


หลังจากเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 8 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จ

พระนางเจ ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ ทั้ง 2 พระองค์ เสด็จพระราชด�าเนิน

ไปยังบริเวณด้านหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส

ให้นักศึกษาเข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ อธิการบดี 

ตามเสด็จ









สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยแห่งแรก...ของภาคใต้
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 มหาวิทยาลัยแห ่งนี้  ในระยะเร่ิมแรกมีชื่อว ่า “มหาวิทยาลัยภาคใต ้” 

ต่อมาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๑๐ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “สงขลานครินทร์”
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พระราชบัญญัติฉบับแรก
ของ...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๑ ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา โดย

ให้มีผลใช้บังคับในวันถัดมา คือ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๑
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ตรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ความหมาย

ตราประจ�ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ตราสัญลักษณ์นี้ มีความหมายว่า สมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชเป็น

พระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีและได้ทรงด�ารงพระอิสริยยศ

ฐานันดรศักดิ์เป็น “กรมหลวงสงขลานครินทร์” มีองค์ประกอบดังนี้

• มหาพิชัยมงกุฏ คือ ศิราภรณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์

• จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจ�าพระบรมราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ 

แห่งประเทศไทย

• ม.อ. คือ อักษรย่อพระนามเดิมของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้า “มหิดลอดุลเดช” และ อักษรย่อ 

ม.อ.นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้แกะสลักด้วยงาที่นมตาลิปัด

ใบตาล ถวายเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช ทรงผนวชเป็นสามเณร

• สงขลานครินทร์ คือ พระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว

โปรดเกล้าฯ สถาปนาด�ารงพระอิสริยยศฐานันดรศักด์ิเป็น “เจ้าต่างกรม” โดยพระราชทาน

ช่ือเมืองสงขลาเป็น “พระนามทรงกรม” เพ่ือเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ 

เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา

9



ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งท่ี ๑๗ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๓๐ เมื่อวันท่ี ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๑ ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสทรงเจิมตราประจ�า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จ�าลองตราเป็นโลหะ โดยขยายให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อใช้งานพิธีต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ให้ความร่วมมือออกแบบและจัดท�าขึ้น
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สารบัญ
 ๑๒ ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 ๑๕ ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี

 ๑๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา

  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ๔๑  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร   

  แก่ บัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๓๑

 ๒๐๙ ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

๒๑๙  ทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

๒๓๐  โครงการวิจัยและพัฒนา โรงงานแปรรูปน�้ามันปาล์มและผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก

  อันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๔๕  อาคารเย็นศิระ “เย็นศิระ..เพราะพระบริบาล”

๒๕๒  จากบรรณาธิการ
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ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 ขณะเร่ิมด�าเนินการให ้มีการก ่อสร ้างมหาวิทยาลัยท่ีต�าบลรูสะมิแล อ�าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ มหาวิทยาลัยยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการ จึงได้ใช้ชื่อว่า

มหาวิทยาลัยภาคใต้

 ต่อมาคณะกรรมการด�าเนินการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ได้พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้

สถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของประชาชนชาวไทย และเพื่อเป็นสิริมงคล

แก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไป ควรได้น�าความกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

เพื่อขอพระราชทานชื่อให้แก่มหาวิทยาลัย ซ่ึงเม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัวได ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือให้มหาวิทยาลัยภาคใต้ว ่า 

“สงขลานครินทร์” ตามพระนามฐานันดรศักดิ์สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช

กรมหลวงสงขลานครินทร์

 นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ได้

เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในหลายวาระ เช่น การเสด็จ

พระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งแรก 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๑ การเสด็จฯ มาทรงเปิดพระราชา

นุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทั้งวิทยาเขตปัตตานีและ

วิทยาเขตหาดใหญ่ การเสด็จฯ มาทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

เป็นต้น
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 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ 

ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อความผาสุกของปวงพสกนิกรชาวไทย ทรงรอบรู้ในหลายศาสตร์วิชา 

โดยเฉพาะด้านไบโอดีเซล และพลังงานทดแทน ที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ซ่ึงโครงการพระราชด�าริดังกล่าว

ได้ยังประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

 ในโอกาสที่ครบรอบ ๔๕ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่างส�านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาท่ีสุดมิได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้จัดท�า

หนังสือ “เหนือเกล้า ชาวสงขลานครินทร์” ขึ้น เพื่อประมวลพระราชกรณียกิจของ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไว้ในหนังสือเล่มนี้ และขอพระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล

  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี

ร่มเย็นหัวใจใต้นามมงคล

องค์พระภูมิพลพระราชทาน

ไม่ว่าเราจะมาจากไหน

หัวใจเราต่างผูกพัน

สถาบันที่เรารักและภักดี

เลือดเราสีบลูไม่มีวันจาง

สบตาก็รู้ เราต่างนั้นคือน้องพี่

อยู่ใต้นามพระราชทาน

พวกเรานั้นมีศักดิ์ศรี

ต้องท�าความดีทดแทนคุณแผ่นดินไทย

จะก้าวเดินไปด้วยใจองอาจ

ตามรอยพระบาทของพ่อ

ไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหว

 

จะขอเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพ่อ

ศักดิ์ศรีของ ม.อ. จะขอเทิดทูนตลอดไป

ยึดมั่นคุณธรรมตราบที่ยังมีลมหายใจ

จดจ�าไว้ว่าความดี คือศักดิ์ศรีของความเป็นคน

เพลง “ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี” เป็นเพลงที่หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดท�าขึ้นด้วยความส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานชื่อให้มหาวิทยาลัย โดย ยินดี ร�าพัน 

แต่งค�าร้องและท�านอง พิมพ์ปฏิภาณ พ่ึงธรรมจิตต์ ท�าดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสาน ขับร้องโดย ปาน ธนพร
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ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ศาสตราจารย์ ดร. บัวเรศ ค�าทอง อธิการบดี

เชิญปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล) 

ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ค�ำกรำบบังคมทูลรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในพิธีทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยปริญญำวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์ แด่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

ในกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินพระรำชทำนปริญญำบัตร ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๑๕

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

 ตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ 

ข้าราชการ บัณฑิต และนักศึกษาโดยถ้วนหน้า ข้าพระพุทธเจ้าในนามของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาเพ่ือ
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ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่ 

๑/๒๕๑๕ เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ท่ีประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้

ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ

ทางวิศวกรรมเครื่องกล แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งนี้เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์ทั่วกันว่า 

นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากจะได้ทรงบ�าเพ็ญพระราช

กรณียกิจโดยครบถ้วนแล้ว ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยังได้ทรงสละเวลาส่วนพระองค์มา

สนพระทัยทางด้านเครื่องจักรกลต่างๆ การวิทยุส่ือสาร การต่อเรือใบ และวิศวกรรมการเกษตร

ตลอดจนพระราชทานทุนจากมูลนิธิอานันทมหิดลให้แก่นักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ

วิศวกรรมการเกษตร ยังผลให้อาณาประชาราษฎร์ใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้รับความร่มเย็น

เป็นสุขถ้วนหน้า นับว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระปรีชาสามารถเป็นเลิศ 

 บัดน้ี ข้าพระพุทธเจ้าในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอพระราชทานพระบรม

ราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลอันเป็นปริญญาสูงสุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แด่ใต้ฝ่าละออง

ธุลีพระบาท เพ่ือเป็นมหามงคลและเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป

                                                                                   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
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 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชราชสมบัติครบ 

๕๐ ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รู ้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสียสละ และทุ่มเทพระวรกาย ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ

ที่ก ่อให้เกิดประโยชน์และความเจริญรุ ่งเรืองแก่ประเทศชาติตลอดมา สภามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๒๐๓ (๕/๒๕๓๙) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๙ จึงมี

มติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ทรงศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เพื่อน�าความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน เป็นต้นว่า 

ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 

ค�ำประกำศรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ ๒๕

วันที่ ๗ ตุลำคม  ๒๕๓๙
ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่
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 ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นจะทรงแก้ปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว จึงทรงศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลองเพ่ือแสวงหาค้นหาความรู้ วิทยาการ

และเทคโนโลยีใหม่ๆ และได้ทรงน�าผลจากการศึกษาค้นคว้าไปเผยแพร่ถ่ายทอดให้แก่ราษฎร

ที่ยากไร้ ตัวอย่างของโครงการดังกล่าว ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์ในบริเวณสวนจิตรลดา

เพื่อศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ก่อนจะพระราชทานพระราชด�าริแก่เกษตรกร ซึ่งภายใต้โครงการ

ส่วนพระองค์นี้ประกอบด้วยโครงการต่างๆ เช่น โรงสีข้าวสวนจิตรลดา โรงบดแกลบเป็นแผ่น

เชื้อเพลิง โรงนมผงดุสิตและโรงท�านมสด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อส่งเสริมให้ราษฎร

รู้จักการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการใช้หลักวิชาการที่ถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

และทันสมัย ในลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมากมายหลายโครงการ

กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เช่น โครงการหลวงเพื่อทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ 

แอปเปิ้ล สาลี่ สตรอเบอรี่ และแคนตาลูป เป็นต้น โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนื่องมาจากตามพระราชด�าริ อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้เป็นสถานที่

สาธิตวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแผนใหม่ส�าหรับเกษตรกร โครงการศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ที่ต�าบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส

ที่มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญคือเพ่ือศึกษาและพัฒนาดินอินทรีย ์ รวมทั้งดินที่มีป ัญหาอื่นๆ 

ในพ้ืนท่ีพรุให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร วิเคราะห์ ทดลอง วิจัย ทดสอบ เกี่ยวกับ

การปลูกพืชและการเล้ียงสัตว์ รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับ

พื้นท่ีพรุและให้ผลตอบแทนสูงสุดเป็นศูนย์กลางบริการ ข้อมูลด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างใน

ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนน�าผลการศึกษาและพัฒนาไปเป็นแบบอย่างใช้กับโครงการพัฒนา

แหล่งอื่นๆ ต่อไป โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ กลุ่มชาวไร่ เขาใหญ่ ดอนขุนห้วย 

ซึ่งงานส�าคัญด้านหนึ่งของโครงการน้ีคือการวิเคราะห์การใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และ

นอกเหนือจากงาน ด้านการเกษตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระด�าริ 

และท�าฝนเทียม เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่พืชผลได้รับความเสียหายจากฝนทิ้งช่วง ซึ่งโครงการนี้

ได้ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก 
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 ในส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคใต้

 ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด�าริให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เป็นผู้ด�าเนินการโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

และความทุกข์ยากของพสกนิกรในภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการด�าเนินโครงการแบบครบวงจรที่ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ดิน อนุรักษ์น�้า 

และปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น มีอยู ่หลายโครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม

น�้ามันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้มี 

พระราชกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยพัฒนาโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนต�่า 

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรสวนปาล์มของประเทศไทยได้มีโอกาสรวมกลุ ่มกันจัดตั้งโรงงาน

สกัดน�้ามันปาล์ม และน�าเอาผลพลอยได้จากการผลิตปาล์มน�้ามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนอพระราชด�าริ โดยได้ท�าโครงการจัดตั้งโรงงานสกัดและแปรรูป

น�้ามันปาล์มขนาดเล็กที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัด

นราธิวาส โครงการปรับปรุงคุณภาพของโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยาย

ก�าลังผลิตของโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มสหกรณ์นิคมหลังสวน จังหวัดชุมพร และเนื่องจาก

ในการด�าเนินงานตามโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มขนาดเล็กตามแนวพระราชด�าริ

ได้ประสบปัญหาส�าคัญประการหนึ่งคือการจ�าหน่ายน�้ามันปาล์มเพราะผลิตได้ปริมาณน้อย

จึงต้องเก็บรักษาไว้หลายวันก่อนน�าส่งโรงงานกล่ันน�้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ ดังนั้น พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด�าริให้ทดลองใช้ประโยชน์จากน�้ามันปาล์มดิบในด้านอื่นๆ จึงส่งผล

ให้เกิดโครงการทดลองใช้น�้ามันปาล์มเตรียมสารเร่งน�้ายางพารา ตามโครงการพระราชด�าริ

ข้ึนอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยการใช้น�้ามันปาล์มเป็นส่วนผสมสารเร่งน�้ายาง

พบว่าต้นยางที่กรีดโดยใช้สารเร่งน�้ายางให้ผลผลิตน�้ายางเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้สารเร่ง 

ส�าหรับโครงการปลูกข้าวเพ่ือบริโภคในสหกรณ์นิคมอ่าวลึกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดกระบี่ เป็นโครงการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริส่งเสริมให้เกษตรกร
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สามารถปลูกข้าว เพื่อบริโภคได้อย่างครบวงจรโดยได้ด�าเนินการทดลองวิจัยด้านพันธุ์ข้าว 

เพ่ือหาพันธุ์ข้าวท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและแจกจ่ายพันธุ์ให้เกษตรกรน�าไปเพาะปลูกและขยายพันธุ์ 

และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้สนองพระราชด�าริ โดยการจัดท�าโครงการพัฒนาและ

รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกพันธุ์หญ้าแฝก

ท่ีเหมาะสมส�าหรับภูมิภาคต่างๆ ศึกษาวิจัย การน�าหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดิน

และน�้าและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

 จากพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ 

และความส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่างๆ ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถ

และความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสูงยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว สภา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล่าทูลกระหม่อม

ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติคุณและเป็นสิริมงคล

แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป 
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงด�ารงอยู ่ใน

ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมแห่งความสามัคคีของประชาชนชาวไทย 

ทรงอุทิศพระองค์และทรงมุ่งมั่นประกอบ พระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะ

อุตสาหะ เพ่ือพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่เหล่าพสกนิกรทั่วทุกภาค โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพสกนิกรในภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้พระราชทานโครงการต่างๆ  

เพื่อทรงช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น อีกทั้งได้ทรง

พระเมตตาพระราชทาน พระราชด�าริในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตลอดมา 

 นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ 

ค�ำประกำศรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ ๓๓

วันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๔๗
ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่
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พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่

พสกนิกรนานัปการสมดังพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้ เช่น การเสด็จเยี่ยมราษฎร

ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย แม้ในท้องถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล ซึ่งเป็นที่มาของโครงการต่างๆ 

มากมาย เช่น โครงการหลวง โครงการตามพระราชด�าริโครงการในพระบรมราชานุเคราะห์

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นต้น โครงการต่างๆ เหล่านี้กระจายอยู่ในทุก

ภูมิภาคของประเทศ และได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พสกนิกรเป็นอย่างมาก

 พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว คือแนว

พระราชด�าริการพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นกระบวนการของการพัฒนาท่ีมี

วัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองได้ มีคุณภาพ

ชีวิตที่พออยู่พอกิน หลังจากนั้นจึงพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าและฐานะทาง

เศรษฐกิจให้สูงขึ้นตามล�าลับ โดยมุ่งเน้นไปที่ราษฎร ในชนบท รูปแบบที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นคือ

เกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่ แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมุ่งเน้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับการเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ้งแนวพระราชด�าริ

ดังกล่าว นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตของพสกนิกรชาวไทยแล้ว ยังมีคุณค่า

ต่อมวลมนุษยชาติอีกด้วย 

 โดยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ทรงบ�าเพ็ญพระราช

กรณียกิจเพ่ือพัฒนาประเทศและเพื่อประโยขน์สุขของพสกนิกรตลอดมา สภามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗๒ (๕/๒๕๔๗) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช 

๒๕๔๗ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญารัฐประศาสน

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏในวงวิชาการ และเพ่ือ

เป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป
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ค�ำประกำศรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์ (เกษตรศำสตร์)
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ ๓๕

วันที่ ๒๑-๒๒ กันยำยน ๒๕๔๙
ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสร็จเถลิงถวัลราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๔๘๙ ตลอดระยะเวลาที่ทรงด�ารงอยู่ในสิริราชสมบัติ ได้ทรงอุทิศก�าลังพระวรกาย 

ก�าลังพระปัญญาและก�าลังพระราชทรัพย์ ในการบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ ขจัดทุกข์บ�ารุงสุข

พสกนิกร ด้วยพระเมตตา ความห่วงใยและเอื้ออาทรไม่ว่างเว้น ได้ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะ

เสร็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีพระราช

ปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้ราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรในชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงให้ความส�าคัญกับการทดลองและวิจัยในด้าน

เกษตรมาเป็นเวลายาวนานและต่อเน่ือง ทรงมีพระราชด�าริเริ่มคิดค้น และทรงทดลองกิจกรรม

ต่างๆ ด้วยพระองค์เอง ทรงติดตามผล เมื่อผลที่ทรงทดลองสามารถเอื้อประโยชน์แก่ราษฎร
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ได้อย่างประจักษ์ชัดแน่นอนแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เผยแพร่เป็นแบบอย่างแก่

ราษฎรน�าไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวทรงศึกษาค้นคว้าทั้งในเรื่องการจัดการน�้า ที่ดินท�ากิน การเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และความรู้พื้นฐานในด้านเกษตร โดยทรงปรับให้มีความสอดคล้องเหมาะสม

ตามสภาพภูมิศาสตร์และสังคม ทรงตั้งสถานีทดลองขึ้นในบริเวณสวนจิตรลดา โครงการ

ฝนหลวง การจัดการลุ่มน�้าต่างๆ ซึ่งได้ทรงด�าเนินการด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ลึกซึ้ง 

จนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแม่นย�าถูกต้อง และได้จัดให้ถ่ายทอดความรู้เพ่ือน�าไปสู่

การปฏิบัติให้เกิดผลชัดเจน ท�าให้เกษตรกรในแต่ละภูมิภาคมีโอกาสเรียนรู้เทคนิควิธีแก้ปัญหา

จากของจริงและสถานท่ีจริง ท้ังได้พระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เพื่อเป็นแหล่งรวมสรรพวิชาการ ค้นคว้าทดลอง และ

สาธิตทางด้านเกษตรกรรม และทรงบริหารจัดการศูนย์เหล่านี้ให้เป็นระบบบริหารเบ็ดเสร็จ

ที่จุดเดียวให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ได้แก่ ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินช้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เป็นศูนย์รวมของความสมบูรณ์แบบเน้นการปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของดิน

และน�้าให้มีความสมบูรณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอ

เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพื้นท่ีป่าพรุเส่ือมโทรม เพื่อให้

สามารถท�าการเกษตรได้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมือง

สกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นศูนย์ทดลองงานพัฒนาการเกษตรสาขาต่างๆ บนพื้นที่ซึ่ง

เป็นดินปนทรายเค็มและขาดแคลนน�้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ บริเวณป่าขุนแม่กวง 

อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางในการศึกษารูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่

ต้นน�้าล�าธาร ศูนย์การพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอชะอ�า จังหวัด

เพชรบุรี เป็นศูนย์ท่ีสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและพลิกฟื้นป่ากลับคืนมา และศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์

ที่ศึกษาค้นคว้าทดลอง เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมด้านการประมงชายฝั่ง และการเกษตรในเขต

28



พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�าริแก่เกษตรกร

ที่ประสบกับความยากล�าบาก คือ เกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น

แนวทางในการด�ารงชีพที่สามารถพึ่งตนเองและเป็นรากฐานของการพัฒนาตนเอง ครอบครัว

และชุมชนให้เข้าสู่ระดับของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ซึ่งแนวพระราชด�ารินี้ไม่เพียงก่อประโยชน์

ต่อเกษตรกรไทยเท่านั้น ยังได้อ�านวยประโยชน์ให้แก่ส่วนต่างๆ ของโลก จนกระท่ังองค์การ

สหประชาชาติได้ทูลเกล้า ฯ ถวายรางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพ่ือประกาศ

พระเกียรติคุณดังกล่าว

 เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครอง

สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และด้วยพระราชวิริยะ

อุตสาหะในการทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยทรงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในการเกษตร

ดังกล่าวมา ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นรากฐานให้ประเทศชาติ และประชาชนได้รับการพัฒนา

ให้มีความผาสุกเจริญก้าวหน้าเป็นล�าดับมา สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการประชุม

คร้ังที่ ๒๙๐ (๕/๒๕๔๙) เม่ือวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์

ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(เกษตรศาสตร์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สืบไป
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 เป็นที่ประจักษ์ทั่วกันแล้วว่า ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงใฝ่พระราชหฤทัยพัฒนา

ประเทศทุกด้านทรงใช้ หลักวิชาทางด้านวิศวกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหา ช่วยบรรเทาวิกฤติการณ์

ต่างๆ ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริมากมาย 

ท�าให้ประเทศไทยมีทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติในปัจจุบันได้มากขึ้น ช่วยบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข

ให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างทั่วถึง พสกนิกรได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ดังความมุ ่งมั่น

ในพระราชหฤทัยอย่างแท้จริง

 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาทางด้านพลังงานทดแทน

เป็นอย่างยิ่ง ทรงสนพระราชหฤทัยและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน 

เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เช้ือเพลิงอัดแท่ง การน�าวัตถุดิบทางการเกษตรมาผลิต

ค�ำประกำศรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์ (วิศวกรรมเคมี)
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ ๓๗

วันที่ ๒๑-๒๒ กันยำยน ๒๕๕๑
ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่
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เป็นเอทานอล แก็สโซฮอลล์ น�าน�้ามันปาล์มมาผลิตเป็นไบโอดีเซล เพื่อเป็นพลังงานทดแทน 

เพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงานที่คนไทยสามารถผลิตได้เอง การเหล่านี้สามารถลดปริมาณ

การน�าเข้า บรรเทาวิกฤติการขาดแคลนเช้ือเพลิงและเตรียมรับมือกับปัญหาราคาผลผลิต

ด้านการเกษตรตกต�่าที่จะเกิดซ�้าขึ้นอีกในอนาคต โดยพระราชทานพระราชด�าริเร่ืองนี้

มานานกว่า ๒๐ ปี พระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์

อย่างแพร่หลายตลอดมา 

 พระราชด�าริเกี่ยวกับด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ดังพรรณนาแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถที่มีผลต่อการพัฒนาพลังงานทางเลือก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก็สโซฮอลล์ และไบโอดีเซล ด�าเนินไปอย่างได้ผลและรวดเร็ว ทันต่อ

สถานการณ์วิกฤติพลังงาน ที่ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน การพัฒนาพลังงานดังกล่าวทรงใช้หลักการ

ของความ “มีเหตุมีผล” ควบคู ่ กับการใช้ปรัชญาแห่งธรรมชาติ และพระราชด�าริแบบ 

“พึ่งพาตนเอง” และ “บูรณาการ”มาใช้ประสมประสานกับหลักวิชาการทรงรอบรู้ โดย

ทรงจัดตั้งโครงการวิจัยและทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพในโครงการตามพระราชด�าริต่างๆ 

และด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้เป็นต้นแบบแห่งการวิจัยและพัฒนา “ที่สามารถ

