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เรียน  อธิการบดี  และผู้มีเกียรติ 
	 การที่อธิการบดีกรุณาเชิญให้มาพูดในวันสำคัญของ
มหาวิทยาลัยวันนี้ 		ผมถือเป็นเกียรติมาก		ขอขอบคุณทั้ง
อธิการบดีและผู้มีเกียรติที่มาฟัง		ผมจะจดจำความมีน้ำใจ
ของอธิการบดีไว้	
	 ขอเรียนว่า		เรื่อง		“เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”		
ที่ผมจะพูดต่อไปนี้		เป็นวลีหรือประโยคที่ผมกำหนดขึ้นเอง
เมื่อประมาณ		๒๐		ปีมาแล้ว		ผมกำหนดขึ้นเนื่องจากผม
ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ		พระบรมราชินีนาถ	ไปยังท้องถิ่นต่าง		ๆ 		เป็นเวลา
หลายปี		ได้ทราบพระราชปณิธาน		ได้เห็นล้นเกล้าฯ		ทั้งสอง
พระองค์		ทรงงานเพื่อช่วยเหลือราษฎร		จึงเกิดแรงบันดาลใจ	
ประกอบกับมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
แผ่นดิน		และเมื่อกำหนดขึ้นแล้วได้เริ่มพูดให้เพื่อนบ้าง		ผู้สนิท
ชิดชอบบ้าง		องค์กรต่าง		ๆ 		บ้าง		ฟังตามที่โอกาสจะอำนวย		เพื่อ
ให้บุคคลและองค์กรได้ฟังได้ช่วยคิด		หากเห็นด้วย		ผมก็ขอร้อง
ให้ช่วยเผยแพร่		วลีหรือประโยคนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาครั้งแรก								
เมื่อสิบปีมาแล้วคือ				เมื่อ		ต.ค.	๔๒				ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่มูลนิธิ
ค่ายเปรมติณสูลานนท์เชิญไปพูดที่โรงแรมโฆษะ	จังหวัด
ขอนแก่น	มีคนให้ความสนใจพอสมควร	จำได้ว่ามีอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปฟังด้วยหลายคน	
	 ทุกคนตระหนักดี ว่ า 	 	สถานศึกษาเป็นองค์กรที่
สำคัญมาก		มีหน้าที่สำคัญมาก		ๆ		อย่างหนึ่งคือ		มีหน้าที่
บ่มเพาะนักเรียน		นักศึกษา		เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง
เด็กเยาวชนและยุวชนของชาติให้เป็นคนมีคุณค่า		มีประโยชน์
ต่อตนเอง		ต่อครอบครัว		ต่อสังคม		และต่อชาติบ้านเมือง
ของเรา		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		ก็มีหน้าที่สำคัญเช่นนั้น
เช่นเดียวกัน
	 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน		ได้บัญญัติหน้าที่ของชน
ชาวไทยไว้ในหมวด		๔		ตั้งแต่มาตรา		๗๐		ถึงมาตรา		๗๔		
ไม่มีมาตราใดบัญญัติว่าคนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน		
มีมาตรา		๗๑		บัญญัติว่า		“บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ		
รักษาผลประโยชน์ของชาติ		และปฏิบัติตามกฎหมาย”		มาตรานี้
น่าจะพออนุโลมได้กระมัง		ผมเห็นว่าการสำนึกรู้บุญคุณของ
ผู้และองค์กรที่มีบุญคุณต่อเรา		แม้มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ		
แต่เราต้องบัญญัติไว้ในใจในจิตวิญญาณของคนไทย		แผ่นดินนี้
มีบุญคุณมหาศาลต่อคนไทยทุกคน		น่าจะไม่มีใครเถียง	ไม่มี
ใครค้าน		ยิ่งไปกว่านั้น		การสำนึกรู้บุญคุณและการตอบแทน
บุญคุณของผู้และองค์กรที่มีพระคุณ		เป็นวัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงาม		ยิ่งใหญ่		และศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยตั้งแต่
มีประเทศของเรา		เป็นมรดกสืบทอดกันมาจนทุกวันนี้		และไม่มี
วันจะจางหายไป
	 มีคำถามว่า		“แล้วจะให้ทำอย่างไร		จึงจะได้ชื่อว่า		
ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”		คำตอบที่สั้นที่สุดคือ		“เป็นคนดี”		
ผู้ถามยังไม่พอใจคำตอบ		ถามต่อว่า		“เป็นคนดีคือเป็นคน
อย่างไร”		อธิการบดีครับ		อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายครับ		
กรุณาช่วยผมด้วย		พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน		
ให้คำนิยามว่า		“คนดีคือ		คนที่มีคุณงามความดี		คนที่มีคุณธรรม”		
ฟังดูง่าย		แต่เข้าใจยาก	ราชบัณฑิตบางท่านพูดเพิ่มเข้าไปอีกว่า	
“เป็นที่ต้องการ		เป็นที่ปรารถนา		เป็นที่น่าพอใจของคนอื่น”		ฟังดู
ก็พอจะทำให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น		สำหรับผม		ผมนิยามว่า		คนดีคือ
คนที่		๑.		ยึดมั่นและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา		
หรือคำสั่งสอนของศาสนาที่ท่านนับถือโดยเคร่งครัด		สมเด็จ
พระสังฆราชพระองค์หนึ่งสิ้นพระชนม์ไปแล้ว		เคยรับสั่งว่า		
สำหรับคนไทยที่เป็นพุทธ		อย่างน้อยขอเพียงศีลห้าเท่านั้น		
๒.		มีความซื่อสัตย์		สุจริต		เสียสละ		และจงรักภักดี		ต่อชาติ		
ศาสนา		และพระมหากษัตริย์		นอกจากตนเองจะซื่อสัตย์		สุจริต		
เสยีสละ		และจงรกัภกัดแีลว้		ตอ้งดแูล		อบรม		สัง่สอนใหค้นรอบตวั		
ซื่อสัตย์		สุจริต		เสียสละ		และจงรักภักดีด้วย		๓.		รู้และเข้าใจ		
คำว่า		“ส่วนรวม”		และ		“ส่วนตน”		ยึดถือและเชื่อมั่นว่า		“ส่วนรวม”		
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ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
งานวัน “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 

ในวันที่ 24 กันยายน 2552

ปาฐกถา “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
โดย ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
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ปาฐกถา “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

ชาวปัตตานีพร้อมใจร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

กทช.ทุ่มงบ 74 ล้าน

สนับสนุน ม.อ.พัฒนาระบบ E-learning

เพื่อเด็กพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้

ความคืบหน้างานก่อสร้าง

การแข่งขันกีฬาสาธิต สามัคคี

ครั้งที่ 34 “ราชพฤกษ์เกมส์”

เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ CCTV

เพิ่มงบกว่า 28 ล้านบาท ณ ม.อ.ปัตตานี

โครงการรถไฟสายสันติภาพ : ขบวนเขาสู่เล

วัยรุ่นกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ชาวปัตตานีพร้อมใจร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

กับ ม.อ.ปัตตานี 
ณ วัดโบกขรณี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

		 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 ร่วมกับพุทธศาส-
นิกชนจังหวัดปัตตานี	 ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี 	 ณ 	 วั ด โบกขรณี 	
ตำบลแป้น	 อำเภอสายบุรี 	 จั งหวัด
ปัตตานี	 โดยได้รับปัจจัยทำบุญรวมเป็น
เงินทั้งสิ้น	 528,965	 บาท	 (ห้าแสน
สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบห้า
บาทถ้วน)	เมื่อเร็วๆ	นี้

“แล้วจะให้ทำอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าได้ตอบแทน

บุญคุณแผ่นดิน” คำตอบที่สั้นที่สุดคือ “เป็นคนด”ี  

(ความตอนหนึ่งจากปฐกถาพิเศษ	“ฯพณฯพลเอกเปรม	ติณสูลานนท์”

บทบรรณาธิการ



ย่อมสำคัญกว่าและต้องมาก่อน		“ส่วนตน”		(เรื่องนี้มหาวิทยาลัย
นี้ยึดถือและเชื่อมั่นอยู่เสมอ)		๔.		ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน		
๕.		เคารพกฎหมาย		๖.		ดำรงรักษาพิทักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทยไว้ให้ได้		และ		๗.		ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดีและเหมาะสมทุกเมื่อ	
	 ขอเชิญย้อนไปดูคำนิยาม		“ความดี”		ของราชบัณฑิต-
สถาน		ในพจนานุกรมได้ใช้คำ		๒		คำคือ		คุณงามความดี
และคุณธรรม		เป็นที่เข้าใจกันดีว่า		ทั้ง		๒		สิ่งนั้น		เป็นนามธรรม		
จับต้องไม่ได้		แต่ผมคิดว่าเราสัมผัสได้ด้วยใจและมโนธรรม		
การประกอบคุณงามความดีนั้นยากมาก	แต่ผมเห็นว่าการ
รักษาคุณงามความดีให้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตยากกว่ามากนัก		
มีหลายคนที่ทำความดีไว้มากและนาน		แต่ไม่สามารถรักษา
ไว้ได้ตลอดไป		น่าเสียดาย	
	 มีผู้รู้กล่าวไว้ว่า		คนดีแบ่งออกเป็น		๔		อย่างคือ		๑.		คนดี
ของครอบครัว		๒.		คนดีของสังคม		๓.		คนดีของชาติ		และ		

you		can		do		for		your		country		คำกล่าวนี้		น่าจะนัยแบบ
ฝรั่งที่พอจะบ่งบอกถึงบุญคุณก็ได้		ผมได้ขอให้		ดร.	กฤษณ์		
กาญจนกุญชร		อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ		ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งรองราชเลขาธิการ		มีความรู้ภาษาอังกฤษดีมาก		
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย		Oxford		ช่วยแปล		“เกิดมา
ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”		เป็นภาษาอังกฤษ		ดร.กฤษณ์		
กรุณาแปลว่า		Our		duty		in		life		is		to		repay		the		motherland
	 ตามที่ได้เรียนไว้แต่ต้นว่า		คนดีในทัศนะของผมต้อง

