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ข�อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

1. ประวัติความเป�นมา 
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงป�ตตานี เป�นสถานศึกษา ท่ีได!รับการจัดต้ังโดย
ความประสงค% ความต!องการของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต! (ป�ตตานี นราธิวาส และยะลา) ซ่ึงเดิมใช!
ชื่อว1า “วิทยาลัยประมงป�ตตานี” โดยนายพลากร  สุวรรณรัฐ ผู!ว1าราชการจังหวัดป�ตตานี เป�นผู!ขอใช!ท่ีดินเพ่ือ
จัดต้ังวิทยาลัย จึงมีประวัติความเป�นมา ดังนี้ 
  วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ.2536 กรมอาชีวศึกษาได!แต1งต้ัง นายวีระศักด์ิ วงษ%สมบัติ  
ผู!อํานวยการวิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท% เป�นผู!ประสานงานจัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานี พร!อมศึกษา
ความเป�นไปได!ของโครงการ โดยมีวิทยาลัยการอาชีพป�ตตานีเป�นสํานักงานชั่วคราวของวิทยาลัยประมงป�ตตานี 
โดยกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ผู!อํานวยการบุญชุม เปAยแดง ได!มอบให!วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท%
ร1วมกับศูนย%ฝCกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน เป�นผู!สํารวจพ้ืนท่ีวางแผนการใช!ท่ีดินและจัดทําแผนหลัก งาน
ฟาร%ม 
  วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได!ประกาศจัดต้ังวิทยาลัยประมง
ป�ตตานี  โดยอาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 25 แห1ง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ.
2534 จึงให!จัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานี ท่ีหมู1ท่ี 2 ตําบลบางตาวา และหมู1ท่ี 7 ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก 
จังหวัดป�ตตานี เป�นสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย
นายสังข%ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช1วยว1าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว1าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  วันท่ี 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2539  กรมอาชีวศึกษาได!แต1งต้ัง นายชลิต เฟLMองเรือง  ผู!ช1วย
ผู!อํานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรี ทําหน!าท่ีผู!อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานีและได!ขอสนับสนุน
งบประมาณ งบกลาง ประจําปA 2540 โดยจ1ายตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร  ตามคําขอ
งบประมาณของ นายมุข สุไลมาน สมาชิกสภาผู!แทนราษฎร จังหวัดป�ตตานี เพ่ือก1อสร!างอาคารเรียนชั่วคราว 
1,500,000 บาท โดยมีว1าท่ีร!อยตรีนิพนธ% ภู1พลับ อาจารย% 2 ระดับ 5 และนายอุดม จันทรพาหา อาจารย% 2 
ระดับ 7 มาช1วยปฏิบัติราชการและดูแลการก1อสร!าง 
  วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาได!แต1งต้ังให!นายประภาค ขวัญชัยรัตน%  
ผู!ช1วยผู!อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน!าท่ีผู!อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานี โดย
มี ว1าท่ีร!อยตรีนิพนธ%  ภู1พลับ, นายสุรัตน%ชัย อมรจันทราภรณ%, นางสาวสมสมัย พลอินตา และนายพิเสก ส!องสง 
เป�นคณะทีมงานช1วยเหลือ 
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  วันท่ี 3 มิถุนายน  พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษา ได!แต1งต้ัง นายไกรสีห% ชัยพรหม ผู!อํานวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสทําหน!าท่ีเป�นผู!อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานีอีกหน!าท่ีหนึ่ง และ
ได!มอบหมายให!นายปรีชา เวชศาสตร% ผู!ช1วยผู!อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน!าท่ี
เป�นหัวหน!าวิทยาเขตวิทยาลัยประมงป�ตตานี โดยมีนายพิเสก ส!องสง เป�นอาจารย%ผู!สอนอยู1เพียงคนเดียว เพ่ือ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและดูแลความเป�นอยู1ของวิทยาลัย 
  วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษาได!แต1งต้ังให! นายสุชาติ พรหมหิตาทร เป�น
ผู!อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําให! นายสุชาติ พรหมหิตาทร ทําหน!าท่ีเป�น
ผู!อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานี อีกหน!าท่ีหนึ่งตามคําสั่งเดิมของกรมอาชีวศึกษา และมอบหมายให! นาย
ปรีชา เวชศาสตร% ผู!ช1วยผู!อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน!าท่ีเป�นหัวหน!าวิทยาเขต 
วิทยาลัยประมงป�ตตานี เช1นเดิมและมอบหมายให! นายพงษ%ศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหน1งอาจารย% 1 ระดับ 5 
และนายอนุชาติ บุรีรัตน% ครูพิเศษจ!างสอน มาช1วยบริหารจัดการดําเนินการจัดการเรียนการสอนร1วมด!วย 
  วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษา ได!แต1งต้ังให! นายปรีชา เวชศาสตร%  ผู!ช1วย
ผู!อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน!าท่ีผู!อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานี  โดยมีนาย
พงษ%ศักด์ิ ราชสุวรรณ และ นายอนุชาติ บุรีรัตน%  ทําหน!าท่ีผู!ช1วยผู!อํานวยการ (คําสั่งภายในของวิทยาลัย) ท้ัง 3 
คน ได!ใช!อาคารเรียนชั่วคราวทําเป�นสํานักงาน  ห!องเรียน ห!องครัว ห!องละหมาด ห!องสมุด พักกินนอนประจํา
ภายในวิทยาลัยตลอดมา และดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตาม
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิตได!เต็มรูปแบบและเริ่มแก!ไขป�ญหาเรื่องท่ีดิน เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนอย1างแท!จริง 
  วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2546 นายปรีชา เวชศาสตร% ทําหน!าท่ีผู!อํานวยการสถานศึกษาได!
ผลักดันโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานี เข!าสู1นโยบายเฉพาะกิจการแก!ไขป�ญหาและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต!ในระยะท่ี 2 เพ่ือของบประมาณ (งบกลาง) ประจําปA 2546 แต1ยังไม1ได!รับการจัดสรร
งบประมาณ 
  วันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 วิทยาลัยประมงป�ตตานี โดยนายปรีชา เวชศาสตร% ได!ผลักดัน
โครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานีเข!าสู1ยุทธศาสตร%การพัฒนาทรัพยากรมนุษย%และธํารงเอกลักษณ%ของ
ท!องถ่ิน การส1งเสริมและพัฒนายกระดับการศึกษาในทุกระดับให!ได!มาตามประเด็นยุทธศาสตร%ของจังหวัด
ป�ตตานี 
  วันท่ี 11 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2547 นายปรีชา เวชศาสตร% ได!จัดประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยาลัยประมงป�ตตานี จํานวน 17 คน และยื่นเสนอขอจัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานี ต1อผู!ว1าราชการจังหวัด
ป�ตตานี นายวันมูหะมัดนอร% มะทา รัฐมนตรีว1าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รอง
นายกรัฐมนตรี นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว1าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายนิกร จํานง รัฐมนตรีช1วย
ว1าการกระทรวงคมนาคม เพ่ือผลักดันเข!าสู1การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
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  วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2547 นายปรีชา เวชศาสตร% ได!ผลักดันโครงการจัดต้ังวิทยาลัย
ประมงป�ตตานี โดยผ1านการทําประชาคม ระดับหมู1บ!าน ระดับตําบลบางตาวา ตําบลตุยง ระดับอําเภอของ
อําเภอหนองจิกเข!าสู1แผนยุทธศาสตร%การพัฒนาของจังหวัดป�ตตานี และแผนยุทธศาสตร%การพัฒนาจังหวัด 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต! ( ป�ตตานี ยะลา นราธิวาส) โดยเสนอโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานี ในระยะท่ี 
2 ได!สําเร็จ และ วันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรี ได!อนุมัติโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานี 
และได!รับงบประมาณ (งบกลาง) ประจําปA 2547 (วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2547) จํานวน 22,545,200 บาท 
ซ่ึงได!จัดสรรผ1านหน1วยเบิกของวิทยาลัยการอาชีพป�ตตานี ช1วยเหลือสนับสนุนเป�นหน1วยเบิกจ1ายเงินให!โดยได!
สร!างอาคารศูนย%วิทยบริการ ระบบน้ําบาดาล ขยายของเขตไฟฟSา ปรับปรุงถนนทางเข!า และครุภัณฑ% 
สํานักงาน ครุภัณฑ%การศึกษา ครุภัณฑ%ห!องสมุด ครุภัณฑ%เพาะเลี้ยงสัตว%น้ําครุภัณฑ%แปรรูปผลิตภัณฑ%สัตว%น้ํา 
และครุภัณฑ%ยานพาหนะ (รถยนต%ขับเคลื่อน 4 ล!อ จํานวน 1 คัน) งบบุคลากร งบอุดหนุน โดยมี นายประวิทย%  
อUองสุวรรณ ตําแหน1งอาจารย% 1 ระดับ 5 ทําหน!าท่ีผู!ช1วยผู!อํานวยการ เป�นผู!ประสานดําเนินการ และ นายพงษ%
ศักด์ิ ราชสุวรรณ ตําแหน1งอาจารย% 1 ระดับ 5 ทําหน!าท่ีผู!ช1วยผู!อํานวยการ (คําสั่งภายในวิทยาลัย) และว1าท่ี
ร!อยตรีนิพนธ%  ภู1พลับ เป�นผู!ร1วมดําเนินการ 
  วันท่ี 19 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2548 นายปรีชา เวชศาสตร% ผู!อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาง
แก!ว ทําหน!าท่ีผู!อํานวยการวิทยาลัยประมงป�ตตานี ได!ทําโครงการจัดต้ังวิทยาลัยประมงป�ตตานี ไปเสนอต1อ
กองอํานวยการเสริมสร!างสันติสุขชายแดนภาคใต! (กอ.สสส.จชต) เนื่องจากรัฐบาลได!มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทางงบประมาณโครงการส1งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ระยะท่ี 2 ของวิทยาลัยประมงป�ตตานีได!ถูกพับไป เม่ือ
นายปรีชา เวชศาสตร% ชี้แจงถึงความจําเป�นและความสําคัญของวิทยาลัยประมงป�ตตานี ทางกองอํานวยการ
เสริมสร!างสันติสุขชายแดนภาคใต! (กอ.สสส.จชต.) จึงอนุมัติงบประมาณมาให! 25,000,000 บาท โดยมีงบ
บุคลากร งบดําเนินงาน งบอุดหนุน และงบลงทุน โดยได!สร!างอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห!องเรียน 2 หลัง อาคารฝCก
อาชีพ 1 ชั้น มีใต!ถุนโล1ง จํานวน 2 หลัง อาคารประกอบกิจศาสนา จํานวน 2 หลัง หอพักนักศึกษาจํานวน 1 
หลัง โรงเพาะฟ�กสัตว%น้ํากร1อยอีกจํานวน 1 หลัง ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% ครุภัณฑ%สํานักงาน และครุภัณฑ%
ยานพาหนะ (รถตู! จํานวน 1 คัน และ รถกระบะ จํานวน 1 คัน) โดยมีว1าท่ีร!อยตรีนิพนธ% ภู1พลับ รอง
ผู!อํานวยการสถานศึกษา เป�นผู!ดําเนินการ พร!อมด!วย นายประวิทย%  อUองสุวรรณ และ นายวรยุทธ%  ชีวรัตน% 
ทําหน!าท่ีรองผู!อํานวยการ (คําสั่งภายใน) นางกิตติวรรณ ชีวรัตน%  นายประพัฒน% กองแก!ว และบุคลากรของ
อาชีวศึกษาจังหวัดป�ตตานีมาร1วมดําเนินการ 
  วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 นายปรีชา เวชศาสตร% ดําเนินการขอเสนอหน1วยเบิกใหม1ให!
วิทยาลัยประมงป�ตตานี โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได!อนุมัติให!มีรหัสหน1วยงาน รหัสหน1วยเบิกย1อย 
และรหัสบัญชีย1อย ในวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
  วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2548 นายปรีชา เวชศาสตร% ได!ดําเนินการเสนอโครงการเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงป�ตตานีเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากงบ
ยุทธศาสตร%การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการต1อจังหวัดป�ตตานี และได!รับงบประมาณ จํานวน 7,772,900 
บาท  เป�นงบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุน โดยสร!างโรงอาหารอเนกประสงค% ปSายวิทยาลัย ปSอมยาม 
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เสาธงชาติ ปรับปรุงห!องเป�นห!องเรียนรวมและห!องประชุม ห!องน้ํา 4 หลัง และครุภัณฑ%ยานพาหนะ(รถบรรทุก  
6 ล!อ จํานวน 1 คัน) 
  ปAงบประมาณ 2550 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได!จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน (งบลงทุน) สร!างโรงฝCกอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ%สัตว%น้ํา 1 หลัง สร!างอาคารบ!านพักครู 6 หน1วย 2 ชั้น 
1 หลัง สร!างบ!านพักผู!บริหาร จํานวน 1 หลัง และครุภัณฑ%ชุดการเรียนรู!ด!วยตนเอง เป�นเงิน 10,553,000 บาท 
และชุดกล!องวงจรปWด งบตามโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต! จํานวน 1 ชุด เป�นเงิน 
900,000 บาท 
  นายปรีชา  เวชศาสตร%  ได!ของบกลางปA 2550 ได!งบสร!างฟาร%มตัวอย1าง, ขยายเขตไฟฟSาแรง
ตํ่า, สร!างบ!านพักเกษตรกร, สร!างถนนภายในวิทยาลัย, ซ้ือรถแทรกเตอร% จํานวน 1 คัน และสร!างรั้วรอบ
วิทยาลัย รวมงบประมาณ เป�นเงิน 14,200,000 บาท   
  ปAงบประมาณ 2551 วิทยาลัยได!รับการจัดสรรงบประมาณภายใต!โครงการพัฒนาการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต! ตามกลยุทธ%การเพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาอาชีพเฉพาะทาง
เชื่อมโยงการมีงานทําเพ่ือความม่ันคง (วิทยาลัยประมงป�ตตานี) เป�นเงิน 8,000,000 บาท อีกท้ังวิทยาลัยได!
เสนอโครงการพัฒนาวิทยาลัยประมงป�ตตานีเพ่ือของบประมาณจากศูนย%อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต! (ศอ.บต) ได!สร!างบ!านพักนักเรียนนักศึกษา จํานวน 2 หลังๆละ 2,300,000 บาท เป�นเงิน 4,600,000 
บาท และได!ขอความอนุเคราะห%สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดป�ตตานีขุดสระเก็บน้ําจืดไว!ใช!เพ่ือการเกษตร จํานวน
16 ไร1 เป�นเงิน 2,617,000 บาท และได!รับจัดสรรงบลงทุนสร!างอาคารจําหน1ายผลผลิตของนักเรียนนักศึกษา
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1 หลัง เป�นเงิน 1,228,500 บาท 
  ปAงบประมาณ 2552 วิทยาลัยได!รับจัดสรรงบลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป�นรายการปรับปรุงถนนภายในฟาร%มตัวอย1าง เป�นเงิน 5,000,000 บาท ครุภัณฑ%ชุดมัลติมีเดีย 
เป�นเงิน 1,850,000 บาท 
  ปAงบประมาณ 2553 วิทยาลัยได!รับงบเงินกู! (SP2) โครงการภายใต!แผนฟL[นฟูเศรษฐกิจ ระยะ 
2 งบประมาณ 15,360,000 บาท เพ่ือสร!างอาคารเรียนปฏิบัติการพ้ืนท่ี 1,920 ตารางเซนติเมตร และขอ
สนับสนุนระบบน้ํา งบประมาณ 10,000,000 บาท จากโครงการชลประทานป�ตตานี 1 ระบบ เพ่ือใช!ในฟาร%ม
เกษตรผสมผสาน 
  ปAงบประมาณ 2554 วิทยาลัยได!รับจัดสรรงบประมาณ (งบสิ่งก1อสร!าง) จํานวน 2 รายการ 
คือ 1) รายการขยายเขตไฟฟSาภายในวิทยาลัยประมงป�ตตานี 1,790,272.11 บาท  และ 2) รายการปรับปรุง
อาคารโรงเรือน 5,860,000 บาท ต1อมาได!รับงบจัดสรรงบปรับปรุงสิ่งก1อสร!างจากงบตามโครงการไทยเข!มแข็ง 
2555 (SP2) จํานวน 3 รายการ คือ 1) ปรับปรุงหอพักชาย 300,000 บาท 2) รายการปรับปรุงอาคารฝCกอบรม 
และอาคารฝCกอาชีพ 390,000 บาท และ 3) รายการก1อสร!างคันปSองกันน้ําทะเลหนุน 4,115,000 บาท  และ
ได!รับจัดสรรงบแก!ไขป�ญหาน้ําท1วม จํานวน 4 รายการ คือ 1) รายการทาสีน้ําอะคีลิกอาคารปฏิบัติการสี่ชั้น 
855,000 บาท 2) รายการติดต้ังประตูหน!าต1างอาคารสี่ชั้น 1,395,000 บาท  3) รายการปูกระเบ้ืองอาคารสี่ 
ชั้น 1,300,000 บาท และ 4) รายการปรับปรุงถนนภายในฟาร%ม 3,420,000 บาท ส1วนครุภัณฑ% ได!งบการ
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จัดซ้ือจากส1วนกลาง (สอศ.) จํานวน 2 รายการ คือ 1) รายการครุภัณฑ%ชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลโรคสัตว% 
1,188,500 บาท  และ 2) รายการครุภัณฑ%ชุดปฏิบัติการวิเคราะห%ทางจุลชีววิทยา 3,496,000 บาท นอกจากนี้
ได!รับงบประมาณจัดสรรจากศูนย%พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต! (ศพต.) เป�น
รายการครุภัณฑ%ศูนย%การเรียนรู!วิชาชีพ อําเภอยะหริ่ง 1,000,000 บาท ดังนั้นในปAงบประมาณ 2554 วิทยาลัย
ได!รับการจัดสรรงบมาท้ังสิ้น 25,109,772.11 บาท 
  ปAงบประมาณ 2555 วิทยาลัยได!รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) ครุภัณฑ%รถบริการ
ส1งเสริมการเกษตรเคลื่อนท่ีพร!อมอุปกรณ% จํานวน 1 คัน 850,000 บาท และค1าสร!างสนามฟุตซอล พร!อม
ติดต้ังอุปกรณ% จํานวน 1 รายการ 1,993,000 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 28,430,000 บาท 