น�าไปปฏิบัติได้จริง” และเป็นทางเลือกภายใต้วิกฤติพลังงานของโลกในปัจจุบัน ทั้งสามารถ

เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนน�าไปด�าเนินการประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและงอกงาม

อย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

 พระปรีชาสามารถในด้านวิศวกรรมเคมีและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงน�าศาสตร์สาขานี้มาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและประเทศชาติไทย 

ตลอดจนประชาคมโลก รวมท้ังแก่วงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ดังพรรณนา เป็นที่

ประจักษ์ชัดทั้งในและนานาประเทศ ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ สภามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๐๗ (๕/๒๕๕๑) เมื่อวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มี

มติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร
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ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเคมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เพื่อเฉลิม

พระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏ และเพ่ือเป็นสิริมงคลกับทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์สืบไป  
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ค�ำประกำศรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

 ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์ (พัฒนำสังคม)
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ ๓๙

วันที่ ๒๑-๒๒ กันยำยน ๒๕๕๓
ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรอย่างสม�่าเสมอตลอดมา ทรงใส่

พระราชหฤทัย ความทุกข์ร้อนของราษฎรมิได้ว่างเว้น มีพระราชปณิธานที่จะทรงแก้ไข

ขจัดปัดเป่าทุกข์ร ้อนของราษฎร ทรงอุทิศก�าลังพระวรกาย ก�าลังพระสติทั้งปวง เพื่อ

ประโยชน์สุขของปวงประชาและเพื่อความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศชาติ ก่อให้เกิดความ

ร่มเย็นปกเกล้าปกกระหม่อมโดยทั่วไป

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาค

ต่างๆ ทั่วประเทศ การเสด็จพระราชด�าเนินดังกล่าวเปรียบประดุจดังการสร้าง “คลังข้อมูลด้าน

การพัฒนา” ทรงค�านึงด้วยพระเมตตาธรรมว่า “หากพสกนิกรของพระองค์สามารถพึ่ง

ตนเองได้แล้ว ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติในส่วนรวมได้ในท่ีสุด” โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีจ�านวนท้ังสิ้นกว่า ๒,๔๐๐ โครงการ 
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การพัฒนาตามแนวพระราชด�ารินั้น ทรงให้ความส�าคัญที่การพัฒนาคนให้อยู ่ได้ด้วยการ

พึ่งตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาให้มีความยั่งยืน ทรงใช้หลักในการพัฒนาที่เป็นเหตุเป็นผล 

โดยค�านึงถึงความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

 สาระส�าคัญของโครงการพัฒนาชนบทในระยะแรกถึงปัจจุบัน จะเกี่ยวข้องกับ

การแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ราษฎรทั้งสิ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกินดีอยู่ดี โดยได้ทรงศึกษา

และหาวิธีแก้ไขปัญหา ด้วยพระองค์เอง ทรงเร่ิมศึกษาเร่ืองการเกษตร โดยใช้พ้ืนที่ใน

บริเวณสวนจิตรลดาเป็นที่ทดลอง และปัจจุบันก็ยังทรงท�าการศึกษาวิจัยอยู่ เน้นเรื่องข้าว

และพืชตระกูลถั่ว นอกจากนี้ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินโดยการจัดสรรที่ดินท�ากินให้

ราษฎร ทรงมุ ่งมั่นที่จะส่งเสริมฐานะความเป็นอยู ่ของเกษตรกรซึ่งขาดแคลนที่ดินท�ากิน

หรือมีที่ดินไม่เพียงพอกับการท�ามาหากิน ตลอดจนการขาดแคลนปัจจัยต่างๆ ที่ให้สามารถ

พ่ึงตนเองได้ กระจายอยู ่ ท่ัวประเทศ ทรงย�้าว ่าการจะบรรลุถึงเป้าหมายอันก่อให้เกิด

ความม่ันคงโดยรวม จะต้องมีวิธีการปฏิบัติในการพัฒนาโดยยึดปัญหาและสภาพแวดล้อม

ของแต่ละพ้ืนที่เป็นหลัก รวมทั้งทรงให้ความส�าคัญกับความกระตือรือร้นของคนในพื้นที่ 

ปัญหาและความต้องการของประชาชนเหล่านั้นมากเป็นพิเศษ การรวมกลุ่มประชาชน

เพ่ือแก้ปัญหาหลักของชนบท ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาพึ่งตนเอง 

โดยเฉพาะการรวมตัวในรูปสหกรณ์ โดยทรงเน้นเสมอถึงความจ�าเป็นที่จะต้องกระตุ ้น

ให้เกิดการรวมตัวในรูปแบบต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู ่ร ่วมกัน หรือเพ่ือให้

การท�ามาหากินของชุมชนด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาจะต้องท�าอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป มีพระราชด�าริอยู่เสมอว่า ชุมชนควรจะพึ่งตนเองในเรื่องของอาหารก่อน 

และค่อยก้าวไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ

 โดยที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์

นักพัฒนาที่สนพระราชหฤทัย ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อการพัฒนาในทุกๆด้าน อย่างจริงจัง

โดยเฉพาะด้านการพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสังคม ทรงให้ความส�าคัญ
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ที่การพัฒนาคนให้อยู ่ได ้ด ้วยการพึ่งตนเอง ผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริเป็นที่

ประจักษ์ทั่วกัน ก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ท�าให้ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้น

 ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราว

ประชุมครั้งที่ ๓๒๓(๔/๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์

ขอพระราชทาน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาพัฒนาสังคม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณ

ให้เป็นที่ปรากฏ และเป็นสิริมงคลกับทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สืบไป
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ค�ำประกำศรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธำ)
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ ๔๐

วันที่ ๒๑-๒๒ กันยำยน ๒๕๕๔
ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่

 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย

ราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจ

มากมายทั้งในด ้านสังคม เศรษฐกิจ การเกษตร การส ่งเสริมอาชีพ การสาธารณสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อม การคมนาคม การสื่อสาร การพัฒนาแหล่งน�้า 

การชลประทาน การป้องกันน�้าท่วม และอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ พสก

นิกรไทยและมวลมนุษยชาติ ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงมีเป็นอเนกประการจนเป็นที่

ประจักษ์ทั้งภายในและนานาประเทศ

 พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติเป็นประจ�าคือ การเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎร

ซึ่งเป็นปัจจัยท�าให้ได้ทรงทราบด้วยพระองค์เอง ถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม สภาพ

สังคม สภาพเศรษฐกิจ และข้อมูลอื่นๆ ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู ่
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ของพสกนิกรของพระองค์ ทรงน�าประสบการณ์และข้อมูลเหล่านี้มาประกอบพระบรม

ราชวินิจฉัย ส่งผลให้เกิดโครงการพัฒนาและกิจกรรมในพระราชด�าริเป็นจ�านวนมาก 

กิจกรรมเหล่านี้จ�านวนไม่น้อยต้องใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และความรู้ทางด้านวิศวกรรม

สาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นศาสตร์วิศวกรรมพลเรือนเพ่ือการสร้าง

และการจัดการ การก่อสร้างที่ปลอดภัย ประหยัด พอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการนี้ 

ได้ทรงพระปรีชาด้านวิศวกรรมส�ารวจ วิศวกรรมจราจร วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมแหล่งน�้า

ทั้งการกักเก็บน�้าและการระบายน�้า และวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ที่ทรงมีอย่างครบถ้วน

สมบรูณ์

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักส�ารวจ และทรงพระปรีชาในการใช้แผนที่

อย่างยิ่ง ในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ จะทรงน�าแผนที่ที่ได้ทรงจัดเตรียม

และตัดต่อด้วยพระองค์เองไปด้วยเสมอ จะทรงศึกษาภูมิประเทศและเส้นทางจากแผนที่

อย่างละเอียดเพื่อประกอบการวางแผนโครงการตามพระราชด�าริ โดยในขณะทรงงาน 

จะทรงเติมข้อมูลต่าง ๆ ลงไป และจะทรงแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคล่ือนของแผนที่

ให้ถูกต้องอีกด้วย และนอกจากแผนที่แล้วยังทรงสนพระราชหฤทัยและใช้ประโยชน์

จากภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม ตลอดจนถึงการใช้อุปกรณ์ประกอบ 

เช่น มาตรระยะทางและเข็มทิศ ทรงเชี่ยวชาญในการแปลความหมายของภาพถ่ายทางอากาศ 

และได้ทรงใช้ข้อมูลนี้ประกอบการใช้แผนที่เพื่องานส�ารวจอยู่เนือง ๆ

 โครงการพระราชด�าริที่นับได้ว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก ย่อมกล่าว

ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับงานโยธา คือ การก่อสร้างเส้นทางเพ่ือการคมนาคมของประชาชน

โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๙๕ ที่อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้น

ก็มีโครงการการพัฒนาการคมนาคมขนส่งอีกหลายประการ ท้ังในชนบทและในส่วนกลาง 

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี ที่เชื่อมต่อกับสะพาน

สมเด็จพระปิ ่นเกล้าและสะพานพระราม ๘ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เกิดจากพระราชด�าริ เมื่อ

พุทธศักราช ๒๕๓๘ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรจากปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา
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เชื่อมต่อไปทางแยกต่างระดับฉิมพลี โดยเป็นเส้นทางในลักษณะนี้เพียงเส้นทางเดียว ที่มิได้

จัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้เหมือนดั่งโครงการถนนลอยฟ้าหรือทางด่วนสายอ่ืน ๆ ในกรุงเทพ

มหานคร ซึ่งผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมา

 โครงการในพระราชด�าริที่เกี่ยวเน่ืองกับงานวิศวกรรมปฐพี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อย่างมาก

โครงการหนึ่งได้แก่ โครงการเกี่ยวกับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และเพ่ือ

การช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของความลาด ด้วยการปลูกหญ้าแฝก ได้ทรงแสดงให้เห็น

เป็นที่ประจักษ์คร้ังแรกทั้งรูปแบบและวิธีการจัดการตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๓๔ การปลูก

หญ้าแฝกเพ่ือการนี้ นอกจากช่วยลดการท�างายหน้าดินแล้ว ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นและ

เก็บกักสารพิษในตะกอนดินมิให้ไหลลงไปยังแหล่งน�้าธรรมชาติ ท�าให้แหล่งน�้าดิบส�าหรับ

การอุปโภคบริโภค มีความสะอาดมากขึ้น และช่วยบรรเทาปัญหาในการบ�าบัดน�้าเสีย

ได้อย่างมีประสิทธิผลเรื่องของแหล่งน�้าน้ี อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทรงงานที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

ในด้านวิศวกรรม ท่ีสัมพันธ์แนบแน่น กับงานด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์เคร่ืองเติมอากาศ “กังหันน�้าชัยพัฒนา” เพ่ือการบ�าบัดน�้าเสีย 

การวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีความเก่ียวเนื่องกับแหล่งน�้าซึ่งมีโครงการกระจายอยู ่

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 นอกจากการพัฒนาแหล่งน�้าส�าหรับการกักเก็บน�้าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยังทรงพระปรีชาสามารถในการออกแบบและจัดระบบการระบายน�้าเพ่ือบรรเทาความ

เดือดร้อนและความสูญเสีย อันเกิดจากปัญหาน�้าท่วมซ�้าซากให้แก่ราษฎรอีกด้วย ดังเช่น

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าก�่าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นต้น 

 จากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ

งานวิศวกรรมโยธา ที่ได ้กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยสังเขป และด้วยความส�านึกในพระ
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มหากรุณาธิคุณ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๓๒ (๕/๒๕๕๔) 

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้า

ทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณ

ให้เป็นที่ปรากฏ และเป็นสิริมงคล กับทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สืบไป
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่

บัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๓๑
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 นับต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๓๑ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จพระรำชด�ำเนินมำ

พระรำชทำนปริญญำบัตรแก่บัณฑิตผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ

จำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 

๑๖ คร้ัง โดยทรงเสด็จฯ ติดต่อกันตั้งแต่ครั้ง ท่ี ๑ 

จนถึงครั้งที่ ๑๐ มีเว้นเพียง ๑ ครั้ง คือครั้งที่ ๑๑ ที่ทรง

โปรดเกล้ำฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เสด็จ

พระรำชด�ำเนินแทนพระองค์ หลังจำกนั้น ทรงเสด็จฯ

ติดต่อกันตั้งแต่ครั้งที่ ๑๒ จนถึงครั้งที่ ๑๗ ซึ่งเป็น

ครั้งสุดท้ำย
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ ๑ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๑๓ และ ๒๕๑๔ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๕
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 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษารุ่นแรก

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ได้

รับเกียรติและความส�าเร็จ และขอขอบใจมหาวิทยาลัยที่ให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบัณฑิตส�าเร็จการศึกษาแล้วเป็นรุ่นแรก นับว่าเป็น

ผลส�าเร็จที่ส�าคัญและมีความหมายอย่างยิ่งส�าหรับประชาชนคนไทยทุกคน เพราะท�าให้เห็นว่า

ความพยายามของเราที่จะขยายการศึกษาขั้นอุดมออกไปให้ถึงจังหวัดภาคใต้ได้บรรลุผล และ

ผลนั้น ย่อมคาดหมายได้ว่า จะมีมาถึงการพัฒนาประเทศในส่วนรวมต่อไปอย่างแน่นอน

 บัณฑิตทั้งหลายย่อมทราบได้ดีถึงก�าลังความสามารถของตน ว่าอาจน�าออกใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง จึงควรจะได้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ

พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๑๓-๒๕๑๔

ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จังหวัดปัตตำนี

วันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๑๕
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ในสถานภาพและความมั่นคงของส่วนรวมเป็นพิเศษ ควรจะได้ใช้ความรู้ความคิดและความ

สามารถที่มีอยู่โดยเต็มภาคภูมิ เพ่ือส่งเสริมปรับปรุงงานของบ้านเมืองที่แต่ละคนมีส่วนร่วม

กระท�าอยู่ให้พัฒนาขึ้นมา ด้วยความส�านึกว่า งานทุกสาขาทุกระดับมีความส�าคัญอยู่ด้วยกัน 

และจ�าเป็นต้องกระท�าไปพร้อมกัน เมื่อผู้มีความรู้ร่วมกันพัฒนาอย่างจริงจังด้วยหลักการ 

งานต่างๆ ทุกด้าน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นมาจนระดับยอด จะด�าเนินและก้าวหน้าไปได้โดย

ราบรื่นและรวดเร็ว ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั่วถึงพร้อมมูลนั้น จะก่อกันเป็นรากฐานอันกว้างใหญ่

แข็งแรง และจะค�้าชูส่งเสริมฐานะความเจริญของชาติบ้านเมืองให้ตั้งมั่นอยู่โดยถาวรปลอดภัย

ได้เป็นท่ีแน่นอน ข้าพเจ้าขอฝากถ้อยค�าทั้งหมดนี้ ให้ทุกคนได้น�าไปพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ในการที่จะสร้างความส�าเร็จความเจริญของคนของชาติสืบไปในวันข้างหน้า

 ขออนุโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศล ของผู้ที่เอ้ือเฟื ้อเก้ือกูลกิจการของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ทุกฝ่ายทุกคน ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีพลังอันสมบูรณ์ทั้งในกายและในจิตใจ

สามารถประกอบกิจการงานต่างๆ ได้โดยมีประสิทธิภาพเต็มเปี ่ยม ทั้งให้ประสบความสุข

ความส�าเร็จในชีวิตตามที่ปรารถนาทุกคน
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 คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอแสดงความยินดีที่

มหาวิทยาลัยนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นผลส�าเร็จ และมีนักศึกษาได้ส�าเร็จการศึกษามาแล้ว แสดงว่า

เป็นผลท่ีสมบูรณ์แล้ว การท่ีมหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นมาก็ต้องพิจารณาดูว่า ต้องประกอบด้วย

องค์ประกอบหลายอย่าง ที่เป็นส�านักศึกษา สถาบันการศึกษาใดๆ เราก็ต้องมาคิดดูว่า ต้องมี

สถานที่คือ อาคาร ห้องเรียน เคร่ืองมือส�าหรับสอน ส�าหรับเรียนก็มีอยู่แล้วโดยได้ตั้งขึ้นมา

ถึงสองแห่งที่หาดใหญ่และที่ปัตตานี การสร้างก็นับว่าสร้างขึ้นมาใช้ได้แล้ว และเข้าใจว่าจะ

ต้องสร้างต่อไปอีก เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ องค์ประกอบต่อไปก็ต้องมีโครงการ คือ

หลักสูตรที่ดี ซึ่งต้องได้ศึกษามา ผู้ที่ศึกษาวิธีการก็ได้แก่ ผู้ที่เป็นครูอาจารย์ ตั้งหลักสูตรและ

วิธีการสอน วิธีการเรียน ซึ่งก็ได้จัดมาเป็นล�าดับจนเป็นผลส�าเร็จมาขั้นหนึ่งแล้ว องค์ประกอบ

ต่อไปก็คืออาจารย์ อาจารย์ผู้ที่จะมาประสาทความรู้แก่ผู้ที่จะมาศึกษา ก็ต้องพร้อมด้วยความรู้

และด้วยความตั้งใจท่ีจะให้ความรู้แก่อนุชนรุ่นหลัง เพื่อที่จะสร้างความม่ันคง โดยสร้างคน

ที่มีความรู ้ความสามารถ เพื่อที่จะได้เป็นผลในภายภาคหน้าคือผู ้ท่ีเรียนรู ้แล้วได้สามารถ

พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่นักศึกษำปัจจุบัน

ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จังหวัดปัตตำนี

วันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๑๕
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ที่จะสร้างความเจริญแก่ตนเอง และแก่บ้านเมืองเป็นส่วนรวม องค์ประกอบต่อไปก็คือ 

ผู้ที่มาศึกษาเอง นักศึกษา ผู้ที่มาศึกษาย่อมเป็นส่วนส�าคัญอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะว่า ส�านึกศึกษาใด 

ถ้าไม่มีผู ้มาศึกษาก็เป็นหมัน ฉะนั้นต้องส�านึกว่าผู ้ที่เป็นนักศึกษาก็เป็นองค์ประกอบที่มี

ความส�าคัญอย่างยิ่ง ในองค์ประกอบทั้ง ๔ อย่างนี้ ก็เข้ามาอยู ่พร้อมแล้วจึงสามารถที่ได้

ด�าเนินการของมหาวิทยาลัย และทั้ง ๔ อย่างนี้ย ่อมต้องไปด้วยกัน และถ้าทั้ง ๔ อย่าง 

อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ดี ก็จะท�าให้ผลของการสร้างหรือตั้งมหาวิทยาลัยจะไม่ได้ผลดีเลย

 หน้าท่ีของผู้ท่ีมาศึกษาก็ทราบดีแล้ว ตามค�าช่ือของผู ้ที่มาอยู่เป็นส่วนรวมก็ช่ือว่า

นักศึกษา นักศึกษาย่อมอยากจะศึกษา ศึกษาคืออะไร ก็ต้องแต่ละคนก็คงทราบว่าคืออะไร  

แต่ก็ขอสรุปทวนมาอีกคร้ังหนึ่งว่า การศึกษาก็คือหาความรู้ ความรู้นั้นก็มีความรู้ทางวิชาการ

ส่วนหนึ่ง คือความรู้ที่จะน�าไปเป็นอาชีพต่อไป ปฏิบัติงานต่อไป ความรู้อีกอย่างหนึ่งคือ ความรู้

ในชีวิต หรือในจิตใจของตัวและในจิตใจของผู้อื่น ความรู้ทั้งสองอย่างนี้ก็ต้องประกอบกัน  ฉะนั้น 

การที่เข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็มีหน้าที่ ๒ อย่าง พยายามที่จะศึกษาในวิชาการให้

ดีที่สุดเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตน แก่ส่วนรวมและแก่มหาวิทยาลัย เพราะว่าถ้ามหาวิทยาลัยใด

การศึกษาได้ผลดี ได้ถ่ายทอดความรู้ให้ดีก็นับว่าเป็นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ทางใน

ด้านจิตใจก็ขอให้ช่วยกันคิดสร้างความดีและสิ่งที่เป็นความปรารถนาของนักศึกษา ซึ่งต่อไป

จะเป็นพลเมืองของบ้านเมือง ที่เป็นพลเมืองที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าของบ้านเมือง

 ฉะนั้น หน้าที่ของท่านผู้เป็นนักศึกษาก็คือ หาความรู้ในทางวิชาการให้ดีท่ีสุดตามความ

สามารถของตน และพยายามที่จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ท่ีสามารถอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน 

ในข้อนี้ก็น่าสนใจมากที่ท่านเป็นนักศึกษารุ่นแรกๆ ของมหาวิทยาลัย เพราะว่าการที่มาอยู่เป็น

ชื่อได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ ไม่ใช่จะเอาแต่ละคนมาปะติดปะต่อ

เข้ามาเป็นกลุ่ม แต่ว่าจะต้องสร้างความคิด หรือความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย

ให้ได้คือหมายความว่า  ถ้าพูดถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องให้ประชาชน

ทั่วไป ทั่วประเทศเขาทราบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยนี้เป็นอย่างไร หมายความว่าจะต้องสร้าง
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จะเรียกว่าสัญญลักษณ์หรือสร้างความเป็นตัวของตัวเองของมหาวิทยาลัย จะได้ทราบว่า

ผู ้ที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีคุณสมบัติอย่างไร ในข้อนี้ถึงจะต้องพยายามท่ีจะ

สร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ดี เพราะว่าถ้าผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงดี ได้ช่ือว่า

นักศึกษามีความเพียร มีจิตใจที่สูง ที่เข้มแข็ง มีความรู้และความตั้งใจขยันหม่ันเพียร ผู้นั้นที่มา

จากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงดีดังนี้ จะได้รับการนับถือโดยทันที ไม่ต้องรีรอและจะเป็นความ

สะดวกแก่ตนเองในอนาคตอย่างยิ่ง ฉะนั้น การสร้างชื่อเสียงของหมู่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้

จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ และการสร้างนี้ก็อยู่ในระยะนี้ เพราะว่าระยะเริ่มต้นซึ่งเป็นระยะส�าคัญ ฉะนั้น 

ผู้ที่เป็นนักศึกษาในระยะต้นของมหาวิทยาลัยจึงมีทั้งเกียรติอย่างสูง และมีความรับผิดชอบ

อย่างสูงที่จะสร้างชื่อของมหาวิทยาลัยได้ดี และเป็นประโยชน์แก่ตนเองและรุ่นต่อๆ ไป 

ก็ขอแจ้งเพียงแค่นี้ เพราะว่าเข้าใจว่าจะครบถ้วนอย่างสรุปแล้ว มีแต่ว่าขอให้ทุกคนที่เข้ามา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้ด้วยความตั้งปณิธานที่จะหาความรู้ที่ดี ขอให้ปณิธานนี้จงสัมฤทธิ์ผล  

คือสามารถที่จะเรียนเป็นผู ้ท่ีมีความรู ้โดยแท้จริง ทั้งขอให้สามารถสร้างชื่อเสียงที่ดีแก่ตน