๔.		คนดีของโลก		เรียนไว้แค่นี้และขออนุญาตไม่ลงไปใน
รายละเอียด		ขอเรียนว่าคนเรานั้น		เพียงแต่คิดว่าจะทำแต่
ความดีเท่านั้น		ก็ถือได้ว่าเป็นคนดีแล้ว	
	 อนึ่ง		ที่ตอบว่าการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน		คือ		
“เป็นคนดี”		นั้น		ขอให้หมายรวมถึง		การเป็นสถาบันที่ดี		เป็น
องค์กรที่ดี		เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเข้าไปด้วย		เพราะใน
สถาบันที่ดีและองค์กรที่ดีเป็นที่รวมของคนดีนั่นเอง	เพราะ
ฉะนั้นสถาบันและองค์กรต่าง		ๆ		ต้องกระทำความดีเพื่อ
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน		สถาบันและองค์กรใดทำไม่ด	ี	ทำให้
คนอื่น		ทำให้สังคม		เดือดร้อน		ย่อมทำให้ส่วนรวมเสียหาย	
ชาติบ้านเมืองเสียหาย	
	 เมือ่พดูถงึคำวา่		บญุคณุ		คนไทยทกุคนเขา้ใจความหมาย		
นิยามได้		เป็นคำไทยที่ใช้กันมานานมาก		แต่แปลเป็นภาษา
อังกฤษยาก		(ยากพอ		ๆ 		กับคำว่า		“เกรงใจ”)		อาจจะเป็นเพราะ
ฝรั่งเขาไม่ค่อยจะสนใจเรื่องบุญคุณกัน		เมื่อนายจอห์น		เอฟ.	
เคนเนดี้		เป็นประธานาธิบดี		เขาบอกประชาชนอเมริกันว่า		Ask		
not		what		your		country		can		do		for		you	,		ask		what		

ประกอบด้วยคุณสมบัติ		๗	ประการ	หากอธิการบดีและผู้มี
เกียรติทั้งหลาย	จะกรุณาพิจารณาเป็นข้อ	ๆ		ไป		น่าจะพอสรุป
ได้ว่า		ผู้ใดมีคุณสมบัติครบถ้วน		๗		ประการ		เราต้องปรบมือให้
และยกย่องว่าเป็นคนดี		อาจจะมีบางประการ	ที่น่าจะลงลึก
ในรายละเอียดเช่น		ข้อ		๖		และข้อ		๗		แต่ผมขอไม่ลง		เพราะผม
รู้ดีว่าในที่ประชุมนี้ 	 	ประกอบด้วยผู้คนที่มีการศึกษาสูง		
มีประสบการณ์สูง		จึงไม่จำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้น	
	 การยกย่องคนดีและการตำหนิคนไม่ดี 	 	เป็นเรื่อง
สำคัญมาก		จำเป็นจะต้องร่วมมือกัน		ทำให้ปรากฏชัดเจน		
ให้สังคมรับรู้และร่วมมือกันทำ		เพื่อยืนยันว่าสังคมเข้าใจ
สาระสำคัญและเห็นด้วย	
	 การยกย่องคนดี		ย่อมเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับ		เป็นกำลังใจ
แก่ผู้ทำความดี		เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้เอาอย่าง		โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน		เราพูดกันเสมอมิได้ขาดว่า		เด็กคืออนาคต
ของชาติ		ฉะนั้นต้องถือว่า		เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องบ่มเพาะ
ให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีให้จงได้		เด็กต้องได้เห็นสิ่งดี		ๆ		
เด็กต้องการต้นแบบที่ เขาจะดำเนินรอยตาม		เด็กต้องมี
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ความเชื่อมั่นว่า		ในบ้านเมืองของเรามีคนดีอยู่เป็นจำนวน
มหาศาล		จำนวนคนดีมีมากพอที่จะสกัดกั้นความไม่ดีที่ก่อขึ้น
โดยคนไม่ดีได้แน่นอน		เด็กจะต้องมั่นใจได้ว่า		จะมีพวกเรา		
คนดีทั้งปวงจะรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้เขา		เพื่อเขาจะรับช่วงต่อ		
ต่อยอดให้ประเทศของเราพัฒนาก้าวหน้าในช่วงชีวิตของเขา	
	 การตำหนิคนไม่ดี		เป็นการป้องกันมิให้มีคนไม่ดีเพิ่ม
มากขึ้น	 	การตำหนิต้องหมายรวมถึง	 	การไม่ให้ เกียรติ 		
การไม่เคารพนับถือ		การไม่กราบไหว้คนไม่ดี		ไม่ว่าเขาจะ
เป็นมหาเศรษฐีหรือยาจก		ไม่คบหาสมาคมกับคนไม่ดี		คนไม่ดี
จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย		จะต้องสำนึกว่าการช่วยเหลือ
คนไม่ดีให้พ้นผิด		เป็นสิ่งที่คนดีต้องละเว้น
	 การยกย่องคนดี		การ
ตำหนิคนไม่ดี		ดังได้กล่าว
มาแล้ว	 	ต้องนำไปใช้กับ
องค์กรและสถาบันต่าง		ๆ		

	 เมื่อผมเรียนหนังสือที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ		สงขลา		ผมมี
เพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลาม		๒	–	๓		คน		เราเป็นเพื่อนกันได้ดีมาก		
ไม่เคยพูดถึงเรื่องความแตกต่างของความเชื่อ		เราไม่ใส่ใจ
ว่าใครจะนับถือศาสนาใด		เรามีแต่ความเป็นเพื่อน		แหลงกัน
แต่เรื่องหนุก		ๆ		สมัยผม		พ่อแม่จะจัดอาหารกลางวันใส่ชั้น		
(ปิ่นโต)		เพื่อไปกินที่โรงเรียน		บางวันเรากินข้าวด้วยกัน		ผมกิน
อาหารในชั้นของเรา		เขากินอาหารในชั้นของผม		เราสนุก
เพลิดเพลิน		ไม่มีความหวาดระแวงในใจแม้แต่นิด		เรื่องศาสนา
ไม่เป็นและไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อเรื่องความเป็นเพื่อน	
	 เมื่อสัก		๓	–	๔		ปีที่แล้วมา		ผมได้ขอให้		ดร.	อาชว์		
เตาลานนท์		ขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้า		ได้กรุณา

หาทางช่วยเหลือพี่น้องใน		๓		
จังหวัดภาคใต้		ดร.	อาชว์		ยินดี
และภูมิใจมาก		ได้ขอความ
ร่วมมือนักธุรกิจหลายท่าน

ในทำนองเดียวกัน		องค์กรและสถาบันมีความสำคัญและมี
ความหมายต่อสังคมและชาติบ้านเมืองสูง		ผมเห็นว่าการ
ยกย่องหรือตำหนิเป็นสิ่งที่ต้องกระทำวางเฉยไม่ได้		ที่นี้ก็จะมี
คำถามต่ออีกว่า		แล้วใครละจะเป็นผู้ทำ		คำตอบก็คือพวกเรา		
พวกเราคนดี		พวกเราที่กล้าหาญ		พวกเราที่เสียสละ		พวกเรา
ที่ยึดมั่นว่า		ส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนตัว	
	 มีเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้น		ผมอ่านพบในหนังสือพิมพ์		
มีคนคนหนึ่งพูดว่า		“การให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนั้น		พูดทีไร
ก็ถูกทีนั้น		แต่คนดีคืออะไรละ”		แสดงว่า		ผู้พูดไม่สามารถแยก
คนดีออกจากคนไม่ดีได้		หวังว่าคนคนนั้นจะบอกตนเองได้ว่า	
ตนเองเป็นคนดีหรือคนไม่ดี	
	 อธิการบดีครับ		โดยที่วิทยาเขตนี้		มีทั้งอาจารย์และ
นักศึกษานับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมาก		ผมจึงใคร่
ขออนุญาตอธิการบดีพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลามสักเล็กน้อย		ผมจะไม่แตะ		ไม่วิ เคราะห์ 		
ไม่วิจารณ์		ปัญหาที่กำลังมีอยู่ใน		๓		จังหวัดปักษ์ใต้บ้านเรา		
ผมขอพูด		๒		หัวข้อ		คือความเป็นไทยกับความเป็นธรรม	