ปAงบประมาณ 2556 วิทยาลัยได!รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุนสิ่งก1อสร!าง) เพ่ือ
ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย%การเรียนรู!วิชาชีพ อําเภอยะหริ่ง งบประมาณ 499,995.16 บาท ปรับปรุงอาคาร
ปฏิบัติการเกษตร จํานวน 1 หลัง งบประมาณ 1,500,000 บาท 
 

2. ทําเนียบผู�บริหาร 
 
  1 นายวีระศักด์ิ  วงษ%สมบัติ      ผู!ประสานงาน  พ.ศ.  2536 

  2 นายชลิต  เฟLMองเรือง        ทําหน!าท่ีผู!อํานวยการ พ.ศ. 2539 - 2541 
  3 นายประภาค  ขวัญชัยรัตน%    ทําหน!าท่ีผู!อํานวยการ พ.ศ. 2541 - 2545 

   4 ผู!อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทําหน!าท่ีผู!อํานวยการวิทยาลัยประมง
ป�ตตานี (อีกหน!าท่ีหนึ่ง) 
   4.1 นายไกรสีห%          ชัยพรหม                       พ.ศ. 2545 
   4.2 นายสุชาติ         พรมหิตาทร                    พ.ศ.  2546 
  5 นายปรีชา  เวชศาสตร%         ทําหน!าท่ีผู!อํานวยการ        พ.ศ.  2546- 2549 
  6 ดร.ปรีชา  เวชศาสตร%         ผู!อํานวยการ                 พ.ศ. 2549 – ป�จจุบัน 
 

3. สถานที่ตั้งและพ้ืนที่      
 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงป�ตตานีต้ังอยู1ท่ี หมู1ท่ี 2 ตําบลบางตาวา และ หมู1 8 
ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก จังหวัดป�ตตานี มีเนื้อท่ีท้ังหมด จํานวน 327 ไร1 92.8 ตารางวา แบ1งออกเป�น 2 
แปลง ดังนี้ 
    - แปลงท่ี 1 ติดเขต ม. 2 ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก จังหวัดป�ตตานี  
จํานวน 152 ไร1 3 งาน 40.2 ตารางวา  
   - แปลงท่ี 2 ติดเขต ม. 8 ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก จังหวัดป�ตตานี จํานวน 174  
ไร1 1 งาน  52.6  ตารางวา 
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4. ปรัชญาวิทยาลัย 
 
  อดทน  แกร1งกล!า  ฝ^าอุปสรรค  รักคุณธรรม 
 

5. วิสัยทัศน0ของวิทยาลัย (พ.ศ.2556-2559) 
 
  “ สร!างแหล1งเรียนรู!  มุ1งสู1สากล 
     พัฒนาคนอย1างต1อเนื่อง  ลือเลื่องแหล1งท1องเท่ียวเชิงอนุรักษ% ” 
 

6. พันธกิจวิทยาลัย 
 
  1. พัฒนาความพร!อมด!านแหล1งเรียนรู!และห!องเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 
  2. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝCกอบรมวิชาชีพให!มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
  3. ส1งเสริมและสนับสนุน ดําเนินการจัดอาชีวศึกษาและฝCกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน, สถาบันการศึกษาปอเนาะ, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

4.  การเทียบโอนความรู!และประสบการณ% คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพท่ีนําไปสู1การ
ปฏิบัติ 

5. ศูนย%การฝCกอบรมและถ1ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการประมงอย1างยั่งยืน 
6. พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และมาตรฐานของผู!เรียนการอาชีวศึกษาในทุกระดับชั้น 
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 
8. สร!างเครือข1ายและส1งเสริมความร1วมมือในประเทศและต1างประเทศ 
9. พัฒนาระบบบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
10. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให!กับประชาชนในพ้ืนท่ีจนถึงปริญญาตรี 
11. จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสร!างเสริมความม่ันคงของรัฐ 
12. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ1ายทอดองค%ความรู!และเทคโนโลยี 
13. พัฒนาพ้ืนท่ีเป�นแหล1งท1องเท่ียวเชิงอนุรักษ% 
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7. เป9าหมายของวิทยาลัย 
 
  1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาเกษตรศาสตร% สาขาแปรรูปสัตว%น้ํา และ
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว%น้ํา ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต และโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ชนบท (อศ.กช.) ตลอดท้ังจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีร1วมกับสถาบันอุดมศึกษา  
  2. จัดฝCกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให!เกษตรกรผู!สนใจ ชาวประมง และเยาวชนผู!จบมัธยมศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป 
   3. ปลูกฝ�งคุณธรรม  จริยธรรม  ให!นักเรียนศึกษาและผู!ผ1านการฝCกอบรม 
  4. ดําเนินการธุรกิจฟาร%มศึกษาให!เป�นตัวอย1างแก1นักเรียนนักศึกษา เยาวชน ประชาชน 
  5. สร!างรายได!ให!นักศึกษาระหว1างเรียน 
  6. จัดการสอนร1วมกับสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
   7. บริการวิชาการวิชาชีพ เพ่ือให!เป�นท่ียอมรับของบุคคลโดยท่ัวไปภายใต!โครงการ “อาชีวะ
ร1วมด!วย ช1วยประชาชน” 
  8. ส1งเสริมการทําวิจัยและพัฒนา และโครงงาน/โครงการ 
  9. จัดทํากิจกรรม/โครงการภายใต!แผนการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต! 
 

8. ภารกิจหลักของวิทยาลัย 
 
  1. จัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการให!สอดคล!องกับ
ความต!องการของชุมชนและแผนการศึกษาของชาติ  
  2. จัดการศึกษาฝCกอบรมตามหลักสูตรระยะสั้น และโครงการพิเศษ 
  3. วิจัยและส1งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและประมง 
            4. ฝCกอบรมนักเรียนนักศึกษาให!มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู1วิชาชีพ 
  5. ให!บริการวิชาชีพแก1ชุมชน และหน1วยงานอ่ืน ๆ 
  6. รับงานการค!าท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
    7. ดําเนินการร1วมกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือส1งเสริมการเรียนการสอนกับการประกอบอาชีพ
ของนักเรียนนักศึกษา หรือผู!เข!ารับการศึกษาในระบบทวิภาคี 
  8. จัดการสถานศึกษาและงานฟาร%มในเชิงธุรกิจ เพ่ือเป�นแบบอย1างแก1ประชาชนและเยาวชน
ท่ีสนใจ   
       9. จัดแหล1งเรียนรู!ให!สอดคล!องกับการเรียนการสอนและฝCกอาชีพ 
  10. พัฒนานักเรียนนักศึกษาและบุคลากรเพ่ีอเตรียมความพร!อมเข!าสู1ประชาคมอาเซียน 
  11. จัดสิ่งแวดล!อมให!เหมาะสมสําหรับแหล1งท1องเท่ียวเชิงอนุรักษ% 
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9. อัตลักษณ0วิทยาลัย 
 
  สุภาพ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย% สะอาด มีวินัย รับผิดชอบ มีน้ําใจ สามัคคี กตัญ`ู 
 

10. เอกลักษณ0วิทยาลัย 
 
  เป�นสถานศึกษาท่ีเปWดสอนและฝCกทักษะอาชีพให!มีความเป�นเลิศด!านเกษตรกรรมและประมง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต! 
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ข�อมูลนักเรียนนักศึกษา 
 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557 
 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงป�ตตานี มีจํานวนนักเรียนนักศึกษา ท้ังส้ิน  519 คน 
จําแนกได!ดังนี้ 
 ศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 238 คน  
 ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 281 คน 
 ฝCกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น  10 รุ1น  จํานวน 1,149  คน  
 นักเรียนนักศึกษานับถือศาสนาพุทธ     จํานวน  29  คน ร!อยละ 5.59 และ นับถือ
ศาสนาอิสลามจํานวน 490  คน ร�อยละ 94.41   