และแก่หมู่คณะของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของตนคือ ชื่อเสียงของตนและสามารถที่จะ

ปฏิบัติงานต่อไปโดยที่มีคนนับถือ ทั้งก็ขอให้ทุกคนประสบความส�าเร็จความเจริญทุกประการ
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ ณ 

หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชด�าเนิน

มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปี

การศึกษา ๒๕๑๕

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๑๕

ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  จังหวัดปัตตำนี

วันที่ ๒๗  สิงหำคม  ๒๕๑๖

 ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับความส�าเร็จในการศึกษาทุกคน 

และขอขอบใจที่มหาวิทยาลัยให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่พระราชินีในโอกาสนี้ ความส�าเร็จ

ของบัณฑิตรุ่นที่ ๒ นี้ นับเป็นผลส�าเร็จอีกขั้นหนึ่งในความพยายามของเราที่จะขยายการศึกษา

ขั้นอุดมในภาคใต้ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีถึงการพัฒนาประเทศในส่วนรวมอย่างใหญ่หลวง 

เพราะบัณฑิตจากสถานศึกษานี้จะได้เป็นก�าลังส่วนส�าคัญยิ่งในงานของชาติสาขาต่างๆ ได้

อย่างกว้างขวางและหนักแน่น บัณฑิตทั้งหลายจึงควรพยายามใช้วิชาความรู ้และความคิด

ความสามารถให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการงานของตน

 การท�างานนั้นกล่าวอย่างส้ัน และตรงที่สุดคือการปฏิบัติภาระหน้าที่ที่มีอยู ่ให้ลุล่วง
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และส�าเร็จผลอันพึงประสงค์ มีหลักการส�าคัญในทางปฏิบัติว่า เบื้องต้นให้พิจารณาท�าความเข้าใจ

ในงานด้วยเหตุผลให้กระจ่างแจ่มแจ้งก่อน เช่นมีวัตถุประสงค์แท้จริงอย่างไร มีแบบแผนวิธีการที่

จะท�าอย่างไร แล้วมุ่งปฏิบัติไปตามจุดมุ่งหมายนั้นให้เที่ยงตรงเต็มก�าลัง ต่อไปหากรู้สึกว่าเผชิญ

อุปสรรคหรือปัญหาอันใดเข้า ก็ให้พิจารณาว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ 

และเม่ือปรับปรุงแล้วจะช่วยให้งานดีขึ้นได้แน่นอนหรือไม่ เมื่อแน่ใจว่าจะต้องแก้ไขจริงแล้ว 

ก็เร่งแก้ไขให้ลุล่วงไปโดยเร็ว ก็งานจะได้ด�าเนินต่อไปไม่ติดขัด แต่ถ้าได้พิจารณาเห็นว่าไม่ใช่

ปัญหาแท้จริงแล้ว ก็ไม่จ�าเป็นเลยที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง เพราะมีตัวอย่างปรากฏอยู่บ่อยๆ ว่า 

การที่มุ ่งจะปรับปรุงพัฒนางานอยู่ตลอดเวลานั้น ท�าให้ไม่เป็นอันได้ลงมือปฏิบัติ กลับท�าให้

งานติดขัดและหยุดชะงักเสียประโยชน์ที่ควรจะได้ไปเปล่าๆ โดยใช่เหตุ จึงขอฝากให้บัณฑิต

น�าค�าพูดน้ีไปคิดให้เห็นเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของตน ของส่วนรวมต่อไปในวันข้างหน้า

 ขออนุโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลของผู ้เอื้อเฟื ้อเกื้อกูลกิจการของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ทุกฝ่ายทุกคน ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีพลังอันสมบูรณ์ทั้งในกายและ

ในจิตใจ สามารถประกอบกิจการด้านต่างๆ ได้ โดยมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ท้ังให้ประสบ

ความสุขความเจริญในชีวิตตามที่ปรารถนาทั่วกัน
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พระรำชด�ำรัสสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ
พระรำชทำนแก่นักศึกษำปัจจุบัน

วันที่ ๒๗  สิงหำคม  ๒๕๑๖

 ลูกทั้งสองมีสิรินธรและจุฬาภรณ์ เขาฝากให้มาบอกกับทุกๆ คนว่า วันนี้เสียใจมาก

ที่ไม่สามารถจะมาได้ เพราะว่าทุกๆ วันได้ตามเสด็จออกเยี่ยมประชาชน การบ้านจึงคั่งค้างมาก 

วันนี้เป็นวันดีที่เขาถือโอกาสสะสางงาน มีมากมายหลายแขนง บาลี  อังกฤษ ฝร่ังเศสและ

ค�านวณต่างๆ ก็เลยต้องขออยู่บ้าน ไม่งั้นเวลากลับไปมหาวิทยาลัย และโรงเรียนแล้วก็จะไม่ทัน 

เขาบอกว่า เวลานี้ต้องใช้สมองส่วนหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องเทปที่ใหม่อัดค�าสอน อัดต�ารา

ต่างๆ ไว้ในหัวและในเวลาเดียวกันก็จะท�าตามอย่างที่ทูลกระหม่อมพ่อสอน คือหัดเพิ่มพูน

สติปัญญา ฝึกฝนสติปัญญาของตนเองให้เพ่ิมพูนขึ้นตั้งแต่มาอยู่ที่นราธิวาสนี้เราทั้งครอบครัว

มีความสุขมาก ใครๆ ที่กรุงเทพฯ นึกว่าเราคงจะมาเหงาอยู่ที่นี่ ตรงข้ามเราได้ประสบความ

สงบสุขอย่างแท้จริง บ้านเมืองสะอาดตามแม่น�้าล�าคลองไม่มีสิ่งที่สกปรกลอยเลย  ทุกคน

ต่างรู้จักรักษาความสะอาด อากาศบริสุทธิ์ท�าให้จมูกไม่ตัน พ่อแม่ลูกก็มีความสุขกันตามๆ กัน

ขอบใจที่ฟัง
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พระรำชด�ำรัสสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช
พระรำชทำนแก่นักศึกษำปัจจุบัน

วันที่ ๒๗  สิงหำคม  ๒๕๑๖

 รู ้สึกมีความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระราชด�าเนิน มาในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรในวันนี้  ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาพบนิสิต นักศึกษา ซ่ึงอยู่ในวัยเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง 

มาคราวนี้ก็ขอส่งความปรารถนาดี ให้ความปรารถนาดี ให้พร ให้ส�าเร็จในการศึกษาที่ต้องการ 

ให้ส�าเร็จบรรลุผลในสิ่งที่ปรารถนาในทางดี เพื่อเป็นอนาคตของชาติเพื่อสร้างชาติของเราให้

เจริญรุ่งเรือง ส�าหรับตัวข้าพเจ้าเองก็เวลานี้ก�าลังศึกษาฝึกฝนตนเอง เพื่อให้เหมาะสมและมี

ความสามารถที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติร่วมกับพวกท่านทั้งหลาย และเพื่อให้สมกัน 

ให้มีความสามารถสมกับที่ท่านทั้งหลายได้มีน�้าใจให้ความสนับสนุนและให้ความเชื่อถือตลอดมา 

ก็จะขอสัญญาว่าจะท�างานการศึกษาเต็มที่ เพื่อเตรียมตัวมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติอันเป็น

ที่รักของเราให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น ก็วันนี้ก็ขอให้พรให้พวกเราทั้งหลายเจริญ มีความสุขกาย

สบายใจ แล้วก็ส�าเร็จในการศึกษามีอนาคตอันแจ่มใสทุกประการด้วยเทอญ
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๗ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสองพระองค์ 

เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๑๖

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๗
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๑๖

ณ ศูนย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  จังหวัดปัตตำนี

วันที่ ๒๓  สิงหำคม ๒๕๑๗

 ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มาร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ อีกวาระหนึ่ง และมีความพอใจที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัย

ด�าเนินก้าวหน้าไปได้มากทุกด้าน รวมท้ังด้านการบริการท้องถิ่น ร่วมกับทางราชการและเอกชน

ต่างๆ ซึ่งนับว่าส�าคัญยิ่ง ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งปวงโดยทั่วกัน ข้าพเจ้า

เชื่อว่าบัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษาอบรมศึกษาวิชาต่างๆ แล้ว ต่างก็ตั้งใจที่จะน�าความรู้ความ

สามารถที่มีอยู่ไปใช้ท�างานให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อความส�าเร็จและความก้าวหน้า

 การท�างานทุกประเภทกล่าวโดยสรุป ต้องอาศัยความสามารถในการปฏิบัติ ๒ อย่างเป็น

ข้อใหญ่ คือ ความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะของตนเองอย่างหนึ่ง กับความสามารถในการปฏิบัติ

ร่วมกับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ในการปฏิบัติงานเฉพาะของตนเอง บุคคลจ�าเป็นต้องมีความรู้อัน
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ถูกต้อง และแม่นย�าในวิชาการเป็นพ้ืนฐาน มีความตั้งใจจริง ความเพียรพยายาม ความละเอียด

รอบคอบและความอดทนเข้มแข็งเป็นปัจจัยในการกระท�า ส่วนการปฏิบัติร่วมกับผู ้อ่ืนนั้น 

เบื้องต้นต้องมีความส�านึกอันแน่วแน่ว่า การงานทุกอย่างทุกฝ่ายเกี่ยวโยงถึงกันไม่โดยตรงก็

โดยทางอ้อม จึงจ�าเป็นจะต้องศึกษางานของผู้อื่น และติดต่อประสานกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

และจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจอันดีทั้งในงานทั้งในจิตใจของผู้อ่ืน เพื่อให้มีความปรองดองกันเป็น

เคร่ืองช่วย ท้ัง ๒ ทางนี้แต่ละคนยังจะต้องกระท�าด้วยจิตใจที่สะอาดปราศจากอคติและต้อง

ถือเอาความถูกต้องตามเหตุผลเป็นหลัก จึงจะน�าความราบรื่นและความกระจ่างแจ้ง สามารถ

วินิจฉัยข้อปัญหาต่างๆ ได้โดยถูกต้อง สามารถมองเห็นแนวทางและวิธีที่จะปฏิบัติได้โดยตลอด 

ท�าให้งานทั้งปวงด�าเนินถึงจุดประสงค์และบรรลุประโยชน์ที่ต้องการได้โดยครบถ้วน

 ขออวยพรให้บัณฑิตทั้งหลาย มีความสมบูรณ์ด้วยก�าลังกาย ก�าลังใจ พร้อมทั้งก�าลังสติ

ปัญญาและความพร้อมเพรียง ให้สามารถปฏิบัติบริหารในหน้าที่ให้ด�าเนินถึงความเจริญ ความ

ส�าเร็จได้โดยบริสุทธิ์ บริบูรณ์ ทั้งให้ประสบความสุขความก้าวหน้าในชีวิตครบทุกประการ
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พระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
พระรำชทำนแก่นักศึกษำปัจจุบัน

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

วันที่ ๒๓  สิงหำคม  ๒๕๑๗

 โอวาทตามที่นายกสโมสรได้ขอนั้น ขอให้ถือว่าโอวาทที่ให้แก่บัณฑิตเมื่อตะกี้ก็ใช้การได้

เหมือนกัน แก่ผู้ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในขั้นมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้ที่เรียนในขั้นโรงเรียนสาธิต และ

คนทั่วไปทุกคนจะใช้การได้ทั้งนั้น ถ้าพยายามที่จะเข้าใจให้ดีถึงว่างานการนั้นคืออะไร และจุด

ประสงค์ที่มีในงานการนั้นคืออะไร ที่ได้แจ้งไว้เมื่อตะกี้เป็นโอวาทว่าการท�างานจะต้องแบ่งเป็น

สองอย่าง คืองานท่ีท�าด้วยตนเอง หมายถึงงานที่ตัวท�าโดยล�าพังในวิชาการของตน หรือใน

กิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยตรง ส่วนการร่วมกับกับผู้อื่นนั้น คือไปร่วมมือในงานของตนแต่ว่าใน

ส่วนที่จะเก่ียวโยงกับงานในส่วนวิชาของผู้อ่ืนนั้น ท้ังสองอย่างนี้มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะ

ว่าคนเราจะอยู่แต่คนเดียวมิได้และหมายถึงกลุ่มบุคคลด้วยเหมือนกัน คือกลุ่มบุคคลเดียวอยู่ใน

กลุ่มเดียวกันตลอดเวลาก็มิได้ หรือในวิชาเดียวก็มิได้ อย่างเช่นเม่ือตะกี้ท่ีได้ให้ปริญญาแก่ผู้เรียน

ในวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น จะมานั่งคิดค�านวณทางวิศวกรรมอยู่ตลอดเวลาก็มิใช่งานที่แท้จริง

ของเขา จะต้องมีการติดต่อกับผู้อื่น เพราะว่าจะได้ให้วิชาการนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้นได้
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 ถ้าสมมุติว่าวิศวกรคนหนึ่งจะมาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นวิศวกร และจะต้องค�านวณไม่นึกถึง

คนอื่น ข้าพเจ้าจะค�านวณก�าลังของวัสดุที่จะต้องใส่ในสะพานข้ามแม่น�้าแห่งหนึ่งก็ท�าได้ แต่

จะเกิดประโยชน์หรือไม่ก็ไม่ทราบ เพราะสมมุติว่าไปค�านวณในที่ท่ีทางอื่นจะเป็นทางกรมกอง

ในราชการกรมทางหลวง หรือในทางปกครองว่าเขาไม่ต้องการสะพานเลยที่ตรงนั้น งานที่ท�า

นั้นก็เป็นหมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆ เลย ฉะนั้นจะต้องติดต่อจะต้องมีการประสานงานกับผู้อ่ืน

ว่าที่ใดมีความจ�าเป็นท่ีจะท�าสะพาน และสะพานขนาดใด บางทีวิศวกรก็จะบอกว่าเขาชอบที่

จะเขาอยากจะท�าสะพานใหญ่โตกว้างขวาง เพราะว่าท่ีเรียนมา วิชาที่เรียนสามารถจะสร้าง

สะพานข้ามแม่น�้าได้ถึง ๒ กิโลเมตร แต่ว่าถ้าที่ที่จะสร้างสะพานนั้นมันเพียง ๕๐๐ เมตร ก็

ไม่มีประโยชน์ใดๆ ที่ได้ค�านวณสะพาน ๒ กิโลเมตร ฉะนั้นก็ต้องติดต่อกับผู้อื่น ให้ดูถึงความ

จ�าเป็นและสถานที่ ที่จะต้องไปส�ารวจดูว่า ตลิ่งมีความแข็งแรงเท่าไหร่ จะต้องร่วมมือกับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธรณีวิทยา จะต้องติดต่อกับฝ่ายผู้ที่สั่งงาน คือทางฝ่ายที่จะตั้งงบประมาณ ถ้า

สมมุติว่าสร้างค�านวณส่ิงท่ีจะเกินงบประมาณ ก็ไม่มีวันที่จะได้สร้าง และงานนั้นก็ใช้การไม่ได้

เหมือนกัน อันนี้เป็นการอธิบายว่าคนเราจะต้องติดต่อกับหน่วยงานอื่นกับคนอื่น ไม่ใช่เฉพาะ

ตนเองที่จะให้มาใช้การกับผู ้ที่ก�าลังศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยหรือขั้นโรงเรียนหรือผู ้อื่นนั้น

 ขอให้คิดดูว่า แต่ละคนก็มีเพื่อนฝูง แต่ละคนก็มีหมู่คณะ ถ้าอยู่แต่ผู้เดียวหรือในกลุ่ม

เท่านั้นเอง จะท�าอะไรก็ไม่ได้ผลนัก นักเรียนหรือนักศึกษาถ้าบอกว่าตัวเองจะอยู่ในกลุ่มของตัว 

จะท�าตามจิตใจของตัวเท่านั้นเอง ก็ไม่ได้เป็นนักเรียนหรือไม่ได้เป็นนักศึกษา เพราะว่าขึ้นชื่อว่า

เป็นนักเรียนหรือเป็นนักศึกษาย่อมต้องมีครูอาจารย์ ก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจว่า ครูและอาจารย์

เขาก็เป็นคนที่มีวิชาและจะพยายามที่จะปรองดองร่วมมือร่วมแรงกันเพื่อที่จะสร้างงานที่เป็น

ผลส�าเร็จ งานของนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์นั้นก็คือการศึกษา การงานนั้นคือให้ความรู้

และรับความรู้ ฉะนั้นระหว่างครู อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนจึงต้องมีการร่วมมือร่วมแรงกัน 

ไม่ใช่ว่าไม่ร่วมมือกันและแบ่งแยกกัน เพราะเหตุนี้จึงขอให้เข้าใจว่างานการก็ดี ความเป็นอยู่ก็ดี 

การวางตัวหรือ นึกจะปฏิบัติอะไรก็ดี ต้องนึกถึงวิชาการเป็นเบื้องต้น และการร่วมมือเป็นข้อสอง 
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ซึ่งส�าคัญทั้งคู่  ถ้าไม่มีความร่วมมือระหว่างกัน ไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าหากันก็เสียงาน และแต่ละ

ฝ่ายก็จะเสียหมด จะพลอยท�าให้ส่วนรวมเสียไปท�าให้ไม่มีความก้าวหน้าใดๆ เลยในประเทศชาติ 

ทุกคนก็นึกในใจว่าตนอยากจะท�างานเพ่ือประโยชน์ ประโยชน์นั้นมีสองอย่างเหมือนกัน คือ

ประโยชน์ของตัวเองและประโยชน์ของส่วนรวม  ของบ้านเมือง ซึ่งทั้งสองอย่างจะต้องท�า ฉะนั้น

ถ้าอยากที่จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนั้นจึงต้องปฏิบัติตามที่ว่า จะต้องใช้วิชาการของตนหรือ

วิธีการต่างๆ และจะต้องท�า ใช้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน ความร่วมมือกับผู้อ่ืนนั้นมิได้หมายความว่า

ผู้อื่นต้องการอะไรเราท�าตามหมด หรือเราต้องการอะไรต้องให้ผู้อื่นท�าตามหมด จะต้องเข้าหา

กันและใช้เหตุผล ค�าว่าเหตุผลนี่เป็นค�าดีมาก เพราะหมายถึงว่าเมื่อท�าเหตุอะไรก็ต้องมีผลนั้น  

ถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุท�าอะไร ตัวอย่างคือ ใช้ก�าลังดันเคร่ืองไมโครโฟนนี้ลงไปทางข้างหน้า ให้ใกล้

พอไมโครโฟนก็จะล้มเป็นผลแล้ว ก็ผลต่อไปจากเหตุที่ไมโครโฟนนี้ล้ม ก็คงจะท�าให้ไมโครโฟน

นี้แตก หรือเสียไปก็ได้จึงจะไม่มีเสียง เมื่อไม่มีเสียงแล้วที่พูดนี้ก็จะต้องตะโกนส�าหรับให้ท่าน

ทั้งหลายได้ฟัง ตะโกนแล้วก็จะท�าให้คอแสบ คอแสบแล้วก็จะไม่มีเสียง ท่านก็จะไม่ได้ฟังเสียง 

ไม่ได้ยินเสียงพูด แล้วก็จะไม่สามารถที่จะคุยกับท่านเลยเป็นเหตุเป็นผลต่อไปตลอดกาล ถ้าใช้

เหตุผลหมายความว่าคิดถึงเหตุใดจะเป็นผลอะไรต่อไป ก็จะเห็นเหตุการณ์ต่างๆ แจ่มแจ้งใสสว่าง

 ฉะนั้น ถ้าติดต่อพบปะกันระหว่างหมู่คณะ หรือระหว่างผู้ที่จะต้องร่วมงานร่วมแรงกัน

ดังกล่าวตอนต้นนั้น ด้วยเหตุผลจะเห็นทางที่ใสสว่าง และไม่ต้องมีการเสียหายทะเลาะเบาะ

แว้งกัน แน่นอนจะต้องมีสิ่งใดที่เราไม่พอใจ เพราะว่าต่างคนก็มีความคิดแตกต่างกันบ้าง 

แต่ถ ้าอะลุ ่มอล่วยซึ่งกันและกันคือยินยอม หรือหาทางที่จะปรองดองกันได้งานของตัว

จะส�าเร็จแน่นอน งานของส่วนรวมก็จะก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน

 ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีความตั้งใจที่จะเรียน และโดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษา 

ในชื่อในค�าของนักเรียนนักศึกษา ก็เป็นคนที่มุ่งศึกษามุ่งเรียน ขอให้เป็นเช่นนั้น และเรียนส�าหรับ

อะไรก็เรียนส�าหรับให้มีความสามารถปฏิบัติงานของตัวของชาติให้ส�าเร็จเรียบร้อย ถ้าทุกอย่าง

เป็นไปตามที่ว่านี้ และได้พิจารณาแล้วเช่ือว่าท่านจะมีความส�าเร็จในความมุ่งหมายเบื้องต้นของ
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ท่านทั้งหลาย ก็คือศึกษาให้ได้ส�าเร็จดี ได้เรียนได้สอบได้ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายขั้นต้น เป้าหมาย

ข้ันต่อไปก็คือจะสามารถเรียนได้ต่อไป หาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความเจริญ

รุง่เรือง ฉะนัน้พูดอย่างนีก้เ็ป็น ตามธรรมดากเ็คยขอพร แต่ตะกีไ้ม่ได้ขอพร กใ็ห้พรว่าด้วยเหตผุลให้

ทุกคนได้มีความส�าเร็จตามเป้าหมายของตน คือให้ได้เรียนดี ได้มีความเจริญรุ่งเรืองกันโดยทั่วกัน
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 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆ คน ที่ได้ส�าเร็จจุดมุ่งหมายของชีวิตไปจุดหนึ่งแล้ว 

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าคนสมัยนี้มีโชคดีมากกว่าสมัยข้าพเจ้ามาก เดี๋ยวนี้โรงเรียน มหาวิทยาลัย มีขึ้น

ท่ัวเมืองไทยอย่างมากมาย ระดับการศึกษาบางแขนงของประเทศไทย ชาวต่างประเทศถึงกับ

ยกย่องว่าเทียบกับระดับโลก เช่น การแพทย์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคน ซาบซึ้งและ

ส�านึกในโอกาสอันดีของตัวเพราะในสมัยของข้าพเจ้านั้น การที่คนจะได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น

เป็นของเรียกว่าประเสริฐเสียเหลือเกิน  ไม่ใช่ว่าคนจ�านวนมากเช่นนี้จะได้โอกาสอย่างนี้  หมายถึง

รัฐบาลต้องลงทุนลงแรงอย่างมาก ในการก่อสร้างคนให้มีความรู ้ เพื่อประเทศชาติต่อไป 

เมื่อวานนี้เราไปเยี่ยมที่อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ก็ได้รับความปลาบปล้ืมใจว่า ได้พบ

ข้าราชการเป็นจ�านวนมาก สามารถติดต่อกับประชาชนได้อย่างดี พูดภาษาของประชาชนได้ 

และมีความอ่อนโยนนุ่มนวล นับว่าสมกับที่ได้มีพระราชด�ารัส นอกจากความรู้ที่เขาได้เรียน