และร่วมกันตั้งโครงการ	“สานใจไทย		สู่ใจใต้”		ขึ้น	สร้างมาตรการ
ในการปฏิบัติการช่วยเหลือ		ดร.	อาชว์และเพื่อนของท่าน	
ดำเนินโครงการนี้ไปด้วยความเรียบร้อย		สักประมาณ		๑		ปี
เห็นจะได้		ในที่สุด		ดร.	อาชว์		มาแจ้งให้ผมทราบว่า	เพื่อน
นักธุรกิจและท่านเองมีภาระหน้าที่มาก		จึงใคร่ขอหยุดโครงการ
และมอบเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ของโครงการให้ผมจำนวนหนึ่ง		
ประมาณ		๘		ล้านบาท		เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ	ผมเอง
ไม่อยากให้เลิกโครงการ		จึงเรียน		ดร.	อาชว์ว่า		หากมูลนิธิ
รัฐบุรุษจะขอรับโครงการนี้มาดำเนินการต่อ		จะเห็นด้วยไหม		
เมื่อตกลงกันแล้ว		มูลนิธิรัฐบุรุษจึงเป็นเจ้าของโครงการนี้ต่อมา		
โครงการนี้มีคณะกรรมการ		มี		พล.อ.	สุรยุทธ์		เป็นประธาน		
มีรองประธาน		๒	–	๓		คน		ท่านหนึ่งคือ		ดร.	อาชว์		อีกท่านหนึ่งคือ		
คุณอารีย์		วงศ์อารยะ		เมื่อมูลนิธิรับโครงการมาทำ		ผมได้เสนอ
คณะกรรมการว่า		เราน่าจะนำเด็กหนุ่มสาวที่นับถือศาสนา
อิสลามใน		๓		จังหวัดภาคใต้		ให้มาอยู่กับครอบครัวคนไทย
อิสลามในภาคกลาง		สัก		๕		วัน		๗		วัน		ให้ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น		ให้ได้มีประสบการณ์		ผมมั่นใจว่าการกระทำ
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เช่นนั้นน่าจะได้ประโยชน์		ขอให้ช่วยกันคิด		เมื่อคณะกรรมการ
เห็นชอบแล้วเราก็เริ่มทำกัน		โครงการนี้สร้างความสุข		ความ
ผูกพัน		และให้ความสนุกสนานมาก		ที่เราพอใจและภูมิใจ
เป็นอย่างยิ่งคือ		ความยินยอมเห็นชอบของบิดามารดาเด็ก		
ความร่วมมืออย่างดี		และความเบิกบานของครอบครัวอุปถัมภ์		
ความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐคือ		กระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการทั้งสามจังหวัด		กระทรวงศึกษาธิการ		(คุณหญิง
กษมา)		พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์		สำนักจุฬาราชมนตรี		คณะ
กรรมการอิสลามทั้ง		๓		จังหวัด		เป็นต้น
	 ผมขอไม่ลงในรายละเอียด		ขอเรียนว่า		ภายใต้ร่มของ
มูลนิธิรัฐบุรุษ		โครงการนี้ได้ดำเนินการมา		๕		ปีมาแล้ว		
ภายใต้ความภูมิใจ		ความสนุกสนาน		และความรักความผูกพัน
กับเด็กและบิดามารดาของเด็ก
ของครอบครวัอปุถมัภ์			เราสญัญา
กันว่าเราจะทำโครงการนี้ต่อไป
จนกว่าเด็กจะบอกให้หยุด	
	 ทุ ก ค รั้ ง ที่ มี พิ ธี เ ปิ ด
โครงการ		ผมจะขออาสาไปเปิด		
เพื่อเด็กกับผมจะได้รู้จักกัน		และ
ผมจะได้พูดกับเด็ก	อธิการบดี
ครับ		ผู้มี เกียรติทั้งหลายครับ		
ทุกครั้งที่ผมพูดกับเด็ก		เรื่องที่
ผมขาดพูดไม่ได้คือ		เรื่องความเป็นไทยและ
ความเป็นธรรม	
																									ผมบอกเด็กว่า		เธอทุกคนเป็นคนไทย		
มีส่วนเป็นเจ้าของประเทศไทยเท่าเทียมกับ
คนไทยคนอื่น		มีความเป็นไทยเท่ากับผม		
มีสิทธิ		มีหน้าที่เหมือนและเท่าเทียมกัน		การที่เธอนับถือ
ศาสนาอิสลามไม่ได้ทำให้ความเป็นไทยของเธอลดน้อยลง
หรือเพิ่มมากขึ้น		ไม่มีใครในประเทศนี้ที่จะแบ่งเฉือนความ
เป็นไทยของเธอลงได้		เรามีความเป็นไทยเท่ากันเสมอและ
ตลอดไป		ขอให้เธอภูมิใจในความเป็นไทย		ให้ยืดอกพูดว่า		
ผมเป็นคนไทย		หนูเป็นคนไทย		ถ้าใครมาเรียกเธอว่า		แขก		
ให้ต่อยเลย		ผู้มีเกียรติโปรดเข้าใจว่า		ผมมิได้สอนให้เด็กทำร้าย
ร่างกายผู้อื่น		แต่แปลว่าใครจะเรียกคนไทยมุสลิมอย่างนั้น
ไม่ได้		ไม่สมควร		และแสดงความไม่พอใจให้ผู้ปากเสียได้รู้
ได้เห็นชัดเจนว่า		การเรียกอย่างนั้นถือว่าดูหมิ่นกัน		อาจจะ
มีกรณียกเว้น		สำหรับผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทกัน		เพื่อน		ๆ 		พล.	อ.	สนธิ		
เรียก		พล.	อ.	สนธิ		ว่า		“บัง”		รุ่นพี่เรียกว่า		“อ้ายบัง”		รุ่นน้องเรียกว่า		
“พี่บัง”		อย่างนั้นไม่เป็นไร	
	 เรื่องความเป็นธรรม		ผมหมายความว่า		พี่น้องไทยทุกคน
ต้องได้รับความเป็นธรรมจากรัฐเสมอกัน		ไม่ว่าจะนับถือ
ศาสนาใด		การนับถือศาสนาอิสลาม		การเป็นไทยมุสลิม		ไม่ได้
ทำให้ความชอบธรรมในอันที่จะได้รับความเป็นธรรมลดลง

หรือเพิ่มขึ้น		เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีสิทธิไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
ใด		ๆ		ที่จะปฏิบัติต่อพี่น้องไทยมุสลิมแตกต่างออกไป		พี่น้อง
ไทยมุสลิมก็เช่นเดียวกัน		ย่อมไม่มีความชอบธรรมที่จะเรียกร้อง
ความเป็นธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้		ทุกคน
จะได้รับคุณได้รับโทษมาตรฐานเดียวกันภายใต้กฎหมาย		

ไม่มีข้อยกเว้น		ผมบอกเด็ก		เพื่อให้
เด็กได้เข้าใจว่า		ความชอบธรรม
มีแค่ไหน		ความเป็นธรรมคืออะไร		
ที่ผมพูดนี้คือหลักการ		หลักปฏิบัติ		
แต่แน่นอนอย่างยิ่งว่า		คนไม่ดี
ยอ่มไมพ่อใจ		คนเหน็แกต่วัไมช่อบ		
คนปรารถนาร้ายจะต่อต้าน	ผู้มี
เกียรติทั้งหลายครับพวกเราคน
ไทยทุกคนทราบดีว่า		นับตั้งแต่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงครองราชย์โดยธรรมมาจนถึงบัดนี้ 		ได้
พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราช
ดำรัสแก่คนไทยเป็นจำนวนมาก		พระบรม
ราโชวาทและพระราชดำรัสเหล่านั้นมีคุณค่า
มหาศาล		เฉพาะที่พระราชทานแก่นักศึกษา

ในโอกาสต่าง		ๆ 		น่าจะเป็นจำนวนหลายร้อย		ผู้รับพระราชทาน
ต่างก็รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม		แต่มีบางท่านทำหล่นไปเสีย
ก็มีเหมือนกัน		ในหลายโอกาส		คนที่ผมรู้จักและสนิทสนม
หลายคนมีปัญหาและมาปรึกษาหารือ		ถ้าผมมีปัญญาพอที่จะ
ให้คำตอบคำปรึกษาได้		ผมก็ให้		แต่ถ้าผมจนปัญญา		ผมก็จะ
ตอบว่า		กลับไปหาพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
อ่านเถอะ		จะเจอคำตอบแน่		ๆ 		เรื่องรู้รักสามัคคี		เรื่องสมานฉันท์		
ที่เรากำลังไขว่คว้าหากันอยู่เวลานี้		พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวพระราชทานให้คนไทยมากกว่า		๒๐		ปีแล้ว	
	 ทุกครั้งที่ผมได้รับเชิญให้พูดถึงเรื่องของชาติบ้านเมือง		
หรือเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของแผ่นดิน		ในตอนท้ายผมจะ
เรียนผู้ฟังเสมอว่า		ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์		ใครก็ตามแม้
เพียงคิดที่จะยึดเป็นของตนเองหรือพรรคพวกของตน		เพื่อ
ประโยชน์อันไม่ชอบธรรมต่อตนเองหรือต่อพรรคพวกตน		
จะพบความหายนะในที่สุด		พระสยามเทวาธิราชจะปกป้อง
คุ้มครองคนดีและจะสาปแช่งคนไม่ดี		ให้มีอันต้องตกทุกข์
ได้ยากตลอดชีวิต	
                             			หวงัวา่		การพดูของผมในวนันี	้	จะยงัประโยชนแ์กผู่ม้เีกยีรตบิา้ง	
 ขอขอบคุณอธิการบดี  อีกครั้งหนึ่ง  สวัสดีครับ 

ไม่มีใครในประเทศนี้ที่จะแบ่งเฉือนความ

เป็นไทยของเธอลงได้ เรามีความเป็นไทย

เท่ากันเสมอและตลอดไป ขอให้เธอภูมิใจ

ในความเป็นไทย

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ติดตั้ง	
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม	จำนวน	178	จุดในวงเงิน
กว่า	 28	 ล้านบาท	 เพื่อพัฒนามาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย	 และเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณที่มี
ความเสี่ยง
          ผศ.นพพร เหรียญทอง  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี	 	 เปิดเผยถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในระบบ	CCTV
เพิ่มเติม	 ว่า	 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัย เกิดขึ้ น เพื่ อ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	
วิทยาเขตปัตตานี	 มีความเข้มแข็งในด้านการรักษาความ
ปลอดภัยให้มีความรัดกุมและมีมาตรฐานในระดับสากล	
โดยมีนโยบายดำเนินการติดตั้ งระบบโทรทัศน์วงจรปิด	
(CCTV)	 ไปแล้วในเฟสที่ 1 	 จำนวน	 47	 จุด	
ผลจากการใช้งานระบบ	CCTV	ที่ติดตั้งใน
ช่วงปีเศษที่ผ่านมามีประสิทธิภาพดีมาก	
ทำให้สามารถรู้ตัวและดำเนินการกับ
ผู้ ก ระทำผิดได้ทุกกรณี 	 เนื่ องจาก	
ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่และมีความเสี่ยง
จากบริบทต่าง	ๆ	มากขึ้น	จึงดำเนินการ
จัดทำคำของบประมาณในเฟสที่ 	 2	
จากงบประมาณประจำปี	 2552	 ในวงเงิน
ทั้งสิ้น	28.4925	ล้านบาทประกอบด้วย	3	ระบบ		
ได้แก่	 (1)	 ระบบกล้องโทรทัศน์	 วงจรปิดแบบ
I P 	 B a s e 	 ร ว ม ถึ ง ก า ร ข ย า ยพื้ น ที่ ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย	
SERVER	 	 ดิสก์เก็บข้อมูล,	 computer	 พร้อม	 software	
ประกอบด้วย	3	ระบบ		ได้แก่	(1)	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
แบบ	 IP	Base	 รวมถึงการขยายพื้นที่ของเครือข่าย	 SERVER		
ดิสก์เก็บข้อมูล,	 computer	 พร้อม	 software	 ควบคุมจัดการ
(รองรับกล้อง	CCTV	ที่จะเพิ่มขึ้นในเฟส	 3	 ไว้แล้ว)	 ในวงเงิน	
18.24555	ล้านบาท	(2)	ระบบสื่อสารเสียงประกาศ	ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด	วงเงิน	4,4057	ล้านบาท		และ	(3)	ระบบไฟฟ้าสำรอง	
วงเงิน	 5	 ล้านบาท	 เพื่อเลี้ยงไฟฟ้าแสงสว่างตามเส้นทาง		
เลี้ยงระบบ	CCTV	และเลี้ยงระบบสื่อสาร	 ในกรณีไฟฟ้าปกติ