มีนักเรียนนักศึกษาชาย จํานวน  269  คน  ร!อยละ 51.83 และมีนักเรียนนักศึกษาหญิง  จํานวน 
250  คน ร!อยละ 48.17 
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ข�อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงป�ตตานี ได!มีการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 3 ประเภทวิชา 6 สาขาวิชา 
12 สาขางาน ดังนี้ 
   

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม     

   สาขางานผลิตสัตว%น้ํา    
   สาขางานการเกษตร    
   สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร   
   สาขางานการประมง 

   สาขางานเกษตรท่ัวไป 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2546 มีหลักสูตรการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1. ประเภทวิชาประมง 
  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว%น้ํา  สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว%น้ําท่ัวไป 
  สาขาวิชาแปรรูปสัตว%น้ํา  สาขางานแปรรูปสัตว%น้ํา 
 2. ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร%  สาขางานเกษตรศาสตร% 
  สาขาวิชาช1างกลเกษตร  สาขางานช1างกลเกษตร 

  สาขาวิชาสัตวศาสตร%  สาขางานการจัดการผลิตสัตว% 
 3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร%ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 
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สมรรถนะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556  
 
สาขางานผลิตสัตว0น้ํา 

1. วางแผน เตรียมการ เพาะเลี้ยงสัตว%น้ํา ปฏิบัติดูแลรักษา และจัดการผลผลิตสัตว%น้ํา ในลักษณะครบ
วงจรเพ่ือจําหน1ายเชิงธุรกิจ ตามหลักการและกระบวนการ 

2. อนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล!อม และระบบนิเวศในงานประมง 
3. เลือก ใช! และหรือประยุกต%ใช!เทคโนโลยีในการดําเนินงานผลิตสัตว%น้ําตามหลักการและ

กระบวนการ 
 
สาขางานการเกษตร 

1. วางแผน เตรียมการ ดําเนินการและจัดการผลิตและหรือบริการด!านงานเกษตร ในลักษณะครบ
วงจรเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 

2. อนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล!อมและระบบนิเวศในงานเกษตร 
3. เลือก ใช! และหรือประยุกต%ใช!เทคโนโลยีในการดําเนินงานเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

 
สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร 

1. วางแผน เตรียมการ ดําเนินการและจัดการหลังการผลิตผลิตภัณฑ%พืช ผลิตภัณฑ%สัตว%ผลิตภัณฑ%นม 
ผลิตภัณฑ%สัตว%น้ํา และหรือผลิตภัณฑ%เกษตรชนิดอ่ืน ๆ ในลักษณะครบวงจรเพ่ือจําหน1ายเชิงธุรกิจ ตาม
หลักการและกระบวนการ 

2. อนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล!อมและระบบนิเวศในงานอุตสาหกรรมเกษตร 
3. เลือก ใช! และหรือประยุกต%ใช!เทคโนโลยีในการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักการและ

กระบวนการ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
สาขางานเพาะเล้ียงสัตว0น้ําท่ัวไป 

1. เข!าใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางด!านเพาะเลี้ยงสัตว%น้ําท่ัวไป 
2. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางด!านเพาะเลี้ยงสัตว%น้ําท่ัวไปเชิงธุรกิจ ตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. ดําเนินการบริหารจัดการ ประเมินผลและแก!ไขป�ญหาในงานเพาะเลี้ยงสัตว%น้ําท่ัวไปตามหลักการ 

และกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 
4.  จัดการผลผลิตและการตลาดในงานเพาะเลี้ยงสัตวฺน้ําท่ัวไปตามหลักการและกระบวนการ 
5. เลือก/ใช! /ประยุกต%ใช!ป�จจัยและเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงสัตว%น้ําท่ัวไป โดยตระหนักถึงความ

ปลอดภัยและผลกระทบต1อสังคมและสภาพแวดล!อม 
 
สาขางานแปรรูปสัตว0น้ํา 

1. เพ่ือให!มีความรู ! และทักษะในหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานแปรรูปสัตว%น้ํา การบริหาร
จัดการและการใช!เทคโนโลยีในการพัฒนางานอาชีพทางด!านแปรรูปสัตว%น้ําให!เกิดประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให!มีทักษะและประสบการณ%ในงานผลิตและบริการทางด!านแปรรูปสัตว%น้ําตามหลักการและ
กระบวนการ 

3. เพ่ือให!มีความสามารถในการคิด วิเคราะห% สังเคราะห วางแผน จัดการ ตัดสินใจและแก!ไขป�ญหา 
แสวงหาความรู! ทักษะ ประสบการณ%และเทคโนโลยีใหม1ๆมาประยุกต%ใช!ในการพัฒนาอาชีพทางด!านแปรรูป
สัตว%น้ําให!ทันต1อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
 
สาขางานเกษตรศาสตร0 

1. เข!าใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวข!องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานผลิต
และบริการทางการเกษตร 

2. เลือก/ใช! /ประยุกต%ใช!ความรู ทักษะ ประสบการณ% และเทคโนโลยีใหม1ๆ เพ่ือส1งเสริมและพัฒนา
งานอาชีพเกษตรกรรม โดยคํานึงถึงการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

3. เข!าใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางการเกษตร 
4. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางการเกษตรเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานผลิตและบริการทางการเกษตร ตามหลักการและกระบวนการ 
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สาขางานชDางกลเกษตร 
1. เข!าใจหลักการและกระบวนการท่ีเก่ียวข!องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในงานผลิต

และบริการทางด!านช1างกลเกษตร 
2. เลือก/ใช! /ประยุกต%ใช!ความรู! ทักษะ ประสบการณ% และเทคโนโลยีใหม1ๆ เพ่ือส1งเสริมและพัฒนา

งานอาชีพทางด!านช1างกลเกษตร โดยคํานึงถึงการอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 
3. เข!าใจหลักการและกระบวนการผลิตและบริการทางด!านช1างกลเกษตร 
4. วางแผน/เตรียมการผลิตและบริการทางด!านช1างกลเกษตรเชิงธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ 
5. จัดการผลผลิตและการตลาดในงานช1างกลเกษตรตามหลักการและกระบวนการ 

 
สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน 

1. ใช!โปรแกรมระบบสํานักงานอัตโนมัติในงานธุรกิจ 
2. ปฏิบัติการใช!โปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน 
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ข�อมูลบุคคลากร 
 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2557 

ตารางข�อมูลบุคลากรของสถานศึกษาจําแนกตามประเภท วุฒิการศึกษา และเพศ 
 

ตําแหนDง จํานวนบุคลากร รวม
ท้ังส้ิน ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ํากวDา

ปริญญาตรี 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
1. ผู�บริหาร 1 - 2 - - - - - 3 - 3 
2. ข�าราชการครู  - - 2 4 8 5 - - 10 9 19 
3. พนักงานราชการ  
    ตําแหนDงครู  

- - - - 1 12 - - 1 12 13 

4. พนักงานราชการ  
   ตําแหนDงสายสนับสนุน  

- - - - 2 4 7 3 9 7 16 

5. ลูกจ�างช่ัวคราว  - - - - - 7 - 3 0 10 10 
รวมท้ังส้ิน 1 0 4 4 11 28 7 6 23 38 61 
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ตารางข�อมูลบุคลากรของสถานศึกษาจําแนกตามภาควิชา 
 
ท่ี ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนDง รวม

(คน) 
1 ดร.ปรีชา      เวชศาสตร% ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิ)  
กศ.ด. การบริหารการศึกษา 

ผู!อํานวยการ 3 

2 นายวรยุทธ%    ชวีรัตน% ปริญญาโท  
ศศ.ม.การจัดการพัฒนาสังคม 

รองผู!อํานวยการ 

3 นายประวิทย%  อUองสุวรรณ ปริญญาโท  
กษ.ม.การบริหารการศึกษา 

รองผู!อํานวยการ 

รวม 3 

ภาควิชาประมง 

4 นางสาวนุสราสินี  ณ พัทลุง  ปริญญาโท รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร% ครูผู!ช1วย 3 
5 นายมะนาเซ   ดอเปbาะ ปริญญาตรี  วท.บ. เพาะเลี้ยงสัตว%น้ํา ครูผู!ช1วย 
6 นางสาวสุมาวดี พวงจันทร% ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหาร

การศึกษา 
ครูผู!ช1วย 

7 นางสาวนิลาวัลย% ช1วยนุกูล ปทส. เพาะเลี้ยงสัตว%น้ํา พนักงานราชการ(ครู) 2 
8 นายนิเลาะ     หะยีสะแม ปริญญาตรี บธ.บ. การจัดการท่ัวไป พนักงานราชการ(ครู) 
9 นายอับดุลรอปา มะรอเซcะ ปริญญาตรี วท.บ. ประมง พนักงานราชการ 7 
10 นายมูหะหมัด    หะแย ปริญญาตรี วท.บ. ประมง พนักงานราชการ 
11 นายเกียรติศักด์ิ  เบ็ญหะยีสะมาแอ ปวส. เพาะเลี้ยงสัตว%น้ํา พนักงานราชการ 
12 นางสาวรอบียcะ   ดีสะเอะ มัธยมศึกษาปAท่ี 6 พนักงานราชการ 
13 นางสาวเจะมาลิณี  เจะมะ มัธยมศึกษาปAท่ี 6 พนักงานราชการ 
14 นายรุสลัน           เจะมะ ประถมศึกษาปAท่ี 6 พนักงานราชการ 
15 นายหาหมะ         เจะมะ ประถมศึกษาปAท่ี 6 พนักงานราชการ 
16 นางสาวซีตีหาหวอ    ดอเลาะ ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการท่ัวไป ลูกจ!างชั่วคราว 3 
17 นางสาวภูธดา   งามศรผี1องใส ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการท่ัวไป ลูกจ!างชั่วคราว 
18 นางสาวชาลิสา มณีรัตน% ปริญญาตรี วท.บ. ประมง ลูกจ!างชั่วคราว 

รวม 15 

ภาควิชาเกษตรศาสตร0 
19 นางกิตติวรรณ    ชีวรัตน% ปริญญาตรี วท.บ.สัตวบาล ครู คศ. 3 5 
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20 นายมุสตากีม      มะแซ ปริญญาตรี คอ.บ.สัตวศาสตร% ครู คศ. 1 

21 นายซาฮาบูดิน    ยูโซะ ปริญญาตรี คอ.บ.พืชศาสตร% ครู คศ. 1 
22 นางซูรียานี     สาและ ปริญญาตรี คอ.บ. สัตวศาสตร% ครู คศ. 1 
23 นายบุญแสง        เห็นหีม ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตร ครูผู!ช1วย 
24 นายทีระยุทธ%      กองแก!ว ปริญญาตรี วท.บ.ประมง ลูกจ!างชั่วคราว 2 
25 นายเอกลักษณ% อับดุลเลาะ ปริญญาตรี วท.บ. สัตวศาสตร% ลูกจ!างชั่วคราว 

รวม 7 

ภาควิชาแปรรูปผลิตภัณฑ0สัตว0น้ํา  
26 นางสาวจันทร%เพ็ญ ไชยนุ!ย ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยอีาหาร ครูผู!ช1วย 1 
27 นางอาซียะห%   อับดุลเลาะ ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร%และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

พนักงานราชการ (ครู) 2 

28 นางสาวซากัรมา  สาและ ปริญญาตรี วท.บ.อุตสาหกรรมประมง พนักงานราชการ (ครู) 
29 นางรอหานี     ดอเลcาะ ประถมศึกษาปAท่ี 6 ลูกจ!างชั่วคราว 1 

รวม 4 

ภาควิชาชDางกลเกษตร 
30 นายประพัฒน%     กองแก!ว ปริญญาตรี วท.บ.เกษตรกลวิธาน ครู คศ. 2 4 
31 นายป�กรูรอซี      บากา    ปทส. เครื่องกล ครู คศ. 1 
32 นายนิอับดุลเลcาะ ปานาวา ปริญญาโท คอ.ม.ไฟฟSา ครู คศ. 1 
33 นายประดับ     ชัยพานิชย% ปริญญาตรี คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูผู!ช1วย 
34 นายนิมุ           สือร ี ประถมศึกษาปAท่ี 6 พนักงานราชการ 3 
35 นายมะรูดิน บือราเฮง ประถมศึกษาปAท่ี 4 พนักงานราชการ 
36 นายมะดาโอะ      ลาเตะ มัธยมศึกษาปAท่ี 3 พนักงานราชการ 

รวม 7 

ภาควิชาคอมพิวเตอร0ธุรกิจ 
37 นายอดุลย%   เมาะอะ ปทส. ไฟฟSาสื่อสาร ครู คศ. 1 2 
38 นางสาวกะตีเยาะ   ครู ปริญญาตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร%ธุรกิจ ครูผู!ช1วย 