มาแล้ว เขายังสามารถมีสติปัญญาที่จะติดต่อกับเพื่อนมนุษย์ก่อให้เกิดความสงบสุข และหวังดี

ซึ่งกันและกันได้ จึงเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ขอบใจ

พระรำโชวำทสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ
พระรำชทำนแก่นักศึกษำปัจจุบัน

วันที่ ๒๓  สิงหำคม  ๒๕๑๗

69



70



 ยินดีที่ได้มาพบกับนักศึกษาและนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอให้

ทุกคนประสบความส�าเร็จตามท่ีตนเองต้องการ คือสามารถมีความสร้างสรรค์ประโยชน์

เพื่อตัวเอง และเพื่อส่วนรวมได้ และมีความสุขความเจริญตลอดไป

พระด�ำรัส “เจ้ำฟ้ำหญิงสิรินธรฯ”
พระรำชทำนแก่นักศึกษำปัจจุบัน

วันที่ ๒๓  สิงหำคม  ๒๕๑๗
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 วันน้ียินดีท่ีได้มาพบนักศึกษา นักเรียนและพี่น้องประชาชนทุกคน ส�าหรับการศึกษา

ในห้องเรียนนั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าก็เป็นสิ่งส�าคัญที่จะประกอบอาชีพและท�าประโยชน์เพื่อ

ประเทศชาติต่อไป แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่าส�าคัญเท่าๆ กัน คือ การท่ีจะเข้าใจระหว่างพ่ีน้อง

ประชาชนทั่วประเทศ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้มีความยินดีที่ได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชนทุกคน

พระด�ำรัส “เจ้ำฟ้ำหญิงจุฬำภรณ์ฯ”
พระรำชทำนแก่นักศึกษำปัจจุบัน

วันที่ ๒๓  สิงหำคม  ๒๕๑๗
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๘ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสองพระองค์ 

เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๑๗

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๘
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๑๗

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำนี

วันที่ ๒๘  สิงหำคม  ๒๕๑๘

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์อีกคร้ังหนึ่งในวันนี้ และมีความพอใจที่ได้ทราบรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย

ในรอบปีที่แล้วว่าด�าเนินก้าวหน้า มาอีกเป็นอันมาก ได้เปิดสอนวิชาส�าคัญๆ ในคณะต่างๆ 

ข้ึนหลายสาขา ซึ่งน่าจะเป็นผลดีแก่ประเทศชาติอย่างกว้างขวางในวันข้างหน้า ส่วนกิจกรรม

และโครงการด้านบริการประชาชนที่จัดขึ้นนั้น ก็เป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ทั้งแก่

มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างยิ่ง ควรได้รับความยกย่องสนับสนุน

 ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติพร้อมกับความส�าเร็จในการศึกษา 

และที่จะได้น�าสติปัญญาความสามารถออกไปท�าความเจริญให้แก่งานของชาติต่อไป

 ปัญหาส�าคัญอย่างหนึ่ง ที่บ่ันทอนความมั่นคงของชาติในเวลานี้ พิจารณาดูแล้วเห็นว่า
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ได้แก่ความไม่แน่นอนใจในจุดประสงค์ หรือจุดหมายของชีวิต ซึ่งก�าลังเกิดมีมากขึ้นๆ ในคน

ทุกระดับความรู้และทุกอาชีพ เป็นเหตุให้เกิดความสังเลสงสัยในการปฏิบัติ เช่นนี้ ท�าให้มองเห็น

จุดหมายไม่ชัด จะท�าอะไรก็ขาดความรอบคอบ เมื่อกระท�าไปโดยขาดความรอบคอบ จึงมัก

มีผลออกมาในทางที่ไม่เป็นการสร้างสรรค์นัก

 แต่คนที่มีการศึกษาที่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาควรจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าจะแก้ไขอะไร

อย่างไร ข้อส�าคัญควรจะต้องรอบคอบและระมัดระวัง ที่จะพิจารณาเร่ืองต่างๆ ให้กระจ่างแจ้ง

ทุกแง่ทุกมุม แล้วจัดการให้ถูกจุด ถูกขั้นตอน ถูกเหตุผล ข้อที่พึงระมัดระวังอย่างยิ่ง คือการ

แก้ปัญหาโดยรีบเร่งด่วน ทั้งที่ยังไม่มีความแน่ใจอยู่ ข้อนี้มักจะท�าให้ได้ผลที่ด้วนๆ ผลที่ด้วน

ก็คือ ผลที่ไม่ครบถ้วน ขาดประโยชน์ที่พึงได้ มิหน�าซ�้า อาจจะท�าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

ข้ึนก็ได้ เพราะอาจไปร้ือหรือท�าลายสิ่งท่ีดี ท่ีใช้การได้ลงและเอาสิ่งที่เสีย ที่ใช้การไม่ได้มาใช้ 

เมื่อความจริงเป็นอยู่อย่างนี้ ผู้มีปัญญาทุกระดับจึงต้องถือเป็นภาระและหน้าที่ ที่จะต้องรู้จักรับ 

รู้จักใช้ความรู้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถพิจารณาการกระท�าให้เหมาะสมแก่ทุกกรณี

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีพลังสมบูรณ์พร้อมในร่างกาย จิตใจและสติปัญญา สามารถ

ประกอบกิจการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเต็มเปี ่ยม ทั้งให้ประสบความเจริญก้าวหน้า

ความส�าเร็จ มีความสุขในชีวิตทุกประการ
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่นักศึกษำปัจจุบัน

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

วันที่ ๒๘  สิงหำคม  ๒๕๑๘

 โอวาทมาประสาทปริญญาทุกปีก็จะเป็นโอกาสที่ได้พบกับนักศึกษาปัจจุบันและนักเรียน
ที่ปัตตานีนี้ ซึ่งโอกาสเช่นนี้ต่อไปเข้าใจว่าจะมีน้อยลงเพราะว่าปีนี้มาที่ปัตตานี และปีหน้าสงสัย
ว่าจะต้องไปหาดใหญ่ เพราะว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ มีที่ศึกษากระจัดกระจายออกไป 
เป็นที่สองแห่งเป็นส�าคัญ ฉะนั้น อาจจะต้องไปที่หาดใหญ่บ้าง เพราะมีการเรียกร้อง ถ้าการ
เรียกร้องใดๆ ที่ถูกต้องครองธรรม ก็สมควรที่จะรับฟัง และวันนี้ที่เคยพบปะกับนักศึกษา
และนักเรียนในปัจจุบันก็เคยพบกันอีกทิศหนึ่ง แต่วันนี้ฝนตกเลยท�าให้มีความปั่นป่วนไปเล็ก
น้อย ต้องถือโอกาสขอบใจพากลูกเสือทั้งหลายท่ีได้จัดระเบียบให้เรียบร้อยอย่างดีท่ีสุดไม่ให้
ปั่นป่วน ข้อสังเกตจากการจัดระเบียบของลูกเสือเมื่อตะก้ี ก็คือถ้าทุกคนในที่ใดมีความตั้งใจดี
ความเรียบร้อยก็เกิดขึ้น แต่ว่าถ้าไม่ระวังและปล่อยให้ความปั่นป่วนเกิดขึ้นแล้ว จะกลับคืนสู่
ความเรียบร้อยยาก อย่างเช่นเมื่อตะก้ีกว่าจะหายมีเสียงดัง และท่านผู้ใหญ่ที่รายงานสามารถ
ที่จะรายงานให้มีเสียงดังพอที่จะกลบเสียงคน ที่ส่งเสียงข้างนอกก็เป็นเวลานานพอสมควร แต่
ว่าด้วยเหตุว่าทุกคนมีความตั้งใจดีที่จะมีความสงบเรียบร้อย จึงได้ความเรียบร้อยและสงบดี
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แต่ถ้าว่าไม่ได้ร่วมกัน มีจิตใจที่จะมีสงบเรียบร้อย รักษาความปึกแผ่นของส่วนรวม และความสงบ
ของส่วนรวมนั้น มีหวังที่จะได้ยินเสียงเอะอะโวยวายอยู่ตลอดจนถึงบัดนี้ ฉะนั้น ก็ถือว่าเป็น
บทเรียนอยู่ว่า ความพร้อมเพรียงของทุกคนในทางที่ดีเป็นส่ิงส�าคัญของทั้งผู้ที่ก�าลังศึกษาเป็น
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งของนักเรียนและของนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เราต้องช่วยกัน
รักษาความเรียบร้อย และใช้สมองคิดใช้ปัญญา เมื่อตะกี้ที่ได้กล่าวต่อประชุมนักศึกษาที่ส�าเร็จ 
ที่เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตไปแล้ว ก็กล่าวว่าต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อที่จะให้การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างส�าเร็จลุล่วงด้วยความรอบคอบครบถ้วนคือ ถ้าท�าอะไรอย่างหนึ่งและอย่าง
ท่ีเรียกเมื่อตะกี้ว่าด้วนๆ เป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะว่ากิจการใดๆ ก็ตามที่ท�าถ้าท�าครบถ้วน
แล้วก็จะได้ผลครบถ้วน ถ้าท�าครึ่งๆ กลางๆ ผลไม่ใช่คร่ึงๆ กลางๆ ผลมันด้วน หมายควมว่า
มันตกเหวไปครึ่งหนึ่ง เมื่อครึ่งหนึ่งตกเหวอีกคร่ึงก็จะตกเหวไปด้วยดังนี้ ผู ้ที่คิดดีๆ ก็ขอให้
เอาไปคิดก็คงเข้าใจว่า ถ้าเรายอมให้ส่วนหนึ่งตกเหวหรือส่วนหนึ่งเสียเน่าไปแล้ว ส่วนอื่นมัน
ก็ต้องเน่าตามไปด้วย จึงยอมไม่ได้ที่จะให้เน่า ต้องรักษา ต้องระมัดระวัง ไม่ให้เกิดเช้ือเน่าขึ้น
มาดังนี้คงเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจเอาไปคิดอีกครั้งและถ้าคิดอีกครั้งแล้วยังไม่เข้าใจก็นั่งแล้วเกาหัว 
แล้วคิดอีกครั้ง ถ้าคิดไม่ออก ไปนอนสักคืนสงบสติอารมณ์และคิดอีกครั้งเชื่อว่าเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจ
จริงๆ ไปหาเพื่อนถามว่าเขาคิดออกหรือเปล่า ถ้าเขาคิดไม่ออกไปหาอีกคน ถ้าคิดกันไม่ออกจริงๆ 
แล้วก็นับว่าเศร้าพอใช้ เพราะหมายความว่าท่ีพูดนี้ไม่เป็นเรื่อง แต่เข้าใจว่าเป็นเรื่อง ฉะน้ัน
ทุกคนขอให้พิจารณาให้รอบคอบทั้งนักเรียน นักศึกษา คือทุกคนที่มีโอกาสได้เรียนได้รู้ อย่าง
นักศึกษาที่เข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็เป็นผู ้ที่มีโชคดีและฟังตามรายงานเมื่อตะกี้ 
ก็เห็นได้ว่าแต่ละคนที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทางการคือทางรัฐบาล คือทางประชาชนต้อง
ลงทุนมิใช่น้อย และรายงานมาว่า ค่าใช้จ่ายในปีที่แล้วกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ส�าหรับนักศึกษา
ที่ศึกษาอยู่พันกว่าคน เอาไปคิดดูเองว่าหัวละเท่าไหร่  ฉะนั้นถ้าสร้างมหาวิทยาลัย.....ขาดไป  
เทปหมด......ได้ทั้งนั้น เพราะว่าผู้ที่เรียนรู้วิชาใดๆ ด้วยวิธีใดๆ เป็นผู้ทื่มีประโยชน์ทั้งนั้น ถ้า
พิจารณารอบคอบและถ้ามีความตั้งใจท่ีดีที่บริสุทธ์ิที่เห็นแก่ส่วนรวมและขอให้บุคคลที่ก�าลัง
ศึกษาอยู ่และผู ้ที่มีจิตใจที่อยากที่จะสร้างบ้านเมืองให้เจริญ เจริญมั่นคงครบถ้วนไม่ด้วน  
ขอให้มีผลส�าเร็จที่ดีทุกคน จะคิดท�าอะไรที่ดีที่ชอบ ที่สร้างที่สรรรค์ ให้เป็นผลสัมฤทธิ์ทุกประการ
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 ประสบการณ์ของข้าพเจ้าที่เห็นว่าส�าคัญที่สุดคือสร้างศรัทธา การสร้างศรัทธาให้

ประชาชนส่วนมากไว้วางใจนี้เป็นการยากที่สุด การสร้างศรัทธาให้แน่นอนให้ยั่งยืนยากมาก

เหลือเกิน เพราะเราจะต้องมุ่งท�าความดีอยู่โดยสม�่าเสมอ เพราะว่าประชาชนทั้งหลายแหล่

ที่เรารู ้สึกว่า เขาไม่มีความรู ้นั้นนะ ความจริงเขาขาดหลักวิชาการบางอย่างสมัยใหม่ แต่

ความฉลาดสุขุมลึกซึ้ง ความรู ้จักโลกนี้ ประชาชนมีมาก และบางทีมีมากกว่าเราด้วยซ�้าไป 

เพราะฉะนั้น ประชาชนทั้งหลายจะคอยเฝ้ามองจ้องมองเราทุกคนท่ีท�าหน้าที่เรียกว่าผู้น�า จะ

ในขั้นไหนก็ตาม เขาจะมองอย่างเฉยๆ นิ่งๆ เฉย ท่าทางเขาอ่อนโยนอย่างนั้นนะ แต่ว่าเขาคิด

ลึกซึ้งว่าบุคคลกลุ่มนี้ เหล่านี้ คนนี้ เราจะไว้ใจเชื่อถือได้แค่ไหน เขาเป็นคนที่ช่างคิดจะสังเกต

ได้ว่าเม่ือเราออกประชาชนแรกๆ ประชาชนจะมองก่อน มองอย่างละเอียดเชียว พอปีที่ ๒  

ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ เมื่อเห็นว่าเรายังมีความจริงใจดี หวังประโยชน์ส่วนรวมของเขาแล้ว เขาก็เริ่มเป็นคน

ที่น่ารักแล้วก็จะพูดกับเราอย่างเป็นกันเอง อย่างที่ข้าพเจ้าเห็นข้าราชการที่นราธิวาสปฏิบัติกับ

ราษฎร โดยเฉพาะในการเสด็จต่างๆ นี่เห็นได้ว่า ส่วนมากปฏิบัติอย่างเก่งและนุ่มนวล โดยมาก

พระรำโชวำทสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ
พระรำชทำนแก่นักศึกษำปัจจุบัน

วันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๑๘
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นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ ก็พูดภาษาพื้นเมืองได้ทั้งนั้น สามารถติดต่อกับราษฎรอย่างนุ่มนวลอ่อน

หวาน จะเห็นได้ว่าราษฎรบรรยายความทุกข์อะไรให้กับข้าราชการต่างๆ แม้แต่ภรรยาข้าราชการ 

ภรรยานายอ�าเภอ ภรรยาปลัดอ�าเภอ ก็เป็นล่ามถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสียอีก 

และชาวไทยอิสลามก็เป็นคนน่ารักมาก ที่พวกเรามาอยู่ด้วยรู้สึกว่าเขาเป็นคนดี คิด พิจารณา

คนเก่งมาก พอปีหลังๆ ที่แหละแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเราพูดภาษาไม่ได้ เขาก็จะพยายามพูดไทย

กับเรา  เพราะเขารู้ว่าเรารักเขาและมาด้วยเจตนาดี เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าสิ่งที่กลัว

ที่สุดในชีวิตคือ การท�าลายศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศ ที่เรียกว่าฝูงชนส่วนมากนี่แหละ 

ความจริงเป็นคนที่ฉลาดลึกซึ้งแล้วก็ดูเหตุการณ์ ค่อยๆ จ้องดูเหตุการณ์เสมอ เพราะฉะนั้น 

ที่ขอพระบรมราโชวาท ก็คิดว่าควรจะพยายามสร้างศรัทธาอย่างระมัดระวัง เพราะว่าศรัทธา

นี่แหละจะท�าให้ประเทศชาติหรือว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดสามารถด�าเนิน ท�า ปฏิบัติงาน ไปได้โดย

สะดวก ถ้าขาดศรัทธาของส่วนมากแล้วที่จะท�าอะไรนั้นนะ สะดวกนั้นเป็นไปไม่ได้ ก็ขอขอบ

ใจทุกๆ คนที่มาคอยรับ เปียกโชก เราเองก็เพิ่งได้เห็นฝนอย่างหนักอย่างวันนี้ ธรรมดาฝน

กรุงเทพฯ ตกหนัก ๑๕ นาทีก็หมดแล้ว แต่ฝนที่นี่แรงจริงๆ รถนี่ตายตั้งไม่รู้จักกี่คัน คล�าทาง

กว่าจะถึง แต่ก็ขอบใจทุกคนที่อุตส่าห์คอยต้อนรับจนเปียกแฉะหนาวไปหมด ขอบใจ
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 ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ได้มาพบกับทุกคนในที่นี้อีก การที่ได้มาพบกับคนท่ีนี่หรือการไปในท่ี

แห่งต่างๆ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นการที่ข้าพเจ้าได้รับผลประโยชน์และเป็นโชคดีมาก ท�าให้ได้รู้จัก

กับคนมากหน้าหลายตา ท�าให้สรุปได้ว่า คนไทยเราทุกคนนี่เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจเมตตา

กรุณาที่จะเกื้อกูลต่อกัน ท�าให้เห็นได้ว่าในสังคมใดๆ ก็ตาม ถ้าเราจะสบายคนเดียวมีความสุขคน

เดียวนั้น เป็นส่ิงที่ไม่ใช่ความสุขที่สมบูรณ์ เราต้องช่วยเหลือเฟื่อนฝูงแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่รอบ

ข้างด้วย ท�าให้ทั้งสังคมเจริญรุ่งเรือง และเราอยู่ในสังคมนั้นสบายด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คนไทยทุกหน

ทุกแห่งทุกภาค ก็มีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้ว การที่ได้ไปพบประชาชนในที่ต่างๆ นี้ก็ได้ความรู้ทั้ง

ในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา เสร็จสรรพหมด และยังได้รู้จักขนบธรรมเนียม

ประเพณีต่างๆ บางครั้งเวลาไปตามจังหวัดหรือในอ�าเภอไกลๆ ราษฎรก็มักจะเล่าเรื่องของท้องถิ่น

ให้ฟัง มีคุณยายคนหนึ่งก็ได้เล่าเรื่องการต่อสู้ของบรรพบุรุษของเราที่ได้กอบกู้ประเทศชาติ

ขึ้นมา และก็ได้บอกว่าคนอย่างยายนี่แหละรักชาติ เด็กรุ ่นหลังนี้สู ้ไม่ได้ ก็บอกคุณยายว่า

พวกเราก็จะป้องกัน จะอุ้มชูท�าให้บ้านเมืองเจริญได้  รับช่วงต่อจากคุณยายได้เหมือนกัน

พระด�ำรัส “เจ้ำฟ้ำหญิงสิรินธรฯ”
พระรำชทำนแก่นักศึกษำปัจจุบัน

วันที่ ๒๘  สิงหำคม  ๒๕๑๘
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 เห็นว่าที่มหาวิทยาลัยที่นี่ทั้งนักศึกษา อาจารย์ ก็ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์

ต่อสังคมก็ขออนุโมทนาการด้วย ขออวยพรให้ท่านมีแรง มีร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ และมี

สมองท่ีสามารถแทงทะลุปรุโปร่งเข้าไปในเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ สามารถจะพัฒนา

ประเทศให้รุ่งเรืองเจริญถาวรสืบไป โดยการช่วยกันรับช่วงต่อจากคุณยายคนนั้น
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พระด�ำรัส “เจ้ำฟ้ำหญิงจุฬำภรณ์ฯ”
พระรำชทำนแก่นักศึกษำปัจจุบัน

วันที่ ๒๘  สิงหำคม  ๒๕๑๘

 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบทุกๆ ท่านอีกครั้งหนึ่ง ในขณะนี้แม้ข้าพเจ้ายังอยู ่ใน

ระหว่างการเปิดภาคเรียน  ข้าพเจ้าก็ตามเสด็จมาเพื่อเยี่ยมประชาชนทั่วไป เพราะในฐานะ

ที่ข้าพเจ้าเป็นลูกขององค์พระประมุข การศึกษาย่อมเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว การเยี่ยม

ประชาชนดูทุกข์สุขประชาชนย่อมเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม  ประชาชนเป็นคนหมู่มาก ที่มี

ความส�าคัญที่สุด ท่านทั้งหลายก็คงทราบดีแล้วว่าถ้าไม่มีประชาชนสนับสนุนพวกเราทุกคน 

พวกท่านก็ไม่มีทางที่จะเล่าเรียนสูง เพราะว่าค่าเล่าเรียนของพวกท่านในมหาวิทยาลัย และ

สิ่งก่อสร้างอาคารทั้งหลายนี้ เป็นส่ิงที่มาจากเงินภาษีอากรจากราษฎรที่ท�างานทุกคน  เพราะ

ฉะนั้นพวกท่านก็คงจะเข้าใจดีว่า พวกเราควรจะศึกษาให้เต็มความสามารถ เพื่อน�าความรู้นั้น

ไปท�าประโยชน์ต่อราษฎรทั่วไป ก็ขอให้พวกท่านมีก�าลังใจในการที่จะท�าให้สิ่งที่ถูกที่ควร

และส�านึกเสมอว่าประชาชนทั้งหลาย ไม่ว่าจะอาชีพอะไรทั้งนั้นก็มีบุญคุณต่อเราทั้งสิ้น
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ 

ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตหาดใหญ ่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอสองพระองค์ เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๑๘

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๑๘

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖  สิงหำคม  ๒๕๑๙

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ และได้มาเห็นงานของมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตหาดใหญ่ในครั้งนี้  ทั้งมีความพอใจ

ที่ได้ทราบรายงานว่า กิจการของมหาวิทยาลัยด�าเนินก้าวหน้ามาได้มากทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ

การศึกษาวิจัยและการบริการท้องถิ่นร่วมกับทางราชการและเอกชนนั้น นับว่าส�าคัญไม่น้อย

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกับผู้ส�าเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกคน

 งานส�าคัญของท่านทั้งหลายที่รออยู่ข้างหน้า กล่าวให้ตรงจุด ก็คืองานพัฒนาบ้านเมือง

ในด้านต่างๆ ที่ต้องใช้วิชาการ และต้องใช้ผู้มีความรู้ระดับปริญญาเป็นก�าลังปฏิบัติ งานใหญ่ๆ 

ระดับชาตินั้น ไม่ว่าเป็นด้านใดสาขาใด ย่อมจะเกี่ยวโยงถึงกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ
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เกี่ยวพันถึงเศรษฐกิจด้วยทุกสาขา ผู้ท�างานอย่างนี้นอกจากจะต้องมีหลักวิชา เทคนิค และ

