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สร้างความเชื่อมั่นเดินสายแนะแนวสัญจร
สร้างสายใยในจังหวัดภาคใต้ตอนบน

าวสงขลานครินทร์ช
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดกิจกรรมแนะแนว
สัญจรสร้างสายใย  ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2553 ให้แก่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดตรัง  ภูเก็ต   กระบี่  นครศรีธรรมราช 
และสงขลา  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่างวัฒนธรรม 
ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหลักสูตรที่ เปิดสอนโดยมี
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
 ผศ.สมปอง  ทองผ่อง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจรสร้างสายใย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนนับเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
ต่อมหาวิทยาลัย  ตลอดระยะเวลา 40 ปีของการทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามนโยบายในการจัดการศึกษาเข้าถึงระดับท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเรียนรู้สาขาวิชาและสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม   แต่ทั้งนี้ความเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์
ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่เศรษฐกิจและ
สังคมเท่านั้น  ยังส่งผลกระทบต่อการเลือกเข้าศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ
เป็นการยากที่จะสร้างความมั่นใจให้กลับคืน  งานประชาสัมพันธ์  จึงได้จัด
โครงการแนะแนวสัญจร สร้างสายใย มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์   
วิทยาเขตปัตตานี  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองใน
5 จังหวัดภาคใต้  ได้แก่ จังหวัดตรัง  ภูเก็ต   กระบี่  นครศรีธรรมราชและสงขลา 
โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2553  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่างวัฒนธรรม ตลอดจน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหลักสูตรที่เปิดสอน 
 ผศ.สมปอง  ทองผ่อง  กล่าวเพิ่มเติมว่า  โครงการดังกล่าวประกอบด้วย
การบรรยายเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และสิทธิประโยชน์เมื่อได้ เข้าศึกษา นิทรรศการกิจกรรม
สันทนาการ  แจกเอกสาร ของที่ระลึกและตอบข้อซักถาม 
ทั้งนี้ในวันที่  25 มกราคม 2553 จัดกิจกรรม ณ โรงเรียน
วิเชียรมาตุ 3 จังหวัดตรัง วันที่ 26 มกราคม 2553  ณ  โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  และโรงเรียนเมืองถลาง 
จังหวัดภูเก็ต  วันที่ 27 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนเมืองกระบี่  
วันที่ 28 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และวันที่  29 มกราคม 2553 ณ 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา นอกเหนือ
จากกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรทางวิชาการของมหาวิทยาแล้ว
กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บุคลากรและชุมชนใน
ภาคใต้ตอนบน จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีงามและทัศนคติใน
ทางบวก มิตรภาพระหว่างนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ต่อนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนในจังหวัดต่าง  ๆ นำมาซึ่งความ
สัมพันธ์ ความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่างวัฒนธรรมปัจจุบัน จึง
กำหนดกิจกรรมแนะแนวสร้างสายใย ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
ในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร “บรม” “บวร”  
(บ้าน โรงเรียน มัสยิด)  (บ้าน วัด โรงเรียน)  โดยมีกิจกรรมใน
ลักษณะครอบรัวอุปถัมภ์ ปฏิบัติศาสนกิจแต่ละศาสนา บรรยาย
และอภิปรายร่วมกัน และแนะแนวหลักสูตร โดยได้รับความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชน   นอกเหนือจากการ
ที่นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จะได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้ผู้อื่นได้ พร้อมทั้งพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมคิด ศึกษาการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าแล้ว  สิ่งหนึ่งที่ได้รับจากโครงการดังกล่าวคือสัมพันธ์
ภาพที่ดีระหว่างวิทยาเขตปัตตานีกับผู้ปกครอง และชุมชน
อันส่งผลถึงความเชื่อมั่น ทัศนคติเชิงบวก ลดความหวาดกลัว
ต่อสถานการณ์ชายแดนใต้โดยอาศัยสายใยระหว่างใจคน

ผศ.สมปอง  ทองผ่อง 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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 ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน
 คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ จัดพฤหัสเสวนา    
 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดงานประเพณีลอยกระทง
 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมบันทึก
 เทปโทรทัศน์รายการพิเศษ "ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช"
  กงศุลใหญ่และท่านรองกงศุลประจำรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย   
 มาเยี่ยมเยียนกองกิจการนักศึกษา
 กลุ่มนักศึกษา "นักกิจกรรมเฉพาะกิจ" 
 นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคนเก่งทางวิชาการ
 ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้
 40 ปีแห่งความภูมิใจในรางวัลโรงเรียนพระราชทานท่ามกลางสถานการณ์
 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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 กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน ปี 4
 นักวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค้นพบ ‘ไอ้เท่ง’  
 ทากทะเลพันธุ์ใหม่ของโลก
 อบรมการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและการประยุกต์ใช้
 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  จัดบริการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 ฮารีรายออีดิลอัฏฮา…ที่ปัตตานี
 โครงการ อาหรับร่วมใจ รวมน้ำใจสู่สังคม