39 นางสาวฉันทนา     มะแอ ปริญญาตรี คบ.คอมพิวเตอร%ศึกษา พนักงานราชการ (ครู) 6 
40 นางสาวเปาอีสะห%   สุหลง ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด พนักงานราชการ (ครู) 
41 นางสาวรูฮานี        บาเฮง ปริญญาตรี  บธ.บ. บัญช ี พนักงานราชการ (ครู) 
42 นางสาวนุรมาร%     เจะมะ ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด พนักงานราชการ (ครู) 
43 นางสาวจิรสุดา   อรุณรัตน% ปริญญาตรี ศศ.บ. สื่อสารมวลชน พนักงานราชการ (ครู) 
44 นางสาวแวนูรินดา   แวยุน ุ ปริญญาตรี บธ.บ การจัดการ พนักงานราชการ (ครู) 
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45 นางสาวรอปAซะ      ยูโซะ ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ พนักงานราชการ 4 
46 นางสาวสิริกาญจน%    บุญมาศ ปริญญาตรี บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ พนักงานราชการ 
47 นางสาวอาอีเสาะ   ยูโซะ ปริญญาตรี บธ.บ. บริหารธุรกิจ พนักงานราชการ 
48 นางสาวศิรินภาภรณ%   โสสว1าง ปริญญาตรี บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ พนักงานราชการ 
49 นางสาวชฎาพัศธ  เอ่ียมศรี ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการท่ัวไป ลูกจ!างชั่วคราว 4 
50 นางสาวป�ทมา บือราเฮง ปริญญาตรี ร.ศ.รัฐศาสตร% ลูกจ!างชั่วคราว 
51 นางสาวสากีนะห%  ดอเลcาะ ปวส. คอมพิวเตอร%ธุรกิจ ลูกจ!างชั่วคราว 
52 นางสาวฟารินดา  ดามิ ปวส. คอมพิวเตอร%ธุรกิจ ลูกจ!างชั่วคราว 

รวม 16 

ภาควิชาสามัญพ้ืนฐาน 
53 นายจรัญ          ราชนุ!ย ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีการ

บริหารสิ่งแวดล!อม 

ครู คศ. 3 4 
 

54 นางนิตยา    ด!วงโสน ปริญญาโท ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษเป�นภาษานานาชาติ 

ครู คศ. 2 

55 นางธันยพัต   จันทร%ศรีราษฎร% ปริญญาตรี ค.บ.ภาษาไทย ครูผู!ช1วย 
56 นางสุปราณี   ศรีสะอาด ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร% ครูผู!ช1วย 
57 นางสาวสุภัก  อ1อนทอง ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด พนักงานราชการ (ครู) 3 
58 นางกลมาณัชน%     ทองเจริญ ปริญญาตรี คบ. ภาษาไทย พนักงานราชการ (ครู) 
59 นางสาวนินูรุลฮูดา  แวสามะ ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ พนักงานราชการ (ครู) 
60 นายสุลต1านคาน   แขกปาทาน ปวส. พาณิชย%ศิลปf พนักงานราชการ 1 
61 นางสาวพิรญา  สิทธิโชค ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ ลูกจ!างชั่วคราว 1 

รวม 10 
รวมท้ังส้ิน 61 
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ข�อมูลงบประมาณ 
 

การจัดสรรงบประมาณรายจDาย ประจําปJงบประมาณ 2557จําแนกตามผลผลิต 
 

ท่ี งบรายจDาย 
ผลผลิต 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะส้ัน 

1 งบบุคลากร 

- เงินเดือน 7,368,881.78 - - 7,368,881.78 
- เงินวิทยฐานะ 886,522.34 - - 886,522.34 
- ค1าจ!างประจํา - - - - 
- ค1าตอบแทนพิเศษ 914,281.00 - - 914,281.00 
- ค1าตอบแทนพนักงานราชการ 5,876,989.00 - - 5,876,989.00 
- ค1าจ!างชั่วคราว - - - - 

- ค1าครองชีพ 284,090.00 - - 284,090.00 
รวม 15,330,764.12 - - 15,330,764.12 

2 งบดําเนินงาน 
-ค1าตอบแทนใช!สอยและวัสดุ 2,986,067.00 673,000.00 1,348,699.73 5,007,766.73 
-ค1าสาธารณูปโภค 330,332.20 - - 330,332.20 

รวม 3,316,399.20 673,000.00 1,348,699.73 5,338,098.93 
3 งบลงทุน 

-ครุภัณฑ% - - - 500,000.00 (S) 
-ค1าท่ีดินและสิ่งก1อสร!างปA 
2557 

2,989,000.00 - - 2,989,000.00 

-ค1าท่ีดินและสิ่งก1อสร!าง ผูกพัน 
ปA2557 

 - -  

รวม 2,989,000.00  - 2,989,000.00 
 
*** (S) งบยุทธศาสตร% 
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ท่ี งบรายจDาย 
ผลผลิต 

รวม 
ปวช. ปวส. ระยะส้ัน 

4 งบอุดหนุน 
-การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  (การจัดการเรียนการสอน) 

2,276,250.00 - - 2,276,250.00 

-ค1าหนังสือเรียน 555,000.00 - - 555,000.00 
-อุปกรณ%การเรียน 94,990.00 - - 94,990.00 
-ค1าเครื่องแบบ 218,260.00 - - 218,260.00 
-ค1ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู!เรียน 

263,619.00 - - 263,619.00 

-สิ่งประดิษฐ% - - -  
รวม 1,395,488.00 - - 1,395,488.00 

5 รายจDายอ่ืน 
-คุณธรรมนําความรู!รายได!
ระหว1างเรียน 

- 83,000.00 - 83,000.00 

-Fixit ความร1วมมือเพ่ือผลิต
และพัฒนากําลังคน 

- - 540,000.00 540,000.00 

รวม - 83,000.00 540,000.00 623,000.00 
รวมท้ังส้ิน 23,031,651.32 23,114,651.32 1,888,699.73 48,035,002.37 
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ข�อมูลครุภัณฑ0 สิ่งกDอสร�าง 
 

ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2557 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ ครุภัณฑ0 รายการ ส่ิงกDอสร�าง 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1 ครุภัณฑ%เครื่อง
คอมพิวเตอร%สําหรับ
งานประมวลผล แบบ
ท่ี 1 (จอภาพไม1น!อย
กว1า 18 นิ้ว) 

20 ชุด งบ
ยุทธศาสตร% 
500,000 

บาท 

งานปรับปรุงถนน
ภายในฟาร%มเกษตร 
พ้ืนท่ี 0.750 ตาราง
เมตร 

1 
รายการ 

งบลงทุน 
2,989,000 

บาท 

 
 

ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ� 2557 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ ครุภัณฑ0 รายการ ส่ิงกDอสร�าง 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1 ครุภัณฑ%เครื่องทุ1นแรง
ปรับพ้ืนท่ีดิน
การเกษตรพร!อม
อุปกรณ% 

1 ชุด งบลงทุน 
1,047,098 

บาท 

งานปรับปรุงอาคาร
วิทยาลัย 

5 อาคาร งบลงทุน 
6,265,400

บาท 

2 ชุดครุภัณฑ%แปรรูป
อาหารและอาหาร
กระปlอง 

1 ชุด งบลงทุน 
1,297,000 

บาท 
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ข�อมูลอาคารสถานที่ 
 

 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงป�ตตานี มีอาคารสถานท่ี ดังนี้ 
1. อาคารเรียน    จํานวน 3 หลัง 
2. อาคารฝCกอาชีพ   จํานวน  1 หลัง 
3. อาคารฝCกอบรม   จํานวน  1  หลัง 
4. อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ%สัตว%น้ํา   จํานวน  1  หลัง 
5. ศูนย%วิทยบริการ   จํานวน  1  หลัง 
6. โรงอาหารปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต จํานวน 1 หลัง 
7. โรงอาหารเอนกประสงค%  จํานวน  1  หลัง 
8. โรงเพาะฟ�กสัตว%น้ําจืด   จํานวน  2  หลัง 
9. โรงเพาะฟ�กสัตว%น้ํากร1อย  จํานวน  1 หลัง 
10. อาคารละหมาด   จํานวน  2 หลัง  
11. หอพักนักเรียนหมู1บ!านมหาดไทย   จํานวน  4  หลัง 
12. ฟาร%มประมงและฟาร%มเกษตร 
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ข�อมูลทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 

แผนที่จังหวัดปLตตานี 
 

 
 
คําขวัญจังหวัดปLตตานี 
 
 “เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย%ฮาลาลเลิศล้ํา ชนน!อมนําศรัทธา ถ่ินธรรมชาติงามตา ป�ตตานีสันติสุข
แดนใต!” 
 

สภาพภูมิประเทศ 
 
 จังหวัดป�ตตานีเป�นจังหวัดในภาคใต! ติดต1อกับจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลาห1าง
จากกรุงเทพฯ ๑,๐๕๕ กม. มีเนื้อท่ีประมาณ๑,๙๔๐.๓๕ตร.กม. หรือประมาณ ๑,๒๑๒,๗๒๓ ไร1 มีอาณาเขต
ติดต1อกับจังหวัดใกล!เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต1อกับ อ1าวไทย 

ทิศใต!   ติดต1อกับ เขตอําเภอเมืองยะลา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา และเขตอําเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

 ทิศตะวันออก  ติดต1อกับ อ1าวไทย 
 ทิศตะวันตก  ติดต1อกับ เขตอําเภอเทพา และอําเภอสะบ!าย!อย จังหวัดสงขลา 
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 แบ1งเป�น ๓ ลักษณะ ประกอบด!วย พ้ืนราบชายฝ�Mงทะเล ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีส1วนใหญ1 ประมาณ ๑ ใน ๓ ของ
พ้ืนท่ีจังหวัด ได!แก1ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว และเป�นท่ีราบชายฝ�Mง กว!าง
ประมาณ๑๐ – ๓๐ กิโลเมตร พ้ืนท่ีราบลุ1ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต!ของจังหวัด มีแม1น้ําป�ตตานีไหลผ1าน
ท่ีดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีส1วนน!อยอยู1ทางตอนใต!ของ อําเภอโคก
โพธิ์ อําเภอกะพ!อและทางตะวันออกของอําเภอสายบุรีอยู1ห1างจากกรุงเทพฯ 1055 กิโลเมตร ต้ังอยู1ติดกับอ1าว
ไทย มีเนื้อท่ี 2109 ตารางกิโลเมตร เป�นอันดับท่ี 13 ของภาคใต! พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป�นท่ีราบตํ่า เหมาะแก1การ
เพาะปลูก 
 