ความช�านิช�านาญในการลงมือปฏิบัติเป็นพ้ืนฐานแล้ว ยังจะต้องมีความรอบรู้ในวิชาการทั่วไป 

ต้องมีความสามารถในทางมนุษยสัมพันธ์ และต้องมีความเฉลียวฉลาดในหลักการและระบบ

วิธีปฏิบัติงานเป็นส่วนประกอบอุดหนุนด้วย จึงจะสามารถน�าหลักวิชา ความรอบรู้และความ

สามารถในด้านต่างๆ มาประกอบกัน และใช้ให้สอดคล้องพอเหมาะพอดีกันให้เป็นผลดีได้

ท่านทั้งปวงมีโอกาสดีมาก ที่ได้มีโอกาสศึกษาวิจัยและฝึกหัดปฏิบัติงานในท้องถิ่นร่วมกับ

บุคคลอื่นมาแล้ว ย่อมมีแนวทางที่จะปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับงาน กับบุคคล 

และกับสภาพการท้องถิ่น ขอให้พยายามใช้ประสบการณ์และแนวทางที่ได้ฝึกหัดมาแล้วให้เป็น

ประโยชน์ให้มากที่สุด เชื่อว่าจะประสบความส�าเร็จในการท�างานได้แน่นอน

 ขออวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีความสมบูรณ์ด้วยก�าลังกาย ก�าลังใจ พร้อมทั้งก�าลังสติ

ปัญญาและความพร้อมเพรียง ให้สามารถปฏิบัติบริหารงานในหน้าที่ให้ด�าเนินถึงความส�าเร็จและ

ความเจริญได้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ ทั้งให้ประสบความสุข ความก้าวหน้าในชีวิตครบทุกประการ 
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่นักศึกษำปัจจุบัน 

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๑๙

 ในวันนี้ได้มามอบปริญญา แก่นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วิทยาเขตนี้  

ซึ่งนับว่าเป็นคร้ังแรกที่ได้มา คราวก่อนๆ นี้ก็ไปเคยมอบปริญญาที่ปัตตานี และเกิดปัญหาขึ้น

มาว่า มหาวิทยาลัยนี้มีวิทยาเขตถึง ๒ แห่ง และเกิดความน้อยใจกันว่า ท�าไมไปมอบปริญญาที่

แห่งเดียวไม่มา ณ ที่นี้ บัดนี้ก็ได้แก้ไขสถานการณ์แล้ว ได้มาที่นี่ เมื่อปีที่แล้วที่ปัตตานีก็ได้พบกับ

นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเหมือนกัน และก็ได้แจ้งกับเขาว่า ในปีหน้าคือปีนี่ จะมา

ที่หาดใหญ่ ก็ไม่มีข้อที่จะเกิดความเข้าใจผิดกัน อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่เข้าในงานมอบปริญญา

ที่ไหนก็ตาม มีความรู้สึกว่ามีความยินดี เพราะเห็นผู้มีความรู้คือผู้ที่ได้เล่าได้เรียนในวิชาการ

ต่างๆ ได้ส�าเร็จการศึกษาและจะออกไปปฏิบัติงานตามความรู้ท่ีมี เป็นความรู้ที่มีความแตกต่าง

กันหลายสาขา รวมความเป็นที่เรียกว่าศิลปวิทยา คือ ศิลปวิทยานี้ คือความรู้ในวิชาการ ความ

รู้ในวิชาการนี้ แบ่งเป็นหลายชนิดด้วยกัน และต้องใช้กันทั้งนั้น ส�าหรับให้สังคมและประเทศ

มีความเจริญรุ่งเรือง คือประเทศเรามีอยู่ ตั้งอยู่ และสังคมก็คือทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้ และทุกคน
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ที่อาศัยอยู่ในประเทศเป็นสังคม สังคมนี้อยู่ร่วมกันเพื่ออะไร ก็เพ่ือให้อยู่ได้สบาย มีความผาสุก 

ความมั่นคง อนาคตแจ่มใส เพ่ือการนี้ เราจะต้องใช้ความรู้ เพื่อที่จะทนุบ�ารุงความมั่นคงนี้ 

ทนุบ�ารุงและส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ อยู่อย่างสบายขึ้นทุกที ให้อยู่สบายขึ้นนี้ก็ต้องมีหลายอย่าง

ประกอบกัน  สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือต้องเห็นอกเห็นใจกัน และเกื้อหนุนสนับสนุนซึ่งกันและกัน  

ถ้าเกื้อหนุนสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยวิชาการก็ยิ่งดี ถ้าพูดถึงวิชาการ ในการอยู่เป็นสังคม

ก็เรียกว่า สังคมศาสตร์ ก็ต้องใช้วิชาการของสังคมศาสตร์มาท�าให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปโดย

สวัสดิภาพ คือให้รู ้ว่าคนเรามาอยู่เป็นสังคม จะต้องมีระเบียบการอย่างไร เมื่อพูดถึงเช่นนี้ 

ก็หมายความว่าต้องมีวิชาทางด้านนิติศาสตร์มาประกอบด้วย คือจะต้องมีระเบียบการ 

มีกฎหมายมีระเบียบท่ีมั่นคง ถ้าพูดถึงระเบียบมีกฎหมายนั้น จะต้องรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ คือ

การปกครอง ปกครองนี้มิใช่กดขี่ ปกครองคือให้ทุกคนมีการอยู่เป็น โดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน โดย

ส่งเสริมผู้อื่น อันนี้ก็จะต้องมีการจัดระเบียบปกครองให้ดี เพื่อไม่ให้มีการเบียดเบียนกัน เพราะ

แต่ละคนถ้าลืมไปว่าอยู่ในสังคมก็อาจจะอยากมีเสรีภาพมาก แต่ละคนที่อยากมีเสรีภาพก็อาจ

จะนึกว่า นั่งที่ใดที่นั้นเป็นของตน และข้างเคียงของตนก็เป็นของตนเหมือนกัน ลืมไปว่ามีคนอ่ืน

อยู่ข้างๆ อย่างท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่อย่างมีระเบียบเรียบร้อยนี้ ถ้าเกิดลืมขึ้นมา เกิดหลับหู

หลับตาแล้วก็นึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆ ก็เกิดบิดขี้เกียจเข้ามา บิดไปบิดมาก็ไปโดนคนอ่ืน คนอื่น

เขาก็เคืองเอา การเคืองของผู้อื่นนั้นอาจจะแสดงออกมาในรูปต่างๆ กัน อาจจะบอกอย่าเลย 

อย่าท�าอย่างนี้เป็นการกวนกัน แต่ถ้าเกิดใจร้อนไม่ย้ังสติก็อาจจะทะเลาะกันเลย ก็ไม่เกิด

ประโยชน์แก่ผู้ใดเลย ท�าให้ทั้งหมดอลเวง และท�าให้ไม่มีความผาสุกมั่นคง ฉะนั้น การที่อยู่เป็น

สังคมก็จะต้องมีระเบียบ และมีความรู้ในเสรีภาพของตน นอกจากนี้ นอกจากระเบียบและความ

รู้ถึงเสรีภาพ ถึงขอบเขตของเสรีภาพ ซึ่งหมายความว่า แต่ละคนจะต้องมีความรู้ในธรรมะ คือ

ความรู้ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะมีความเจริญ มีความดีมีความผาสุก เราก็ย่อมอยากอยู่ดีขึ้น

ตลอดไป การอยู่ดีขึ้นตลอดไปนั้น จะต้องมีวิชาการ  อย่างตอนนี้ เรานั่งอยู่ ยืนอยู่ในที่นี้ก็เคราะห์

ดีที่เวลานี้ฝนไม่ตก แต่ถ้าตกก็ยังไม่มีความเดือดร้อนเท่าไหร่ ไม่มีความล�าบากเท่าไหร่ เพราะ

ว่ามีเป็นหลังคาอยู่ ไม่เหมือนที่ปัตตานีเมื่อปีที่แล้ว ที่เดือดร้อนเพราะว่าการชุมนุมดังนี้ แบบนี้ 
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กระท�าข้างนอก ฝนตกก็ต้องล�าบาก ต้องย้ายที่เพราะว่ากลัวเปียกกัน คราวนี้ถ้าสมมุติว่าฝน

ตกก็ไม่ค่อยเปียกกัน แต่ส�าหรับอย่างนี้ก็ต้องสร้างหลังคา ต้องสร้างอาคาร การสร้างอาคาร

ต้องใช้หลักวิชา วิทยาการที่เหมาะสม  มิฉะนั้นอาคารอาจจะไม่แข็งแรง ถ้ามีพายุฝนขึ้นมา ก็

อาจจะล้มลงมา เกิดความไม่เรียบร้อย เกิดอันตราย ฉะนั้นอยากอยู่ดี อยากให้มีความสบายขึ้น 

ก็ต้องอาศัยวิทยาการในที่นี้ก็วิทยาการในด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฉะน้ันการอยู่ดีกินดี

ก็ต้องอาศัยวิชาการว่าถึงวิชาการทางวิศวกรรม ทางเกษตรกรรม ทางอื่นๆ ทางการแพทย์ 

ทางการศึกษา ทั้งหมดนี้ ก็เป็นวิชาการที่ท�าให้เราอยู่ดีข้ึน ก็จะต้องช่วยกันให้ผู้ที่มีความสามารถ

ที่จะเรียนในสาขาวิชาต่างๆ นี้ได้เรียนได้มีความรู้ เพ่ือที่จะบริการ เพื่อที่จะท�างานให้ส่วนรวม

มีความก้าวหน้าได้ ถ้าแต่ละคนได้เรียนรู้มาดีแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามที่มีความตั้งใจในใจ

ต้ังแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปว่า อยากจะท�างานเพื่อส่วนรวม วันนี้ขอพูดถึงการท�างานเพ่ือส่วนรวม 

รายงานของอธิการบดีเม่ือตะกี้ ในพิธีมอบปริญญาบัตรก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ที่ได้ท�าร่วมกับทางการ และทางประชาชนเพื่อสร้างความก้าวหน้าแก่ประชาชน

และส่วนรวม การออกไปปฏิบัตินั้นส่วนมากที่ปฏิบัติกันค่อนข้างจะปฏิบัติทางดิ่งหรือที่เรียกว่า

ทางตั้ง คือผู้ท่ีมีความรู้ไปปฏิบัติในท้องที่และพยายามไปให้ความรู้หรือช่วยเหลือคนในท้องท่ี

โดยให้ความรู้ในวิชาการของตน นักศึกษาท่ีออกไปก็ไปในวิชาการของตัว ทั้งอาจารย์ก็ไปให้การ

ปรึกษาในทางวิชาการนั้นๆ ประชาชนหรือชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ก็เข้าใจว่าจะได้ในทางนั้น 

แต่ลืมไปว่าการพัฒนานี้ การรู้จักกันน่าจะรู้จักกันทางนอนหรือทางราบด้วยเหมือนกัน คือวิชา 

เช่นออกไปปฏิบัติในทางวิศวกรรมศาสตร์ วิชาการวิศวกรรมศาสตร์นี้ถ้าไปปฏิบัติก็จะต้องดู

สภาพของส่ิงที่เราจะไปท�าในท้องที่ ก็หมายความว่ามองลงไปสู่พื้นฐาน แล้วก็มองขึ้นไปทาง

วิชาการชั้นสูง ก็คือต�ารับต�าราของการวิศวกรรม อันนี้เป็นการมองทางดิ่งทางตั้ง แต่ว่าต้องไม่ลืม

ว่า ที่ไปปฏิบัตินั้นชาวบ้านมีปัญหาทางวิศวกรรม แต่ก็มีปัญหาทางอื่นด้วย ทางความเป็นอยู่ ทาง

ด้านการเพาะปลูก ทางด้านความสบายไม่สบายของกาย  ทางด้านท�ามาหากินเลี้ยงชีพคือทาง

เศรษฐกิจ วิชาเหล่านี้คือเศรษฐกิจทางการแพทย์หรือทางการค้า ทางการเกษตร ทั้งนั้นเป็นวิชา

ที่ไม่ใช่วิศวกรรม แต่ว่าชาวบ้านทุกคนต้องอาศัยทั้งนั้น ที่จริงไม่ใช่ชาวบ้านจะเรียกว่าชาวบ้าน
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ก็ได้ ทุกคนก็เป็นชาวบ้านเพราะต้องมีบ้านอยู่ ท่านทั้งหลายผู้เป็นนักศึกษาก็เป็นชาวบ้าน 

ท่านทั้งหลายก็มีความจ�าเป็นที่จะอาศัยทุกวิชาการ เพราะว่าเป็นผู้ที่มีกาย มีกายแล้วก็จะต้อง

อาศัยอาหารก็ต้องอาศัยสิ่งที่มาจากเกษตรกรรม มาจากอุตสาหกรรม มาจากการค้า ทุกอย่างนี้

มาแตะต้องกายทั้งนั้น รวมทั้งเวลาไม่สบายก็ต้องหาหมอ หรือถ้าไม่หาหมอก็ท่านทั้งหลายก็จะ

ต้องใช้วิชาหมอของตนเองที่จะรักษาตัวเอง ไม่รักษาไม่ได้ ฉะนั้น แต่ละคนจะเรียกว่าชาวบ้าน

ทุกคน จะต้องมีการอาศัยวิชาการทุกด้าน ไม่ใช่เฉพาะในด้านที่คณะออกไปพัฒนาจะต้องให้ได้

คือ จะต้องให้คณะที่ออกไป เช่น ยกตัวอย่างตะก้ีว่า นักวิศวกรรมออกไปก็จะต้องสนใจในขั้น

ต่างๆ กับวิชาอื่น เช่น จะสร้างเครื่องก็จะต้องสนใจทางกสิกรรม เพราะว่าเคร่ืองโดยมากก็จะไป

ส�าหรับช่วยในทางความเป็นอยู่ของกสิกร หรือผู้ที่ใช้วัสดุที่มาจากการกสิกรรม ต้องรู้เกี่ยวข้อง

กับเศรษฐกิจ เพราะว่าวัตถุที่เป็นกสิกรรมเป็นวัตถุดิบ เราจะใช้เครื่องที่สร้างด้วยวิชาวิศวกรรม

มาส�าหรับดัดแปลงให้วัตถุดิบนั้นมีคุณค่ามากขึ้น และท�าให้ขายได้ดี ก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจนี้เราก็จะต้องทราบว่าวัตถุนั้นมีราคาดีหรือไม่ดีในสภาพใด ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลง 

ดัดแปลงคุณภาพให้ดีข้ึน ให้เก็บรักษาไว้ได้นานหรือให้มีความบริสุทธ์ิมากขึ้น จะขายได้ดีกว่า

อย่างแน่นอนก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ออกไปไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านที่

จะรับผลประโยชน์ ผู้ที่ออกไปนึกถึงว่าจะไปพัฒนาคือไปให้ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ก็จะต้องมีความรู้

รอบด้าน และติดต่อกับผู้อื่นท่ีอยู่ในระดับเดียวกับของตัวให้สอดคล้องกัน หมายความว่าผู้ที่เป็น

นักศึกษาที่จะออกไปพัฒนาออกไปช่วยและในเวลาเดียวกันก็ได้ความรู้ ขอให้มีความสอดคล้อง 

มีความรู้จักและปรึกษาหารือกันในกิจการที่ก�าลังท�า และในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ว่าก�าลังท�า แต่ว่า

ก็เกี่ยวข้องกับตัวเหมือนกัน ให้ปรึกษาหารือกันรู ้จักกันทุกคนในทางราบ หมายความว่าใน

จ�าพวกผู้ที่มีความรู้พอๆ กัน และที่มีความคิดคล้ายๆ กัน ไม่ใช่ว่าได้รับค�าสั่งให้ออกพัฒนาก็ไป

พัฒนา ไปถามคนอ่ืนที่รับค�าสั่งพัฒนา ถามเขาว่า เขารับค�าสั่งจากที่ไหน ถามเขาว่าเขามาพัฒนา

อะไร แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็น อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตน ประโยชน์ต่อชาวบ้าน 

ผู้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มเปี่ยม มิฉะนั้นผู้ที่ได้รับการพัฒนานั้นจะไม่ได้รับประโยชน์ เพราะว่า

ต่างคนต่างเอาวิชาของตัวเป็นใหญ่มาให้ ซึ่งอาจจะไม่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน ถ้าประสานกัน
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กับวิชาอื่น แนวอื่นสายอื่น ก็จะมีประโยชน์ได้เต็มที่ เพราะว่าผู้ที่ไปพัฒนาก็สอดคล้องกัน ผู้ที่ได้

รับการพัฒนาก็ได้รับวิชาการหรือได้รับบริการช่วยเหลือที่สอดคล้อง เหมาะสมกับชีวิต เหมาะ

กับพ้ืนที่ ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ไปช่วยให้การปรึกษา ก็จะต้องให้สอดคล้องกันเหมือนกัน มิใช่

ว่าครูบาอาจารย์ที่มีวิชาเฉพาะไปแล้ว ก็จะบังคับให้มีการพัฒนาในด้านวิชาเฉพาะก็จะต้องให้ 

บรรดาคณาจารย์ต่างๆ ท่ีไปช่วยให้การปรึกษา ให้ปรึกษาระหว่างกันเองคือ ระหว่างวิชาการ

ต่างๆ เพื่อให้การปรึกษานั้นสอดคล้องกันให้ดี การพูดดังนี้คือ อยากให้ทุกด้าน ทุกคนมีโอกาส

ให้ประโยชน์แก่ทุกคน ชาวบ้านทุกคนและดังนี้จะท�าให้การพัฒนาของผู้ที่มีความรู้เป็นประโยชน์

จริง และส�าหรับนักศึกษาที่ออกไปพัฒนาจะเกิดความรู้เช่นเดียวกัน  เกิดความสามารถเช่น

เดียวกัน เพื่อที่จะปฏิบัติต่อไปในอนาคตเมื่อศึกษาเสร็จแล้ว ดังที่ผู้ที่ได้รับปริญญาในวันนี้ก็ออก

ไปปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ของตน เพ่ือประโยชน์ของชาติบ้านเมือง และให้สมกับที่ได้ปฏิญาณ

ตนว่าจะท�าประโยชน์ จะอุ้มชูบ้านเมืองให้มีความมั่นคง ที่ปฏิญาณตนเช่นน้ีเป็นความฉลาด

อย่างหน่ึงแล้ว เพราะว่าถ้าท�าประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมันก็เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างแน่นอน 

เพราะว่าชาติบ้านเมืองเป็นที่อยู่อาศัยของเรา เรามีชาติบ้านเมือง เราก็ต้องอุ้มชู เราต้องรักษาชาติ

บ้านเมือง เช่นเดียวกับเรามีบ้านช่องอยู่ เราไม่ได้ไปทุบให้พัง ถ้าทุบให้พังฝนตกก็รั่ว แดดออกก็

เผา ฉะนั้นผู้ที่ปฏิญาณตนว่าจะใช้วิชาความรู้ปกป้องบ้านเมืองให้อยู่ดี ก็เท่ากับสร้างที่อยู่ท่ีอาศัย

ปกป้องหัวตัวเองมิให้แตก มิให้ปวด มิให้ตาย ฉะนั้นมาถึงขั้นนี้ที่นักศึกษาทั้งหลายที่ก�าลังศึกษา

อยู่มานั่งอยู่ ณ ที่นี้ได้มาเป็นก�าลังใจ เป็นพยานต่อการมอบปริญญา รับปริญญา ก็ขอให้ หนึ่ง เมื่อ

ผู้ที่มาเป็นพยานต่อผู้ที่รับปริญญาก็ให้ก�าลังใจแก่ผู้ที่ได้รับปริญญาแล้ว ให้สามารถท�าตามที่ได้

ปฏิญาณตน และส�าหรับตัวเอง ส�าหรับนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ขอให้เป็นก�าลังใจต่อตัวเอง คือ

ให้ผู้ที่ได้ส�าเร็จการศึกษาเป็นตัวอย่าง เป็นก�าลังใจให้พวกเราทั้งหลายสามารถที่จะเรียนรู้  เพื่อที่

จะได้ปริญญาคือความส�าเร็จ ไม่ใช่รับปริญญาเป็นสิ่งส�าคัญ ส�าคัญอยู่ที่ความส�าเร็จ  คือได้ความ

รู้พร้อมที่จะไปใช้ ต้องมีก�าลังใจมากที่จะเรียนถึงได้ปริญญา ก็ขอให้มีก�าลังใจ ดูรุ่นพี่เป็นตัวอย่าง 

และเตรียมตัวต้ังแต่บัดนี้ที่จะปฏิญาณตนว่าจะท�าประโยชน์ต่อบ้านเมือง ยังไม่ต้องปฏิญาณ

ตนก็ท�าประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ค�าปฏิญาณนั้นเป็นการยืนยันเท่านั้นเอง 
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เป็นค�าที่พูดออกมา ความจริงทุกคนก็ควรจะปฏิญาณตนด้วยตนเองกับตัวเองแล้วได้พูดมาตั้งแต่

เรื่องออกไปพัฒนา ทั้งด้านความรู้สูง คือให้มีความรู้สูงนี้ ให้เป็นประโยชน์ถึงชาวบ้านได้อย่างไร

แล้ว ก็เข้าใจว่าคงเห็นว่าความรู้นี้เป็นความส�าคัญ ความสามัคคีก็เป็นความส�าคัญ การสอดคล้อง

กันในวิชาเป็นของส�าคัญ การตั้งจิตที่จะท�างานท�าการเพื่อส่วนรวมก็เป็นของส�าคัญ เพราะว่า

จะท�าให้มีบ้านมีหลังคาปกป้องหัวไว้ ฉะนั้น ก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายจะต้องมีก�าลังใจให้มาก 

ก็ขอให้มีก�าลังใจ ไม่ได้ขอที่จะให้พร ไม่ได้ขอพรอะไรเลย ก็ไม่ต้องให้พร เพราะว่าถ้าแต่ละคน

มีก�าลังใจในทางที่ถูกมีการตั้งใจที่จะท�าอะไรที่ถูก ย่อมมีพรอยู่แล้ว กับตัวตลอด ไม่ต้องให้ คือ

ผู้ที่ตั้งใจดี มีความคิดสุจริต บริสุทธิ์ เป็นพรอยู่ และถ้าเอาความคิดบริสุทธิ์ สุจริตน้ีมาเพ่งอะไร

ก็ตามคือมาคิดจะเรียนดีๆ ก็เรียนได้ดี เพราะมีความตั้งใจที่จะเรียนไม่วอกแวกไปที่ไหน เมื่อเรียน

ดีแล้วจะสอบไล่หรือไม่สอบไล่  คือไม่ได้หมายความว่าจะยุไม่ให้สอบไล่ แต่ว่าถ้ามีการสอบไล่

หรือไม่มีการสอบไล่ก็ตาม เราได้เล่าเรียน เราได้ศึกษาดีแล้ว เรามีความรู้ ความรู้นี้เมื่อมีความ