สำหรับผลการประกวดประเภทต่างๆ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552  ดังนี้
ผลการประกวดนางนพมาศ  

ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ

ผลการประกวดกระทง  ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ผลการประกวดกระทง  ประเภทสวยงาม

นางนพมาศ  ประจำปี 2552     ได้แก่   นางสาวสุกัญญา    สมุทร
รองนางนพมาศ อันดับ 1             ได้แก่   นางสาวทักษอร      ยาหัวดง
รองนางนพมาศ อันดับ 2             ได้แก่   นางสาวปฏิญญา    แพเรือง
ขวัญใจประชาชน                        ได้แก่   นางสาวธัญฉัตร     จันทร์สดี

หนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2552  ได้แก่  เด็กหญิงฟาอิซา     เจะดอเลาะ
รองหนูน้อยนพมาศ อันดับ 1         ได้แก่   เด็กหญิงพิชญาภา  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์
รองหนูน้อยนพมาศ  อันดับ 2        ได้แก่   เด็กหญิงอรรถยา    ชาติยิ่งเจริญ
ขวัญใจหนูน้อนพมาศ                   ได้แก่   เด็กชายกฤษนล     ฤทธิรงค์

รางวัลชนะเลิศ        ได้แก่   ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่   สำนักวิทยบริการ
รองชนะเลิศ  อันดับ 2  ได้แก่  คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ            ได้แก่  คณะศิลปกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศ  อันดับ 1  ได้แก่  คุณอารีรัตน์  ราชแก้ว
รองชนะเลิศ  อันดับ 2  ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จัดงานประเพณีลอยกระทง 
มีขบวนแห่นางนพมาศ  การประกวดกระทง  ประกวดนางนพมาศ ประกวดสาวน้อยนพมาศ 
ประกวดหนูน้อยนพมาศ  การออกร้านจำหน่ายสินค้า  และการแสดงตระการตา เมื่อเร็วๆนี้
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  กงศุลใหญ่และท่านรองกงศุลประจำรัฐกลันตัน    
ประเทศมาเลเซีย  มาเยี่ยมเยียนกองกิจการนักศึกษา

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ "ถวายพระพร 5 ธันวามหาราช" 
   เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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กลุ่มนักศึกษา "นักกิจกรรมเฉพาะกิจ"

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2552 ณ ชุมชนลำในใต้ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
กิจกรรรมเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของสังคมต่างศาสนาโดยนักศึกษาไปนอนพักตามบ้านต่าง ๆ
ของคนในชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพ อีกทั้งร่วมพัฒนาคลองในชุมชนร่วมกับชาวบ้าน

นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ  
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคนเก่งทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ 

 ผศ.ดร.อัจฉรา สัปปพันธ์ และอาจารย์บุญประกอบ สุวรรณมาลา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เข้าร่วมสอบแข่งขันคนเก่งทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา
ภาคใต้ คร้ังท่ี 21 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้ 
 โดยมีผลการแข่งขันคือ โรงเรียนสาธิตฯ ได้รางวัลที่ 3 ประเภททีม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้แก่ 
เด็กชายพงศภัค พูลสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทบุคคลและได้รางวัล
คะแนนสูงสุดรายวิชาคณิตศาสตร์  เด็กหญิงธัญวรัตม์ ลีฬหาวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับ
รางวัลที่ 3 ประเภทบุคคล
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แห่งความภูมิใจในรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ท่ามกลางสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้40 ปี

 
40 ปี
 

แห่งความภูมิใจในรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ท่ามกลางสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ในระยะ 40 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพแห่งหนึ่ง

ของภาคใต้ทุกก้าวย่างในการพัฒนาการศึกษา  แม้จะเป็นช่วงวิกฤติเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียน

ยังสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณค่าต่อตนเองและอนาคต

 ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า

จากความมุ่งม่ันท่ีเข้มแข็งของโรงเรียนตลอด 40 ปี  โรงเรียนได้สร้างเยาวชนท่ีมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

สิบปีแรกแห่งการก่อตั้งเป็นระยะเริ่มแรกในการสร้างความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากร เครื่องมือ 

 สิบปีต่อมาเป็นการพัฒนาจนเป็นท่ียอมรับของสังคม  โดยนักเรียนท่ีสำเร็จสามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย อันดับหน่ึง