ประวัติศาสตร0จังหวัดปLตตานี 
 

 จากหลักฐานเอกสารโบราณของจีน อาหรับ ชวา มลายู และจารึกของชาวอินเดียท่ีปรากฎ นามเมือง
ของรัฐสําคัญแห1งหนึ่งบนแหลมมลายู ซ่ึงออกเสียงตามสําเนียงในแต1ละภาษา เช1น หลังยาซูว,หลังยาซีเจีย 
(ภาษาจีน พุทธศตวรรษท่ี 11-12 และ 16-18),ลังคาโศกะ,อิลังกาโศกะ (ภาษาสันสกฤต ภาษาทมิฬ พุทธ
ศตวรรษท่ี 9 และพุทธศตวรรษท่ี 16),เล็งกะสุกะ (ภาษาชวา พุทธศตวรรษท่ี 20),ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ 
พุทธศตวรรษท่ี 21),ลังกะสุกะ,ลังกาสุกะ (ภาษามลายู พุทธศตวรรษท่ี 24) (wheatly1961 Sklling1992:131; 
อมรา ศรีสุชาติ 2540;กรมศิลปากร 2540:10) ชื่อท่ีปรากฏนี้ นักวิชาการสันนิษฐานว1าน1าจะเป�นชื่อเมือง
เดียวกัน ท่ีเคยต้ังอยู1ในรัฐเคดะห% ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และจังหวัดป�ตตานีในประเทศไทย แต1ในสมัย
หลังศูนย%กลางของเมืองแห1งนี้น1าจะอยู1ในจังหวัดป�ตตานี เนื่องจากชาวพ้ืนเมืองในช1วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงต!น
พุทธศตวรรษท่ี 25 ยังกล1าวว1าเมืองป�ตตานี พัฒนาข้ึนมาจากเมืองลังกาสุกะสอดคล!องกับตํานานเมืองไทรบุรีท่ี
กล1าวว1า ราชามะโรงมหาวงค%ทรงสร!างลังกาสุกะบนฝ�Mงตะวันตกท่ีเคดะห% และพระราชนัดดาของพระองค%ได!มา
สร!างลังกาสุกะท่ีป�ตตานี ชาวพ้ืนเมืองป�ตตานีเรียกบริเวณแถบนี้ว1า“ลังกาสุกะมา” จนกระท่ังแม1น้ําป�ตตานี
เปลี่ยนทางเดิน (หม1อมเจ!าจันทร%จิรายุ รัชนี,2539 : 107) 
 ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ชุมชนลังกาสุกะเริ่มเสื่อมลงไปเนื่องจากข!อจํากัดทางภูมิศาสตร%และศาสนา 
วัฒธรรมของชาวเมืองได!เปลี่ยนแปลงไป นักวิชาการทางประวัติศาสตร%และโบราณคดีเชื่อว1า ป�ตตานีเป�นท่ีแวะ
พักจอดเรือเพ่ือแลกเปลี่ยนซ้ือขายสินค!าระหว1างพ1อค!าชาวอินเดียทางตะวันตกกับพ1อค!าชาวจีนทางตะวันออก 
และชนพ้ืนเมืองบนแผ1นดินและตามหมู1เกาะใกล!เคียงต1าง ๆ นอกจากนั้นยังเชื่อม่ันอีกด!วยว1าป�ตตานีเดิมเป�น
อ า ณ า จั ก ร ท่ี เ ก1 า แ ก1 ต า ม ท่ี ป ร า ก ฏ ใ น เ อ ก ส า ร โ บ ร า ณ ท่ี ก ล1 า ว ม า  ( ภั ค พ ดี  อ ยู1 ค ง ดี ,ม ป ป : 2) 
 หลักฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงร1องรอยของความเจริญรุ1งเรืองในอดีตของป�ตตานีท่ีบริเวณอําเภอยะรัง
เป�นซากร1องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ1ซ!อนทับกันถึง 3 เมือง มีซากเป�นโบราณสถานปรากฏอยู1ไม1น!อย
กว1า 40 แห1ง ซากเนินโบราณสถานบางแห1งได!รับการขุดแต1งและอนุรักษ%ไว! เช1น โบราณสถานบ!านจาเละ 3 
แห1ง ซ่ึงเป�นซากอาคารศาสนสถานก1ออิฐท่ีมีการขัดแต1งประดับฐานชั้นล1าง ๆ และยังค!นพบโบราณวัตถุจํานวน
มาก เช1น สถูปจําลองดินเผ1า พระพิมพ%ดินดิบ และดินเผาบางชิ้นมีตัวอักษรซ่ึงนักภาษาโบราณอ1านและแปลว1า
เป�นอักษรป�ลลวะ (อินเดียใต!) ภาษาสันสกฤตเขียนเป�นคาถาเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน พระโพธิสัตว%
สัมฤทธิ์และเศษภาชนะดินเผาประเภทต1าง ๆ โบราณวัตถุเหล1านี้มีอายุอยู1ในราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 (กรม
ศิลปากร, 2535) สอดคล!องกับจดหมายเหตุจีนท่ีได!กล1าวถึงไว! นอกจากนั้นหลักฐานท่ีได!ขุดค!นพบยังแสดงให!
เห็นด!วยว1าบริเวณท่ีเป�นท่ีตั้งอําเภอยะรังในป�จจุบัน เป�นชุมชนท่ีมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูง โดยเฉพาะอย1าง
ยิ่งศาสนาพุทธท่ีได!รับอิทธิพลจากอินเดียไว!อย1างเต็มท่ี มีความสัมพันธ%กับดินแดนใกล!เคียง เช1น บริเวณดินแดน
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ภาคกลางของประเทศไทย และบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนด!วย และคงจะเป�นชุมชนท่ีมีกิจกรรมสืบต1อเรื่อยมา
จนถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 15 ก1อนท่ีอาณาจักรศรีวิชัยจะมีอํานาจรุ1งเรืองครอบคลุมคาบสมุทรมลายูในท่ีสุด 
(ภัคพดี อยู1คงดี,มปป.:2) นักภูมิศาสตร%เชื่อว1า เมืองโบราณขนาดใหญ1ท่ีบริเวณอําเภอยะรังนั้นหมดความสําคัญ
ลงน1าจะมีเหตุผล ประการหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลช1วงระยะเวลา 1,000 ปAท่ีผ1านมา โดย
ลดลงไประดับหนึ่งมีผลทําให!ชายฝ�Mงทะเลถอยห1างออกไปจากเดิม ดังนั้นท่ีต้ังของชุมชนจึงไม1เหมาะสมท่ีจะเป�น
ทําเลของการเป�นเมืองท1าค!าขายอีกต1อไป และนํามาซ่ึงการย!ายท่ีต้ังของเมืองในระยะเวลาต1อมา ซ่ึงสัมพันธ%กับ
ตํานานการสร!างเมืองป�ตตานีท่ีกล1าวไว!ในหนังสือหลายเล1ม เช1น HikayatPatani:Story of Pataniของ 
A.Teeuwและ D.K.Wyatt:SajarajKerajaanMelayaPataniหรือตํานานเมืองป�ตตานีของ lbrahim Syukri
เป�นต!น แม!ว1าจะไม1สามารถระบุระยะเวลากําเนิดของเมืองป�ตตานีได!อย1างแน1ชัด แต1เมืองป�ตตานีก็ได!ปรากฏชื่อ
และเจริญรุ1งเรืองข้ึนมาเป�นลําดับ 
   ต้ังแต1พุทธศตวรรษท่ี 19 เป�นอย1างน!อย เมืองป�ตตานีได!ชื่อว1าเป�นหัวเมืองฝ^ายใต!ปลายแหลมมาลายู 
มีฐานะเป�นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยามาต้ังแต1รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ(พ.ศ.1991-2031) 
และอยู1ภายใต!อํานาจของกษัตริย%กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมา ในปA พ.ศ.2054 โปรตุเกสสามารถยึดครอง 
มะละกาได!สําเร็จ และพยายามขยายอิทธิพลทางการค!าข้ึนมาทางตอนเหนือของคาบสมุทรมาลายู ประกอบ
กับพระราชาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ.2034-2072) ทรงยินยอมให!โปรตุเกสเข!ามาต้ังสถานีการค!าในเมืองชายฝ�Mงทะเล 
เช1น นครศรีธรรมราช มะริด ตะนาวศรี รวมท้ังป�ตตานีด!วย ทําให!ป�ตตานีกลายเป�นเมืองท1าหลักเมืองหนึ่ง เป�น
ท่ีตั้งของสถานีการค!าของพ1อค!าท้ังชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ท้ังชาวอินเดีย จีน และญ่ีปุ̂น สินค!าท่ีสําคัญ
ของเมืองป�ตตานียุคนั้น ได!แก1 ไม!กฤษณา ไม!ฝาง เครื่องเทศ ของป̂า งาช!าง และนอแรด นอกจากนี้ป�ตตานียัง
เป�นจุดรับส1งสินค!าของนานาชาติ เช1น เครื่องถ!วยชาม อาวุธ ดินปLน ดีบุก และผ!าไหม (สถาบันทักษิณคดีศึกษา: 
2529) แม!ว1าป�ตตานีเป�นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาก็ตาม แต1ด!วยเหตุเมืองท่ีป�ตตานีมีความเจริญ
ม่ันคงทาง เศรษฐ กิจ เป� นอย1 า ง ดี  ทํ า ให! เ จ! า เ มืองป�ตตานีต! อ งการ เป�น อิสละหลายครั้ ง  ดั ง เช1 น 
 ในปA พ.ศ.2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พม1ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา พระยาตานี 
ศรีสุลต1านได!นํากองทัพเรือประกอบด!วยเรือหย1าหยับ 200 ลํา ไปช1วยราชการสงคราม แต1เม่ือเห็นว1ากองทัพ
กรุงศรีอยุธยาเสียทีพม1า จึงถือโอกาสทําการขบถยกกําลังบุกเข!าไปในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิหนีข!ามฟากไปประทับบนเกาะมหาพราหมณ% จนเม่ือกองทัพไทยรวบรวมกําลังได!แล!ว จึงยกกองทัพ
เข!าโอบล!อมตีกองทหารเมืองตานีจนแตกพ1ายไป 
 ต1อมาในปA พ.ศ.2146 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีรับสั่งให!ออกญาเดโชยกทัพไปตีเมืองป�ตตานี เพ่ือ
ยึดเข!าไว!ในพระราชอํานาจแต1ไม1สําเร็จเนื่องจากป�ตตานีได!รับการช1วยเหลือจากพ1อค!าชาวยุโรป ท้ังอาวุธปLน
ใหญ1และทรัพย%สินเงินทอง 
 ในสมัยพระเพทราชา (พ.ศ.2231-2245) เมืองป�ตตานีไม1พอใจในการสถาปนาข้ึนใหม1ของกษัตริย%แห1ง
กรุ งศรีอยุธยา ประกาศไม1ยอม ข้ึนกับกรุ งศรีอยุธยาอีกครั้ ง  ทําให!ป�ตตานี เป�น อิสระต1อเนื่ องมา 
 จนกระท่ังกรุงศรีอยุธยาเสียแก1พม1าใน พ.ศ.2301 ตลอดมาจนสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 
เมืองป�ตตานีต้ังแต1พุทธศตวรรษท่ี 19 เป�นต!นมา ประชาชนส1วนใหญ1นับถือศาสนาอิสลามจากหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีพบท่ีเมืองโบราณยะรังแสดงว1าประชาชนโดยท่ัวไปก1อนหน!านั้นนับถือศาสนาพุทธและพราหมณ% 
และเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม หลังจากท่ีอาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอํานาจลง อิทธิพลของศาสนาอิสลามจาก
ราชวงค%มัชปาหิตในชวาได!แผ1อํานาจเข!ามาสู1แหลมมลายูก1อตัวข้ึนเป�นอาณาจักรมะละกา 
 ในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 แผ1อิทธิพลไปสู1เมืองต1าง ๆ ทําให!เจ!าเมืองเปลี่ยนการนับถือศาสนาเดิมมา
เป�นศาสนาอิสลามท้ังหมด ก1อให!เกิดความร1วมมือด!านการเมือง และการเศรษฐกิจการค!าในภูมิภาคนี้อย1าง
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เข!มแข็ง ศาสนาอิสลามได!เจริญรุ1งเรืองข้ึนควบคู1ไปกับการค!า มีการก1อสร!างมัสยิดข้ึนเพ่ือใช!เป�นท่ีประกอบ
ศาสนกิจ มัสยิดท่ีสําคัญคือ มัสยิดกรือเซะ ซ่ึงเป�นมัสยิดใหญ1ประจําเมือง และมัสยิดบ!านดาโตcะ บริเวณท่ีเป�น
ท1าเรือทางตอนเหนือของอ1าวป�ตตานี นอกจากนั้นยังมีมัสยิดและสุเหร1าในเขตชุมชนอิสลามถูกสร!างข้ึนอีก
หลายแห1ง 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟSาจุฬาโลกแห1งกรุงรัตนโกสินทร% (พ.ศ.2325-2352) ทรงโปรด
ฯ ให!สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทยกทัพหลวงลงมาปราบปรามพม1าท่ีมาตีหัวเมืองทางแหลม
มลายูจนเรียบร!อย และในปA พ.ศ.2328 กรมพระราชวังบวรฯ เสด็จลงไปประทับท่ีเมืองสงขลาให!ข!าหลวงเชิญ
กระแสรับสั่งออกไปยังหัวเมืองท่ีเหลือ คือ เมืองป�ตตานี เมืองไทรบุรี และเมืองตรังกานู ให!มายอมเป�นเมืองข้ึน
เช1นเดิม แต1สุลต1านมูฮัมหมัดพระยาป�ตตานีในขณะนั้นขัดขืน กรมพระราชวังบวรฯ จึงมีรับสั่งให!พระยา
กลาโหมยกกองทัพไทยลงไปตีเมืองป�ตตานีได!ในปA พ.ศ.2329 กวาดต!อนครอบครัวและศาสตราวุธมาเป�นอัน
มาก รวมท้ังปLนใหญ1 2 กระบอก แต1สามารถนําไปได!เพียงกระบอกเดียว แล!วจึงนําข้ึนทูลเกล!าฯ ถวายสมเด็จ
พระพุทธยอดฟSาจุฬาโลก ทรงโปรดฯ ให!จารึกชื่อเป�น “พญาตานี” ซ่ึงนับว1าเป�นปLนใหญ1กระบอกใหญ1ท่ีสุดของ
ประเทศไทย ป�จจุบันต้ังอยู1บริเวณหน!ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร 
 ในปA พ.ศ.2332 ตนกูลามิดดินเจ!าเมืองป�ตตานีมีหนังสือไปชวนองค%เชียงสือเจ!าอนัมกcกให!ร1วมกันตี 
หัวเมืองในพระราชอาณาจักร เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟSาจุฬาโลกทรงทราบจึงโปรดฯให!ยกทัพไปตี
เมืองป�ตตานีอีกครั้งหนึ่ง ต1อมาในปA พ.ศ. 2351 ดาตะป�งกาลันได!ก1อความไม1สงบข้ึน รัชกาลท่ี 1 โปรดให!
เจ!าพระยาพลเทพ (บุนนาค) ยกทัพหลวงออกไปสมทบกับเมืองสงขลา พัทลุง จะนะ ตีเมืองป�ตตานีได!สําเร็จ 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล!านภาลัย (พ.ศ.2352-2367) เกิดความไม1สงบบ1อยครั้ง 
ดังนั้นจึงโปรดเกล!าฯ ให!พระยาอภัยสงครามและพระยาสงขลา (เถ่ียนจUอง) ผู!กํากับดูแลหัวเมืองมลายูแบ1งเมือง
ตานีออกเป�น 7 หัวเมือง และแต1งต้ังให!พระยาเมืองเป�นผู!ปกครอง ต้ังแต1ปA พ.ศ. 2359 เป�นต!นมา ได!แก1  
 1. เมืองป�ตตานี ต1วนสุหลง เป�นเจ!าเมือง 
 2. เมืองยะหริ่ง นายพ1าย เป�นเจ!าเมือง 
 3. เมืองสาย นิเดะห% เป�นเจ!าเมือง 
 4. เมืองหนองจิก ต1วนนิ เป�นเจ!าเมือง 
 5. เมืองระแงะ นิดะห% เป�นเจ!าเมือง 
 6. เมืองรามันห% ต1วนมันโซร% เป�นเจ!าเมือง 

