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ข่าววิทยาเขตป�ตตานี



       เมื�อเวลา  14.00 น. วันที� 15 ธนัวาคม 2564
พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีและ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม พรอ้มคณะ
รฐัมนตร ีอาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ ์บุญญามณี
รฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ
ชมกลิ�น รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน 
นายศักดิ�สยาม ชดิชอบ รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
คมนาคม และ พล.อ.ชยัชาญ ชา้งมงคล รฐัมนตรี
ชว่ยว่าการกระทรวงกลาโหม  เดินทางตรวจเยี�ยม
และติดตามงานด้านการพัฒนาและความมั�นคงใน
พื�นที�ชายแดนภาคใต้ โดยภายหลังการไปตรวจ
ราชการที�จังหวัดยะลา ในภาคบ่ายได้เดินทางมา
ตรวจเยี�ยมการบรหิารจัดการโครงการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เมืองปูทะเลโลก ณ กลุ่มเลี�ยงปูดาํ
ทะเล บ้านโต๊ะโสม ตําบลบางปู อําเภอยะหริ�ง
จังหวัดป�ตตานี ตามกรอบแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก โดย ศอ.บต. ได้รว่มมือกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตป�ตตานี
กรมประมง กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ�� ง
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรในพื�นที� ในการขับ
เคลื�อนโครงการพัฒนาและส่งเสรมิการเลี�ยงปูทะเล
ใหเ้ป�นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ สู่เมืองปูทะเล
โลก โดยมี  นายนิพันธ ์บุญหลวง  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดป�ตตานี  กล่าวต้อนรบั 

ผ
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       จากนั�น พลเรอืตร ีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธกิารศูนย์
อํานวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นําเสนอกรอบการ
พัฒนา “จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป�นเมืองปูทะเลโลก” เยี�ยม
ชมนิทรรศการ ฯ รว่มปรุงปูดาํผัดผงกะหรี� และปล่อยพันธุปู์
ลงบ่อเลี�ยงของสมาชกิฯ และพบปะกลุ่มเลี�ยงปูดาํทะเล  และ
กลุ่มท่องเที�ยวชุมชนรอบอ่าวป�ตตานีโดยมีหวัหน้าส่วนราชการ 
จังหวัดป�ตตานี  ผู้นําศาสนา  และประชาชน รว่มใหก้ารต้อนรบั    
      สาํหรบัผู้บรหิารและนักวิชาการที�เกี�ยวข้องกับการส่งเสรมิ
การใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในการเลี�ยงปูจากมหาวิทยาลัย  

      
สงขลานครนิทรที์�มารว่มบรรยาย และใหก้ารต้อนรบั  อาทิ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธกิารบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์  
 ดร.บดินทร ์แวลาเตะ รองอธกิารบดีฝ�ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตป�ตตานี  และ รศ.ดร.ซุกร ีหะยีสาแม  ผู้อํานวยการศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดป�ตตานี  และหวัหน้าโครงการวิจัยเมือง
ปูทะเลโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตป�ตตานี 
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      รศ.ดร.ซุกร ีหะยีสาแม ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัด
ป�ตตานี หวัหน้าโครงการวิจัยเมืองปูทะเลโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์
วิทยาเขตป�ตตานี กล่าวว่า โครงการนี�เป�นโครงการวิจัยเพื�อพัฒนาการ
เพาะเลี�ยงปูทะเลใหเ้ป�นสัตว์นํ�าเศรษฐกิจตัวใหม่แบบครบวงจร   โดยการมี
ส่วนรว่มของกลไกความรว่มมือของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตป�ตตานี  สาํนักงานประมงจังหวัด
ป�ตตานี  สถานีพัฒนาทรพัยากรป�าชายเลนที� ๓๙ อําเภอยะหริ�ง จังหวัด
ป�ตตานี เพื�อส่งเสรมิอาชพีการเลี�ยงปูทะเลของศูนย์อํานวยการบรหิาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดาํรงพันธุปู์ทะเลในธรรมชาติและนําเอาพื�นที�
ป�าเสื�อมโทรมที�ถูกบุกรุกทําบ่อกุ้ง กลับมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์เพิ�มผลผลิต
ปูทะเลใหเ้กษตรกรชาวประมงพื�นบ้านได้มีอาชพีมีรายได้ จากการเพาะเลี�ยงปู
ทะเลใหเ้ป�นแหล่งผลิตปูทะเลที�สาํคัญ  เป�นกลุ่มธุรกิจส่งออกปูทะเลของ
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ประเทศ โดยได้รบัทุนสนับสนุนจาก บพท.
          จังหวัดป�ตตานี มีพื�นที�ดาํเนินการเลี�ยงปูทะเลใน
ระยะแรกในป� 2564 ใน 4 อําเภอ รวม 254 ไร ่ในพื�นที�อําเภอ
ยะหริ�งมากที�สุด 203 ไร ่ รองลงมาอําเภอเมืองป�ตตานี 33 ไร่
อําเภอหนองจิก 14 ไร ่อําเภอไม้แก่น 4 ไร ่มีผลผลิตปูทะเล
ทั�งสิ�น 7,150 กิโลกรมั และยังมีการขยายพื�นที�การเพาะเลี�ยง
ไปยังอําเภอเทพา จังหวัดสงขลาด้วย ขณะนี�มีกลุ่มเกษตรกร
รวมกว่า 35 กลุ่ม รวม 700 กว่าครอบครวั    