ของประเทศได้ 100%  จนพัฒนาเข้าสู่ระยะที่สามที่เป็นระยะแห่งความรุ่งโรจน์  ซึ่งเป็นผลมาจากการได้เรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
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 ท่ามกลางสถานการณ์ใต้ตั้งแต่ปี 2547 
เป็นต้นมา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีย่อมได้รับผลกระทบ
จากการเลือกเข้าศึกษาต่อ เยาวชนต่างพื้นที่
ลดน้อยลง ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์  ได้กล่าวว่า
เป็นภาวะวิกฤตท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่เป็นส่ิงท้าทาย
ท่ีโรงเรียนจะได้แสดงบทบาทสถาบันการศึกษา
และเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีโอกาสเข้าศึกษามากขึ้น และเป็นสิ่ง
ท้าทายต่อผู้สอนในการแสดงบทบาทความเป็นครู
ได้อย่างเต็มที่  เพราะการศึกษาเท่านั้นที่ทำให้
เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวิสัยทัศน์
พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป ประกอบกับรัฐบาล
ได้ให้นโยบายให้โรงเรียนรับนักเรียนจากโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามและนักเรียนไทยมุสลิม
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี  2518 
จนถึงปัจจุบัน  เพื่อพิสูจน์ว่าเยาวชนเหล่านั้นมี
ความรู้ความสามารถ เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป
และปัจจุบันนี้ผลจากภาวะวิกฤติเป็นโอกาสให้
โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน แห่งท่ี 5 ของประเทศ และเป็นโรงเรียน
เดียวท่ีได้รับการพิจารณาประจำปีการศึกษา 2553
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นับเป็นวิกฤติที่เป็นโอกาส

พัฒนาตนเอง  จนกระทั่งปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 40  การบ่มเพาะของบุคลากร
นักเรียนสามารถพัฒนาโดรงเรียนจนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง และ
นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2551 เป็นโรงเรียนตัวอย่างด้านการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ซึ่งมีความพร้อม ด้านบุคลากร อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี และ
ความพร้อมด้านงบประมาณ
 ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์ เปิดเผยเพ่ิมเติมว่ารางวัลโรงเรียนพระราชทาน
และนักเรียน รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้  นับว่าเป็นรางวัลเกียรติยศ 
ความภูมิใจของโรงเรียนซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นร่วมมือ ในการจัดการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและการยึดม่ันในพระราชปณิธาน ของ
สมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า  “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง 
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศ
จะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
 ในโอกาส 40 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน  ได้มี กิจกรรมเฉลิงฉลอง
ภายใต้ชื่อที่ว่า  “40 ปี สาธิตบ่มเพาะปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชู 
พระนาม งดงามคุณความดี”  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2552 – พฤษภาคม 
2553  ประกอบด้วยการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น นำเสนอผลงานทาง
วิชาการตลอด 40 ปี  การจัดตั้งกองทุน40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์  
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ งานรวมมิตร 40 ปีสาธิต ม.อ. เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสาธิตม.อ.ปัตตานี และศูนย์ประชุม
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงให้ศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบันได้น้อมรำลึกถึงพัฒนาการของโรงเรียนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ และร่วมมือกันสร้างสังคม
เครือข่ายสาธิตฯที่เป็นปึกแผ่นอย่างอบอุ่น