ขัดข้องในวิทยาเขตปัตตานี	 	 แต่ได้รับงบประมาณเพียงระบบ	
CCTV	 เท่านั้นในวงเงิน	 18	ล้าน	นอกจากนี้ได้รับงบประมาณ
ประจำปี	2553	เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในเฟสที่	3	จำนวน	
109	 จุด	 ตามที่ขอไว้ในวงเงิน	 10	 ล้านบาท	 ขณะนี้วิทยาเขต
กำลังดำเนินการจัดทำ	 TOR	 เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มใน
เฟสที่	2	และ	3	รวมประมาณจำนวน	178	จุด	หรือมากกว่านั้น
เพื่อขยายให้ครอบคลุมพื้นที่และเพื่อเก็บรายละเอียดในเชิงลึก
มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยภายใน
อาคาร	งบประมาณทั้งหมดในเฟสที่	2	และ3	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
28	ล้านบาท	สำหรับส่วนที่ถูกตัดงบประมาณไปประมาณ	10	
ล้านบาทคือ	 ระบบสื่อสารเสียง	 และระบบไฟฟ้าสำรอง	 จะ
ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณประจำปี	2554	ต่อไป
													อีกประการหนึ่งในขณะนี้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานีได้เปิดเส้นทางถนนสายกลาง
เป็นถนนสาธารณะตลอด	 24	 ชั่วโมง	
เมื่อวันที่	 24	 มีนาคม	 2552	 ที่ผ่านมา	
ทำให้นักศึกษาและบุคลากร	 เกิดความ
กังวลในเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน	 เพราะทำให้มีผู้ผ่าน
เข้าออกมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา	
ซึ่ ง โดยปกติประชาชนนิยม เข้ ามา

ออกกำลังกายในมหาวิทยาลัย	 กอปรกับ	
หน่วยงานต่างๆ	 มักจะขอใช้อาคารสถานที่ 	

สนามกีฬา	 เพื่อทำกิจกรรมเพราะมั่นใจในความ
ปลอดภัย	 เมื่อมีการเข้าออกของผู้คนจำนวนมาก	 ก็อาจ

มีมิจฉาชีพ	 หรือผู้ไม่ประสงค์ดีแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุการณ์ได้	
ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด
เพิ่มเติมครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย	 เพื่อระงับเหตุ
ในทันที	 	 ป้องกัน	 หรือติดตามผู้กระทำผิด	 ตลอดจนเป็น
มาตรการหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่น	ขวัญกำลังใจ	แก่นักเรียน
นักศึกษา	 ผู้ปกครอง	 และบุคลากร	 อันจะยังผลในการช่วย
กันพัฒนาการศึกษา	 และเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวมต่อไป	

เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ

CCTV เพิ่ม งบกว่า 28 ล้านบาท 

ณ ม.อ.ปัตตานี
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	 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 		
สนับสนุน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เดินหน้าสร้างโอกาส
ทางการศึกษาแก่นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ด้วย
ระบบ	E-learning		ทุ่มงบ	74	ล้าน	พัฒนาคุณภาพทั้งระบบ
การส่งสัญญาณและครูพี่เลี้ยง
	 เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	ที่ผ่านมา		ที่สำนักงานใหญ่	สำนักงาน
คณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ		(กทช.)		กรุงเทพมหานคร	
ได้มีการลงนามความร่วมมือภายใต้ โครงการต้นแบบศูนย์
ทางไกลเพื่อการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	โดย	รศ.บุญสม	ศิริบำรุงสุข	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	และนายสุ รนันท์ 	
วงศ์วิทยกำจร	เลขาธิการ	กทช.		เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการก่อตั้ง	
กทช.ครบ	5	ปี		โดยมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ		
สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดปัตตานี	ผู้บริหารการศึกษา	ครู	นักเรียน
จากโรงเรียนปลายทางเข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ
	 โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย
จังหวัดชายแดนภาคใต้		มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอด
การจัดการเรียนการสอนใน	6	รายวิชา		ได้แก่	เคมี	ชีวะ	ฟิสิกส์	
คณิตศาสตร์	ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	และโรงเรียน	มอ.วิทยานุสรณ์	ไปยังพื้นที่ของ
ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความ
ปลอดภัย	ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ในแบบ	real	time	และข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ทั้งในรูปของเทปบันทึกที่จะถูกแขวนไว้ใน	
Server	ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	ผนวกกับสื่อที่ ใช้
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทั้ง	6	รายวิชา	จะถูก
เก็บเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะเข้ามาสืบค้น
และศึกษาในภายหลังได้ตลอดเวลา
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องการเตรียมความพร้อมวิชาพื้นฐาน	สำหรับนักเรียนในพื้นที่
จุดเสี่ยงภาคใต้ด้วยกระบวนการ	E-learning		มาเป็นเวลา	2	ปี	แล้ว	
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากมหาวิทยาลัยไซเบอร์
และจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		โดยการดำเนินงาน
ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ	ตรงกับความต้องการของนักเรียน

ในพื้นที่ซึ่งครอบคลุม	5	จังหวัด	คือ	จังหวัดสตูล	สงขลา	ยะลา	ปัตตานี	
นราธิวาส		อย่างไรก็ตามในปี	2553		มหาวิทยาได้มีแนวนโยบาย
ที่จะดำเนินการให้ต่อเนื่อง		เพราะจะเป็นการช่วยเติมเต็มโอกาส
ทางการศึกษาให้กับนักเรียนในจุดเสี่ยง	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	
ซึ่งยังมีปัญหาความไม่สงบทำให้ครูที่มีความรู้และประสบการณ์
ต้องออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก	เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นได้เรียน
ผ่านสื่อโดยผู้สอนเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับ
นักเรียนในพื้นที่อื่นๆ
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	จึงได้ขอรับการสนับสนุน
จาก	กทช.	หรือ	คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ		ซึ่ง
มีนโยบายที่สอดคล้องกันคือ	ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษา	
และได้ เคยให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 	และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาแล้วโดยได้ขอสนับสนุน
งบประมาณในวงเงิน	74.46	ล้านบาท
	 ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 	 	จะมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
ระบบการส่งสัญญาณซึ่ง	2	ปีที่ผ่านมา	ยังมีปัญหาและอุปสรรค
ด้านเทคนิค	เช่น	สัญญาณภาพที่ส่งไปยังปลายทางไม่คมชัดหรือ
สะดุด	งบประมาณที่จะได้รับมาจะทำให้สามารถเพิ่มคุณภาพ
ทั้งภาพและเสียงของการเรียนการสอนและมีระบบสำรองเพื่อให้
ความมั่นใจว่าสัญญาณภาพที่ส่งไปยังปลายทางจะยังชัดเจน
ตลอดเวลา	จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการถามคำถามกลับ
มายังผู้สอนของนักเรียนให้ดีขึ้น		และจะสร้างความพร้อมกับ
โรงเรียนปลายทาง	พร้อมกับกระจายจุดให้การเรียนการสอน
ลงสู่ระดับที่ย่อยลงไป		เพื่อให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางมารวมศูนย์
ที่จังหวัดเป็นครั้งคราวเหมือนที่ผ่านมาและสามารถรับสื่อที่มี
คุณภาพ
	 นอกจากนั้นจะมีการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนปลาย
ทางให้มีบรรยากาศของห้องเรียนจริงๆโดยพัฒนาครูผู้สอนที่เป็น
ครูพี่ เลี้ยงให้เป็นระบบ	สามารถจะตอบปัญหานักเรียนได้เลย
นอกเหนือจากที่ ได้ รับจากวิทยากรหลักที่ เป็นอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยแล้ว
	 ในการดำเนินการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	จะใช้
ศักยภาพของคณาจารย์ทั้ง	5	วิทยาเขต	และฝ่ายสนับสนุนคือ
ศูนย์คอมพิวเตอร์	ศูนย์สื่อการเรียนรู้	โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และการศึกษา	และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้	เป็น
ผู้ดูแลสื่อและตารางเรียนให้เป็นไปตามที่ได้วางเอาไว้
	 หลังจากการลงนาม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		ได้นำคณะ
ดิเกร์ฮูลู	ซึ่งกำกับโดยอาจารย์วาที	ทรัพย์สิน	คณะศิลปกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	 	วิทยาเขตปัตตานี 	ร่วมสร้าง
บรรยากาศของการผสมผสานทางพหุวัฒนธรรมและความ
สนุกสนานจากการแสดงของศิลปินพื้นบ้านภาคใต้

เพื่อเด็กพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้

กทช.ทุ่มงบ 74 ล้าน สนับสนุน ม.อ.พัฒนาระบบ E-learning
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	 พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานี	ร่วมกับ	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิถี 	

มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดโครงการรถไฟสายสันติภาพ	:	ขบวน

เขาสู่เล		เมื่อวันที่		18-21	ตุลาคม	ที่ผ่านมา		เพื่อเปิดพื้นที่ใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	

ด้วยความเป็นมิตร	เข้าใจ	และเคารพสิทธิทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น

อย่างเสมอภาค		และนำกำลังใจของผู้คนที่พบเจอระหว่าง	

การเดินทางจากจังหวัดเชียงราย	เชียงใหม่	กรุงเทพฯ	สงขลา	

และสตูล	มามอบให้กับคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

										กิจกรรมดังกล่าว	มีเยาวชน	จากจังหวัดต่างๆ	อาทิ	จังหวัด

เชียงราย	สุพรรณบุรี	นครปฐม	นนทบุรี	มหาสารคาม	ยโสธร	

จำนวน	27	คน	และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตปัตตานี	จำนวน	33	คน	ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน	

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต	

กิจกรรมประกอบด้วยการปั่นจักรยานชมสถานที่สำคัญ

ทางประวัติศาสตร์ 	 เช่น	นาเกลือ	ศาลเจ้าลิ้มกอเหนี่ยว	

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี			การนั่งรถตุ๊กตุ๊ก	ชมโบราณสถาน	

เช่น	มัสยิดกรือแซ๊ะ	กูโบร์อดีตรายอปัตตานี	วังจะบังติกอ	

สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว	การเดินทางเข้าไปเยี่ยมชาวบ้าน

