยพลงัเยาวชนเพือ่การปฏริปู  เปดิเผยวา่  ในฐานะเครอืขา่ย
พลงัเยาวชนเพือ่การปฏริปู มองวา่โครงการดงักลา่วเปน็เวทกีารรบัรู้
ปัญหาของเยาวชน เช่น ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างผู้ปกครอง 
กบัเดก็ ปญัหายาเสพตดิ และปญัหาดา้นการศกึษา โดยเฉพาะปญัหา
ด้านการศึกษาที่มีผลกระทบต่อวิทยาเขตปัตตานีคือผลพวงจาก
สถานการณภ์าคใตน้ัน้ ทำาใหเ้ยาวชนนอกพืน้ทีแ่ละผูป้กครองมคีวาม
วิตกกังวล ซึ่งส่วนนี้จะนำาเสนอต่อองค์กรเครือข่ายต่อไป และเป็น

โจทย์ที่องค์กรจะต้องแก้ปัญหาให้กับเยาวชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสนใจ
หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาเขตปัตตานี แต่มีปัจจัยรอบข้างมาเป็นผลกระทบ  
 “ตนในฐานะศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ีการจดักจิกรรมครัง้นีไ้มไ่ดค้าดหวงัมากวา่วทิยาเขตปตัตาน ี จะได้
นักเรียนต่างพื้นที่เข้าศึกษาในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่สิ่งที่ได้รับคือ ความไว้วางใจและ
สมัพนัธภาพทีด่จีากนกัเรยีนและผูป้กครองในพืน้ทีภ่าคใตต้อนบน ซึง่สง่ผลทำาใหผู้ป้กครองและ
นักเรียนมีความเชื่อมั่น มีทัศนคติในเชิงบวกต่อวิทยาเขตปัตตานี และจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพิ่มขึ้นบ้าง ถึงแม้ว่าวิทยาเขตปัตตานีต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวกับเหตุการณ์”

วิทยาเขตปัตตานี สร้างความเชื่อมั่นเดินสายให้ข้อมูล 

การศึกษาครบวงจรใน 5 จังหวัดภาคใต้

วารสารข่าว ศรีตรัง  
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มหา วิ ทยา ลัยฯ  ได้ ต้ัง ปณิธาน ท่ี จะ มุ่ง ม่ัน ทำา ภารกิจ หลัก ของ มหา วิ ทยา ลัยฯ  ให้ สัมฤทธ์ิ ผล และ 
ตาม รอย เบื้อง พระ ยุคลบาท ของ สมเด็จ พระ มหิ ตลาธิเบ ศร อดุลย เดช วิกรม พระบรมราช ชนก  
ดังพระ ราช ดำารัส ของ พระองค์ ท่าน ที่ ว่า

“ขอ ให้ ถือ ประโยชน์ ส่วน ตัว เป็น ที่ สอง
ประโยชน์ ของ เพื่อน มนุษย์ เป็น กิจ ที่ หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และ เกียรติยศ จะ ตก แก่ ท่าน เอง
ถ้า ท่าน ทรง ธรรมะ แห่ง อาชีพ ไว้ ให้ บริสุทธิ์”

กว่า 40 ปี ของ มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี มุ่ง ผลิต บัณฑิต ทุก ระดับ ให้ มี 
ความ รู้ คุณ ธรรม จริยธรรม มี ความ เป็น ผู้นำา และ วิสัย ทัศน์ กว้าง ไกล สอดคล้อง กับ ความ ต้องการ 
ของ สังคม และ มี คุณภาพ เป็น ท่ี ยอมรับ ใน ระดับ ประเทศ และ นานาชาติ คือ การ ทำา หน้าท่ี ผลิต บัณฑิต 
ปัจจุบัน วิทยาเขต ปัตตานี เปิด สอน หลักสูตร ระดับ ปริญญา ตรี โท และ เอก ดังน้ี
คณะ ศึกษา ศาสตร์

จัด ต้ัง ข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2511 ท่ี คณะ ศึกษา ศาสตร์ ได้ ผลิต บัณฑิต มี คุณภาพ มากว่า 40 ปี
ระดับ ปริญญา ตรี 5 ปี

- (วิทยาศาสตรบัณฑิต) คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
- (ศิลปศาสตรบัณฑิต) ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) การประถมศึกษา, ศิลปศึกษา, พลศึกษา, สุขศึกษา, เทคโนโลยี

สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ระดับ ปริญญา ตรี 4 ปี

- (ศิลปศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยา, เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
ระดับ ปริญญา โท

-  (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, หลักสูตรและการ
สอน, การวัดผลและวิจัยการศึกษา, เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา, ศึกษาศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน, 
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
ระดับ ปริญญา เอก

- (ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) การบริหารการศึกษา, ภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ปี

- (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) วิชาชีพครู
 นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูหลังสำาเร็จ 

การศึกษา ซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานจากคุรุสภา
คณะ ศึกษา ศาสตร์ มุ่ง เน้น ความ เป็น เลิศ ทาง วิชาการ และ เป็น สถาบัน ที่ ผลิต ครู วิชาชีพ และ

บุคลากร ทางการ ศึกษา เป็น ที่ ยอมรับ ใน ระดับ ประเทศ เนื่องจาก มี องค์ ความ รู้ ทาง ด้าน วิชาชีพ มี 
ทักษะทาง สังคม  ด้วย สภาพ แวดล้อม การ เรียน รู้ ที่ ใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย สนับสนุน การ 
เรียน การ สอน บัณฑิต จึง มี ความ รู้ ทาง ด้าน วิชาชีพ  นำา ไป ใช้ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 
เว็บไซต์ : http://eduit.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร : 0 7333 1301
คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

จัด ตั้ง ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 23 เมษายน 2517 กว่า 35 ปี ที่ คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์  
มีชื่อ เสียง และ ความ โดด เด่น ด้าน การ เรียน การ สอน สาขา วิชา ต่าง ประเทศ โดย เฉพาะ ภาษา จีน 
ภาษา เกาหลี และ ภาษา ญี่ปุ่น รวม ถึง ภาษา ไทย ที่ มี คุณภาพ เป็น ที่ ยอมรับ ใน ระดับ ประเทศ 
นอกจาก นี ้ยงั ม ีสาขาสงัคมศาสตร ์ภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์พฒันา สงัคม การ จดัการ สารสนเทศ 
เศรษฐศาสตร์ พัฒนาการ การ เรียน การ สอน เน้น การ ฝึก ประสบการณ์ จริง อย่าง เข้ม ข้น จาก  
ห้อง ปฏิบัติ การที่ มี คุณภาพ
ระดับ ปริญญา ตรี

- (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาภาษาไทยและวรรณคดีไทย, สาขาภาษาจีน, สาขาภาษาจีน 
(หลักสูตรนานาชาติ), สาขาภาษามลายูและมลายูศึกษา, สาขาภาษาอาหรับ, สาขาภาษาญ่ีปุ่น,  
สาขาภาษาเกาหลี, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภาษาฝร่ังเศส, สาขาภาษาเยอรมัน, สาขาการจัดการ
สารสนเทศ, สาขาประวัติศาสตร์, สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สาขาพัฒนาสังคม,  
สาขาปรัชญา

- (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ, เศรษฐกิจอาเซียน
- (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาภูมิศาสตร์
- (บริหารธุรกิจบัณฑิต) แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การบัญชี

ระดับ ปริญญา โท
- (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาภาษาไทย, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาพัฒนาสังคม, สาขา

การจัดการสารสนเทศ
ระดับ ปริญญา เอก

- (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาภาษาไทย
เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1304 โทรสาร 0 7331 2232

คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
จัด ตั้ง ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 3 ตุลาคม 2528 เป็น คณะ ที่ มี ความ พร้อม และ มี ศักยภาพ ทาง 

การ สอน และการ วิจัย ทาง วิทยาศาสตร์ มี ความ เข้ม แข็ง ทาง วิชาการ สาขา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์ บริสุทธิ์และ ด้าน เทคโนโลยี จน ได้ รับ ความ ไว้ วางใจ จาก มหาวิทยาลัย ต่างๆ ใน ต่าง 
ประเทศ ให ้ความ รว่ม มอืทาง วชิาการ โดย เฉพาะ ประเทศ ฝรัง่เศส ใน สาขา วชิา เทคโนโลยี ยาง และ 
พอ ลิ เม อร์ เคมี อุตสาหกรรมซึ่ง มี แหล่ง อุตสาหกรรม ใน พื้นที่ เช่น อุตสาหกรรม ยางพารา 
อุตสาหกรรม ประมง อุตสาหกรรมอาหาร ทะเล คณะ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ยัง มี ความ 
แข็งแกร่ง ทาง ด้าน คณิตศาสตร์ ประยุกต์สถิติ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี การ ประมง  และ 
วิทยาศาสตร์ การ อาหาร และ โภชนาการวิธี วิทยาการ วิจัย ซึ่ง มุ่ง ผลิต บัณฑิต ใน สาขา วิชา ที่ มี ความ 
ต้องการ ของ ตลาด แรงงาน สูง
ระดับ ปริญญา ตรี

- เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีการประมง, คณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการ, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมี-ชีววิทยา, เคมีอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์, เทคโนโลยีการประมง, 
วิทยาศาสตร์นิเทศน์, วิศวกรรมเคมี, วิทยาศาสตร์นิเทศ
ระดับ ปริญญา โท

- เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีพอลิเมอร์, ฟิสิกส์พอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย, วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ, ชีววิทยาประยุกต์
ระดับ ปริญญา เอก

- เทคโนโลยีพอลิเมอร์, วิธีวิทยาการวิจัย
เว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1303 โทรสาร 0 7333 5130

วิทยาลัย อิสลาม ศึกษา
จัด ตั้ง ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 11 ธันวาคม 2532 มุ่ง ผลิต บัณฑิต ให้ มี ความ รู้ เทียบ เท่า ต่าง ประเทศ  

เปิด สอนวิทย อิสลาม นานาชาติ วิทยาการ อิสลาม เศรษฐศาสตร์ อิสลาม โดย ประสาน ความ  
ร่วม มือ กับ มหาวิทยาลัยและ องค์กร ใน ต่าง ประเทศ บัณฑิต จึง มี ความ พร้อม ใน การ สื่อสาร และ การ ใช้ 
ภาษา ต่าง ประเทศ อย่าง มี ประสิทธิภาพ
ระดับ ปริญญา ตรี

- (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา, สาขากฎหมายอิสลาม, สาขาเศรษฐศาสตร์และการ
จัดการในอิสลาม, สาขาตะวันออกกลางศึกษา, สาขาครุศาสตร์อิสลาม

- (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาขาติ)
ระดับ ปริญญา โท

- (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ครุศาสตร์อิสลาม, ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อิสลามชะรีอะหฺ, อุศูลุดดีน, มุสลิมศึกษา)

- (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ระดับปริญญาเอก

- (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาอิสลามศึกษา
เว็บไซต์ : http:/www.cis.psu.ac.th/ เบอร์ โทร. 0 7333 1305 โทรสาร 0 7334 8726

คณะ วิทยาการ สื่อสาร
ผลติ บณัฑติ เปน็ นกั สือ่สาร มวลชน และ นกั ออกแบบ และ ผลติ สือ่ แอ น ิเม ชนั ผลติ รายการ วทิยแุละ 

โทรทัศน์ ผลิต สื่อ สิ่ง พิมพ์ รวม ถึง นักการ ตลาด ที่ เปี่ยม ด้วย ความ รู้ ความ สามารถ และ ทักษะ ทาง วิชาชีพ
ระดับ ปริญญา ตรี

- (นิเทศศาสตรบัณฑิต) สาขานิเทศศาสตร์ 
- (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจัดการ   
- (ศิลปศาสตรบัณฑิต) สาขานวัตกรรมการออกแบบส่ือและการผลิตส่ือ
เว็บไซต์ : http:/www.com-sci.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7334 9692

คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์
มุ่ง เน้น ให้ บัณฑิต มี ความ รู้ ใน วิชาชีพ มี คุณภาพ ตาม มาตรฐาน สากล โดย เฉพาะ การ สร้าง ความ

เข้าใจ และ สร้าง ทักษะ ด้าน ศิลปกรรม ชั้น สูง แก่ บัณฑิต  ควบคู่ ไป กับ การ สร้าง เสริม คุณธรรม ใน วิชาชีพ 
บัณฑิต สามารถ สร้างสรรค์ งาน ด้าน ศิลปะ ที่ มี เอกลักษณ์ ของ ท้อง ถิ่น และ ของ ชาติ ตลอด จน การ วิจัย
ค้นคว้า องค์ ความ รู้ ใหม่ ส่ง ผล ให้ บัณฑิต คณะ ศิลปกรรม ศาสตร์ เป็น ที่ ต้องการ ของ หน่วย งาน ทั้ง ภาค รัฐ
และ ภาค เอกชน เนื่องจาก เป็น สาขา ที่ ตลาด ยัง มี ความ ต้องการ
ระดับ ปริญญา ตรี