ต่อจากหน้า 7 สัมนา 40 ปี แห่งความภูมิใจในรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
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  นายสุนทรพจน์ ชูช่วย  นักเรียนรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี
การศึกษา 2551 กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปี
ที่1คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ รางวัลพระราชทานเป็นรางวัล
ที่ทรงคุณค่า  ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว 
ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานเม่ือได้รับรางวัล 
คร้ังน้ีมีความรู้สึกภาคภูมิใจ เพราะการจะได้มาซ่ึงรางวัล
พระราชทานนับว่ายากลำบากจำเป็นต้องมีความ
สามารถรอบด้าน ทั้งทางด้านการเรียน กีฬา อีกทั้ง
ต้องรู้จักเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือนำความรู้และประสบการณ์
ที่เรามีอยู่แบ่งปันให้กับบุคคลอื่น 
 อาจารย์คำพร สุนทรธรรมนิติ  อาจารย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่โรงเรียนสาธิต ฯ ครบรอบ 
40 ปี ตนเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 7  ปัจจุบันเป็นอาจารย์
สอนภาษาไทย ด้วยความที่เป็นทั้งรุ่นพี่และ อาจารย์ 
อ ย า ก ใ ห้ รัก ค ว า ม เ ป็น ส า ธิต  เ ร า มัก จ ะ พูด ว่า
 “เราคือสาธิต” ซึ่งความเป็นสาธิตจะอยู่ได้นาน 
หรือไม่ข้ึนอยู่กับพวกเราทุกคน นักเรียนสาธิต เป็นนักเรียน
ท่ีเล่ืองลือว่าเป็นนักเรียนท่ีเก่ง นิสัยดี มารยาทงาม 
อดีตเป็นเช่นไร ปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นแล้วอนาคตก็คง
มิต่างออกไปมากนักทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเราทุกคน
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 นายภาณุ อุทัยรัตน์ ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาการเมืองการปกครอง และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า เป็นความโชคดีที่ได้ศึกษาในโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านความพร้อมของการจัด
การเรียนการสอนคณาจารย์ที่มีความสามารถทำให้นักเรียนเติบโตขึ้นมาพร้อม ๆ กับความสุขที่ได้รับจากการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
และกระตือรือร้นท่ีจะสร้างโอกาสดี ๆให้กับตนเองและ ผู้อ่ืนอยู่เสมอ ซ่ึงพวกเราทุกคน คงมีความเห็นในแนวทางเดียวกัน 
“ผมเช่ือว่า ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมากมายท่ีสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียน เพราะต้ังแต่วันแรกท่ีเข้ามาเรียน
จนถึงวันนี้ แรงบันดาลใจที่สำคัญที่ทำให้พวกเราหลายคนได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคมและส่วนรวม ล้วน
เกิดจากคุณปการอันย่ิงใหญ่ของคณาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน” นายภาณุ อุทัยรัตน์ เปิดเผยเพิ่มเติม
 นายแพทย์อดิศักดิ์   งามขจรวิวัฒน์  ศิษย์ดีเด่นสาขาสาธารณสุขรองผู้อำนวยการศูนย์บำบัดยาเสพติด
ปัตตาน ี  กล่าวถึงส่วนหนึ่งของชีวิตในวัยเรียนที่โรงเรียนสาธิตฯว่า เมื่อก่อนมุมมองจากคนภายนอกมักมองว่าเด็กสาธิต
เป็นเด็กที่ถือ หนังสือกองโตๆ ใส่แว่นตาหนาๆ ไม่สุงสิงกับใคร บอบบาง  ซึ่งมักคิดว่าเด็กสาธิตมีแต่เรียนกับเรียน
แต่ในความเป็นจริงแล้วเสี้ยวหนึ่งในวัยเรียนที่สาธิตม.อ.ปัตตานี  มิได้เป็นเช่นนั้น พวกเราไปโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้อะไรกัน
มากนักมักจะอ่านและติวกันเองเป็นส่วนใหญ่ที่โรงเรียนสาธิตฯ มักเน้นการทำกิจกรรมเป็นหลัก สิ่งเหล่านี้ ได้สร้างความรัก
ที่แนบแน่นในความเป็นสาธิตของนักเรียนอาจารย์และโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้ ได้สอนให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
มีคุณภาพ กล้าคิด กล้าทำ เห็นแก่ส่วนรวม เป็นตัวของตัวเอง ตามแบบฉบับเด็กสาธิต

ศิษย์เก่าดีเด่น      ปีสาธิตสงขลานครินทร์  ได้แก่40

นายภาณุ   อุทัยรัตน์
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 
วุฒิการศึกษา :
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐประศาสนศาสตร์)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์            
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน :
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสิรภพ ดวงสอดศรี    
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 
วุฒิการศึกษา :
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย
ระหว่างประเทศ     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน :
นักการเมือง-นักธุรกิจ

นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ 
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 
วุฒิการศึกษา :     
แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน :  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

  

นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์  
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 
วุฒิการศึกษา :  
แพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน :  
รองผู้อำนวยการศูนย์บำบัดยาเสพติด
ปัตตานี

นายแพทย์รุซตา สาและ   
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18 
วุฒิการศึกษา :  
แพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม นายแพทย์
เชี่ยวชาญโรงพยาบาลปัตตานี

นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ  
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13 
วุฒิการศึกษา :   
M.D.of Public Health , Leopold 
Tropical Institute, Belgium
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน :  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา , 
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล    
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ   อำเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเมืองและการปกครอง  ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสาธารณสุข  ได้แก่

ต่อจากหน้า 9 สัมนา 40 ปี แห่งความภูมิใจในรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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ดร.เอกพล ณ สงขลา   
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 
วุฒิการศึกษา :  
Ph.D.(Systems Science) จาก Tokyo 
Institute of Technology, Japan 
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน :  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกล
ยุทธ์องค์กร ธนาคาร TMB กรรมการ,
TMB Asset Management

นายแพทย์สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา   
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14 
วุฒิการศึกษา :  
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน :  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี

ทันตแพทย์หญิงจุฑามาศ อร่ามรัตน์  
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 
วุฒิการศึกษา :  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลปัตตานี

นางสาวนิมัศตูรา แว  
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 
วุฒิการศึกษา :  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาการปรึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนียะลา 