ที่ได้รับ	ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	เช่น	บ้านเทียรยา	

และบ้านดาโต๊ะ 	อ .ยะหริ่ ง 	บ้านลิปะสะโง 	อ.หนองจิก	

และบ้านควนโนรี	อ.โคกโพธิ์

โครงการรถไฟสายสันติภาพ : 

	 ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้	ความ

สนุกสนาน	มิตรภาพ	รอยยิ้ม	เสียงหัวเราะและคราบน้ำตา

แห่งความดีใจ	ที่ทุกคนมีให้กันตลอดเวลา	เยาวชนจาก

ภาคเหนือก็ได้รับทราบถึงข้อมูลความเป็นจริงที่ เกิดขึ้นใน	

3	จังหวัดภาคใต้ 	และจะนำไปบอกกล่าวให้กับคนอื่นๆ

ในประเทศไทยได้รับทราบต่อไป	ตลอดจนให้กำลังใจพี่น้อง

ทุกคนที่อยู่ใน	3	จังหวัดภาคใต้	

 “คนไทยทั้งประเทศจะเป็นกำลังใจให้และหวังว่า	

สันติภาพจะกลับมาสู่ด้ามขวานแห่งนี้ในไม่ช้า	ขอให้ทุกคน

เข้มแข็งและสู้ต่อไป”	หนึ่ งในสมาชิกที่ เข้าร่วมกิจกรรม

กล่าวเพิ่มเติม
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โครงการ		 ก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์

สิ่งก่อสร้าง	 อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์	วิทยาเขตปัตตานี	

	 1	หลัง

งบประมาณ		 85,980,000	บาท

ระยะเวลา	 วันที่		5	พฤษภาคม	2552		-	วันที่	21	ตุลาคม	2554	

ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิง	คอนเซาแทนต์	จำกัด

ลักษณะงานปัจจุบัน	ผู้รับจ้างปรับพื้นที่ก่อสร้างและถมดิน

รายละเอียด		 -		 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	ชั้น

	 -		พื้นที่ก่อสร้างขนาด	7,4577	ตารางเมตร	

	 -		ถนนคอนกรีตและลานจอดรถ	พื้นที่	1,320	ตารางเมตร	

	 -		 ร้านอาหารขนาด	10.00	x	7.50	เมตร	

	 -		 ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง	ขนาด	315	เควีเอ 

โครงการ   ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา นันทนาการและสนาม
  กีฬา (272 ล้าน)  ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังนี้ 

สิ่งก่อสร้าง	 กอ่สร้างอาคารหอพักนักศึกษา	หอพัก	10	วิทยาเขตปัตตานี
งบประมาณ	 147,980,000	บาท
ระยะเวลา	 วันที่		15	มีนาคม		2552	-	วันที่	22	ตุลาคม	2554	
ผู้รับจ้าง	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการตอกเสาเข็ม	ได้ประมาณ	
	 200	ต้น	คิดเป็นร้อยละ	50	ของเสาเข็มทั้งหมด
รายละเอียด	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด	9	ชั้น	พื้นที่รวม	
	 13076	ตรม.	ประกอบด้วย	 ชั้นล่างห้องน้ำคนพิการ	2	
ห้อง	ห้องพักเจ้าหน้าที่	2	ห้อง	ห้องอินเตอร์เนต	1	ห้อง	ห้องเอนกประสงค์	
1	ห้อง	ห้องนันทนาการ	1	ห้องบริการ	1	ห้อง	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	1	ห้อง	
ร้านอาหาร	1	ห้อง	ห้องน้ำรวม	1	ห้อง	ร้านมินิมาร์ท	1	ร้าน	พื้นที่ประมาณ	
2,042	ตรม.	

สิ่งก่อสร้าง	 	 ก่อสร้างอาคารนันทนาการ	วิทยาเขตปัตตานี
งบประมาณ	 	 46,270,000	บาท
ระยะเวลา	 	 วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	16	ธันวาคม	2553	
ผู้รับจ้าง	 	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการตอกเสาเข็ม	ได้ประมาณ	
	 	 35	เปอร์เซ็นต์	ของจำนวนเสาเข็มทั้งหมด
รายละเอียด		 	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	2	ชั้น	โดยมีรายละเอียด
ดังนี้		
ชั้นล่าง	มีสนามแบดมินตัน	ร้านค้า	ห้องสนุกเกอร์	ห้องเจ้าหน้าที่	ห้อง	
อาหาร	ห้องซ้อมดนตรี	ห้องพักคอบ	ห้องควบคุม	ห้องน้ำ-	ส้วม	ชาย	หญิง	
ห้องน้ำ	คนพิการ		ชั้น	2	ห้องประชุมใหญ่	พื้นที่	90	ตรม	ห้องประชุมเล็ก	
40	ตรม.	ห้อง	เกมส์	ห้องซ้อมดนตรี	ห้องพักคอย	ห้องเก็บของ	ห้อง
อเนกประสงค์	ห้องเตรียม	อาหาร	ห้องน้ำ-ชายหญิง	

สิ่งก่อสร้าง	 	 ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล
งบประมาณ	 	 27,360,000	บาท
ระยะเวลา	 	 วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	25	มิถุนายน	2553	
ผู้รับจ้าง	 	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน			สร้างโรงเรือนเก็บวัสดุก่อสร้าง	ปรับสภาพพื้นที่	
และนำเหล็กเสริมเข้าหน้างานไม่น้อยกว่า	70	เปอร์เซ็นต์
รายละเอียด		 	 อัฒจันทร์	คอนกรีตมีหลังคาคลุม	ขนาด	35x9.25	
ตารางเมตร	ใต้ถุนอัฒจันทร์ประกอบด้วยห้องพักนักกีฬา	ห้องรับรอง	
ห้องน้ำชาย-หญิง	และห้องเก็บอุปกรณ์		อัฒจันทร์คอนกรีตไม่มีหลังคา	
ขนาด	140	x		9.25	ตารางเมตร		ช่องบันไดทางขี้นใหญ่	2	จุด	เล็ก	2	จุด		
ทางระบายน้ำขนาดกว้าง	4.50	เมตร	ลึก	2.00	-	2.50	เมตร	ยาวปะมาณ	
200	เมตร

ความคืบหน้างานก่อสร้าง
(สำรวจ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552)

ชั้น	2	ห้องพักนักศึกษา	24	ห้อง	ห้องพักเจ้าหน้าที่	1	ห้อง	ห้องน้ำรวม	2	ห้อง	
พื้นที่รวม	1,238	ตรม	ชั้น	3,5,7,	และ	9	ประกอบด้วย	ห้องพัก
นักศึกษา	24	ห้อง	ห้องพักเจ้าหน้าที่	1	ห้อง	ห้องน้ำรวม	4,758	ตรม.	
ชั้น	4,6	และ	8	ประกอบด้วย	ห้องพักนักศึกษา	14	ห้อง	ห้องพักเจ้าหน้าที่	
1	ห้อง	ห้องน้ำรวม	2	ห้อง	และห้องละหมาด	1	ห้อง		ลิฟท์ผู้โดยสาร
จำนวน	2	ชุด
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สิ่งก่อสร้าง	 	 ก่อสร้างสนามเทนนิส		 	
งบประมาณ	 	 17,910,000	บาท
ระยะเวลา	 	 วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	23	มิถุนายน	2553	
ผู้รับจ้าง	 	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน ตั้งแบบเทคานคอดินของอาคาร	เทคอนกรีตคาน
คอดินแล้วเสร็จทั้งหมด	พร้อมเทพื้นคอนกรีตอาคาร	และติดตั้งถังบำบัด
น้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด
รายละเอียด 				 สนามเทนนิส	จำนวน	6	คอร์ด	พร้อมอุปกรณ์		อาคาร
บริการ	1	ชั้น	จำนวน	1	หลัง	ประกอบด้วยส่วนต่าง	ๆ	ดังนี้		ห้องโถง	
ห้องเจ้าหน้าที่	ห้องเก็บของชาย-หญิง	ห้องน้ำ-สัวม	ชาย	หญิง	รั้วเหล็ก
รอบสนามยาวประมาณ	326	เมตร	กำแพงระหว่างสนาม	รางระบายน้ำ	
อัฒจันทร์เหล็ก	5	ชั้น	ยาวประมาณ	134	เมตร		ระบบ

สิ่งก่อสร้าง	 	 ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด
งบประมาณ	 	 3,360,000	บาท
ระยะเวลา	 	 วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	12	กันยายน	2552		
ผู้รับจ้าง	 	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน					ติดตั้งดวงโคมหลอดไฟฟ้าอุปกรณ์แล้วเสร็จ
ครบถ้วนพร้อมทดสอบ	ติดตั้งอุปกรณ์กีฬาสนาม	อัมจันทร์แล้วเสร็จ
ทั้งหมด	ส่งมอบ	As	Built	ระบบไฟฟ้า	ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย
รายละเอียด					 สนามวอลเลย์บอลชายหาด	จำนวน	2	สนาม	
	 	 พร้อมอุปกรณ์		ติดตั้งระบบไฟสนาม	

สิ่งก่อสร้าง	 	 ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง	

งบประมาณ	 	 4,020,000	บาท

ระยะเวลา	 	 วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	27	ตุลาคม	2552	

ผู้รับจ้าง	 	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง

ผู้ควบคุมงาน	 	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด

ลักษณะงานปัจจุบัน			ทำการถมดินพร้อมบดอัด	และทำการปักผัง

ก่อสร้างสนามบาส

รายละเอียด 				 สนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง	จำนวน	2	สนาม	พร้อม

อุปกรณ์	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสนาม	จัดทำอัฒจันทร์เหล็ก	5	ชั้น	ยาว