- (ศิลปบัณฑิต) สาขาวิชาทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง
- (ศิลปบัณฑิต) ศิลปะการแสดง (ต่อเน่ือง), ศิลปะประยุกต์ (ต่อเน่ือง)
เว็บไซต์ : http://finearts.pn.psu.ac.th/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7331 3126

คณะ รัฐศาสตร์
การ จัด ตั้ง คณะ รัฐศาสตร์ เน้น การ วิจัย และ บริการ วิชาการ ด้าน รัฐศาสตร์ ทั้ง ระดับ ท้อง ถิ่น และ

ระดับ สากล เพื่อ สร้างสรรค์ งาน สังคม รวม ถึง เป็น องค์กร ที่ พัฒนา ความ รู้ โดย เฉพาะ การ วิจัย ทาง ด้าน
การเมือง การ ปกครอง สังคม และ เศรษฐกิจ อย่าง ต่อ เนื่อง เพื่อ ให้ บัณฑิต ได้ เรียน รู้ ข้อ เท็จ จริง และ สร้าง
ประสบการณ์ใน ฐานะ นัก ปกครอง
ระดับ ปริญญา ตรี

- (รัฐศาสตรบัณฑิต) สาขาการปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, นโยบายสาธารณะ
 การปกครองท้องถ่ินจังหวัดชายแดนใต้
เว็บไซต์: http://polsci.pn.psu.ac.th/polsci/ เบอร์ โทร./โทรสาร 0 7331 2269

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
ผลิตนักศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ โดยร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ในการ

ฝึกปฏิบัตินักศึกษาพยาบาล  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2555
บัณฑิต ศึกษา

เป็น หน่วย งาน กลาง เทียบ เท่า คณะ มี ภารกิจ ใน การ รับ สมัคร คัด เลือก บุคคล เข้า ศึกษา และ จัดการ
ใน ระดับ บัณฑิต ศึกษา โดย ประสาน งาน กับ คณะ ที่ เปิด สอน

สวัสดิการ และ สิ่ง อำานวย ความ สะดวก
หอพัก

- หอพักนักศึกษา 11 หอ นักศึกษาช้ันปี 1 มี
สิทธ์ิอยู่หอพักทุกคน
ประกัน สุขภาพ

(1) บริการ สุขภาพ อนามัย  ท่ีหน่วยพยาบาล
(2) การ ประกัน สุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ
(3) กรณี ป่วย  มี สิทธ์ิ เข้า รับ การ รักษา พยาบาล 

ในโรง พยาบาล สงขลา นครินทร์ โรง พยาบาล ปัตตานี 
โรง พยาบาล ยะลา

(4) กรณี อุบัติเหตุ มี สิทธ์ิ เข้า รับ การ รักษา 
พยาบาล ท้ัง ใน โรง พยาบาล ของ รัฐ  เอกชน  คลินิก 

และ โพ ลี คลินิกทั่วโลก
ทุน การ ศึกษา และ เงิน ยืม เพื่อ การ ศึกษา

(1) ทุนการศึกษาท่ัวไป
(2) ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
  - เงินยืมเพ่ือการศึกษา นักศึกษาสามารถ

ยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท
  - กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษา รัฐบาลจัดต้ัง

กองทุนให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืม  
ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

  - ทุนเรียนฟรี 250 ทุน ๆ  ละ 50,000 บาท
ต่อปีการศึกษา จนจบหลักสูตร

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Prince of Songkla  University, Pattani Campusม 



วิสัย ทัศน์
 “เป็นสถาบนัอดุมศกึษาชัน้นำา มุง่ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ
และสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นในสังคมพหุ
วฒันธรรม โดยใชก้ารวจิยัและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเปน็ฐาน”
 “To be a reliable leading higher educational 
institution, to produce qualified graduates and to 
create a body of knowledge for local multicultural 
society, based on research and appropriate tech-
nology” 

พันธ กิจ
 1. บู รณาการองค ์ความรู ้ประยุกต ์สู ่ การสอนเพื่ อ 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 2. สร ้างองค์ความรู ้ โดยการวิจัยเพื่อการพัฒนาและ

แก้ปัญหาสังคม
 3. พัฒนาและถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะกับ 

วิถีชีวิตชุมชน
 4. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
 5. สร ้างความร ่วมมือด ้านการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

กับนานาชาติ เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำาในภูมิภาค
 6. เป ็นองค ์กรบริหารโดยใช ้หลักธรรมาภิบาลและ
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