นางสาวพุทธชาด พงษ์สุชาติ  
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 24
วุฒิการศึกษา :  
นิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน :  
ดารา , พิธีกรรายการโทรทัศน์ , 
ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุ

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล         
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15
วุฒิการศึกษา :  
Ph.D. (Food Science and Technology)  
จาก Oregon State University ,USA 
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ 
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9
วุฒิการศึกษา :  
Master Science in Clinical Epidemiology  
(INCLEN)
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล 
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 20
วุฒิการศึกษา :  
Ph.D. (Electical Egineering) Vanderbilt 
University,Nashville,TN,USA
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์  แก้วตาทิพย์ 
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 21
วุฒิการศึกษา :  
Ph.D. (Mechanical Egineering) จาก Nippon 
Institute of Technology) , Japan
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

นางสาวปาจรีย์ ณ นคร 
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 20 
วุฒิการศึกษา :  
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
(สาขาภาษาบาหลี)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
ดารา , พิธีกรรายการโทรทัศน์ , 
ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุ

ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาธุรกิจ การเงิน การธนาคาร ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาการศึกษา ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาสื่อวลชน ศิลปะ ศิลปะการแสดง

อ่านต่อหน้า 12
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นางเสาวนีย์ สารพร  
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1
วุฒิการศึกษา :  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน :  
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ปัตตานี เขต 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์            
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 23
วุฒิการศึกษา :  
Ph.D.Lehigh University,Pennsylvania, 
USA
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
Assistant Professor and Coordinator
of Undergraduate Common Studies

พันตำรวจโทสวัสดิ์ สัตยานันท์            
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8
วุฒิการศึกษา :  
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
สารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธร
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

นายปรินทร์ ประกายเลิศลักษณ์            
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13
วุฒิการศึกษา :  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 บริษัท แฟนตาซีแลนด์ จำกัด

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์            
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11
วุฒิการศึกษา :  
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์   ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาศิลปศาสตร์   ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นสาขา Devoted Satit Award   ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นสาขา Young Satit Award   ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิศวกรรมศาสตร์   ได้แก่

ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาทหาร   ได้แก่

นายมกร เชาวน์วาณิชย์์            
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 20
วุฒิการศึกษา :  
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซริบรัม ดีไซน์ 
จำกัด

นางสาวจันทรรัตน์ เหมเวช            
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 20
วุฒิการศึกษา :  
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
Project Director งานก่อสร้าง

นายวรพจน์ คงผาสุก            
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18
วุฒิการศึกษา :  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบัน
เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำแหน่ง/อาชีพปัจจุบัน : 
ธุรกิจส่วนตัว ผู้ก่อตั้งและผู้ดูแลเว็บไซต์ 
tipstan.com

นางสาวอริสา สุขสถาพร           
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 37
วุฒิการศึกษา :  
กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต่อจากหน้า 11 สัมนา 40 ปี แห่งความภูมิใจในรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
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กลุ่มแก่นกะลา สู่ว่าวฟ้า นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากกะลามะพร้าว
ในโครงการกล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน ปี 4 ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  นักศ ึกษา ม.อ.ป ัตตาน ี 
    ผ่านเข ้าส ู ่รอบปฎิบ ัต ิการในโครงการกล้าใหม่..          

นางสาวอนุสราลักษณ์ มณีรัตน์   นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และผู้จัดตั้ง
โครงงานแก่นกะลา สู่ว่าวฟ้า เปิดเผยว่า  ธนาคารไทยพาณิชย์  จัดการแข่งขันโครงงานกล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน  ปี 

4 ระดับอุดมศึกษา เป็นเวทีการแข่งขันท่ีแสดงถึงความรู้ ความสามารถของเยาวชนศักยภาพการแสดงออกและนำเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการทำงานเป็นทีม  ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงผลงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้าสู่รอบท่ี 3 ของการแข่งขัน
จากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 300 ทีม  สำหรับปีนี้มีโครงงานที่ผ่านคัดเลือก 20 โครงงาน ได้แก่ โครงงานแก่นกะลา สู่ว่าวฟ้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โครงงานการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำนมแพะเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชาวไทยมุสลิมในเขตทุ่งครุอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงงานชุมชนซอยโซดาร่วมใจ
สร้างถังดักไขมัน  วิทยาลัยนครราชสีมาวิทยาคารกรุงเทพฯ โครงงานกล้าใหม่ปุ๋ยเดินได้ สร้างร่มไม้หนองกันเกราโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า โครงงานสร้างแนวคิดพิชิตโดยความย่ังยืน แด่ กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  โครงงานอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
โครงงานสัตวศาสตร์อาสา พัฒนาอาชีพพอเพียง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
โครงงานค่ายการแสดงสำหรับนักเรียนพิการทางการได้ยิน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงงานผันเศษท้ิงสู่ส่ิงสร้างมูลค่า 
สืบทอดภูมิปัญญา เพาะกล้าชุมชน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงงานบ้านปลา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โครงงาน