ประมาณ	57.6	เมตร	

สิ่งก่อสร้าง	 	 ก่อสร้างสนามตะกร้อ
งบประมาณ	 	 3,380,000	บาท
ระยะเวลา	 	 วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	27	ตุลาคม	2552	
ผู้รับจ้าง	 	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน					ทำการบักผังสนามตะกร้อแล้วเสร็จ	เทคอนกรีต
พื้นสนามตะกร้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าสนามตะกร้อ
แล้วเสร็จทั้งหมด
รายละเอียด	 	 สนามตะกร้อจำนวน	3	คอร์ด	พร้อมอุปกรณ์	ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าสนาม		ก่อสร้างอาคารบริการ	เป็นอาคาร	คสล.	1	ชั้น	
ประกอบด้วย	ห้องโถงบริการ	ห้องน้ำชาย	-	หญิง	อัฒจันทร์เหล็ก	5	ชั้น	
ยาวประมาณ	38.4	เมตร
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สิ่งก่อสร้าง	 	 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความยาว	140	เมตร
งบประมาณ	 	 4,520,000	บาท
ระยะเวลา	 	 วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	10	มกราคม	2553	
ผู้รับจ้าง	 	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน				ทำการปักแนวก่อสร้างถนน	และนำเสนอ	Shop	
Drawing	งานระบบสาธารณูปโภค	ทำการถมดินตามแนวก่อสร้างพร้อม
บดอัด	และทำการปลูกสร้างโรงเรือน	และสำนักงานไม่น้อยกว่า	25	ตรม.
รายละเอียด	 	 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว	140	เมตร		กว้าง	
11.4	เมตร		เกาะกลางถนนกว้าง	2	เมตร	ปลูกหญ้าและต้นไม้เป็นระยะ	
ทางเท้ากว้าง	1.5	เมตร	2	ข้างถนน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง		ก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ	ติดตั้งระบบประปาพร้อมติดตั้งประตูน้ำสำหรับท่อเมน
และระบบน้ำรดต้นไม้

สิ่งก่อสร้าง	 	 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความยาว	120	เมตร	
งบประมาณ	 	 3,820,000	บาท
ระยะเวลา	 	 วันที่		17	มีนาคม		2552		-	วันที่	10	มกราคม	2553	
	 	 17	มี.ค.	52	
ผู้รับจ้าง	 	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน			ทำการปักแนวก่อสร้างถนน	ค.ส.ล.และนำเสนอ	
Shop	งานระบบสาธารณูปโภค	ทำการถมดินตามแนวก่อสร้างถนน	
ค.ส.ล.พร้อมบดอัด	ทำการถมดินตามแนวฟุตบาทไหล่ถนน	ทำการปลูก
สร้างโรงเรือนและสำนักงานได้ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า	25	ตรม.
รายละเอียด 	 	 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความยาว	120	เมตร	กว้าง	
11.4	เมตร	เกาะกลางถนนกว้าง	2	เมตร	ปลูกหญ้าและต้นไม้เป็น
ระยะ	ก่อสร้างทางเท้ากว้าง	1.5	เมตร	ยาวประมาณ	120	เมตร		ก่อสร้าง
ลานจอดรถ	พื้นที่ระมาณ	1,248	ตรม.	(5.2	x	240	เมตร)		ก่อสร้าง
ระบบระบายน้ำ	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งระบบประปา	พร้อม
ประตูน้ำสำหรับท่อเมน	และระบบน้ำรดต้นไม้	

สิ่งก่อสร้าง	 	 ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ	
	 	 /ปรับปรุงทางเข้าประตู	4
งบประมาณ 							14,370,000	บาท
ระยะเวลา	 	 วันที่		16	มีนาคม		2552		-	วันที่	9	กุมภาพันธ์	2553		
ผู้รับจ้าง	 	 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	คงมั่นการช่าง
ผู้ควบคุมงาน	 	 บริษัท	แพลนนิ่ง	แอนด์	แม๊ปปิ้ง	คอนเซาแทนต์	จำกัด
ลักษณะงานปัจจุบัน			ถมดินพร้อมบดอัดตามรูปแบบ	นำวัสดุเหล็ก
เสริมคอนกรีต	น้ำหนักไม่น้อยกว่า	70	เปอร์เซ็นต์	เข้ามาเตรียมไว้ใน
โรงเรือนเก็บวัสดุ
รายละเอียด							ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	8	เมตรมีทางเท้า
กว้าง	1.50	เมตร	2	ด้าน	ยาวระมาณ	499	เมตร	พร้อมท่อลอด	2	จุด	
ลานจอดรถ	เป็นลานจอดรถดาดคอนกรีต	พื้นที่ประมาณ	2,095	
ตารางเมตร	ลานจดรถที่ปูทับหน้าด้วยดินลูกรัง	ประมาณ	3,960	
ตารางเมตร	ระบบไฟฟ้าแรงสูง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า	ขนาด	500	เควีเอ	และเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำไปยัง
สนามกีฬาต่าง	ๆ	การเดินสายไฟฟ้า	ทั้งหมดเป็นการเดินสายไฟใต้ดิน	
ปรับปรุงทางเข้าประตู	4	ประกอบด้วย	ท่อลอดคอนกรีต	ถนนคอนกรีต	
และเกาะกลางถนน
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	 พสกนิกร	 ชาวไทยจังหวัดปัตตานี	 ร่วมใจถวายพระพรให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงหายจากพระอาการประชวร	
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี



ประสิทธิ์  รัตนมณี

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

	 เมื่อกล่าวถึงวัยรุ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ความรู้สึกของ
คนทั่วทุกภาค	จะมองวัยรุ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ตามทิศทาง
การนำเสนอข่าวจากสื่อต่าง	ๆ	บ่อยครั้งว่า	วัยรุ่นสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	ถูกชักชวนให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์อยู่เสมอ	ด้วยสาเหตุ
มาจากด้านการศึกษา	ศาสนา	สังคม	เศรษฐกิจ	และการเมือง	ภาพที่
สะท้อนออกมาจากการมองในลักษณะอย่างนี้	กลายมาเป็นตราบาป
ให้กับวัยรุ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ทั้งที่วัยรุ่นส่วนมากยัง
ดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่สังคมควรจะยกย่อง	และนำเอาไปเป็น
แบบอย่างในการพัฒนากับวัยรุ่นกลุ่มอื่น	ๆ	ยิ่งวัยรุ่นที่ไม่มีโอกาสทาง
ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา		แต่สามารถร่วมกลุ่มกันได้เพื่อ
สืบสานอนุรักษ์ด้านศิลปะ	จากการนำเอาวัสดุภายในท้องถิ่นมาสร้าง
ชิ้นงาน	สร้างรายได้	กลายเป็นเอกลักษณ์แห่งความงามของชุมชน	
	 การตั้ งชื่ อ เรื่ องว่ าวัยรุ่ นกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 	 ไม่ ได้ ให้
ความหมายกับวัยรุ่นโดยทั่วไป	แต่จะกล่าวถึงวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้
เข้ามาร่วมกิจกรรมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 	14	ทาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ได้จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 	2	–	10	กรกฎาคม	2549	ที่ผ่านมา	ได้มีร้านค้า	หน่วยงาน
ราชการ	เอกชน	และการ	สาธิตและจำหน่ายสินค้า	OTOP	เข้าร่วม
ทำกิจกรรมต่าง	ๆ	มากมาย	แต่ที่จะนำเสนอในวันนี้	เป็นกลุ่มวัยรุ่น
จากบ้านป่าหลวง	ตำบลยามู	อำเภอยะหริ่ง	จังหวัดปัตตานี	ที่ได้
รวมกลุ่มกันสร้างชิ้นงานขึ้นมาโดดเด่นต่อผู้คนที่ เข้าร่วมชมงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่ 	14		วัยรุ่นกลุ่มนี้ ได้จัดตั้งชมรม
ด้วยการนำเอากะลามะพร้าวที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองนำมา
สร้างชิ้นงานในนาม		“ชมรมเตะกระป๋อง	” 
	 ผู้เข้ามาชมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่14	และได้มี
โอกาสขึ้นไปหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ของสถาบันวัฒนธรรม-
ศึกษากัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	