        “ความต้องการสัตว์เศรษฐกิจ  "ปูทะเล" มีความต้องการสูงและสมํ�าเสมอ แต่ที�ผ่านมา
ใช้ลูกปูจากธรรมชาติมาเพาะเลี�ยงทําใหไ้ม่มีผลผลิตมากพอจาํนวนความต้องการ  ดังนั�นเมื�อ
วิจัยจนเกิดการเพาะพันธุ์ได้สาํเรจ็แล้วจึงเป�นจุดเปลี�ยนสาํคัญที�เป�นประโยชน์แก่ประชาชน 
ทั�งยังกระตุ้นใหเ้กิดตื�นตัวในการลงทุน จนตอนนี�เกิดหว่งโซที่�ครบวงจรแล้วในป�ตตานี ”
รศ.ดร.ซุกร ีหะยีสาแม  กล่าวเพิ�มเติม
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       พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป�นพื�นที�
ที�มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรพัยากรทางธรรมชาติ พรอ้มสาํหรบั
การพัฒนา  ในวันนี�เรามีการเพาะเลี�ยงพันธปู์โดยมีเป�าหมายเพื�อให้
ปูไทยสู่ปูโลก  หากเป�นความต้องการของประชาชนในพื�นที�รฐับาล
ซึ�งมีนโยบาย มีแนวปฏิบัติ มีกลไก พรอ้มใหก้ารสนับสนุนแต่ต้อง
เกิดจากความรว่มมือกันระหว่างภาครฐัและประชาชน เกิดความ
สมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และรกัษาสิ�งแวดล้อมโดยมีการ
ทําประชาพิจารณ์ในพื�นที�  ในป�จจุบันนี�ประเทศจาํเป�นต้องปรบัใน
เรื�องของพลังงาน และการใชร้ะบบเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาแทรก
ขอใหทุ้กคนรบัฟ�งการเสนอข่าวของรฐับาลบ้าง เพื�อใหรู้ว้่ารฐับาล
กําลังทําอะไรอยู่ ถ้าต่างคนต่างคิดต่างไม่ฟ�งป�ญหาความขัดแย้ง
ความไม่เข้าใจย่อมตามมา ตนและรฐับาลต้องฟ�งเสียงประชาชน 

ประชาชน ก็ต้องฟ�งตนเองบ้าง เพื�อหาทางมาเจอกันและคิดรว่มกัน มิเชน่นั�นไม่สามารถแก้ป�ญหาได้การเดินทางปฏิบัติภารกิจใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั�งนี� มีความพึงพอใจทุกกระทรวง ทบวง กรม ที�ทําใหพ้ื�นที�ภาคใต้มีความเป�นอยู่ดีขึ�น แต่ต้องดีกว่านี�  
 เราว่างเว้นการพัฒนามานานมาก จากป�ญหาความไม่สงบบ้าง สถานการณ์โควิดบ้าง แต่วันนี�ทุกอย่างกําลังจะดีขึ�นเมื�อรายได้ของ
ประชาชนดีขึ�น ทุกอย่างก็จะดีขึ�น  เพราะรายได้จากฐานรากถือเป�นสิ�งสาํคัญ ทุกวันนี�รายได้ของประชาชนตํ�ามาก  ตนก็ไม่สบายใจ
กับตัวเลขตรงนี�  ดังนั�นจึงได้แต่งตั�งคณะกรรมการแก้ป�ญหาความยากจนภายในครวัเรอืนขึ�นมา เพื�อไปตรวจสอบ และจัดระบบ
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แก้ป�ญหารว่มกัน ซึ�งคณะกรรมการชุดนี�ได้เริ�มทํางานแล้ว
         พล.อ.ประยุทธ ์จันทรโ์อชา กล่าวต่อไปว่า สิ�งสาํคัญตอนนี�เกิดสถานการณ์แพรร่ะบาดของโควิด -19 แต่อย่าไปตื�นตระหนก
ทางการแพทย์ยืนยันแล้วว่าการฉีดวัคซนีเป�นสิ�งที�ดีทีสุดในป�จจุบัน อย่างน้อยสองเข็ม วัคซนีทุกยี�หอ้ผลิตออกมาเพื�อการรกัษา
ป�องกันและ บรรเทาอาการไม่ใหรุ้นแรงเราอยากเป�ดประเทศ เป�ดหมู่บ้าน ใหค้นมาเที�ยว คนไทยต้องใหค้วามเชื�อมั�นและคัดกรอง
คนที�เข้ามา และต้องคัดกรองตัวเองด้วยการเป�ดประเทศกับประเทศเพื�อนบ้านก็ต้องมีการพูดคุยกันทั�งสองประเทศ เพื�อกําหนด
มาตรการรว่มกันที�ผ่านมา

          “เราสามารถอยู่ได้ภายใต้ความเป�นพหวุัฒนธรรม ฝากไปยังข้าราชการทุกคน ขอบคุณและใหกํ้าลังใจ
ทุกคน เราต้องเป�นข้าราชการยุคใหม่ ที�ทํางานเชิงรุก มีวิสัยทัศน์ในการแก้ป�ญหา อย่าทุจรติ”