          โรงปุ๋ยชีวภาพกับการพิทักษ์โลกร้อนสู้ความย่ังยืนของหมู่บ้านปราแว มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาโครงงานล่องคลองร้อยสาย
         เรียนรู้วิถีชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โครงงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมพ้ืนท่ีชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง โครงงานบวร เส้นทางศิลป์กับต้นกล้าชุมชนป่าขาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
โครงงานมือเล็ก ๆ สร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โครงงานไก่ดำ สู้ภัยเศรษฐกิจ
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  โครงงานพลิกฟื้นวิถีชุมชน คนตลาดใต้ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก  โครงงานก๊าซชีวภาพเช้ือเพลิง
สำหรับผลิตข้าวแต๋นแฟนตาซีเพ่ือความย่ังยืนทางพลังงานและส่ิงแวดล้อมของชุมชนบ้านหนองหม้อ วิทยาลัยเชียงรายและ โครงงาน
อาข่าร่วมใจพัฒนาต้นน้ำ ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 นางสาวอนุสราลักษณ์  มณีรัตน  เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เมื่อผ่านเข้าสู่รอบที่ 3 หรือ รอบปฎิบัติการ แต่ละทีมจะต้องลง
พื้นที่ในชุมชนและดำเนินโครงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงงาน ทีมละ 75,000 บาท  
เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือการสร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนทราบถึงโครงการ เข้าถึงชุมชนโดยการมี
ส่วนรวมทุกกิจกรรมท่ีทางชุมชนจัดข้ึนเพ่ือให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้  จากน้ันทีมงานจะพัฒนาโดยร่วมกับกลุ่มชมรมเตะกระป๋อง 
ที่จะดึงเยาวชนที่ติดยาเสพติด กลุ่มคนว่างงาน เพื่อสร้างผลงาน สร้างอาชีพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนในและนอกพื้นที่ จากแนว
คิดที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เพื่อให้มีรายได้ มีอาชีพ กลุ่มแก่นกะลา สู่ว่าวฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
และกลุ่มชมรมเตะกระป๋อง จึงนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น คือ กะลามะพร้าว นำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ เป็นผลิตภัณฑ์ ของ
ที่ระลึกในหลากหลายรูปแบบ แต่ผลผลิตที่น่าสนใจที่สุด คือ การทำว่าววงเดือนแบบจำลอง หรือว่าวบูลัน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ชิ้นนี้อยู่ตรงที่การนำกะลามะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำว่าว ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะนำไม้มาประดิษฐ์เป็นว่าว แกะ
สลักลายเป็นลายท้องถิ่นปัตตานี เป็นลายที่มีลักษณะเฉพาะ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งต่างจากลายอื่นๆ จึงถือเป็น
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย
        คาดหวังว่าโครงงานแก่นกะลา สู่ว่าวฟ้า เป็นโครงงานที่พัฒนาฝีมือแรงงาน  และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดการยั่งยืน โดยมี
กิจกรรมฝึกอบรบสร้างอาชีพ เป็นการฝึกอบรบการทำผลิตภัณฑ์ว่าวจากกะลามะพร้าวให้เยาวชนที่ติดยาเสพติด กลุ่มคนว่างงาน 
กิจกรรมสองมือสร้าง และกิจกรรมจากดินปั้นเป็นดาว  เป็นการนำผลงานผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายทุกเดือน

        สร้างสรรค์ช ุมชน ปี 4
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เปิดเผยว่า  Dr. C.Swennen ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลจากประเทศ เนเธอร์แลนด์ ซึ่งทำงานค้นคว้าวิจัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี มาเป็นเวลานานนับสิบปี และนายสมศักดิ์ บัวทิพย์ นักวิทยาศาสตร์ จากแผนกชีววิทยา ได้ร่วมกับพิพิธภัณฑ์
ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ค้นพบทากทะเล (slug) ชนิดใหม่ของโลก อยู่ในไฟลัม Mollusca ชั้น Gastropoda วงศ์ (Family) Aitengidae ชื่อ “Aiteng ater” 
หรือ “ไอ้เท่ง”
  “นักวิทยาศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ค้นพบทากทะเลพันธ์ุใหม่ในป่าชายเลนท่ีเป็นดินโคลน 
ซึ่งถูกปกคลุมด้วยต้นโกงกาง แสมทะเล ตาตุ่มทะเล และปรงทะเล เป็นต้น ในบริเวณที่เป็นร่องน้ำ รอยเท้ามีน้ำท่วมขัง รูปู แอ่งที่มี
น้ำท่วมขังรวมถึงบริเวณที่มีการทับถมของใบไม้และไม้ผุ และเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้น-น้ำลง ซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีความ
สำคัญต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศป่าชายเลนเหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ” ผศ.พักตราคูบุรัตถ์ กล่าวทั้งนี้ ลักษณะภายนอกของ 
“ไอ้เท่ง” ที่สามารถสังเกตได้คือ มีขนาดประมาณ 6-17 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีดำ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก โดยมี
การขับเมือกหุ้มร่างกายเพื่อรักษาความชุ่มชื้น คล้ายกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั่วๆ ไป ซึ่งความพิเศษนี้พบได้น้อยมากกับชนิดของทาก
ทะเลที่มีการค้นพบหรือมีการศึกษาอยู่แล้วในปัจจุบัน และจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า แมลงในระยะดักแด้เป็นอาหารของทาก
ทะเลชนิดนี้ โดยในขณะนี้ ได้มีการเก็บตัวอย่างทากทะเล “ไอ้เท่ง” มาจากปากพนังเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับชื่อ 
Aiteng ater มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นท้องถิ่นภาคใต้ คือคำว่า Aiteng มาจากชื่อเรียกตัวหนังตะลุงของปักษ์ใต้ ชื่อ 
ไอ้เท่ง ซึ่งมีลักษณะตัวสีดำและมีลักษณะของตาที่คล้ายกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ ขณะที่คำว่า ater มาจากภาษาลาติน หมายถึง สีดำ
          “ความสำเร็จในการพบทากทะเลพันธุ์ใหม่ของโลกโดยนักวิทยาศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ในคร้ังน้ี สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามท่ีไม่หยุดน่ิงของนักวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการค้นพบใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับระบบนิเวศ
ที่มีส่วนช่วยเพิ่มสมดุลให้กับธรรมชาติ ซึ่งหลังจากนี้ เราจะยังคงเดินหน้าศึกษางานวิจัยอื่นๆ ต่อไป” ผศ.พักตรา  คูบุรัตถ์ กล่าว

 นักวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ค้นพบ
ทากทะเลชนิดใหม่ของโลก บริเวณร่องน้ำ ป่าชายเลน
ที่อ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต้ังช่ือ “ไอ้เท่ง”
ตามตัวหนังตะลุงปักษ์ใต้ ระบุมีส่วนช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติ
โดยเฉพาะต่อห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศป่าชายเลน
 ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นักวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค้นพบ ‘ไอ้เท่ง ทากทะเลพันธุ์ใหม่ของโลก

อบรมการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและการประยุกต์ใช ้
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและการ
ประยุกต์ใช้ ให้กับครู ระดับมัธยม ศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ สสวท. 
เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการเก็บรักษาตัวอย่างพืชด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้กับครูระดับ
มัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  
จัดบริการนำส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนด้ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี  ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และ
บุคลากรที่สนใจใช้บริการนำส่งเอกสารเล็กทรอนิกส์ หรือ 
EDDS. JFK 
 ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวว่า
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่มีเวลามาใช้บริการ หอสมุดฯ
หรือมีภาระงานมาก และเพื่อส่งเสริม ให้มีการใช้วารสาร
ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการในหอสมุดฯ เพิ่มมากขึ้นเป็นการพัฒนา
ระบบการให้บริการใหม่ๆ ของหอสมุดฯ ทำให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงวารสารฉบับพิมพ์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และตรงตามความต้องการ
สำหรับขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
 1)  ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบชื่อบทความวารสารที่
ต้องการก่อนขอรับบริการ
  1.1)  บทความวารสารภาษาไทย  ตรวจสอบได้จาก
ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร (Journal Article) เว็บไซต์ http://jfklib.
oas.psu.ac.th:81
  1.2)  บทความวารสารภาษาต่างประเทศ ตรวจสอบ
ได้จากฐานข้อมูลสารบัญวารสาร เว็บไซต์ http://kaekae.oas.
psu.ac.th/contents
 2)  ผู้ขอใช้บริการแจ้งรายละเอียดของบทความที่
ต้องการ ได้แก่รหัสวารสาร  ชื่อผู้แต่ง  ชื่อบทความ  ชื่อวารสาร  
ปีที่ ฉบับที่ เดือน พ.ศ. เลขหน้า  และแจ้ง ชื่อ-สกุล โทรศัพท์  
คณะ หน่วยงานที่สังกัด  มาที่อีเมล tratchan@bunga.pn.psu.
ac.th, oas@bunga.pn.psu.ac.th หรือแจ้งงานบริการตอบ
คำถามและช่วยการค้นคว้า เบอร์โทร. ภายใน 1408 หรือ 
โทร. 073-313486
 3) ผู้รับผิดชอบค้นหาบทความวารสารและสแกน
บทความวารสาร
 4)  ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมลิงก์เพื่อให้
ผู้ใช้ดาวน์โหลดบทความวารสารที่ต้องการโดยใช้ Login และ 
Password เดียวกับ PSU Passport (ได้รับภายใน 3 วันทำการ) 
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการตอบคำถาม
และช่วยการค้นคว้าหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  สำนักวิทยา
บริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทร.  1408, 073-313486  อีเมล: tratchan@bunga.pn.psu.
ac.th หรือ oas@bunga.pn.psu.ac.th