ต้ังใจบริสุทธิ์แล้ว เอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้ดี ฉะนั้นไม่ต้องให้พร และเพียงแต่พูดว่าให้ไปดูก�าลังใจ

ของตัว  ความตั้งใจของตัวว่ามีดีหรือไม่มีดี ถ้าผู้ใดทักท้วงว่าไม่ได้ขอพรแต่ก็ขอพรอยู่ดี ผู้ใดท่ี

ต้องการพร ไปเพ่งดูในความตั้งใจของตนว่าดีหรือไม่ดี บริสุทธ์ิหรือไม่บริสุทธิ์ เหมือนไปเปิดตู้

ดูในตู้นั้นจะเห็นว่ามีห่อหนึ่งเขียนว่า “พร” เปิดห่อนั้นจะมีพรอยู่ในนั้น และจะมีวิธีที่จะปฏิบัติ

ให้ได้ความส�าเร็จ ทั้งในการเรียนหรือการสอบไล่ได้หรือในกรณีที่ไม่มีการสอบ จะได้ความรู้ที่ดี

ที่มั่นคง จะได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ดี และเมื่อออกไปท�างานจะมีความส�าเร็จมีบุคคล

อื่นคือผู้อื่นจะยกย่องชมเชย เราจะมีความส�าเร็จ ความพอใจทุกประการ ก็ขอให้โชคดีทุกคน

102



 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๖ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๐ 

ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขตหาดใหญ ่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย

สมเด็จพระเจ ้าลูกเธอสองพระองค์ เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๑๙

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๐
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

ประจ�ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๑๙

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่

วันที่ ๑๕  กันยำยน  ๒๕๒๐

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์อีกวาระหนึ่ง ท้ังได้ทราบรายงานว่า กิจการของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่แล้ว

ด�าเนินรุดหน้ามาอีกเป็นอันมากทุกด้าน ซึ่งนับว่าเป็นผลดีแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม

ด้วยอย่างยิ่ง

 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกับผู้ส�าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วกันทุกคน

 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้มีโอกาสดี ที่ได้รับการศึกษาและฝึกฝน

อย่างเต็มท่ี และยังได้ลงมือปฏิบัติงานในพื้นภูมิประเทศอันสมบูรณ์ จึงเชื่อถือได้ว่า แต่ละคน

คงจะมีความรู้แน่นหนา และมีความสามารถเหมาะที่จะออกไปเป็นก�าลังสร้างสรรค์ประโยชน์

109



ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง ตามที่ปฏิญาณว่า จะรักษาศักดิ์และสิทธ์ิแห่ง

ปริญญาและอนุปริญญาโดยเคร่งครัดนั้น ก็มีความหมายส�าคัญอย่างเอกในแง่หนึ่ง ส�าหรับท่าน

ทั้งหลายโดยตรง ค�าว่า “ศักดิ์” น่าจะตีความหมายว่า ก�าลังอ�านาจทางวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่าน

จะปล่อยปละละวางมิได้เป็นอันขาด หากแต่จะต้องรักษา ฝึกฝน เพิ่มพูนให้เต็มเปี่ยมอยู่เสมอ 

ส่วนค�าว่า “สิทธิ์” นั้นแปลว่า ความส�าเร็จ หมายความถึง ความส�าเร็จที่ควรมีควรได้โดยชอบ 

การรักษาสิทธิ์ จึงหมายความถึงการรักษาความส�าเร็จโดยชอบของตน ด้วยการน�าเอาก�าลัง

วิชาการที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมต่างๆ ให้บังเกิดขึ้น และให้เพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้น บัณฑิต

ที่แท้มีคุณลักษณะและมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นดังกล่าวแล้ว ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้น�าไปคิด

พิจารณา และปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ให้ควรกับที่มีศักดิ์และสิทธิ์อยู่อย่างเต็มภาคภูมิ

 ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายมีก�าลังสมบูรณ์ ทั้งในร่างกาย ในจิตใจและในสติปัญญา

สามารถประกอบกิจการงานทั้งปวงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งให้ประสบความสุข ความส�าเร็จ

และความเจริญก้าวหน้าในชีวิต จงครบถ้วนทุกประการ
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ ๗ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๒๐ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๗

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑
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 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ และที่ได้ทราบว่ากิจการของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่แล้วด�าเนินก้าวหน้า

มาได้ด้วยดีทุกๆ ด้าน 

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ทุกท่าน และกับบัณฑิต

ผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ทุกคน

 ความรู้ความสามารถทางวิชาการ กับความรู้ความเข้าใจอันกระจ่างชัดในบ้านเมือง

ของเรานั้น เมื่อน�ามาใช้ด้วยกันให้ประสมประสานสอดคล้องแล้ว จะบันดาลให้งานของชาติ

ทุกอย่างบรรลุผลเลิศ การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความเจริญของบ้านเมืองโดยใช้หลักการนี้  

จึงนับเป็นการธ�ารงรักษาชาติอย่างแท้จริง ชาตินั้นเปรียบได้กับชีวิตคนกล่าวตามหลักความจริง 

พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ประจ�ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๒๐

ณ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำนี

วันศุกร์ที่ ๒๒  กันยำยน  ๒๕๒๑

115



คนเราประกอบด้วยร่างกายส่วนหนึ่ง จิตใจส่วนหนึ่ง ทั้งสองส่วนคุ้มกันอยู่บริบูรณ์ ชีวิตก็คงอยู่ 

ส่วนใดส่วนหนึ่งท�าลายไป ชีวิตก็แตกดับ เพราะอีกส่วนหนึ่งจะต้องแตกท�าลายไปด้วย ชาติ

ของเรานั้นมีผืนแผ่นดินและประชากรอันรวมกันอยู่เป็นส่วนร่างกาย มีศิลปวิทยา มีธรรมเนียม

ประเพณี มีความเชื่อถือและความคิด จิตใจที่จะสามัคคีกันอยู่เป็นปึกแผ่น ซึ่งรวมเรียกว่า 

“ความเป็นไทย” เป็นส่วนจิตใจ ชาติไทยเราด�ารงมั่นคงอยู่ก็เพราะยังมีทั้งบ้านเมืองและความ

เป็นไทยพร้อมบริบูรณ์ แต่ถ้าความเป็นไทยของเรามีอันเป็นต้องเส่ือมสลายไปด้วยประการ

ใดแล้ว ชาติก็ต้องสิ้นสูญ เพราะถึงหากบ้านเมืองและผู้คนจะยังอยู ่ ก็ไม่มีส่ิงใดประสาน

ยึดเหนี่ยวให้รวมกันอยู่ได้ จะต้องแตกแยกจากกันไปในที่สุด เหมือนส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ที่ต ้องแตกจากกันเมื่อสิ้นชีวิต บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนี้แต่ละคนต่างมีศิลปวิทยาการ 

กับท้ังความส�านึกในชาติชุบย้อมกายใจไว้เป็นอย่างดีแล้ว ควรอย่างยิ่งท่ีจะตั้งใจพยายาม

น�าไปใช้ประกอบการงานของตน ด้วยความสุจริตและบริสุทธิ์ใจโดยเต็มก�าลัง เพื่อให้

ชาติบ้านเมืองของเรามีความเป็นอิสระมั่นคง และเป็นผาสุกสวัสดียั่งยืนอยู่ตลอดไป

 ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายมีก�าลังสมบูรณ์ทั้งในร่างกาย ในจิตใจ และในสติปัญญา 

สามารถประกอบกิจการงานทั้งปวงอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังให้ประสบความสุขความส�าเร็จ

และความเจริญก้าวหน้าในชีวิต จงครบถ้วนทุกประการ
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๒ ณ 

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอสองพระองค์ เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๒๑ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๘

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๒๒
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

ประจ�ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๒๑

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่

วันที่ ๖  กันยำยน  ๒๕๒๒

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ในวันนี้ และได้ทราบว่ากิจการของมหาวิทยาลัยด�าเนินก้าวหน้ามาด้วยดี

อีกเป็นอันมาก มีการปรับปรุงและขยายงานทั้งด้านบริหารและวิชาการหลายอย่าง ซ่ึงควร

จะถือได้ว่าเป็นประโยชน์ส�าคัญแก่บ้านเมืองโดยส่วนรวมด้วย

 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกับบัณฑิต

ทุกๆ คน ที่ได้รับความส�าเร็จในการศึกษา

 ผู้ท่ีเรียนส�าเร็จวิชาการช้ันสูงต่างๆ ก็เป็นที่หวังกันว่าจะได้เป็นก�าลังปฏิบัติบริหารงานท่ี

ส�าคัญๆ ของประเทศ ให้ประเทศธ�ารงอยู่อย่างมั่นคง และวิวัฒนาไปในทางที่ดีที่เจริญขึ้น หรือ

เรียกกันง่ายๆ ว่าไปพัฒนาประเทศ ซึ่งเน้นถึงการริเริ่มเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าใหม่ๆ ต่างๆ 
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เป็นส�าคัญ ดังนี้ งานพัฒนาประเทศแต่ละด้านแต่ละสาขา  จึงมีโครงการประเภทเร่งรัดมากมาย 

ที่ผู้ร่วมในโครงการก็ต้องปฏิบัติกันอย่างขะมักเขม้น  เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามแผนงาน ระยะเวลา

และงบประมาณที่วางไว้ ความขวนขวายสร้างความเจริญขึ้นมาอย่างนี้  นับว่าเป็นประโยชน์ยิ่ง

ใหญ่ส่วนหน่ึง อย่างไรก็ตาม นอกจากการสร้างใหม่ ยังมีการรักษาความเจริญที่มีอยู่แล้วอีกส่วน

หนึ่ง ซึ่งเป็นภาระส�าคัญเหมือนกัน และทุกคนจะละเลยไม่ได้ หากแต่ต้องพยายามร่วมกันกระท�า

ให้เข้มแข็งหนักแน่นกันกับการสร้างสรรค์ การรักษาความดีความเจริญก็เรามีอยู่แล้วนี้ อาจไม่

สนุกสนาน ไม่น่าตื่นเต้น ไม่น่าสนใจนัก แต่ถ้าเราตั้งใจพยายามปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆ อาจช่วย

ลดงานด้านสร้างสรรค์ลงได้มาก ทั้งอาจช่วยให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

 หวังว่าบัณฑิตทั้งหลายจะบ�าเพ็ญตนเป็นผู้รักษาความเจริญที่มีอยู่แล้ว ควบคู่กันไปกับ

เป็นนักสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์สุขและความวัฒนาถาวรของชาติไทย ขออวยพรให้ประสบ

ความสุขความส�าเร็จในชีวิต และมีความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานต่อไปทั่วหน้ากัน
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ ๙ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓ 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมา

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปี

การศึกษา ๒๕๒๒ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๙

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

ประจ�ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๒๒

ณ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำนี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑  กันยำยน  ๒๕๒๓

 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาท�าพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีกวาระหนึ่งในวันนี้ และที่ได้ทราบตามรายงานของนายกสภามหาวิทยาลัยว่ากิจการของ

มหาวิทยาลัยทุกๆ ด้านด�าเนินก้าวหน้ามาด้วยดีอีกเป็นอันมาก

 ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู ้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได ้รับเกียรติและ

ความส�าเร็จในการศึกษาในครั้งนี้

 บัณฑิตทั้งหลายได้ฟังรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยมาแล้ว ทุกคนคงจะทราบชัดว่า 

กิจการของมหาวิทยาลัยนั้นมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และขยายให้ก้าวหน้าโดยเหมาะสม

อยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์นานาแก่มหาวิทยาลัย แก่นักศึกษา ตลอดจนท้องถิ่นและประเทศ

ชาติโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง การปฏิบัติด�าเนินงานของบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน แต่ละคน
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ควรจะต้องปรับปรุงตนเองและการท�างานอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถ

สร้างสรรค์ส่ิงที่มีค่าและมีประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ การที่อุตส่าห์ลงทุนลงแรงศึกษาเล่าเรียน

จนถึงข้ันสูงนี้ก็จะเสียไปเปล่าๆ อย่างน่าเสียดาย ดังนั้น เมื่อแต่ละคนได้ออกไปท�าการงานแล้ว 

ควรจะได้ก�าหนดหน้าที่ให้แก่ตนเองให้เป็นที่แน่นอนว่า ไม่ว่าจะท�าการงานใด จะต้องพยายาม

ขวนขวายใช้หลักวิชาความสามารถ ประกอบกับความคิดวินิจฉัยด้วยเหตุผลเป็นพื้นฐาน

ส�าหรับศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความก้าวหน้าอยู่ทุกเมื่อ พร้อมทั้งสังวรไว้เป็นนิจว่า 

การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดข้ึนนั้น จะต้องท�าเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม นอกจากตนเอง

ด้วย ยิ่งท�าให้กว้างขวางได้เท่าใดก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น เพราะประโยชน์ที่ถูกต้องแท้จริงในโลก 

มีสองประการคู่กันเสมอคือ ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม คนที่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัว 

จดัว่าเป็นคนไม่สามารถแท้ ซึง่ใครๆ กต็ามจะไม่สรรเสรญิ ขอให้พยายามร่วมกันท�าตวัท�างานให้ได้

ดังที่กล่าว ผลดีที่ทุกคนมุ่งประสงค์ จะเกิดแก่ชาติบ้านเมืองของเราได้มากมายเกินกว่าที่คาดคิด

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความส�าเร็จในชีวิต มีความเจริญมั่นคงใน

หน้าที่การงานต่อไปสมตามที่ปรารถนาจงทุกประการ

136



 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ ๑๐ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๔ 

ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู ่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๒๓ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๐

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๔
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

ประจ�ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๒๓

ณ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ ๓  กันยำยน  ๒๕๒๔

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ อีกวาระหนึ่ง และที่ได้ทราบรายงานว่ามหาวิทยาลัยสามารถด�าเนินกิจการ

ให้ก้าวหน้ามาด้วยดีตามแผนพัฒนาทุกๆ ด้าน

 ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ท่ีได้รับเกียรติและความส�าเร็จ

ในการศึกษา

 “บัณฑิต” ตามที่เข้าใจกัน หมายถึงผู้มีคุณความรู้สูงและกว้างขวางเพราะมีการศึกษา

หรือได้เรียนรู้มามาก ที่จริง “บัณฑิต” ควรมุ่งถึงคนที่มีปัญญายิ่งกว่าอื่น และ “ปัญญา” หรือ 

“ความมีปัญญา” นั้นอธิบายได้มาก แต่ก็มีความหมายส�าคัญรวบยอดอยู่ประการหนึ่ง คือ

หมายถึง ความสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ถ่องแท้และตรงจุด ไม่มีความลังเลสับสน
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หรือยึดติดอยู ่กับส่ิงที่มิใช่สาระ เมื่อจะพิจารณาหรือเรียนรู ้เรื่องใดสิ่งใด ก็มุ ่งเข้าถึงสาระ

ของเร่ืองนั้นส่ิงนั้นได้ทันทีโดยกระจ่างชัด ด้วยเหตุที่ได้ฝ ึกหัดกระบวนการคิดพิจารณา

ไว้ดีแล้วจนเที่ยงตรงเป็นระเบียบ ดังนี้ ผู้มีปัญญา หรือผู้มีความเข้าใจจะแก้ไขปัญหาอันใด

ก็ลุล ่วงเรียบร้อย จะร่วมมือร ่วมงานกับผู ้ใดก็ราบร่ืน จะท�าการส่ิงใดก็ส�าเร็จสมบูรณ์

มีประสิทธิภาพ จัดว่าเป็นผู้มีความสามารถแท้ เหมาะแก่งานสร้างสรรค์ทุกๆ อย่าง

 ท่านทั้งหลายได้ส�าเร็จการศึกษาระดับสูงถึงเพียงนี้แล้ว ควรอย่างยิ่งที่จะต้องท�าตัว

ท�างานอย่างผู้มีปัญญา โดยนัยดังกล่าว จักได้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์อันพึงประสงค์

ให้เกิดแก่การงานของตนๆ โดยสมบูรณ์ และสามารถประสานประโยชน์กันให้เกิดเป็น

ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติได้ยืนยาวต่อไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุขความส�าเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งเรืองใน

หน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๒๖ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมา

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปี

การศึกษา ๒๕๒๕ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๒

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๖
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

ประจ�ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๒๕

ณ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตปัตตำนี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  กันยำยน  ๒๕๒๖

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาท�าพิธีมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ในวันนี้ และที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัยด�าเนิน

ก้าวหน้ามาด้วยดี ขอแสดงความช่ืนชมกับผู ้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ

และความส�าเร็จในการศึกษา

 บัณฑิตทั้งหลาย  เมื่อเรียนส�าเร็จจากมหาวิทยาลัยแล้ว ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าจะได้ออก

ไปท�าการงานสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมือง ตามแนวความรู้ความสามารถ

ของตน จึงอยากจะพูดถึงเร่ืองการท�างานสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า ให้ทุกคนเข้าใจให้

แน่ชัดเสียตั้งแต่แรก  การสร้างสรรค์นั้นมักเข้าใจกันโดยมาก ว่าคือการสร้างขึ้นใหม่ ท�าขึ้นใหม่ 

นักวิชาการก็ดี นักปฏิบัติการก็ดี จึงมักจะไม่ค�านึงถึงความดีความเจริญที่มีอยู ่แล้วมากนัก 
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มุ่งแต่จะสร้างจะท�าส่ิงใหม่ของใหม่กัน แทนที่จะหยุดคิดพิจารณาดูพื้นฐานความเจริญต่างๆ 

ของเราท่ีมีอยู่แล้วให้แน่ชัดก่อน แล้วพยายามร่วมกันเสริมสร้างให้สมบูรณ์ข้ึนพร้อมๆ กัน

ทุกๆ ด้าน  เม่ือต่างคนต่างมุ่งจะท�าใหม่ ให้เป็นผลงานของตัวเป็นส�าคัญ ความเจริญที่ควร

จะบังเกิดต่อเนื่องกันอย่างม่ันคงตามล�าดับก็หยุดชะงัก กลับปรากฏเป็นความล่าช้า และเป็น

ปัญหานานาประการ เพราะงานที่ท�าใหม่ประสานกับของเดิมไม่ได้สนิท ต้องเร่ิมต้นใหม่อยู่

ตลอดเวลา ที่ถูกควรจะเข้าใจว่า การสร้างสรรค์ความก้าวหน้านั้นต้องเริ่มที่การศึกษาของเดิม

ก่อน  เมื่อทราบชัดถึงส่วนดีส่วนเสียแล้ว จึงรักษาส่วนที่ดีที่เจริญที่มีอยู่ให้คงไว้ แล้วพยายาม

สร้างและเสริมให้มั่นคงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป ด้วยหลักวิชาและความคิดพิจารณา อันประกอบ

ด้วยเหตุผลความรอบคอบตามความเหมาะสม ตามก�าลังความสามารถและก�าลังเศรษฐกิจ

ของเรา การงานทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมืองจึงจะเจริญก้าวหน้าได้ไม่สะดุดติดขัด หาไม่ จะ

ท�าให้ส้ินเปลืองทั้งก�าลังงาน ก�าลังสมองและเงินทองไปอย่างน่าเสียดาย โดยไม่มีโอกาสจะกู้

กลับคืนได้ โอกาสนี้ จึงใคร่จะขอให้บัณฑิตคิดไตร่ตรองให้เห็นซึ้งและตั้งใจพยายามประสาน

แรงกายแรงปัญญากันท�างานสร้างสรรค์ให้ถูกวิธี  เชื่อว่าจะลดงาน ลดปัญหา ลดความหมด

เปลืองลงได้มาก ทั้งจะช่วยให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้ราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

 ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความส�าเร็จในชีวิต มีความเจริญรุ่งโรจน์ในหน้าที่

การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วถ้วนกัน
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗ 

ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัว พร ้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก ่ ผู ้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๒๖ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๓

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

ประจ�ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๒๖

ณ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗  กันยำยน  ๒๕๒๗

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาท�าพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อีกครั้งหนึ่งและที่ได้ทราบรายงานว่ามหาวิทยาลัยสามารถด�าเนินงานทุกๆ ด้านให้ก้าวหน้า

มาได้ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์แก่ท้องถิ่นและบ้านเมืองโดยส่วนรวมเป็นอันมาก  

ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความส�าเร็จ

 วันนี้  อยากจะพูดกับท่านทั้งหลายถึงกิจที่คนเราจะพึงกระท�าในชั่วชีวิตน้ี ถ้าคิดอย่าง

ง่ายๆ ว่าแต่ละคนเป็นมนุษย์คนหนึ่ง เป็นชีวิต ชีวิตหนึ่งเหมือนๆ กัน กิจท่ีจะต้องท�าก็ไม่มี

อะไรมาก และไม่มีอะไรพิสดาร แต่ละคน แต่ละชีวิตจะมีกิจปฏิบัติอย่างง่ายๆ เป็นท�านอง

เดียวกัน ตามสภาวะที่เป็นมนุษย์ คือปฏิบัติกิจเพื่อทรงชีวิตไว้ แต่โดยความจริง คนเราแต่ละ

คนมิได้เป็นเพียงหน่วยชีวิตหน่วยหนึ่งๆ ซึ่งเหมือนกันหมดดังกล่าวนั้น ต่างคนต่างก็มีจิตใจ 

167



มีลักษณะนิสัยและมีโอกาสต่างกันอยู่มากบ้างน้อยบ้าง เช่น บางคนมีความเฉลียวฉลาด มี

โอกาสได้เล่าเรียนดีกว่าสูงกว่าคนอื่น จึงท�าให้มีฐานะ มีคุณสมบัติในตนเองแตกต่างเหล่ือมล�้า

กันไป  ดังเช่นท่านทั้งหลาย ก็ได้มาเป็นบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ความคิดวิทยาการต่างๆ ดังนี ้ 

คนทุกคนจึงจะมีกิจเสมอเหมือนกันหมดไม่ได้ ผู้ใดมีโชคดี มีโอกาสดี มีคุณความรู้ความสามารถ

เป็นพิเศษขึ้นมาเพียงใด ก็ควรจะต้องมีกิจหรือหน้าท่ีมากขึ้น สูงขึ้นและต้องกระท�าการงาน

ให้ดีขึ้น ให้ละเอียดประณีตขึ้น ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นเพียงนั้น จึงขอให้ทุกคนในที่

นี้พิจารณาใคร่ครวญให้แน่แก่ใจว่า ในฐานะที่เป็นผู้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการระดับสูง มีความ

ฉลาดสามารถพร้อมเช่นนี้  สมควรและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งมั่นใช้วิชาความสามารถที่

ศึกษาได้มาท�าการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งต้องสังวรระวังที่จะปฏิบัติ

งานด้วยความรับผิดชอบด้วยความหนักแน่นรอบคอบ และด้วยความสุจริตแน่วแน่ด้วย  มิ

ฉะนั้นท่านอาจใช้วิชาความสามารถอันสูงของตนเองไปก่อความเสียหายใหญ่หลวงขึ้นก็ได้

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสุขและความส�าเร็จราบรื่นทั้งในการ