7. เมืองยะลา ต1วนยาลอร% เป�นเจ!าเมือง 
(Ibrahim Syukri, 1985 : 61-62 ; ครองชัย หัตถา, 2451 : 140-142) 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล!าเจ!าอยู1หัว รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล!าฯ ให!ยกเลิกวิธีการ
ปกครองบ!านเมืองแบบจตุสดมภ% (เวียง วัง คลัง นา) ต้ังแต1ปA พ.ศ. 2435 เป�นต!นมา จัดการปกครองเป�นแบบ 
12 กระทรวง มีกระทรวงมหาดไทยเป�นกระทรวงการแผ1นดิน โดยให!จัดการปกครองเป�นระบบเทศาภิบาล ทรง
ใช!นโยบายประนีประนอมและทรงดําเนินการทีละข้ันตอนโดยไม1ก1อ1ให! เกิดการกระทบกระเทือนต1อ 
การปกครองของเจ!าเมืองท้ัง 7 หัวเมือง ในภาคใต!ทรงโปรดฯ ให!จัดแบ1งเป�น 4 มณฑล ได!แก1  
 ๑. มณฑลภูเก็ต จัดต้ังในปA พ.ศ.2437 
 ๒. มณฑลชุมพร จัดต้ังในปA พ.ศ.2439 
 ๓. มณฑลนครศรีธรรมราช จัดต้ังในปA พ.ศ.2439 
 ๔. มณฑลไทรบุรี จัดต้ังในปA พ.ศ.2440 
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 มณฑลนครศรีธรรมราช ประกอบด!วยเมือง 10 เมือง โดยรวมเอาบริเวณ 7 หัวเมืองเข!าไว!ด!วยคือ 
เมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตานี ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก ยะลา ระแงะ และรามันห% มีผู!ว1าราชการ
เมืองดูแล อยู1ในการปกครองของข!าหลวงเทศาภิบาลมณฑล ปA พ.ศ.2447 ทรงพระกรุณาโปรดให!แยกหัวเมือง
ท้ัง 7 ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราชมาต้ังเป�นมณฑลป�ตตานี พร!อมท้ังเปลี่ยนฐานะเมืองเป�นอําเภอ และ
จังหวัด ได!แก1  
 จังหวัดป�ตตานี รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหริ่ง 
 จังหวัดสายบุรี รวมเมืองระแงะ  
 จังหวัดยะลา รวมเมืองรามันห% 
 นอกจากนี้ยังแยกท!องท่ีอําเภอหนองจิกยกฐานะข้ึนเป�นอําเภอเมืองเก1า ซ่ึงต1อมาเปลี่ยนชื่อเป�นอําเภอ
มะกรูดและอําเภอโคกโพธิ์ตามลําดับ เมืองป�ตตานีเดิมเปลี่ยนชื่อเป�นอําเภอปะกาฮะรัง และจัดต้ังอําเภอข้ึน
ใหม1อีก 2 อําเภอ คือ อําเภอยะรัง และอําเภอปะนาเระข้ึนกับจังหวัดป�ตตานี 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล!าเจ!าอยู1หัว เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่าภายหลังจาก
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปA พ.ศ.2475 รัฐบาลจึงต!องตัดทอนรายจ1ายให!น!อยลงเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการ
คลังของประเทศ จึงยุบเลิกมณฑลป�ตตานีคงสภาพเป�นจังหวัด ยุบจังหวัดสายบุรีเป�นอําเภอตะลุบัน และแบ1ง
พ้ืนท่ีบางส1วนของสายบุรี คือระแงะ และบาเจาะ ไปข้ึนกับจังหวัดนราธิวาส ต้ังแต1ปA พ.ศ.2476 เป�นต!นมา 
จังหวัดป�ตตานีมีการปกครองโดยผู!ว1าราชการจังหวัด พระยารัตนภัคดี (แจ!ง สุวรรณจินดา) เป�นผู!ว1าราชการ
จังหวัดป�ตตานีคนแรก ภายใต!การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยกระทรวงมหาดไทยได!ประกาศใช!
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแห1งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 จัดระเบียบบริหารราชการส1วน
ภูมิภาคออกเป�นจังหวัดและอําเภอ หลังจากนั้นได!มีการปรับปรุงแก!ไขพระราชบัญญัติดังกล1าวใน 
ปA พ.ศ.2499 และ พ.ศ.2505 และใช!บริหารราชการแผ1นดินมาจนทุกวันนี้ 
 
ธงประจําจังหวัดปLตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตราประจําจังหวัดปLตตานี 
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 รูปปMนใหญD หมายถึง ปLนนางพญาตานี ซ่ึงมีขนาดใหญ1ท่ีสุด (มีขนาดยาว ๓ วาศอกคืบนิ้วครึ่ง กระสุน
มีลักษณะกลม มีเส!นผ1าศูนย%กลาง ๑๑ นิ้ว) ซ่ึงเป�นปLนใหญ1กระบอกสําคัญท่ีใช!ปSองกันเมืองป�ตตานีตลอดมา
ชาวเมืองป�ตตานีจึงถือว1าเป�นของคู1บ!านคู1เมืองมาแต1สมัยโบราณ 
 
 
ต�นไม�ประจําจังหวัดปLตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ชื่อพรรณไม! “ตะเคียนทอง” 

ชื่อวิทยาศาสตร% Hopeaodorata sp. 
 
ดอกไม�ประจําจังหวัดปLตตานี 

 
ดอกชบา (Hibiscus flower) 
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เพลงประจําจังหวัด 
 
         คําร!อง ทํานอง อ.พร พิรุณ 
        เรียบเรียงเสียงประสาน บดินทร% ราฮิม 
 

ป�ตตานีนี้ถ่ินแดนแสนไกล          เกือบสุดใต!ศิวิไลเรืองนาม 

                เป�นเขตไทยแต1สมัยพ1อขุนราม         ไทย พุทธ คริสต% อิสลามท่ัวเขตคามสําราญ 

    มิถือเราาถือเขาให!โง1เง1า         สุขอักโขท่ีเป�นไทยอยู1ได!สม 

        มีอิสระเสรี มีประเพณีท่ีนิยม          มีเอกลักษณ%น1าชื่นชมไม1เป�นทาสใคร 

เมืองป�ตตานีมีผืนดินเลอค1า       เหล1าประชาเป�นสุขสดใส 

ทรัพย%อยู1ในดินเหลือล้ําสินอยู1ในน้ําคลาคล่ําไป         เกลือยางมะพร!าวนั่นไงทรัพย%สินสําคัญ         

                ฝูงปลาก็มีดาษด่ืนในน้ํา          ทัศน%ทิวงดงามเหลือล้ําสุดจะเสกสรรค% 

     พญาตานีปLนใหญ1 เทิดทูนถือไว!เป�นตราสําคัญ          ศาลลิ้มกอเหนี่ยวเหมือนรอยพิมพ%อันประทับดวงใจ 

ชาวป�ตตานีมีน้ําใจถือม่ัน           ใต!ไตรรงค%เดียวกัน ก็คือไทย 

ทูนเทิดจักรีราชันย% รักชาติ ศาสน% ขวัญ อธิปไตย ดินแดนจะมิให!ใครมาแย1งยื้อเอา        

        ขอรักษาไว!ให!ถึงลูกหลาน        แม!ใครรุกรานมิยอมจะต!องสู!เขา 

จะรวมดวงใจหมายมุ1งผดุงพ้ืนดินตานีของเรา      ให!งานฟูเฟLMองรุ1งเรืองเถิดเราชั่วนิจนิรันดร%... 

 

ข�อมูลเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดปLตตานี 

 

สินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ0 

1. ลูกหยีกวนหยาบไม1มีเม็ด (รหัสโอทอป 941000175301)(OPC53 PTN2Stars)53A,532A      

ตําบลสะดาวา อําเภอยะรัง จังหวัดป�ตตานี 

2. กระเฌอมีฝาบิด (รหัสโอทอป 940401245301)(OPC53 PTN3Stars)53D,533D              

ตําบลท1าข!าม อําเภอปะนาเระ จังหวัดป�ตตานี 

3. เสื้อบุรุษ (รหัสโอทอป 940100335204)(OPC53 PTN3Stars)53C,533C  

     ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดป�ตตานี 
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4. ผ!าจวนตานี (รหัสโอทอป 940500415201)(OPC53 PTN3Stars)53C,533C  

     ตําบลตรัง อําเภอมายอ จังหวัดป�ตตานี 

5. ดอกไม!สตาร%ไลท% (รหัสโอทอป 940100705303)(OPC53 PTN3Stars)53D,533D  

      ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดป�ตตานี 

6. กระต๊ิบ (รหัสโอทอป 940400515207)(OPC53 PTN2Stars)53D,532D  

     ตําบลท1าข!าม อําเภอปะนาเระ จังหวัดป�ตตานี 

7. ข!าวเกรียบปลาผสมสาหร1าย (รหัสโอทอป 940900304701)(OPC53 PTN2Stars)53A,532A

ตําบลแหลมโพธิ์ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดป�ตตานี 

8. ข!าวยําสมุนไพร (รหัสโอทอป 940700544901)(OPC53 PTN3Stars)  

     ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดป�ตตานี 

9. น้ําบูดูข!าวยํา (รหัสโอทอป 940700395201)(OPC53 PTN4Stars)53A,533A  

     ตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดป�ตตานี 

10. ขนมทองพับ (รหัสโอทอป 940600175201)(OPC53 PTN3Stars)53A,533A  

     ตําบลพิเทน อําเภอทุ1งยางแดง จังหวัดป�ตตานี 

11. กระเปlาผ!าบาติก (รหัสโอทอป 940200304701)(OPC53 PTN3Stars)53D,533D  

     ตําบลทุ1งพลา อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป�ตตานี 

12. เปA�ยะทานตะวัน (รหัสโอทอป 940500455301)(OPC53 PTN2Stars)53A,532A  

      ตําบลถนน อําเภอมายอ จังหวัดป�ตตานี 

13. เต!าหู!ปลา (รหัสโอทอป 940101475201)(OPC53 PTN2Stars)53A,532A  

     ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดป�ตตานี 

14. ผ!าคลุมผมสตรี (รหัสโอทอป 941000064701)(OPC53 PTN3Stars)53C,533C  

     ตําบลกระโด อําเภอยะรัง จังหวัดป�ตตานี 

15. ผ!าคลุมผม (รหัสโอทอป 940100564701)(OPC53 PTN3Stars)53C,533C  

     ตําบลคลองมานิง อําเภอเมือง จังหวัดป�ตตานี 
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 จังหวัดป�ตตานี เป�นจังหวัดท่ีต้ังอยู1ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต!อยู1ห1างจากกรุงเทพมหานคร ๑,๐๕๕ 

กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ ๑.๒ ล!านไร1 หรือ ๑,๙๔๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรท้ังสิ้น ๖.๓ แสนคน ร!อยละ 

๘๐ นับถือศาสนาอิสลาม มีจุดแข็งท่ีสําคัญ คือ วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เป�นศูนย%กลางอิสลามศึกษา มีทุนทาง

สังคมท่ีสําคัญ คือ ทรัพยากรมนุษย% ซ่ึงส1วนใหญ1นับถือศาสนาอิสลาม มีจุดอ1อน คือ คุณภาพการศึกษาอยู1ใน

เกณฑ%ค1อนข!างตํ่า ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย มีป�ญหาคุณภาพชีวิต และมีความรู!สึกไม1ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย%สิน 

 

สถานที่ทDองเที่ยว 

 

1. อุทยานแหDงชาติน้ําตกทรายขาว 

น้ําตกทรายขาว เดิมชาวบ!านเรียกว1า น้ําตกตะโกน มีต!นน้ําเกิดจากยอดเขานางจันทร%ในทิวเขา

ทรายขาว เทือกเขาสันกาลาคีรี ถูกค!นพบโดยพระครูศรีรัตนากร (ท1านสีแก!ว) เจ!าอาวาสวัดทรายขาว เม่ือปA 

2475 อุทยานแห1งชาติน้ําตกทรายขาวมีพ้ืนท่ีครอบคลุมป̂าสงวนแห1งชาติเขาใหญ1 ในท!องท่ีอําเภอโคกโพธิ์ 

จังหวัดป�ตตานี อําเภอเมืองยะลา อําเภอยะหา จังหวัดยะลา และป̂าสงวนแห1งชาติป̂าเทือกเขาสันกาลาคีรี ใน

ท!องท่ีอําเภอสะบ!าย!อย จังหวัดสงขลา ประกอบด!วยจุดเด1นตามธรรมชาติและน้ําตกท่ีสวยงาม สภาพป̂าอุดม