  ในปีนี้ วันรายออีดิลอัฏฮา ตรงกับวันศุกร์ที่   27  
พฤศจิกายน  บรรยากาศการเฉลิมฉลองวันรายอของชาวปัตตานี
เป็นไปยังคึกคักดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา  ในตอนเช้าของวันรายอ
ผู้ใหญ่ก็จะแต่งตัวกันสวยหรู่หราด้วยหน้าตายิ้มแย้มแสดงถึง
ความสุขไปรวมตัวกันที่มัสยิดเพื่อละหมาดรายอ  ฟังคุตบะห์ 
และจับมือสาลามขออภัยซึ่งกันและกัน  ส่วนเด็กๆ ก็จะมี
ความสุขเป็นพิเศษเพราะนอกจากได้สวมใส่ชุดใหม่ ๆ แล้ว
ยังได้รับเงินจากผู้ใหญ่ใจบุญ  หลังจากนั้นตอนช่วงสาย ๆ
ของวันรายออีดิ้ลอัฏฮานั้นจะมีการปฏิบัติกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง 
และได้รับผลบุญตอบแทนมากมายเหลือเกินอยู่อย่างหนึ่ง
คือการเชือดสัตว์เพื่อทำ  “กรุบาน” 
 สัตว์ที่ใช้ทำกรุบาน คืออูฐ  วัว  ควาย  แพะ  แกะ  กีบัช 
ซึ่งชาวไทยมุสลิมปัตตานี  ส่วนใหญ่จะใช้  วัว   แพะ  แกะ  
ทำกรุบาน   ถ้าเป็น วัว  ควาย  ต้องมีอายุ  2  ปีบริบูรณ์  
ทำกรุบานได้  7 ส่วน ดังนั้นจึงนิยมรวมกันทำ  7 คน/วัว
ตัวเดียวก็ได้ หรือจะทำคนเดียวก็ยิ่งดี  ส่วน แพะ  ต้องมี
อายุ  2  ปีบริบูรณ์  ทำกรุบานได้  1 ส่วน  แกะ ต้องมี
อายุ  1  ปีบริบูรณ์  หรือเปลี่ยนฟันแล้ว   ทำกุรบานได้  1  ส่วน  
สัตว์จะทำกรุบาน   ต้องอ้วนสมบูรณ์ปราศจากสิ่งตำหนิหรือโรค  
ควรมีลักษณะสวยงามสง่า   สัตว์ที่ห้ามทำกรุบานไม่ได้  ได้แก่  
สัตว์ที่เป็นโรค หรือพิการหรือไม่สมประกอบ  เช่น  ตาบอด  
หูแหว่ง  เขาหัก ไม่มีฟัน  แคระแก่น  มีท้อง หลังจากสัตว์ตาย
เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นวัวก็จะทำการแบ่งเนื้อให้เท่า ๆ กัน 7  ส่วน 
 หลังจากนั้นก็เอาเนื้อสัตว์ไปแจกจ่ายแก่คนยากจน
เพื่อนบ้าน  ส่วนหนึ่งนำไปทำเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงญาติมิตร 
หรือคนในหมู่บ้าน ควรเก็บไว้กินเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

..เรื่องเล่าชายแดนใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ม.อ.ปัตตานี..

ฮารีรายออีดิลอัฏฮา
..ที่ปัตตานี

โครงการ อาหรับร่วมใจ  
     รวมน้ำใจสู่สังคม

 นักศึกษาวิชาเอกภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   จัดโครงการ อาหรับร่วมใจ  รวมน้ำใจสู่สังคม
เมื่อวันที่  21- 22 พฤศจิกายน 2552  ณ โรงเรียนบ้านบาเลาะ
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีครูและนักเรียนรวมถึงคนใน
ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษา
กลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างดีอีกทั้งยังสร้างความประทับใจในมิตรภาพ
อันดีระหว่างนักศึกษากับชุมชน โดยโครงการได้รับการคัดเลือกจาก
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัดภายใต้โครงการ Red Bull U Spirit