ครองชีวิต ทั้งในการประกอบกิจการงาน มีความสมบูรณ์พร้อมด้วยก�าลังกาย ก�าลังใจ 

และก�าลังปัญญา ในอันที่จะร่วมกันพัฒนางานของตนของชาติให้ได้ผลก้าวหน้าอย่างแท้จริง

ต่อไป ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้มีความสุขความสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๔ ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมา

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปี

การศึกษา ๒๕๒๗ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๔

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๘
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๒๗

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖  สิงหำคม  ๒๕๒๘

 ข้าพเจ้ามีความยินดี  ที่ได้มาท�าพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีกวาระหนึ่ง  และที่ได้ทราบรายงานกิจการด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ว่ามั่นคงก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เป็นอันมาก  ขอแสดงความชื่นชมกับผู ้ทรงวุฒิและบัณฑิตทุกๆ คน  ที่ได้รับเกียรติและ

ความส�าเร็จในการศึกษา

 ท่านทั้งหลายผู้ผ่านการศึกษาวิทยาการระดับสูงมาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะได้ท�าการงาน

ที่ส�าคัญเป็นแก่นสาร เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคง แก่ชาติ

บ้านเมืองและแก่ตนเอง การจะกระท�าให้ส�าเร็จได้ดังนั้นมีหลักว่า ต้องอาศัยปัจจัยประกอบ

พร้อมกันครบสามส่วน ปัจจัยส่วนแรก ได้แก่ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัย

หลักท่ีจะต้องน�ามาใช้ปฏิบัติงาน ปัจจัยส่วนที่สอง ได้แก่ จิตใจที่เข้มแข็งหนักหนา ในเหตุผล

173



ความถูกต้อง ในความสุจริตยุติธรรมและในความเท่ียงตรงรับผิดชอบ ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนพื้นฐาน

ที่จะรองรับวิชาความรู้และความคิดอ่านทั้งปวงให้มั่นคง ไม่ให้หวั่นไหวและผันแปรไปในทาง

เสื่อมเสียหาย ปัจจัยส่วนที่สาม ได้แก่ความรอบรู้และความคิดอ่านที่กว้างไกลมีหลักเกณฑ์กับทั้ง

ความเฉลียวฉลาดคล่องตัวในการติดต่อประสานงานประโยชน์กับทุกฝ่ายทุกคนที่เข้ามาสัมพันธ์

เกี่ยวข้องด้วย  ซ่ึงเป็นปัจจัยส่วนที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจทุกด้านโดยราบรื่น รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ ปัจจัยทั้งสามส่วนนี้เมื่อประกอบพร้อมกันได้ครบถ้วน ย่อมบันดาลให้การงาน

ไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยาก  ส�าเร็จผลที่พึงประสงค์ได้ทุกอย่าง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ก็ได้

น�าหลักดังกล่าวมาปฏิบัติในการด�าเนินงานและการสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าอย่างได้ผล  

ตามที่เห็นประจักษ์อยู่นี้ บัณฑิตเป็นผู้มีโชคดี ที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเลิศทั้ง

ทางวิชาการและทางการปฏิบัติบริหารงาน ทุกคนได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์แน่นแฟ้นทุกส่วน  

และย่อมสามารถก้าวเข้าสู ่ชีวิตการงานได้ด้วยความมั่นใจ  โดยน�าหลักการที่ได้ใช้ปฏิบัติ

เป็นปรกติอยู่แล้วนั้นมาปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปให้จนบรรลุความส�าเร็จทุก ๆ ประการในชีวิต

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความเจริญ พร้อมท้ังความก้าวหน้ารุ่งเรืองใน

ต�าแหน่งการงาน และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงท่ัวกัน
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ 

ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัว พร ้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก ่ ผู ้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๒๘ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ประจ�ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๒๘

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  วิทยำเขตหำดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  กันยำยน  ๒๕๒๙

 ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาท�าพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีกวาระหนึ่ง และได้ทราบรายงานกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยว่า พัฒนาขยายงาน

กว้างขวางยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ท้องถ่ินและบ้านเมืองโดยแท้ ขอแสดงความ

ชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความส�าเร็จในการศึกษา

 ท่านทั้งหลายผู้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต ย่อมกอปรด้วยคุณสมบัติอันดีงาม เพียบพร้อมทั้ง

ด้านความรู้และคุณธรรม มุ่งหวังท�ากิจให้มีสาระแก่นสารเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านความ

คิดและคุณธรรม คุณสมบัติเหล่านี้คิดหรือพูดนั้นง่าย แต่จะท�าให้ส�าเร็จนั้นยาก ต้องตั้งใจมุ่งมั่น

แก้ไขอุปสรรคทั้งมวลด้วยปัญญา ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากจึงจะประสบผล 

และในความส�าเร็จดังกล่าวนั้นผู้อื่นจะเป็นผู้บอกท่าน มิใช่ท่านเข้าใจหรือสรุปเอาเอง
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 คนเรานั้นต้องมองดูตัวเองเสียก่อน  ก่อนที่จะมองคนอ่ืนหรือให้คนอ่ืนมอง ถ้าเราเป็น

ตัวอย่างที่ดีแล้วคนอื่นเขาก็จะเดินตามเราเองโดยมิต้องชักชวน  จึงขอให้บัณฑิตท้ังหลาย

จงพยายามท�าตนให้เป็นแม่แบบที่ดี จงใช้ความรู้และสติปัญญาให้สมค่าแห่งความเป็นบัณฑิต

เพ่ือจะน�าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชีวิตการงานและสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมโดย

ส่วนรวมอย่างแท้จริง

 ในทุกวันนี้  ชาติต้องการก�าลังคนที่จะมาช่วยคิดเสริมสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้ก้าวทันต่อ

สภาพการณ์ให้ทุกคนอยู ่ในสังคมได้โดยไม่เดือดร้อน ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจและ

เสียสละกันอย่างแท้จริง ท่านทั้งหลายในที่นี้หากมีความคิดร่วมกันดังนี้ เมื่อออกไปสู่หน้าที่

การงานของแต่ละคนแล้ว ช่วยกันคิดช่วยกันท�าโดยไม่ย่อท้อ ท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วยให้ชาติ

มีความมั่นคงถาวรอีกส่วนหนึ่ง ถ้าหลายคน หลายแรง สามัคคี พร้อมใจกันช่วยชาติก็เป็น

หลักประกันได้อย่างแน่นอนว่า ชาติที่เราอยู่นี้มีแต่ความมั่นคงยั่งยืนตลอดไป ขอให้ทุกคน

ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ จงมีความสุข สวัสดี โดยทั่วกัน
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๓๐ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมา

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�าปี

การศึกษา ๒๕๒๙ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๖

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๐
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๒๙

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑  กันยำยน  ๒๕๓๐

 ข้าพเจ้ามีความยินดี  ที่ได้มาท�าพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีกคร้ังหนึ่งและได้ทราบว่ากิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัยด�าเนินก้าวหน้าเป็นอันมาก  ขอ

แสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความส�าเร็จ

 ท่านท้ังหลายได้ฟังรายการกิจการของมหาวิทยาลัยแล้ว คงจะทราบชัดว่ามีการปรับปรุง

และพัฒนาตามความเหมาะสมมาเป็นล�าดับ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์นานา

อันพึงประสงค์แก่มหาวิทยาลัย แก่การศึกษา นักศึกษา ตลอดจนประเทศชาติโดยส่วนรวม 

การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของบุคคลก็เช่นเดียวกัน จ�าเป็นต้องปรับปรุงให้ก้าวหน้าพอเหมาะพอดี

อยู่ตลอดเวลา มิฉะนั้นจะไม่สามารถท�างานและท�าตัวให้สูงขึ้นได้ วันนี้ จึงอยากพูดกับบัณฑิต

ใหม่ถึงเร่ืองการปรับปรุงเพ่ือความก้าวหน้า ว่าการที่แต่ละคนจะออกไปปฏิบัติพัฒนางานให้
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ประสบความส�าเร็จอย่างสูงสมกับวิทยฐานะนั้น ควรจะอาศัยสิ่งใดเป็นปัจจัยประกอบเกื้อ

หนุนข้าพเจ้าเห็นว่ามีปัจจัยหลักที่ควรอาศัยอยู่สามข้อ ข้อแรก ได้แก่ความรู้ความสามารถด้าน

วิชาการ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แน่นหนาพอสมควรแล้วขณะนี้และจ�าเป็นต้องน�ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานทุกอย่างตลอดเวลา เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชา ข้อที่สอง ได้แก่

จิตใจที่มีพลังเข้มแข็งและก้าวหน้า ทั้งหนักแน่นมั่นคงในเหตุผลความถูกต้อง ในความรับผิด

ชอบ และในความสุจริต  ปัจจัยข้อน้ีคือพ้ืนฐานอันแน่นหนาที่จะรองรับวิชาความรู้และความ

คิดอ่านท้ังส้ินไว้ให้ม่ันคงและเที่ยงตรงถาวร ข้อที่สาม ได้แก่ประสบการณ์และความรู้รอบตัว

ที่ช่วยให้บุคคลมีทัศนะและความคิดอ่านกว้างไกลเฉลียวฉลาดทันเหตุการณ์  ทั้งคล่องแคล่ว

ประนีประนอมในการติดต่อประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายทุกคน จัดเป็นปัจจัยส่วนที่จะส่งเสริม

ให้สามารถปฏิบัติกิจรอบด้านได้โดยราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ปัจจัยทั้งสามนี้ 

เม่ือประกอบพร้อมกันครบ ย่อมบันดาลให้การปฏิบัติงานสัมฤทธ์ิผลที่พึงประสงค์ได้ทุกอย่าง 

ไม่ว่าเป็นงานเล็กใหญ่ง่ายยากเพียงใด ผู้ที่ปรารภปรารถนาความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ควรจะ

ศึกษาพิจารณาให้เห็นชัด เพื่อน�ามาเป็นหลักอาศัยในการพัฒนางานพัฒนาตนเองต่อไป

 ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความเจริญ พร้อมทั้งความรุ่งเรืองก้าวหน้า

ในชีวิต และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 
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 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๗ ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๓๑ 

ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัว พร ้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก ่ ผู ้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๓๐ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๗

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๑
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พระบรมรำโชวำท
พระรำชทำนแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

ประจ�ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๓๐

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำหำดใหญ่

วันเสำร์ ที่ ๒๔  กันยำยน  ๒๕๓๑

 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาท�าพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีก

วาระหนึ่ง และมีความพอใจ ที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า

มาอีกเป็นอันมาก ทั้งด้านการจัดการศึกษาด้านการวิจัย ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศและ

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้

รับเกียรติและความส�าเร็จในการศึกษา ทั้งขอขอบใจเป็นอันมากที่พร้อมใจกันยกย่องข้าพเจ้า

 ทุกวันนี้วิทยาการทุกสาขาเจริญก้าวหน้าไปไกล น�าไปใช้ประกอบการ ให้เกิดประโยชน์

ได้กว้างขวาง แต่ขณะเดียวกัน ปัญหาด้านต่างๆ ก็ก�าลังขยายตัวซับซ้อนมากขึ้นด้วย เพราะ

เหตุนี้ การที่บุคคลจะปฏิบัติภาระการงานให้ส�าเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ�าเป็นจะต้องใช้

ทั้งวิชาความรู้ความสุขุมรอบคอบประกอบกันเป็นพิเศษทุกเรื่องไป ในส่วนวิชาความรู้พอที่จะ

206



กล่าวได้ว่าบัณฑิตท้ังหลายมีความรู้ ความคิด และทฤษฏีอยู่พร้อม แต่ในส่วนความสุขุมรอบคอบ

นั้น อาจบกพร่องไปบ้างเพราะยังขาดประสบการณ์ เป็นเหตุให้ปฏิบัติงานได้ไม่สมบูรณ์ตาม

ที่ต้องการ โอกาสนี้ จึงใคร่ขอกล่าวถึงการใช้วิชาความรู้ควบคู่กับความสุขุมรอบคอบให้เข้าใจ 

กล่าวคือ ไม่ว่าท่านจะท�าหน้าที่การงานใดๆ ก็ตาม นอกจากจะต้องใช้หลักวิชาเป็นเครื่องวินิจฉัย

และปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว ยังจะต้องเข้าไปเพ่งพินิจดูงานที่ท�าโดยละเอียดด้วย การเพ่งพินิจ

นั้นก็คือการศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลาง ปราศจากอคติ ให้จน

เห็นชัดเจนถึงเนื้อหา ขอบเขต ความมุ่งหมาย ตลอดจนภูมิหน้าภูมิหลัง และองค์ประกอบต่างๆ 

โดยรอบด้าน ถ้าทุกคนตั้งพากเพียรกระท�าตามนัยที่กล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ย่อท้อในท่ีสุด 

ก็จะเกิดปัญญาคือความรู้ความเห็นที่กระจ่างในการงานพร้อมทั้งแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

ที่จะใช้ปฏิบัติหรือด�าเนินการต่อให้บรรลุผลที่พึงประสงค์โดยสมบูรณ์บริบูรณ์

 ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีก�าลังกายก�าลังใจที่เข้มแข็งมั่นคง มีวิจารณญาณกระจ่าง

แจ่มใสและละเอียดรอบคอบ สามารถน�าความคิดวิทยาการที่ได้ศึกษาแล้ว ไปประกอบการงาน

ให้เกิดประโยชน์ดังต้องการ และขอให้ประสบความสุข ความเจริญ ความส�าเร็จในส่ิงที่พึง

ปรารถนาทุกๆ สิ่ง
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ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
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 เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

๒๔ กันยายน ๒๕๒๑

ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก

ณ วิทยาเขตปัตตานี
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 เม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

๒๓ กันยายน ๒๕๒๘

ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก

ณ วิทยาเขตหาดใหญ่
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ทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิด

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
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 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทั้ง ๒ พระองค์ ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ ๒๗ ด้านตะวันออกของถนนกาญจนวนิชย์ 

มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ เมตร เพื่อให้เป็นสถาบันทางด้านการศึกษา วิจัย การรักษาพยาบาล

และฝึกงานของบุคลากรทางด้านการแพทย์ทุกแขนง 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙

ทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย

และทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ และทรงวางในหลุมศิลาฤกษ์
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 เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามของ

โรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์” 

เอกสารพระราชทานนาม

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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เอกสารพระราชทานนาม

SONGKLANAGARIND HOSPITAL

    และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SONGKLANAGARIND HOSPITAL” เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๖
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 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ เตียงแรก 

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษา

ผู้ป่วยระดับทุติยภูมิ (โรคยากและซับซ้อน) ส�าหรับประชากรใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้  

 เมื่อวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาท�าพิธีเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างเป็นทางการ 

โดยมี ฯ พณ ฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี นายเกษม จาติกวนิช นายกสภามหาวิทยาลัย 

ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ อธิการบดี 

รองศาสตราจารย ์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช คณบดีคณะแพทยศาสตร ์ และผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ 

นายแพทย์อุดม ชมชาญ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เฝ้ารอรับเสด็จ

๑๘ กันยายน ๒๕๒๙

ทรงเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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โครงการวิจัยและพัฒนา
โรงงานแปรรูปน�้ามันปาล์มและผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภำพและสำยพระเนตรอันยำวไกล

โดยทรงสนพระรำชหฤทัยและทรงให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน เช่น 

พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม เชื้อเพลิงอัดแท่ง กำรน�ำวัตถุดิบทำงกำรเกษตรมำผลิต

เป็นเอทำนอล แก๊สโซฮอล น�ำน้�ำมันปำล์มมำผลิตเป็นไบโอดีเซล เพื่อเป็นพลังงำนทดแทน

เพ่ิมทำงเลือก ในกำรผลิตพลังงำนที่คนไทยสำมำรถผลิตได้เอง ลดปริมำณกำรน�ำเข้ำ

บรรเทำวิกฤตกำรขำดแคลนเช้ือเพลิง และเตรียมรับมือกับรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตร

ตกต่�ำที่จะเกิดซ้�ำอีกในอนำคต โดยพระรำชทำนพระรำชด�ำริเรื่องนี้มำนำนกว่ำ ๒๐ ปีแล้ว

 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด�ำริให้มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

สร้ำงโรงงำนสกัดน้�ำมันปำล์มขนำดเล็กขึ้นที่สหกรณ์นิคมอ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ ศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำพิกุลทอง จังหวัดนรำธิวำส และที่มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ และ

ในปี ๒๕๔๓ ทรงริเริ่มกำรทดลองน�ำน้�ำมันปำล์มมำผลิตเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์

ดีเซลจนประสบผลส�ำเร็จ มีกำรยื่นจดสิทธิบัตร เป็นกำรจุดประกำยควำมคิดให้เกิดมี

กำรเคลื่อนไหว ตื่นตัว ในกำรค้นคว้ำทดลองและท�ำกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรน�ำน้�ำมันพืช

มำใช้เป็นเชื้อเพลิงกันอย่ำงกว้ำงขวำง และเป็นหนึ่งในพลังงำนทำงเลือกภำยใต้วิกฤต

พลังงำนของโลกปัจจุบัน
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 นับย้อนอดีตไปเม่ือประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๑๘  หรือกว่า ๓๐ ปี มาแล้ว ผศ.ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์  

ซึ่งในขณะนั้น ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้น�าคณะอาจารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มหนึ่ง  เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้  ก่ิงอ�าเภอ

ควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งทางนิคมฯ ได้น�าปาล์มน�้ามันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของภาคใต้ ที่ยังไม่ค่อย

มีใครรู้จัก เข้ามาท�าการปลูกทดลอง ตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ และได้มีการสร้างโรงงานสาธิตแบบชาวพื้นเมืองอัฟริกาขึ้น  

มีถังต้มทะลายปาล์ม  และครกกระเดื่องฉีกย่อยผลปาล์ม เป็นต้น รวมทั้งได้สั่งเครื่องหีบน�้ามันน�้ามันปาล์มแบบ

ไฮโดรลิคส์ มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก แต่ทางนิคมไม่สามารถประกอบเครื่องได้  จึงได้

ขอความช่วยเหลือจากคณะผู้เยี่ยมชม ซึ่งต่อมา อาจารย์สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล พร้อมด้วยคณะอาจารย์และครูปฏิบัติ

การรวม ๖ คน จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอาสา

เดินทางไปประกอบเครื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จ  ท�าการทดสอบใช้งานและส่งมอบให้กับทางนิคมฯ เป็นที่เรียบร้อย 

 ถัดจากนั้นมาอีกประมาณ ๑ เดือน ทางนิคมฯ ได้ติดต่อขอให้อาจารย์สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล และคณะไปเข้าเฝ้า

ทูลละอองธุลีพระบาท  รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทอดพระเนตรสวน

ปาล์มน�้ามันที่นิคมฯ ในวันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๑๘ โดยท�าหน้าที่ควบคุมการท�างานของเครื่องหีบไฮโดรลิคส์ที่

โรงงานสาธิต ด้วยพระอัจฉริยภาพและความสนพระทัยในงานด้านวิศวกรรม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ  ทอดพระเนตรโรงงานที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้

กิ่งอ�าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  เมื่อ ๙ กันยายน  ๒๕๑๘
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เสด็จฯ ติดตามงานที่นิคมสร้างตนเอง ฯ  เมื่อวันที่  ๒๒ กันยายน  ๒๕๑๙

ซักถามรายละเอียดและทรงมีพระราชด�าริ เก่ียวกับกระบวนการสกัดน�้ามันปาล์มหลายประการ และทรงมีรับสั่ง

ถามอาจารย์สัณห์ชัย  กลิ่นพิกุล ว่า  “เครื่องหีบนี้เราสร้างเองได้ไหม ?”  อาจารย์สัณห์ชัย ฯ ได้กราบบังคมทูล ฯ ว่า 

“คิดว่าสร้างได้  พระพุทธเจ้าข้า”  พระองค์ทรงรับส่ังทันทีว่า “ถ้าอย่างนั้นฉันให้เป็นการบ้านเลย ปีหน้า

ฉันจะตามมาดู”

 หลังจากนั้นอาจารย์  สัณห์ชัย ฯ  และคณะผู ้วิจัย ก็ได้จัดหางบประมาณทั้งจากของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์และจากนิคม ฯ อีกส่วนหนึ่ง มาท�าการออกแบบและสร้างเครื่องหีบน�้ามันปาล์ม และอุปกรณ์

อื่นๆ เช่น เครื่องฉีกย่อยผลปาล์มใช้แทนครกกระเดื่อง เครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลายที่นึ่งแล้ว ถังกรอง

แยกน�้ามันปาล์ม เครื่องแยกเส้นใยปาล์ม เป็นต้น ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงติดตาม

งานท่ีนิคมฯ ตามที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งไว้ และได้ทรงทอดพระเนตรการท�างานของเครื่องจักรสกัด

น�้ามันปาล์มโดยละเอียด  พร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชด�าริ  เพิ่มเติมเก่ียวกับการออกแบบเครื่องจักร 

โดยใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ 

ให้อาจารย์สัณห์ชัย ฯ พร้อมด้วยนายอรุณ รุจิกัณหะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในขณะนั้น ได้ร่วมโต๊ะเสวย

พระกระยาหารกลางวันด้วย และได้ทรงมีพระราชกระแสรับส่ังสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปาล์มน�้ามัน 

 และการแปรรูปรวมถึงการใช้ประโยชน์จากน�้ามันปาล์มอย่างละเอียด
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 ต่อมาปาล์มน�้ามันได้มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในภาคใต้  ทั้งแบบสวนปาล์มขนาดใหญ่ของ

เอกชน และสวนปาล์มขนาดเล็กของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและสหกรณ์นิคม   

มีการสร้างโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มขนาดใหญ่ขึ้นหลายแห่ง เพื่อรองรับผลผลิตปาล์มน�้ามัน แต่ก็ไม่เพียงพอที่

รองรับผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรรายย่อย  ซึ่งมีจ�านวนมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน มีผลผลิตปาล์มจ�านวนมาก

ออกมาพร้อม ๆ กัน เกษตรกรต้องจ้างรถบรรทุกผลผลิตไปคอยที่โรงงานเฉลี่ยนานกว่า ๑๐ วัน จึงประสบ

กับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง

ให้คณะผู ้วิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท�าการออกแบบวิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม

ขนาดเล็กข้ึน อีกคร้ังหนึ่ง โดยให้ลงทุนต�่า มีกระบวนการผลิตง่ายไม่ซับซ้อน และออกแบบให้น�าผลพลอยได้

ต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และให้ของบประมาณจากส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  (สน.กปร.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ด�าเนินการสนอง

พระราชด�าริในปี ๒๕๒๗ เป็นต้นมาโดยมี  ผศ.ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ท�าการส�ารวจ

ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรสวนปาล์มรายย่อย พร้อมกับได้สร้างโรงงานสาธิตขึ้นที่บริเวณที่ว่าง

หลังโรงหล่อโลหะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 คณะผู้สร้างโรงงานสาธิตได้ท�าการออกแบบวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์สกัดน�้ามันปาล์มที่

ขนาดก�าลังการผลิตประมาณวันละ ๒ ตันทะลาย โดยเลือกใช้กระบวนการทอดผลปาล์มด้วยน�้ามันปาล์มดิบเพ่ือ

ให้ผลปาล์มสุก และไล่ความชื้นออกจากผลปาล์มแทนการอบด้วยไอน�้าท�าให้ไม่มีน�้าเสียจากกระบวนการผลิต 

และได้สร้างเครื่องหีบซึ่งมีทั้งเครื่องหีบไฮโดรลิคส์ และเครื่องหีบเพลาเดี่ยว เครื่องกรองน�้ามันแบบแผ่นอัด  

เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรโรงงานสาธิตที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๒๘
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โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มระบบทดสอบสุญญากาศที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เครื่องแยกเส้นใย เคร่ืองกะเทาะเมล็ด และเครื่องแยกเมล็ดในออกจากเศษกะลา เป็นต้น ต่อมาเม่ือวันที่ 

๒๓  กันยายน ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทอดพระเนตรโรงงานสาธิตที่มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้น�าเครื่องจักรต้นแบบที่ได้ผลิตขึ้นนี้ ไปท�าการทดสอบจริง

ในพื้นที่สวนปาล์มของกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัด

กระบี่ เป็นสถานที่ทดสอบ โดยกลุ่มเกษตรกรได้จัดหางบประมาณจัดสร้างโรงงานในปี ๒๕๒๙ บริษัท

ทักษิณปาล์ม (๒๕๒๑) จ�ากัด สร้างเคร่ืองหีบเพลาเดี่ยวขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเล็กให้กับโครงการ ต่อมาได้มี

การพัฒนาและปรับปรุงหลายครั้ง จนกระทั่งในปีพ.ศ.  ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงาน กปร. 