สมบูรณ% ร1มรื่นไปด!วยพันธุ%ไม!และสัตว%ป^านานาชนิดท่ีควรแก1การศึกษาหาความรู!เป�น อย1างยิ่ง ครอบคลุมเนื้อท่ี

ประมาณ 43,482.00 ไร1 หรือ 69.57 ตารางกิโลเมตร เดิมกรมป̂าไม!ได!จัดต้ังวนอุทยานน้ําตกทรายขาวเม่ือวันท่ี 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2497 และวนอุทยานโผงโผง เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ซ่ึงอยู1ในความรับผิดชอบดูแลของ

สํานักงานป̂าไม!เขตป�ตตานี เนื่องจากวนอุทยานท้ัง 2 แห1ง มีบริเวณอาณาเขตติดต1อกัน กรมป̂าไม!จึงได!มีคําสั่ง

ท่ี 1759/2528 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ให! นายตระกูล คุณาพัทธิ์ นักวิชาการป̂าไม! 7 หัวหน!าฝ^าย

จัดการวนอุทยาน ไปสํารวจหาข!อมูลวนอุทยานท้ัง 2 แห1ง และบริเวณใกล!เคียงเพ่ือรวมพ้ืนท่ีวนอุทยานท้ัง 2 

แห1ง จัดต้ังเป�นอุทยานแห1งชาติ และต1อมา นายปรีชา บุญมี สมาชิกสภาผู!แทนราษฎร จังหวัดป�ตตานี และ 

นายเกรียงศักด์ิ ศักด์ิคเชนทร% สมาชิกสภาจังหวัดป�ตตานี ได!มีหนังสือลงวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2530 ถึง พล

เอกหาญ ลีลานนท% รัฐมนตรีว1าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ% สนับสนุนให!รวบรวมวนอุทยานท้ัง 2 แห1ง 

และขอให!สํารวจบริเวณน้ําตกอรัญวาริน ซ่ึงอยู1ใกล!เคียงกันรวมจัดต้ังเป�นอุทยานแห1งชาติด!วย ตามรายงานผล
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การสํารวจตามหนังสือท่ี กษ 0713/005 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2530 สรุปได!ว1า เห็นสมควรผนวกพ้ืนท่ีวน

อุทยานท้ัง 2 แห1ง เข!าด!วยกันเนื่องจากอยู1ใกล!กันและเป�นเทือกเขาเดียวกันเหมาะท่ีจะจัดต้ัง เป�นอุทยาน

แห1งชาติ กองอุทยานแห1งชาติได!มีหนังสือท่ี กษ.0713/508 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2530 เสนอกรมป̂าไม! 

โดย นายไพโรจน% สุวรรณกร รองอธิบดีกรมป̂าไม! ปฏิบัติหน!าท่ีแทนอธิบดีกรมป̂าไม! ได!มีบันทึกสั่งการลงวันท่ี 

1 มิถุนายน พ.ศ. 2530 ให!กองอุทยานแห1งชาติดําเนินการยกฐานะรวบรวมวนอุทยานท้ัง 2 แห1ง นี้เป�นอุทยาน

แห1งชาติ กองอุทยานแห1งชาติจึงได!มีหนังสือด1วนมาก ท่ี กษ 0713/950 ลงวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2530 เสนอ

โดยกรมป̂าไม!มีคําสั่งท่ี 1477/2530 ลง วันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2530 ให! นายอุดม ยกฉวี เจ!าพนักงานป̂าไม! 4 

ไปดําเนินการสํารวจและจัดต้ังป̂าเขาใหญ1 ในท!องท่ีตําบลป̂าบอน (ป�จจุบันแยกเป�นตําบลช!างให!ตก) ตําบล

ทรายขาว ตําบลนาประดู1 ตําบลทุ1งพลา ตําบลปากล1อ อําโคกโพธิ์ จังหวัดป�ตตานี ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง

ยะลา ตําบลตาชี อําเภอยะหา จังหวัดยะลา และ ป̂าเทือกเขาสันกาลาคีรี ในท!องท่ีตําบลบ!านโหนด ตําบล

เปAยน ตําบลธารคีรี อําเภอสะบ!าย!อย จังหวัดสงขลา ให!เป�นอุทยานแห1งชาติ  

จนกระท่ังปA 2551 ได!มีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินป̂าเขาใหญ1 ในท!องท่ีตําบลช!างให!ตก 

ตําบลทรายขาว ตําบลนาประดู1 ตําบลทุ1งพลา ตําบลปากล1อ อําโคกโพธิ์ จังหวัดป�ตตานี ตําบลลําพะยา อําเภอ

เมืองยะลา ตําบลตาชี อําเภอยะหา จังหวัดยะลา และ ป̂าเทือกเขาสันกาลาคีรี ในท!องท่ีตําบลบ!านโหนด 

ตําบลเปAยน ตําบลธารคีรี อําเภอสะบ!าย!อย จังหวัดสงขลา ให!เป�นอุทยานแห1งชาติ ซ่ึงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เล1ม 125 ตอนท่ี 71 ก ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2551 

 

2. นํ้าตกโผงโผง 

ต้ังอยู1ท่ีตําบลปากล1อ อําเภอโคกโพธิ์ เป�นท่ีตั้งของหน1วยพิทักษ%อุทยานแห1งชาติน้ําตกทรายขาว ท่ี ทข.

1 (น้ําตกโผงโผง) ใช!เส!นทางหลวงหมายเลข 42 (ป�ตตานี-ยะลา) และต1อด!วยทางหลวงหมายเลข 409 สาย

ป�ตตานี-ยะลา ถึงบ!านปากล1อเลี้ยวขวาไปตามทางลาดยางอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงตัวน้ําตก น้ําตกโผง

โผงเป�นน้ําตกท่ีไหลลดหลั่นลงมาเป�นข้ันบันไดจํานวน 7 ชั้น ท่ีราบชั้นล1างสุดมีแอ1งน้ําตกขนาดใหญ1 มองข้ึนไป

ยังผาน้ําตกชั้นบนจะมองเห็นน้ําตกไหลลงมาเป�นสายน้ําคดเค้ียวตาม หน!าผาและโขดหิน พ้ืนท่ีบริเวณสองข!าง

ลําธารและบริเวณใกล!ตัวน้ําตกมีความร1มรื่นปกคลุมด!วย พรรณไม!นานาชนิด สภาพร1มรื่นเย็นสบายเหมาะแก1

การพักผ1อน 



32 
 

3. นํ้าตกอรัญวาริน 
  ต้ังอยู1ท่ีตําบลทุ1งพลา น้ําตกแห1งนี้ต้ังอยู1ท่ีชาวบ!านเรียกว1าควนอาศัย ต1อมาทางอําเภอโคกโพธิ์ได!เข!า
สํารวจเส!นทางเพ่ือก1อสร!างทางเข!าสู1น้ําตกและ ได!ต้ังชื่อน้ําตกแห1งนี้ว1า “น้ําตกอรัญวาริน” ป�จจุบันน้ําตกอรัญ
วารินกําลังได!รับการพัฒนาให!เป�นแหล1งท1องเท่ียวท่ีสําคัญ อีกแห1งหนึ่งของจังหวัดป�ตตานี ผาน้ําตกชันบนสุดมี
ความสูง ประมาณ 30 เมตร มีสายน้ําไหลคดเค้ียวตามแนวโขดหิน และมีผาน้ําตกลดหลั่นลงมา 6 ชั้น เหมาะ
แก1การพักผ1อนหย1อนใจและสัมผัสกลิ่นอายของพรรณไม!นานาชนิดท่ีข้ึนใน บริเวณป̂าดิบชื้น การเดินทางจาก
ตัวเมืองป�ตตานีใช!เส!นทางหลวงหมายเลข 409 สายป�ตตานี-ยะลา ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร ถึงทาง
แยกขวามือตรงปากทางเข!าวัดห!วยเงาะ อีกประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงทางแยกขวามือตรงปากทางเข!าวัดห!วย
เงาะอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็ถึงตัวน้ําตกอรัญวาริณเป�นน้ําตกในเทือกเขาสันกาลาคีรี ลักษณะน้ําตกแบ1ง
ออกเป�นชั้น ๆ รวม 7 ชั้น แต1ละชั้นห1างกันประมาณ 300-500 เมตร ซ่ึงในแต1ละชั้นมีลักษณะความสวยงาม
แตกต1างกันออกไป 
 
3. หาดตะโละกาโปร0 
 ท่ีตั้ง ต.ตะโลcะกาโปร% อ.ยะหริ่ง จ.ป�ตตานี เป�นหาดทรายทอดตัวยาวขนานไปกับทิวสนร1มรื่น มีสายน้ํา
พาคลื่นเคลื่อนมากระทบฝ�Mง ในวันท่ีอากาศปลอดโปร1งน้ําทะเลจะมีสีคราม ทรายเป�นสีทองสวยงามมาก เหมาะ
สําหรับพักผ1อนหย1อนใจ หากเลยไปยังหมู1บ!านประมงจะมีเรือกอและจอดเรียงรายอยู1เป�นทิวแถว ซ่ึงชาวบ!าน
แถบนี้จะพาเรือออกไปทําประมงแล!วนํากลับมา โดยจะลากข้ึนมาเก็บในช1วงเช!าๆ สถานท่ีพักแรม บริเวณ
ชายหาดยังไม1มีจุดพักแรม 
 
4. หาดแฆแฆ 

ชายหาดซ่ึงมีความสวยงามและน1าเท่ียวท่ีสุดแห1งหนึ่งของป�ตตานี ชายหาดโค!งเว!ามีความยาวเป�น
ระยะทางไกล ทรายมีสีทองละเอียดตัดกับน้ําทะเลสีครามในวันฟSาใส นอกจากนั้นยังมีโขดหินขนาดใหญ1รูปร1าง
แปลกตาจํานวนมากท่ีเกิดข้ึนเอง จึงมีลักษณะคล!ายสวนหินธรรมชาติ ได!รับความนิยมจากนักท1องเท่ียวท!องถ่ิน 
และต1างถ่ินแวะเวียนมาพักผ1อนเล1นน้ํากันอยู1เสมอ บริเวณชายหาดได!จัดทําเป�นซุ!มศาลาพักร!อน คําว1า 
“แฆแฆ” เป�นภาษามลายู แปลว1า “อึกทึกครึกโครม” 
 
5. หาดราชรักษ0 

ต้ังอยู1หมู1ท่ี 4 ต.บ!านน้ําบ1อ อ.ปะนาเระ  อยู1ติดกับหาดแฆแฆ ลักษณะเป�นหาดทรายกว!างล!อมรอบ
ด!วยโขดหินกลมมนน!อยใหญ1 มีเนินและหุบเขาเต้ียๆ สามารถข้ึนไปชมวิวทิวทัศน%ได!อย1างสวยงาม เหมาะ
สําหรับการพักผ1อนในช1วงเช!าและเย็น บริเวณนี้ยังไม1มีท่ีพัก เพราะนักท1องเท่ียวส1วนใหญ1จะมาเท่ียวแบบไปเช!า
เย็นกลับ การเดินทางหากมาจากตัวเมืองป�ตตานีหาดราชรักษ%จะอยู1ก1อนถึงหาดแฆแฆ ประมาณ 2 ก.ม. 
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6. หาดวาสุกรี 
ท่ีตั้ง เขตเทศบาล ตําบลตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ป�ตตานี จุดเด1นหาดวาสุกรีเรียกอีกชื่อหนึ่งว1า “ ปาตาตี

มอ ” ลักษณะเป�นหาดทรายกว!าง และขาวสะอาดมีความลาดชันน!อย ทอดตัวเป�นแนวยาวร1มรื่นด!วยทิวสน 
เหมาะแก1การพักผ1อน เล1นน้ําและประกอบกิจกรรมริมชายหาดตามอัธยาศัย สถานท่ีพักแรม สามารถเดินทาง
มาพักผ1อนแบบไปเช!าเย็นกลับได! หรือจะพักแรมมีบังกะโลเปWดบริการอยู1บริเวณหาด 
 
7. แหลมตาชี 

แหลมตาชีหรือแหลมโพธิ์ เป�นหาดทรายขาวยื่นต1อจากหาดตะโละกาโปร%ไปในทะเลอ1าวไทยทางทิศ
เหนือยาว 11 กม. เป�นป̂าสนทะเล หาดทรายขาวสะอาด เหมาะสําหรับตากอากาศและเล1นน้ําทะเล อยู1ในเขต
ตําบลตะโละกาโปร% 
 
3. สภาวะแวดล�อมของจังหวัดปLตตานี ( SWOT analysis ) 
 จุดแข็ง( Strength) 

1. มีการดํารงอยู1ของวัฒนธรรมท่ี หลากหลาย มีภูมิป�ญญาของ ท!องถ่ิน ของป�ตตานีท่ีเชื่อมโยงโลก
มลายูและมุสลิม 

2. เป�นศูนย%กลางการศึกษาศาสนา อิสลามของประเทศไทย 
3. มีทุนทางสังคมโดยเฉพาะทรัพยากร มนุษย%ส1วนใหญ1ท่ีนับถือศาสนา อิสลามท่ีสามารถเชื่อมโยงโลก