ทุกคนต้องเข้าไปเยี่ยมชมการสาธิตการนำเอากะลามะพร้าวและวัสดุ
อื่นๆ	ที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ติดป้ายข้างหน้า
ว่า	“ชมรมเตะกระป๋อง”	ประมาณ	15	คน	โดยทุกคนจะทำหน้าที่ในการ
สาธิตอยู่ตลอดเวลา	และมีการโชว์ผลงานที่ได้สร้างขึ้นมาไว้ข้างหน้า
ทุกชิ้นเป็นวัสดุที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น	โดยเน้นวัสดุจากกะลามะพร้าว
เป็นหลัก
																	จากการนั่งร่วมวงพูดคุย	โดยมี	นายเฉลิมชัย	โสวิรัตน์	ประธาน
ชมรม	และนายมานะ	เจ๊ะมะ	รองประธานชมรมได้พูดถึงเรื่องราว
การตั้งชมรม	เริ่มต้นจากการไม่มีงานทำ	นำมาซึ่งการรวมแก๊งตาม
ริมถนน	เพื่อฟังวิทยุของ	มอ.ปัตตานี	เมื่อถึงจุดอิ่มตัวของการรวมกลุ่ม
ตามริมถนนเพียงเพื่อความเพลิดเพลิน	สนุกสนาน	ทำให้นายเฉลิมชัย	
โสวิรัตน์	มีความคิดที่จะทำอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้อง
และชุมชน	จึงได้เกิดการรวมตัวแต่ละแก๊งขึ้นมาตั้งเป็นชมรมเตะ
กระป๋องการรวมตัวของวัยรุ่นบ้านป่าหลวงกับคำว่า	“แก๊ง”
	 วัยรุ่นกับคำว่า	“แก๊ง”	เป็นของคู่กันภายในชุมชน	ดังนั้นวัยรุ่น
ภายในชุมชนบ้านป่าหลวงก็เหมือนกัน	จะมีการรวมตัวกันและจัดตั้ง
แก๊งขึ้นมา	หมู่บ้านป่าหลวง	ตั้งอยู่ในตำบลยามู	อำเภอยะหริ่ง	จังหวัด
ปัตตานี	ซึ่งมีคลองยะหริ่งรอบล้อม	ทำให้หมู่บ้านป่าหลวงเหมือนกับ
เป็นเกาะ	มีประชาชนเป็นชาวไทยมุสลิม	100%	ประมาณ	84	หลังคา-
เรือน	วัยรุ่นส่วนใหญ่เรียนจบแค่	ป.6	น้อยคนที่มีโอกาสเรียนระดับ
มัธยมศึกษาต้อนปลาย	และประมาณ	4-5	คนที่จบปริญญาตรี	วัยรุ่น
ส่วนใหญ่เมื่อจบ	ป.6	แล้ว	จะประกอบอาชีพภายในหมู่บ้าน	โดยเฉพาะ
การเลี้ยงปลากระพง	ทำให้มีเวลาว่างในช่วงเวลากลางคืน	ซึ่งภายใน
หมู่บ้านป่าหลวงไม่มีแสงสีเสียง	เหมือนในตัวเมืองปัตตานี	วัยรุ่น
ส่วนใหญ่จึงต้องมีการรวมตัวกันตามริมถนนภายในหมู่บ้าน	ซึ่งจะมี
วิทยุ	1	เครื่อง	กับกีตาร์	1	ตัว	เพื่อหาความสุขจากการฟังรายการเพลง	
และรายการเพลงที่กลุ่มวัยรุ่นบ้านป่าหลวงนิยมมากที่สุดรายการ
หนึ่งก็คือ	รายการวิทยุ	มอ.ปัตตานี	การรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นในช่วง
แรก	ๆ	นั้น	มีประมาณ	6-7	คน	ทุกคนต่างมีลักษณะนิสัยและบุคลิก
การแสดงออกที่คล้ายกัน	จึงได้ตั้งชื่อกลุ่มของตนเองว่า	“แก๊งกาซ่าร์”	
และการเกิดแก๊งกาซาร์ภายในชุมชนขึ้นมา	กลายเป็นการจุดฉนวน
ให้วัยรุ่นคนอื่น	ๆ	เข้ามาสมทบในการรวมกลุ่มตามริมถนนเพื่อฟัง
รายการเพลงวิทยุของ	มอ.ปัตตานีและระหว่างที่ดีเจยังไม่เปิดเพลง
ทุกคนจะล้อมวงเล่นกีตาร์	บางคืนนำปลาที่เลี้ยงไว้มาย่างร่วมวง
กินด้วยกัน
	 ช่วงเวลา	21.00	น.	–	24.00	น.	วัยรุ่นในหมู่บ้านต่างจะรู้ถึง
จุดนัดพบตามริมถนน	ทุกคืนจะมีกลุ่มวัยรุ่นมารวมกลุ่มกันประมาณ
20-30	คน	เพื่อแย่งชิงกันโทรศัพท์ไปขอเพลง	ถ้ากลุ่มใดขอเพลง
และดีเจเปิดให้ก่อนกลุ่มอื่น	ก็จะมีเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะในคืนนั้น	
เมื่อวันเวลาการรวมกลุ่มกันดำเนินไปได้ระยะหนึ่ง	ทำให้ทุกคนภายใน
กลุ่มเริ่มรู้นิสัยของวัยรุ่นแต่ละคน	จึงทำให้มีการแยกกันนั่งคุยกันเป็น
กลุ่มบนริมถนน	ถึงเกิดเป็นแก๊งต่าง	ๆ	ขึ้นมา	โดยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ให้
ความหมายการรวมแก๊งขึ้นมาว่า	เพื่อต้องการเพื่อนที่มีลักษณะนิสัย
ที่คล้ายกัน	ค่อยปรึกษาหารือ	พูดคุย	ต้องมีสมาชิกประมาณ	2	คน	
ขึ้นไป	ทำให้เกิดแก๊งขึ้นมาภายในกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ประมาณ	8	แก๊ง
ด้วยกัน	คือ

บทความทางวิชาการ

วัยรุ่นกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

E-mail : pr.pattani@bunga.pn.psu.ac.th
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 1. แก๊งกาซ่าร์	มีสมาชิกอยู่ภายในแก๊ง	7	คนด้วยกัน	ซึ่งเป็น
แก๊งที่ เกิดขึ้นมาก่อนแก๊งอื่น	ๆ	โดยมีนายเฉลิมชัย	โสวิรัตน์เป็น
หัวหน้าแก๊ง	การตั้งชื่อว่า	แก๊งกาซ่าร์	เพราะทางกลุ่มชอบความหมาย
ของ	คำว่า	กาซ่าร์	ตามภาษายาวี	แปลว่า	อลังการ	ยิ่งใหญ่	สุดยอด	
กลุ่มนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
 2. แก๊งสามตัวร้อย 	แก๊งนี้มีลักษณะนิสัยชอบคุยโทรศัพท์
ตลอดทั้งวันทั้งคืน	ทุกกลุ่มเลยตั้งสโลแกนให้ว่า	“กลุ่มบริโภคความรัก”	
และที่สำคัญคือชอบใส่ เสื้อผ้ามือสอง	3	ตัวหนึ่ งร้อยบาท	แต่
ความหมายอีกอย่างหนึ่งที่ให้เข้ากับนิสัยของแก๊งนี้เกี่ยวกับความรัก	
พวกเขาให้ความหมาย	คำว่า	3	ตัว	คือ	ตัวที่ 	1คือ	ร	ตัวที่ 	2	คือ	
ไม้หันอากาศ	ตัวที่	3	คือ	ตัว	ก	สามตัวรวมกันแปลว่า	รัก
 3.  แก๊ง 4 คูณ100	แก๊งนี้ลักษณะนิสัยค่อนข้างเสเพล	และ
เป็นแก๊งที่เคยทดลองสิ่งเสพติดมาก่อน	แต่ทุกคนที่เข้าแก๊งสำนึกได้	
และเลิกสิ่งเสพติดทั้งหมด	มีสมาชิกด้วยกัน	4	คนโดยสมาชิกอีกหนึ่ง
คนตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเข้ารับการบำบัดยาเสพติด	คำว่า	4	
คูณ	100	มาจากการผสมของสิ่งเสพติด	4	ตัวด้วยกัน	คือ
  1.	ใบกระท่อม			2.	ยาแก้ไอ			3.	ยากันยุง			4.	น้ำโค้ก
 4. แก๊งหร่อยโถ่ย	สมาชิกแก๊งนี้ทุกคนจะรู้ว่าเป็นวัยรุ่นที่ไม่
ได้เรื่องราวอะไร	ทำอะไรไม่เป็น	คิดจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่าง	
จึงได้ชื่อเป็นภาษาท้องถิ่นว่า	“หร่อยโถย”	แต่ตอนนี้แก๊งนี้สามารถ
ทำอะไรได้หลายอย่างและเป็นที่ยอมรับของแก๊งอื่นมากขึ้น
 5. แก๊งรักสามเศร้า	เป็นแก๊งที่ชอบจีบผู้หญิงภายในหมู่บ้าน	
แต่ไม่เคยสมหวังอกหักตลอดเวลา	จึงได้ชื่อว่า	รักสามเศร้า	แต่บทบาท
ของแก๊งนี้ในปัจจุบันหมดไปแล้ว	ไม่สามารถรวมกันเป็นแก๊งได้
 6. แก๊งจิ้กโก้ขาแด็ฟ	สมาชิกแก๊งนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบแต่งตัว	
เป็นผู้นำแฟชั่นของวัยรุ่นภายในหมู่บ้าน	มีสมาชิกอยู่	5	คน
 7. แก๊งกาตุง	สมาชิกกลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นอายุประมาณ	13-15	ปี	
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อ่อนวัยกว่าแก๊งอื่น	ๆ	ที่ได้ชื่อว่า	กาตุง	เพราะกาตุง	
เป็นภาษาถิ่นที่แปลว่า	แมลงเม่า	เป็นแก๊งยังอ่อนหัด	แต่เวลาได้กลิ่น
ของกินเวลาใด	แก๊งกาตุงจะมาถึงก่อนแก๊งอื่นๆ	แต่แก๊งนี้เวลามี
อะไรทำที่ชมรมจะเป็นกองหนุนในการช่วยเหลือได้ตลอดเวลา
 8. แก๊งสองสาววัยเวริ์ค	เป็นแก๊งของผู้หญิงสองคนที่มีวัย
ต่างกัน	คนหนึ่งอายุ	80	ปี	อีกคนหนึ่งอายุ	18	ปี	ทั้งสองคนทำหน้า
ที่เป็นแม่บ้านของชมรมในการที่จะช่วยปัดกวาด	และเก็บข้าวของ
 จากคำบอกเล่าสมาชิกของชมรมเตะกระป๋อง	ถึงการรวมแก๊ง
ของกลุ่มวันรุ่นภายในชุมชนว่า	เหมือนกับเป็นดาบสองคม	เพราะ
สามารถถูกชักชวนทำในสิ่งต่าง	ๆ	ได้	ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี	ยิ่งสถาน-
การณ์ความไม่สงบในปัจจุบัน	ยิ่งทำให้เป็นเป้าหมายความหวาด
ระแวง	สงสัย	จากชุมชนและสังคมภายนอกความสัมพันธ์ระหว่าง
แก๊งกับชมรม	“เตะกระป๋อง”
 เมื่อวัยรุ่นภายในชุมชนได้รวมตัวกันเป็นแก๊งต่าง	ๆ	บนริมถนน	
ด้วยจุดประสงค์หลัก	คือ	การฟังเพลงและความสนุกสนานตาม
ประสาวัยรุ่นบ้านป่าหลวงไปได้ระยะหนึ่ง	ทำให้เกิดมีการตั้งคำถาม
ภายในแก๊งต่าง	ๆ	ในช่วงเวลานั่งคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน	
โดยนายเฉลิมชัย	โสวิรัตน์	ซึ่งหัวหน้าแก๊งกาซ่าร์	และเป็นที่ยอมรับ
ของวัยรุ่นในหมู่บ้าน	ต้องการรวมแก๊งต่าง	ๆ	ทั้งหมดมาเป็นชมรม	
เพื่อต้องการสร้างงานและรายได้ในการเลี้ยงตัวเอง	เพราะการ
รวมตัวเป็นแก๊งตามริมถนน	นำมาซึ่งการไม่เห็นด้วยของคนเฒ่าคนแก่
ภายในหมู่บ้าน	ด้วยเหตุผลจากสถานการณ์ในปัจจุบัน		หลังจากนั้น