สร้างนวัตกรรมด้วยการประดิษฐ์ระบบทอดผลปาล์มภายใต้สภาพสุญญากาศขึ้นเป็นผลส�าเร็จ ส่งผลให้ก�าลังผลิต

สูงขึ้นเป็น 1 ตันทะลายต่อชั่วโมง และน�้ามันปาล์มดิบที่สกัดได้มีคุณภาพดี จึงได้รับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์

คิดค้นที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจ�าปี ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นปีเดียว

กับที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์กังหันน�้าชัยพัฒนา  

 โรงงานทดสอบประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินงานมีผลตอบแทนที่ดี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทอดพระเนตรโรงงานถึงสองครั้ง โดยเสด็จพระราชด�าเนิน 

เป็นการส่วนพระองค์คร้ังแรกเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ และทรงน�าคณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อย 

จปร. มาทัศนศึกษาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๓๖
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 วันที่  ๘ ตุลาคม  ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด�าริ  ให้คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ จัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน�้ามันปาล์มขนาดเล็กขึ้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองฯ  

จังหวัดนราธิวาส เพื่อน�าผลผลิตปาล์มน�้ามันที่ทางศูนย์ ฯ ได้ทดลองปลูกไว้ต้ังแต่ ปี ๒๕๒๘ จ�านวน ๘ ไร่ และ

เริ่มมีผลผลิตมาท�าการสกัด และแปรรูปต่อเนื่องครบวงจร โดยทรงให้ท�าเป็นเชิงการศึกษาไม่ใช่เชิงพาณิชย์ 

เพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ในบริเวณนี้ ได้เห็นและเข้าใจถึงประโยชน์ของปาล์มน�้ามัน ซึ่งจากการทดลองปลูกในพ้ืนที่

ดินพรุ ปรากฎว่าให้ผลผลิตสูง และท�ารายได้สูงกว่าพืชชนิดอื่น ๆ คณะผู้วิจัยน�าโดย รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล  

และนายชิต  ล่ิมวรพันธ์  ผู้เชี่ยวชาญ จึงได้ด�าเนินการโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงาน กปร. และ

ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ไฮโดรลิคส์ จากบริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยิเนียริ่ง จ�ากัด เครื่องยนต์ดีเซลฉุดก�าลังจาก 

บริษัทสยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จ�ากัด และอุปกรณ์กลั่นน�้ามันบริสุทธิ์จาก บริษัทสงขลามารีน โปรดักซ์ จ�ากัด

เสด็จ ฯ ส่วนพระองค์เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

เสด็จ ฯ  น�าคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยจปร. ทัศนศึกษาโรงงาน

เมื่อวันที่  ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๓๖
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เสด็จ ฯ  ทอดพระเนตรโรงงานสกัดและแปรรูปน�้ามันปาล์มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ

เมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๓๓

ใช้เวลาการด�าเนินการประมาณ ๒ ปี ก็แล้วเสร็จ สามารถท�าการสกัดน�้ามันปาล์มด้วยวิธีการทอดผลปาล์ม  

แล้วใช้เครื่องหีบ ซึ่งมีทั้งแบบหีบต่อเนื่องด้วยแรงคน และเครื่องหีบเพลาเดี่ยว ขับด้วยระบบไฮโดรลิคส์โดยใช้

เครื่องยนต์ดีเซลเล็กฉุดก�าลัง น�้ามันปาล์มและผลิตผลพลอยได้ต่าง ๆ ได้น�ามาแปรรูปดังน้ี  (๑) น�้ามันปาล์มดิบ

ที่สกัดได้น�ามากล่ันเป็นน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์  โดยผ่านกระบวนการแยกยางเหนียว ลดกรด ฟอกสี ดูดกลิ่น 

และแยกไข เป็นน�้ามันปาล์มโอเลอีนบริสุทธิ์ บรรจุถุงจ�าหน่ายเป็นน�้ามันบริโภคได้ (๒) ไขสเตียรินบริสุทธิ์

น�ามาผลิตเป็นเนยเทียม (๓)  ไขสบู่ที่เป็นผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการลดกรด น�ามาผลิตเป็นสบู่ชักล้าง

และสบู ่การฝีมือส�าหรับนักเรียน (๔) กากปาล์มน�าไปใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (๕) แกนไส้ทะลาย

และเศษทะลายเปล่าน�าไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก  

 

 วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๓๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทอดพระเนตรโรงงาน 

และการท�างานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์อย่างละเอียด และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพอพระทัย

เป็นอย่างยิ่งที่คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ด�าเนินการสนองพระราชด�าริได้อย่างครบวงจร
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 ประมาณ เดือน สิงหาคม  ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ถามเป็น

การด่วนผ่านมายัง นายชัยวัฒน์  สิทธิบุศย์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ 

จังหวัดนราธิวาส ว่า น�้ามันปาล์มสามารถน�ามาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้หรือไม่? และถ้าท�าได้ ไอเสียที่ออก

จากเครื่องยนต์จะมีสารก่อมะเร็งหรือไม่? คณะผู้วิจัยได้กราบบังคมทูลตอบผ่านกองโครงการในพระองค์ไปว่า 

สามารถท�าได้และไอเสียไม่มีสารก่อมะเร็งแต่อย่างใด และต่อมาในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทอดพระเนตรการสาธิตใช้น�้ามันปาล์มโอเลอีน 

บริสุทธิ์และไบโอดีเซล เดินเคร่ืองยนต์ดีเซลรถไถเดินตาม ที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ จังหวัด

นราธิวาส และได้ทรงอนุมัติงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด�าเนินการ

โครงการวิจัยและพัฒนาอีก ๒ โครงการ คือ 

เสด็จทอดพระเนตรการใช้น�้ามันปาล์มบริโภคและไบโอดีเซล เดินเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก

เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๔๓
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 ๑. โครงการทดสอบการใช้น�้ามันปาล์มดิบ น�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ และไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 

ด�าเนินการโดย รศ.ก�าพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด�าเนินการในระหว่างปี พ.ศ.  ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖

 ๒. โครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มขนาด ๒ ตันทะลายต่อช่ัวโมง ที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก               

จงัหวดักระบี ่ ด�าเนนิการโดย  รศ.ดร.สณัห์ชยั  กล่ินพิกุล  และรศ.ดร.ชูเกียรต ิ คปุตานนท์   เนือ่งจากโรงงานสกัดน�า้มนั

ปาล์มเดิมซึ่งมีก�าลังผลิต ๑ ตันทะลายต่อชั่วโมง  มีผลก�าไรน้อย  และผลผลิตน�้ามันปาล์มดิบน้อยท�าให้ขายได้ยาก

 โรงงานใหม่นี้ท�าการผลิตน�้ามันปาล์มได้วันละ ๓ ตัน โดยใช้ผลปาล์มสดวันละ ๙ ตัน ทอดด้วย

หม้อทอดสุญญากาศไม่มีน�้าเสีย ใช้เคร่ืองหีบเพลาคู ่ และฝากขายน�้ามันปาล์มดิบ และกากปาล์มให้กับ

โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มขนาดใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน�้ามัน จังหวัดกระบี่ เพื่อลดภาระ

การขายน�้ามัน ปรากฎว่าสหกรณ์มีผลก�าไรสูงขึ้น และสามารถเล้ียงตัวเองได้มาโดยตลอดโดยเมื่อวันที่ 

๕ มกราคม ๒๕๕๒ นายสุรศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานสหกรณ์นิคมอ่าวลึกจ�ากัดได้ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินจ�านวน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่เป็นผลก�าไรส่วนหนึ่งจากการด�าเนินงานของโรงงานแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และในปี ๒๕๕๒ 

ทางสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ได้จัดสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาด ๔๐๐ ลิตร ขึ้นโดยใช้น�้ามันปาล์มดิบเป็น

วัตถุดิบและขายน�้ามันไบโอดีเซล B ๑๐๐ ให้กับสมาชิก และผลประกอบการในปี ๒๕๕๒ ถึงครึ่งปีแรกของปี 

๒๕๕๓ (รวมการผลิตและขายไบโอดีเซล) ของโรงงานสรุปได้ดังนี้ 

  

 ปี ๒๕๕๒ ปริมาณวัตถุดิบ(ผลปาล์มน�้ามัน) จ�านวน ๙๓๘.๑๒ ตัน

  ผลิตน�้ามันปาล์มดิบได้               จ�านวน ๒๗๔.๑๕๗  ตัน

  ยอดขายรวม จ�านวน      ๖,๑๘๐,๗๒๔.๐๐ บาท

  ต้นทุนการผลิต จ�านวน       ๕,๖๐๘,๙๙๖.๑๔ บาท

  ก�าไรสุทธิ จ�านวน       ๕๗๓,๗๒๗.๘๖ บาท

 ปี  ๒๕๕๓  (มกราคม – มิถุนายน)

  ปริมาณวัตถุดิบ(ผลปาล์มน�้ามัน) จ�านวน              ๑,๑๙๔.๔๙ ตัน

  ผลิตน�้ามันปาล์มดิบได้               จ�านวน              ๓๔๙.๓๕๙ ตัน

  ยอดขายรวม จ�านวน    ๗,๙๘๗,๖๔๓.๐๐ บาท

  ต้นทุนการผลิต จ�านวน    ๖,๐๘๖,๒๘๔.๑๙ บาท

  ก�าไรสุทธิ จ�านวน    ๑,๙๐๑,๓๕๘.๗๕ บาท

239



โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มขนาด  ๒  ตันทะลายต่อชั่วโมงที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก  จังหวัดกระบี่

โรงงานผลิตไบโอดีเซลที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ในช่วงปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ที่ผ่านมา มีกลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มขนาดกลางและขนาดย่อมหลายราย เข้ามา

ติดต่อขอดูงานที่โรงงานแห่งนี้ และจะน�าไปจัดสร้างในพื้นที่ เช่น ที่อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นต้น

 ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๕ รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และ รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ได้ของบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาดก�าลังผลิต ๑,๐๐๐ ลิตรต่อวันขึ้นที่คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และท�าการผลิตไบโอดีเซล ในช่วงแรกใช้ ไขสเตียรินบริสุทธ์ิเป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล ขาย

ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือน�าไปทดลองใช้กับรถดีเซลราง สายหาดใหญ่ – สุไหงโกลก ประมาณ 

๔๐,๐๐๐ ลิตร การทดสอบประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี และต่อมาก็ได้ซื้อน�้ามันทอดใช้แล้วจากโรงงานต่างๆ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเติมน�้ามันไบโอดีเซล เมื่อวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙

ที่เป็นสมาชิก สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา มาเป็นวัตถุดิบ ส่งขายเป็นน�้ามันไบโอดีเซล B ๑๐๐ ให้กับ

โรงงานน�าไปใช้เป็นน�้ามันเชื้อเพลิงรถโฟร์คลิฟท์แทนน�้ามันดีเซล ท�าให้ลดมลพิษทางอากาศและท�าให้คนงาน

มีสุขภาพดีข้ึน เนื่องจากไอเสียจากรถโฟร์คลิฟท์ที่ใช้น�้ามันไบโอดีเซลไม่มีสารพิษก่อมะเร็งเหมือนน�้ามัน

ดีเซล ต่อมารับซื้อน�้ามันทอดใช้แล้วจากพ่อค้าทั่วไป และน�้ามันลักลอบที่ด่านศุลกากรในภาคใต้ที่จับกุมได้

และบริจาคให้มาด�าเนินการผลิตอย่างต่อเน่ือง จนถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทอดพระเนตรโรงงานแห่งนี้ และทรงเติมน�้ามันไบโอดีเซล

ให้กับรถกระบะโดยสาร จึงท�าให้โรงงานเป็นที่รู ้จักของประชาชนทั่วทั้งประเทศ ต่อมาโรงงานได้ผลิตน�้ามัน

ไบโอดีเซลสายพันธุ์ใหม่ โดยผสมเอทิลแอลกอฮอล์กับเมทิลแอลกอฮอล์ในการผลิต เนื่องจากเอทิลแอลกอฮอล์

สามารถผลิตได้เองในประเทศจากกากน�้าตาล และมันส�าปะหลัง 
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 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะได้ท�าการวิจัยกระบวนการผลิตเอทิลเอสเตอร์

ด้วยกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องเป็นผลส�าเร็จ โดยใช้เอทานอลเป็นวัตถุดิบแทนเมทานอล ท�าให้ประเทศไทย

สามารถจะผลิตไบโอดีเซลโดยใช้วัตถุดิบในประเทศไทย ๑๐๐% และเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทอดพระเนตรโรงงานต้นแบบซึ่งมี

ขนาดก�าลังผลิต ๖๐ ลิตรต่อชั่วโมง ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้ทรงเติมน�้ามัน

เอทิลเอสเตอร์ จ�านวน ๗.๖๕ ลิตร มูลค่า ๑๙๙ บาท แก่รถยนต์เครื่องคอมมอนเรลด้วย

โรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล (เอทิลเอสเตอร์) ด้วยกระบวนการต่อเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จัดตั้งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเติมน�้ามันเอทิลเอสเตอร์ 

จ�านวน ๗.๖๕ ลิตร มูลค่า ๑๙๙ บาท แก่รถยนต์เครื่องคอมมอนเรล 

เมื่อวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
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 ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้นพบว่าปาล์มน�้ามันเป็นพืช

ที่ให้น�้ามันมากกว่าพืชอ่ืนใดในโลก พระองค์ทรงมีพระราชด�าริแน่วแน่ที่จะให้ท�าวิจัยโรงงานขนาดเล็กผลิต

ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต ดังกระแสพระราชด�ารัสเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ ศาลา

ดุสิตาลัย พระต�าหนักสวนจิตรลดา ดังต่อไปนี้ 

 “...ที่จริงเมื่อ ๒ ปีก็ท�า ท�าไบโอดีเซล ใช้น�้ามันปาล์ม ๑๐๐%  ไม่ใช่เพียงน�้ามันปาล์ม 

๑๐๐%  นายกฯ ได้เห็นรถแล่นมา น�้ามันปาล์ม  ๑๐๐%  เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่ง แล้วก็เสร็จแล้ว 

ก็มีรถอีกคันหนึ่งถอยหลังมา ได้ยินเสียงบึม ๆ ๆ นั้นอะไร รถดีเซล รถใช้น�้ามันดีเซล ๑๐๐%  

๑๐๐% น�้ามันปาล์ม แล้วนายกฯก็บอกว่าหอมดี  แล้วก็ถามว่าหอมดีแล้วไม่เดือดร้อน เพราะว่า 

นายกฯ ไม่ต้องกลัวเป็น CANCER  เพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็ง เราท�าแล้ว ก็หมายความว่าเราไม่

เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ ๑๑๘  ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น�้ามันปาล์มของเราเอง คนอื่นอาจจะไม่มี แต่ว่า

เรามี เพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะท�าเชื้อเพลิงทดแทนได้  ถ้าไม่ได้ท�าเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือด

ร้อน แล้วก็เป็นห่วง แต่เราไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าคนอ่ืนเขาไม่ท�า เขาอาจจะไม่มีน�้ามันไบโอดีเซลใช้  

แต่ว่าเรามี  เราคือข้าพเจ้าท�าเอง คนอ่ืนเขาอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไร  เราต้องเห็นแก่ตัว  แต่ละคน

ถ้าเห็นแก่ตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไร เพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น...”
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อาคารเย็นศิระ
เย็นศิระ..เพราะพระบริบาล
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 เมื่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เปิดรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ เป็นต้นมา ผู้ป่วยและญาติที่มีฐานะ

ยากจนและอยู่ห่างไกล ได้ขอเข้าพักอาศัยค้างคืน ณ วัดโคกนาว วันละหลายคน ซึ่งเป็นภาระกับทางวัด     

เป็นอย่างมาก     

 ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้แก้ไขปัญหานี้ โดยได้ร่วมมือกับสโมสรโรตารี่ หาดใหญ่ ร่วมกันจัด

กิจกรรมเพ่ือสร้างอาคารที่พักผู ้ป่วยชั่วคราวข้ึน ภายในวัดโคกนาว จ�านวน ๑ หลังรองรับผู ้พักอาศัยได้ 

จ�านวน ๔๘ คน โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นมาปรากฎว่าจ�านวน

ผู้ป่วยและญาติได้เพิ่มมากขึ้น จนอาคารดังกล่าวไม่สามารถรองรับได้
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 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนิน มาเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างเป็น

ทางการ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ทรงทราบปัญหาดังกล่าว จึงได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ ผศ.นพ.อุดม 

ชมชาญ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักผู้ป่วยเพิ่มเติมที่วัดโคกนาว

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันด�าเนิน

การจัดสร้างอาคารเพิ่มอีกหลังหน่ึง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น สามารถรับผู้ป่วยและญาติได้ไม่ต�่ากว่า ๒๕๐ คน 

และมีมติให้ตั้งชื่อใหม่ว่า “อาคารเย็นศิระ” เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงออกซึ่งความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
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 เม่ือวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเย็นศิระ ณ วัดโคกนาว เพ่ือใช้เป็นที่พักผู้ป่วยและญาติ

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเก็บเงินสมทบค่าไฟฟ้า ๕ บาท/คน/คืน
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 ผู ้เข้าพักอาศัยส่วนใหญ่เป็นผู ้ยากไร้ท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง หรือโรคเรื้อรัง มีทั้งชาวไทย-พุทธ 

ชาวไทย-มุสลิม ที่เดินทางมาจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ ทั้งที่มารับการฉายแสง 

รับยาเคมีบ�าบัด ใส่แร่ มารับการผ่าตัด มาพบแพทย์ตามนัด ฯลฯ จากการให้บริการของโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ระดับตติยภูมิ (รักษาโรคยากและซับซ้อน) ในพื้นที่ภาคใต้ ท�าให้ผู้

ป่วยเดินทางมารับการรักษาพยาบาลหรือได้รับการส่งตัวมารับการรักษาจ�านวนเพิ่มมากขึ้น เป็นภาระของวัด

เป็นอย่างมาก เจ้าอาวาสวัดโคกนาว อรรถกระวีสุนทร (ท่านพระครูปลัดลิ่ง  อินทสุวรรณโน) มอบอ�านาจ

ให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์บริหารจัดการดูแลอาคารดังกล่าว ประกอบกับอาคารเย็นศิระ มีสภาพช�ารุด  

สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยไม่ได ้เป็นไปตามมาตรฐานอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพของเข้าพักอาศัย  

 ปี ๒๕๕๒ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ของบประมาณของจังหวัดสงขลาเป็นงบ

ประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดสร้างอาคารหลังใหม่ จ�านวน ๔ ชั้น ปรับปรุงอาคาร

หลังเก่าให้สามารถให้บริการผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีอาคาร 2 หลัง สามารถรองรับผู้ป่วยและญาติเข้า

พักพิงยามเจ็บป่วยได้ จ�านวน ๑๘๐,๐๐๐ คน/ปี หรือ ๕๐๐ คน/วัน (จากเดิม ๑๕,๐๐๐ คน/ปี) และใน

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เจ้าอาวาสวัดโคกนาว อรรถกระวีสุนทร (ท่านพระครูปลัดล่ิง อินทสุวรรณโน) 

ท�าหนังสืออนุญาตให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ใช้ประโยชน์จากพื้นที่วัดอันเป็นที่ตั้งของอาคารเย็นศิระ           

และบริเวณโดยรอบอาคาร
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 การบริหารจัดการและพัฒนา “อาคารเย็นศิระ” โดยผสมผสานสิ่งที่มีอยู่ในสังคมคือ การเก้ือกูล

ซึ่งกันแบบกัลยาณมิตรกับวิธีการท�างานเชิงบูรณาการกับเครือข่ายทางสังคม โดยโรงพยาบาลฯ พร้อมน�า

วิชาการ ใหม่ ๆ ร่วมกับน�าปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัวเข้าสู่การท�างานร่วมกัน สนับสนุนบุคลากรที่มี

ประสบการณ์การท�างานเพ่ือถ่ายทอดและหล่อหลอมคนรุ่นใหม่และผู้สนใจ ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ

การดูแลช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ย่อมส่งผลต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี การด�ารงชีวิตในสังคม และร่วมพัฒนา

สังคมชนบท โครงการ “อาคารเย็นศิระ ที่พักพิงยามเจ็บป่วย และแหล่งหล่อหลอมมิติของจิตวิญญาณ” 

เป็นการด�าเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและญาติ ชุมชน และสังคม
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           การจัดท�าหนังสือ “เหนือเกล้า...ชาวสงขลานครินทร์”

           มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจ

           ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

           และ น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อมหาวิทยาลัย

           คณะผู้จัดท�า  จึงมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง

           ในการรวบรวมภาพ และ ข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

           เพื่อน�ามาบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้

           หวังอย่างยิ่งว่า...

           หนังสือเล่มนี้  จะเป็นหลักฐานส�าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า

           อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ต่อไปในอนาคต

           ขอขอบคุณ...

           ในความเมตตา  อนุเคราะห์  ร่วมมือ  และสนับสนุน  จากทุกท่าน

           ที่ท�าให้หนังสือเล่มนี้ ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

                                                                                                 มนัส   กันตวิรุฒ

                                                                                                 กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

จากบรรณาธิการ
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