มลายูและมุสลิม 
4. มีศักยภาพการประมง และการเพาะ เลี้ยงสัตว%น้ําชายฝ�Mง 
5. มีแหล1งท1องเท่ียวเชิงอนุรักษ%และ วัฒนธรรม 
จุดอDอน( Weakness) 
1. คุณภาพการศึกษา อยู1ในเกณฑ% ค1อนข!างตํ่า 
2. ทรัพยากรชายฝ�Mงและพ้ืนท่ีลุ1มน้ํา ถูกทําลายและลดลงอย1างรวดเร็ว ขาดการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล!อม อย1างมี ประสิทธิภาพ 
3. การใช!ประโยชน%จากการลงทุนของ ภาครัฐไม1เต็มท่ี และมีป�ญหา ระบบการจัดการ Farming 

System และประชาชนยังไม1ใช!เวลาในการ ประกอบอาชีพอย1างเต็มท่ี 
4. ประชาชนมีป�ญหา สุขภาพอนามัย โดยเฉพาะภาวะมารดาและทารกตายจากการคลอด 
5. การบริหารจัดการให!ภาคประชาชน เข!ามามีส1วนร1วมในการกําหนดทิศ ทางการพัฒนายังไม1

สมบูรณ%เต็มท่ี 
6.  ความรู!สึกไม1ปลอดในชีวิตและทรัพย%สิน ของประชาชน 
7. การนํานโยบายของกลไกรัฐไปสู1การ ปฏิบัติบางเรื่องไม1สอดคล!องกับวิถีชีวิตและท!องถ่ิน 
8. การใช!ข!อมูลสารสนเทศของ ประชาชนอยู1ในระดับตํ่า 
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โอกาส( Opportunity) 
1. ประเทศเพ่ือนบ!านในอา เซียน สามารถใช!เป�นประตูสู1ความ สัมพันธ%ทางเศรษฐกิจการค!า การ

ลงทุน และพัฒนาความสัมพันธ% ทางวัฒนธรรมแบบข!ามพรมแดน ระหว1างโลกมาเลย%มุสลิม ได!อย1าง สะดวก
และมีประสิทธิผล 

2. กลุ1มประเทศอาเซียนและหลาย ประเทศในโลกประกอบกันข้ึนเป�น โลกมุสลิมซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาทางด!านสังคมเศรษฐกิจมาก สามารถ สนับสนุนการพัฒนาของ จังหวัดป�ตตานีท่ีมีลักษณะ ทางสังคม 
วัฒนธรรมท่ีสอดคล!องกัน 

3. รัฐบาลมีนโยบายท่ีเอ้ืออํานวยต1อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดชายแดนภาคใต!เป�นกรณี 
พิเศษ 

ข�อจํากัด( Threat) 
1. การนําเสนอข!อมูลข1าว สาร เกินความเป�นจริง ทําให!ความรู!สึก ของ บุคคลภายนอกพ้ืนท่ี เกิด

ภาพพจน% ภาพลักษณ% ความไม1ปลอดภัยของพ้ืนท่ี และขยายวงความขัดแย!ง ในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให!เป�น
อุปสรรคต1อการลงทุน 

2. การทําประมงกับประเทศเพ่ือน บ!าน ต!องนําสินค!าสัตว%น้ําไปข้ึน ท1าเทียบเรือประเทศเพ่ือนบ!าน 
3. นโยบายประเทศคู1ค!าได!กําหนด มาตรการในเรื่องสิ่งแวดล!อม สุขอนามัย สิทธิมนุษยชนจะมี

ผลกระทบต1ออุตสาหกรรมการ ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว% น้ําชายฝ�Mง 
4. ท่ีตั้งของจังหวัดป�ตตานี อยู1ห1าง ไกล กทม. ท1าเทียบเรือ แหลมฉบัง ทําให!ค1าขนส1งสูง 
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ข�อมูลสถานประกอบการ 
 
ภาควิชาประมง 
 
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ การทําความ

รDวมมือ 
วันท่ี/สถานท่ี  

ทําความรDวมมือ 
1 ฟาร%มกุ!งบางตาวา / 17 กันยายน 2546 

วิทยาลัยประมงป�ตตานี 
2 ฟาร%มใหม1บ!านพันธุ%ปลา / 19 พฤษภาคม 2548 

วิทยาลัยประมงป�ตตานี 
3 จันทรจุติฟาร%ม / 19 พฤษภาคม 2548 

วิทยาลัยประมงป�ตตานี 
4 สมิลันฟาร%ม / 19 พฤษภาคม 2548 

วิทยาลัยประมงป�ตตานี 
5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส / 19 พฤษภาคม 2548 

วิทยาลัยประมงป�ตตานี 
6 ศูนย%วิจัยพัฒนาอาหารสัตว%นราธิวาส 

Tel. 0-7353-8204-6  Fax. 0-7353-8204 
/ 19 พฤษภาคม 2548 

วิทยาลัยประมงป�ตตานี 
7 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ�Mงจังหวัดป�ตตานี  

186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ป�ตตานี 94150 
โทรศัพท% : 073-329353 

/ 19 พฤษภาคม 2548 
วิทยาลัยประมงป�ตตานี 

8 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดป�ตตานี  
125 ม.4 ต.ปWตุมุดี อ.ยะรัง จ.ป�ตตานี 94060 
โทรศัพท% : 073-439123 

/ 19 พฤษภาคม 2548 
วิทยาลัยประมงป�ตตานี 

9 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนราธิวาส  
ม.5 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
โทรศัพท% : 073-535095 

/ 19 พฤษภาคม 2548 
วิทยาลัยประมงป�ตตานี 

10 มูฮัมหมัดอามีนฟาร%ม กําลังดําเนินการ  
11 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดปทุมธานี 

คลอง 13 หมู1 2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 
12170 โทรศัพท% : 02-5463186 

กําลังดําเนินการ  
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ภาควิชาประมง (ต)อ) 
 
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ การทําความ

รDวมมือ 
วันท่ี/สถานท่ี  

ทําความรDวมมือ 
12 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ�Mงประจวบคีรีขันธ%  

ต.คลองวาฬ อ.ประจวบคีรีขันธ% จ.ประจวบคีรีขันธ% 77000 
โทรศัพท% : 032-661133 

กําลังดําเนินการ  

13 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดแพร1 
อ.หนองม1วงไข1 จ.แพร1 54000 โทรศัพท% : 054-640051 

กําลังดําเนินการ  

14 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก  
บริเวณเข่ือนนเรศวร พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 
โทรศัพท% : 055369065 

กําลังดําเนินการ  

15 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ�Mงสงขลา  
ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 
โทรศัพท% : 074 - 260529 

กําลังดําเนินการ  

16 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง  
ต. ลําป�า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 
โทรศัพท% : 0-7460-4533 

กําลังดําเนินการ  

17 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ�Mงสตูล  
ม.4 ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล 91110  
โทรศัพท% : 074-783347 

กําลังดําเนินการ  

18 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ�Mงกระบ่ี 
141 หมู1 6 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี  81110 
โทรศัพท% : 075-662059, 075-662061 

กําลังดําเนินการ  

19 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ�Mงสตูล  
ม.4 ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล 91110  
โทรศัพท% : 074-783347 

กําลังดําเนินการ  

20 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ�Mงกระบ่ี 
141 หมู1 6 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี  81110 
โทรศัพท% : 075-662059, 075-662061 

กําลังดําเนินการ  
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ภาควิชาประมง (ต)อ) 
 
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ การทําความ

รDวมมือ 
วันท่ี/สถานท่ี  

ทําความรDวมมือ 
21 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ�Mงภูเก็ต  

ตู! ปณ.2 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 
โทรศัพท% : 076-621832 

กําลังดําเนินการ  

22 ศูนย%วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ�Mงสุราษฎร%ธานี  
97/1 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ% จ.สุราษฎร%ธานี 
84160 โทรศัพท% : 077-255288 

กําลังดําเนินการ  

23 บริษัทเจริญโภคภัณฑ%อาหาร จํากัด (มหาชน)  
ฟาร%มระโนด 140/1 หมู1 4 ต.ท1าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 
90140 โทรศัพท% : 074-391189 

กําลังดําเนินการ  

 
ภาควิชาเกษตรศาสตร0 

 
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ การทําความ

รDวมมือ 
วันท่ี/สถานท่ี  

ทําความรDวมมือ 
1 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ%สัตว%เทพา 

หมู1 4 อาคารสถานีวิจัยทดสอบพันธุ%สัตว%เทพา ถนน
ป�ตตานี-หาดใหญ1 ตําบลเกาะสะบ!า อําเภอเทพา จังหวัด
สงขลา 92150 

/ 31 พฤษภาคม 2554 
วิทยาลัยประมงป�ตตานี 

2 ศูนย%วิจัยและบํารุงพันธุ%สัตว%ทับกวาง 
ม.4 ต.ทับกวาง อ.แก1งคอย จ.สระบุรี 18260 
โทรศัพท% : 036-329754-55 

กําลังดําเนินการ  

3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร!อยเอ็ด  
หมู1ท่ี 14 ถนน แจ!งสนิท อ.ธวัชบุรี จ.ร!อยเอ็ด 45170 
โทรศัพท% : 043-569117 

กําลังดําเนินการ  

4 บริษัทไพโรจน%โพลทรีย% จํากัด  
140 หมุ1 6 ต.บ!านเบิก อ.ท1าวุ!ง จ.ลพบุรี 15150 
โทรศัพท% : 036-655330 

กําลังดําเนินการ  
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ภาควิชาเกษตรศาสตร0(ต1อ) 
 

ท่ี ช่ือสถานประกอบการ การทําความ
รDวมมือ 

วันท่ี/สถานท่ี  
ทําความรDวมมือ 

5 ศุภกรฟาร%ม กําลังดําเนินการ  
6 ฟาร%มไก1พัทลุง กําลังดําเนินการ  
7 โรงชาและไก1ยะลา กําลังดําเนินการ  
8 ฟาร%มนกกระทา กําลังดําเนินการ  
9 ฟาร%มแพะสตูล กําลังดําเนินการ  
10 ฟาร%มตัวอย1างปWยามุมัง กําลังดําเนินการ  
11 สถานีพืชอาหารสัตว%นราธิวาส กําลังดําเนินการ  

 
ภาควิชาแปรรูปผลิตภัณฑ0สัตว0น้ํา 
 
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ การทําความ

รDวมมือ 
วันท่ี/สถานท่ี  

ทําความรDวมมือ 
1 บริษัท เอส เอส โฟรสเซ1นฟูSด จํากัด  

70/5 ม.3 ต.เขารูปช!าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทรศัพท% : 074-336091-3 

กําลังดําเนินการ  

2 บริษัทห!องเย็นโชติวัฒน%หาดใหญ1 จํากัด (มหาชน)  
93/17-18 อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 
โทรศัพท% : 077822280 

กําลังดําเนินการ  

3 บริษัทเจริญโภคภัณฑ%อาหาร จํากัด (มหาชน)  
100/5 ม.2 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 94140 

กําลังดําเนินการ  

4 บริษัทซีฮอร%ส อินเตอร%เทรด จํากัด  
199 หมู1 3  ตําบล/แขวง ทุ1งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 
90000 โทรศัพท% : 074-317999 

กําลังดําเนินการ  

5 บริษัทเวิลด%เทคยะลาคอมพิวเตอร% จํากัด  
31 ถนน วิภากุล ตําบล/แขวง สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
95000 โทรศัพท% : 073-244444 

กําลังดําเนินการ  
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ภาควิชาคอมพิวเตอร0ธุรกิจ 
 
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ การทําความ

รDวมมือ 
วันท่ี/สถานท่ี  

ทําความรDวมมือ 
1 สมาคมสหกรณ%ครู กําลังดําเนินการ  
2 เทศบาลนครหาดใหญ1  

445 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ1 จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท% : 074-243050 

กําลังดําเนินการ  

2 ท่ีว1าการอําเภอสุไหงโก-ลก  
ถ.ทรายทอง 2 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 
โทรศัพท% : 02073611849 

กําลังดําเนินการ  

3 องค%การบริหารส1วนจังหวัดป�ตตานี  
ศาลากลางจังหวัดป�ตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง
ป�ตตานี จ.ป�ตตานี 94000 โทรศัพท% : 0-7333-4789 

กําลังดําเนินการ  

4 บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)  
508 ม.3 ถ.หาดใหญ1-สนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ1 จ.
สงขลา 90110 โทรศัพท% : 074-231600 

กําลังดําเนินการ  

5 ห!างหุ!นส1วนจํากัดลีโอเน็ตคอมพิวเตอร%แอนด%เซอร%วิส 
220 ม.4 ถ.ลพบุรีราเมศ ต.คลองแห อ.หาดใหญ1 จ.สงขลา 
90110 โทรศัพท% : 074-426605 

กําลังดําเนินการ  

 
ภาควิชาชDางกลเกษตร 
 
ท่ี ช่ือสถานประกอบการ การทําความ

รDวมมือ 
วันท่ี/สถานท่ี  

ทําความรDวมมือ 
1 บริษัท T.IS ธนทรัพย% จํากัด ป�ตตานี กําลังดําเนินการ  
2 โรงน้ําแข็งสหกรณ%ประมงจํากัด กําลังดําเนินการ  

 
 