ทุกคืนที่มีการร่วมตัวกันตามริมถนนของแก๊งต่าง	ๆ	จึงได้มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดในการรวมแก๊งๆ	ขึ้นมา	จึงได้เกิดเป็นชมรม
“เตะกระป๋อง”	
 คำว่า เตะกระป๋อง เป็นภาษาถิ่นภายในชุมชนที่บ่งบอกว่า	
เป็นวัยรุ่นที่ไม่มีงานทำ	ว่างงาน	และไม่เป็นที่ต้องการของชุมชน	
แนวคิดการที่จะรวมแก๊งทั้งหมดขึ้นมาเป็นชมรมนั้น	นายเฉลิมชัย	
โสวิรัตน์	บอกว่า	ชมรมมีความหมายที่แตกต่างจากคำว่า	แก๊ง	เพราะ
ชมรมเป็นการรวมตัวจากแก๊งต่างๆ	เพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวในการทำงาน	
สร้างรายได้	ให้เกิดประโยชน์ภายในชมรม	แต่คำว่า	แก๊ง	รวมตัวขึ้น
มาเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน	เมื่อเกิดเป็นชมรมขึ้นมา	ทุกคน
ต่างเริ่มมีแนวความคิดของตนเองมาที่การสร้างงาน	สร้างรายได้	
และมองหาความถนัดของแต่ละแก๊งที่จะผลิตชิ้นงานในนามของ
ชมรมเตะกระป๋อง	จุดเด่นของผลงานทุกชิ้นจะมาจากวัสดุภายใน
หมู่บ้าน	คือการนำกะลามะพร้าว	และวัสดุภายในชุมชนมาเกาะสลัก
เป็นรูปต่าง	ๆ	 
 การสร้างชิ้นงานในช่วงเริ่มก่อตั้งชมรม	ยังเป็นแบบคลาสสิค
ตามความคิดของวัยรุ่น	ผลงานแต่ละชิ้นไม่มีแบบตัวอย่าง	ไม่มีชื่อ	
มองเห็นวัสดุที่มีอยู่ก็นำมาเกาะสลักให้ เข้ากัน	ทุกชิ้นงานจะมี
กะลามะพร้าวเป็นแกนหลัก	ยังไม่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชมรม	วันออกงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมครั้ งที่ 	14	ผู้ เข้าชม
ให้ความสนใจ	เสนอราคาในการขอซื้อ	เช่น	รูปที่	1	ราคา	1,500	บาท	
รูปที่	2	ราคา	250	บาท	โดยราคามาตั้งขึ้นในวันนั้น	จากผู้ที่เข้าเยี่ยมชม
ซึ่งมีทั้งอาจารย์	หน่วยงาน	และบุคคลทั่วไป	พร้อมทั้งให้คำแนะนำ
ในการปรับเปลี่ยนชิ้นงาน	และการกำหนดราคา
ชมรมเตะกระป๋องบริเวณบาซา

 การสร้างงานด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ดัดแปลง	แกะสลัก	ตกแต่งเป็นรูปต่าง	ๆ	ได้รับการสนับสนุนการกำนัน	
ผู้ใหญ่บ้าน	และผู้เฒ่าผู้แก่ภายในชุมชนมากขึ้น	ทางชมรมจึงได้
ตกลงด้วยกันในการสร้าง	บาซา	หรือภาษาไทยเรียกว่า	กระท่อม	
ขึ้นมาหนึ่งหลังเพื่อเป็นที่ทำการของชมรม	ดังนั้นการสร้างงานทุกอย่าง
มาทำที่บริเวณบาซา	เมื่อชมรมเตะกระป๋องได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ
ตามความรู้สึกของแก๊งต่าง	ๆ	แล้ว	การชุมนุมบนท้องถนนแบบแก๊ง
ได้เลื่อนหายไป	บริเวณบาซาของชมรมเป็นที่ประชุมสมาชิกแก๊ง
ต่าง	ๆ	แทน	แต่เวลาเข้าชมรมแก๊งต่าง	ๆ	จะสลายตัวเป็นหนึ่งเดียวคือ	
สมาชิกชมรมเตะกระป๋อง	และเมื่อรองประธานซึ่งเคยเป็นช่างตัดผม
มาก่อน	ชื่อว่า	นายมานะ	เจ๊ะมะ	ซึ่งเป็นสมาชิกคนเดียวที่อยู่หมู่ที่	2	
สมาชิกนอกจากนั้นจะอยู่หมู่ที่	3	ทั้งหมด	ซึ่งนายมานะ	เจ๊ะมะ	มีความ
ชำนาญด้านตัดผม	เลยมีการตกลงที่จะสร้างบาซาขึ้นมาอีกหนึ่งหลัง	
เพื่อไว้สำหรับบริการประชาชนรวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ภายในชุมชน
ได้ใช้บริการ	นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชมรมที่สามารถสร้าง
บาซาขึ้นมาใหม่ติดกับหลังเก่า	เพื่อไว้สำหรับทำการของชมรม	1	หลัง	
และไว้สำหรับบริการชุมชนในการตัดผมอีก	1	หลัง
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	 ดร.สุเมธ	 แย้มนุ่น	 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิต	สามัคคี	ครั้งที่	34	

“ราชพฤกษ์เกมส์”	 เมื่อวันที่	 19	ตุลาคม	2552	ณ	สนามกีฬาเชาว์	
มณีวงษ์	 ทั้งนี้โรงเรียนสาธิต	 “พิบูลบำเพ็ญ”	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน	 เมื่อวันที่	 19-25	ตุลาคม	ที่ผ่านมา	ทั้งนี้โรงเรียน
อนุบาลสาธิต	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้รับ
เหรียญทอง	6	 เหรียญ	 เหรียญเงิน	 7	 เหรียญ	 เหรียญทองแดง	8	 เหรียญ	
จากการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง	ๆ	ได้แก่	ประเภทกรีฑา	ได้รับเหรียญทอง	
3	เหรียญ	เหรียญเงิน	1	เหรียญ		เหรียญทองแดง	2	เหรียญ	ประเภทกอล์ฟ	
ได้รับเหรียญเงิน	 1	 เหรียญ	 ประเภทแบดมินตันได้รับเหรียญทองแดง
1	 เหรียญ	ประเภทเปตองได้รับเหรียญทองแดง	2	 เหรียญ	ประเภทลีลาศ	
ได้รับเหรียญทอง	 3	 เหรียญ	 เหรียญเงิน	 3	 เหรียญ	 เหรียญทองแดง	 3	
เหรียญ	 ประเภท	 หมากกระดาน	 ได้รับเหรียญเหรียญเงิน	 2	 เหรียญ
สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	
เหรียญทอง	4	เหรียญ	เหรียญเงิน	5	เหรียญ	เหรียญทองแดง	9	เหรียญ	
จากการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง	ๆ	ได้แก่	ประเภทกรีฑา	ได้รับเหรียญทอง	
3	เหรียญ	เหรียญเงิน	1	เหรียญ	เหรียญทองแดง	2	เหรียญ	ประเภทเทนนิส	
ได้รับเหรียญทองแดง	1	เหรียญ	ประเภทเปตอง	ได้รับได้รับเหรียญทอง	
1	เหรียญ	เหรียญทองแดง	3	เหรียญ	ประเภทลีลาศ	ได้รับเหรียญเงิน	
3	เหรียญ	เหรียญทองแดง	2	เหรียญ	ประเภทหมาก	กระดาน	ได้รับเหรียญ
เหรียญเงิน	1	เหรียญ	เหรียญทองแดง	1	เหรียญ	
	 โดยมีโรงเรียนสาธิต	ที่เข้าร่วมการแข่งขัน	จำนวน	18	โรง	ได้แก่	
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวรโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียน
ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ฝ่ายประถม  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  (ฝ่ายมัธยม)  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ (ปัตตานี)โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
	 สำหรับการแข่งขันประกอบด้วย	การแข่งขันฟุตบอล		กรีฑา	
บาสเก็ตบอล	แบตมินตัน	ลีลาศ	ซอฟต์บอล	วอลเลย์บอล	เปตอง	
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แฮนด์บอล		ปิงปอง		ตะกร้อ		กอล์ฟ	เทนนิส		ว่ายน้ำ		โดยมีผลการแข่งขัน	
คือ		โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา	เหรียญทอง	
60	เหรียญ		เหรียญเงิน	66	เหรียญ	เหรียญทองแดง	68	เหรียญ		โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง		50	เหรียญ	เหรียญเงิน	38	เหรียญ	
เหรียญทองแดง	44		โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา		เหรียญทอง	46	เหรียญ	เหรียญเงิน		
61	เหรียญ		เหรียญทองแดง	51	เหรียญ		โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม		เหรียญทอง	36	เหรียญ	เหรียญเงิน		19		เหรียญ		
เหรียญทองแดง	29	เหรียญ		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เหรียญทอง	28		เหรียญ	เหรียญเงิน		36		เหรียญ		เหรียญทองแดง		47		เหรียญ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม	เหรียญทอง	26		
เหรียญ	เหรียญเงิน		17		เหรียญ		เหรียญทองแดง		25		เหรียญ		โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม	เหรียญทอง	21		เหรียญ	
เหรียญเงิน		14		เหรียญ		เหรียญทองแดง		35		เหรียญ		โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)		เหรียญ
ทอง	20		เหรียญ	เหรียญเงิน		26		เหรียญ		เหรียญทองแดง		38		เหรียญ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน		เหรียญทอง	
20		เหรียญ	เหรียญเงิน		20		เหรียญ		เหรียญทองแดง		30		เหรียญ		
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม)		เหรียญทอง		17			เหรียญ	เหรียญเงิน		24		เหรียญ		เหรียญทองแดง
24		เหรียญ		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เหรียญทอง	
10		เหรียญ	เหรียญเงิน		9		เหรียญ		เหรียญทองแดง		8		เหรียญ		โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เหรียญทอง		9		เหรียญ	เหรียญเงิน		
3		เหรียญ		เหรียญทองแดง		5		เหรียญ		โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัย และพัฒนาการศึกษา 
เหรียญทอง		7		เหรียญ		เหรียญเงิน		13		เหรียญ		เหรียญทองแดง		14		เหรียญ		
โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี	เหรียญทอง	6		เหรียญ	เหรียญเงิน		7		เหรียญ		เหรียญทองแดง		
8		เหรียญ		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี		เหรียญทอง		4			เหรียญ		เหรียญเงิน		5	เหรียญ		เหรียญทองแดง		
9		เหรียญ		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร		เหรียญทอง	3		เหรียญ	
เหรียญเงิน		4		เหรียญ		เหรียญทองแดง		5		เหรียญ		โรงเรียนประถมสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ศิลปากร		เหรียญทอง	3		เหรียญ	เหรียญเงิน		
2		เหรียญ		เหรียญทองแดง		2		เหรียญ		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร เหรียญเงิน		1		เหรียญ		เหรียญทองแดง		2		เหรียญ	
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