


หลังจากเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 8 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จ

พระนางเจ ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ ทั้ง 2 พระองค์ เสด็จพระราชดาเนิน

ไปยังบริเวณด้านหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส

ให้นักศึกษาเข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ อธิการบดี 

ตามเสด็จ

มิ่งขวัญ..ในกมล
คน ม.อ.







เทพรัตน์..ในดวงใจ
นานเท่าใดจะขอเทิดทูน

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗



ทรงพระเจริญ



รูปถ่ายฝีพระหัตถ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 







 

 

  

 

 

    

  

ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือมหาวิทยาลัยภาคใต้ว่า “สงขลานครินทร์” นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จพระราชดาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 

ผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๑๕ 

นับจากป ีพ .ศ .๒๕๑๕ มาจนถึงป ี  พ .ศ .๒๕๓๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาในงานพระราชทานปริญญาบัตร 

อย่างสม่าเสมอ 

จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๓๒ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน 

แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู ้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 

นอกจากพระราชกรณียกิจดังกล่าวแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมาร ี ทรงเป็นผู้สืบสานงานในโครงการพระราชดาร ิ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการน้ามันปาล์ม 

และไบโอดีเซล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยได้เสด็จพระราชดาเนินมา 

ทอดพระเนตรและติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เสมอมา ซึ่งโครงการนี้นับเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ 



  

 

 

   

 

  

 

  

 

   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีน้าพระทัยท่ีเปี ่ยมล้นด้วย 

พระเมตตาต่อชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเห็นได้ว่านอกจากจะเสด็จมาทรงปฏิบัต ิ

พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู ่เนืองๆ แล้ว ในปี พ.ศ.๒๕๕๒, 

๒๕๕๓ และ๒๕๕๗ เสด็จพระราชดาเนินมาเป็นการส่วนพระองค์ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตร ี

THE OLD MAN ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างความปล้ืมปีติแก่บรรดาคณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นล้นพ้น 

ด้วยความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จึงจัดทาหนังสือ “เทพรัตน์...ในดวงใจ นานเท่าใดจะขอเทิดทูน” ขึ้น เพื่อประมวลพระราชกรณียกิจ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไว้ใน 

หนังสือเล่มนี้ 

เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมาย ุ

๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ บรรดาคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ต่างล้วนปีติโสมนัสเป็นที่ยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรง 

พระเกษมสาราญ สถิตเป็นม่ิงขวัญของชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ และพสกนิกรชาวไทย 

ชั่วนิรันดร์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ทิพยวิเลปเทพรัตน์ 
ราชชนกปณิธานปานดวงแก้ว 
ส่องน�าแนวแนะทางสร้างศักดิ์ศรี 
น�้าพระทัยทุกพระองค์วงศ์จักรี 
ล้วนทรงมีพระมหาเมตตาคุณ 

พระคุณเทียบทิพย์วิเลปพระเทพรัตน์ฯ 
พระกิจวัตรมิสุดทรงอุดหนุน 
คือฉัตรทองป้องเกล้าเงาการุณย์ 
แผ่ร่มบุญร่มแดนปกแผ่นดิน 

ยิ่งล่วงกาลนานปีทวีรัก 
หัวใจภักดิ์เพิ่มทวีมิมีสิ้น 
ใจทุกดวงปวงสงขลานครินทร์ 
น้อมแด่ปิ่นราชสุดาจิรากาล 

การจะควรประการใด แล้วแต่จะทรงพระกรุณา 

นายมะเนาะ ยูเด็น ประพันธ์ 
ข้าพระพุทธเจ้าคณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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สารบัญ 
๑๑ พระการุณย์..อุ่นเกล้า ชาว ม.อ. 

๒๙ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์

มาพระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๑๑๑ พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 3 วิทยาเขต 

๑๒๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นศรีตรัง (ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย) 

๑๒๙ พระราชกรณียกิจ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่..มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒๓๑ วันทรงดนตรี ที่..มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒๕๑ พระเมตตาและพระอารมณ์ขันของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ทรงมีต่อวงดนตรี The Old Man มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒๖๑ การถวายงานทางด้านดนตรี แด่.. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ของวงดนตรี The Old Man 

๒๘๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานวิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม 

และผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๒๙๘ จากบรรณาธิการ 

9



10



พระการุณย์..อุ่นเกล้า
ชาว ม.อ.
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	 นับตั้งแต่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของ	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เป็นต้นมา	สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	มาในงานพระราชทานปริญญาบัตรอย่างสม่าเสมอ
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ครั้งที่ 1 - คร้ังที่ ๙ บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรยังมีจานวนไม่มากนัก หลังเสร็จจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จึงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักศึกษาเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ และพระราชทานพระบรมราโชวาท 

แก่นักศึกษา 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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ยินดีที่ได้มาพบกับนักศึกษาและนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอให้ 

ทุกคนประสบความสาเร็จตามที่ตนเองต้องการ คือสามารถมีความสร้างสรรค์ประโยชน์ 

เพื่อตัวเอง และเพื่อส่วนรวมได้ และมีความสุขความเจริญตลอดไป 

พระดารัส	“เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรฯ”
พระราชทานแก่นักศึกษาปัจจุบัน

วันที่	๒๓		สิงหาคม		๒๕๑๗
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ได้มาพบกับทุกคนในที่นี้อีก การที่ได้มาพบกับคนที่นี่หรือการไปในท ่ี

แห่งต่างๆ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นการท่ีข้าพเจ้าได้รับผลประโยชน์และเป็นโชคดีมาก ทาให้ได้รู้จัก 

กับคนมากหน้าหลายตา ทาให้สรุปได้ว่า คนไทยเราทุกคนน่ีเป็นคนที่เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่มีใจเมตตา 

กรุณาที่จะเกื้อกูลต่อกัน ทาให้เห็นได้ว่าในสังคมใดๆ ก็ตาม ถ้าเราจะสบายคนเดียวมีความสุขคน 

เดียวนั้น เป็นสิ่งท่ีไม่ใช่ความสุขท่ีสมบูรณ์ เราต้องช่วยเหลือเฟื่อนฝูงแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่รอบ 

ข้างด้วย ทาให้ทั้งสังคมเจริญรุ่งเรือง และเราอยู่ในสังคมนั้นสบายด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คนไทยทุกหน 

ทุกแห่งทุกภาค ก็มีลักษณะอย่างน้ีอยแล้ว การที่ได้ไปพบประชาชนในท่ีต่างๆ น้ีก็ได้ความรู้ท้ัง 

ในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา เสร็จสรรพหมด และยังได้รู้จักขนบธรรมเนียม 

ประเพณีต่างๆ บางครั้งเวลาไปตามจังหวัดหรือในอาเภอไกลๆ ราษฎรก็มักจะเล่าเรื่องของท้องถิ่น 

ให้ฟัง มีคุณยายคนหนึ่งก็ได้เล่าเรื่องการต่อสู้ของบรรพบุรุษของเราท่ีได้กอบกู้ประเทศชาต ิ

ขึ้นมา และก็ได้บอกว่าคนอย่างยายนี่แหละรักชาติ เด็กรุ ่นหลังนี้สู ้ไม่ได้ ก็บอกคุณยายว่า 

พวกเราก็จะป้องกัน จะอุ้มชูทาให้บ้านเมืองเจริญได้  รับช่วงต่อจากคุณยายได้เหมือนกัน 

พระดารัส	“เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรฯ”
พระราชทานแก่นักศึกษาปัจจุบัน

วันที่	๒๘		สิงหาคม		๒๕๑๘

 

  ู่
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เห็นว่าท่ีมหาวิทยาลัยท่ีนี่ทั้งนักศึกษา อาจารย์ ก็ได้ทากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์ 

ต่อสังคมก็ขออนุโมทนาการด้วย ขออวยพรให้ท่านมีแรง มีร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ และม ี

สมองที่สามารถแทงทะลุปรุโปร่งเข้าไปในเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ สามารถจะพัฒนา 

ประเทศให้รุ่งเรืองเจริญถาวรสืบไป โดยการช่วยกันรับช่วงต่อจากคุณยายคนนั้น 
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๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ 
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๑๕ กันยายน ๒๕๒๐ 
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๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

๖ กันยายน ๒๕๒๒ 
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๑๑ กันยายน ๒๕๒๓ 

๓ กันยายน ๒๕๒๔ 
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๑๕ กันยายน ๒๕๒๖ 
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๒๗ กันยายน ๒๕๒๗ 
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๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ 
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๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ 

27



๒๑ กันยายน ๒๕๓๐ 

๒๔ กันยายน ๒๕๓๑ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

29



 

 

วันที่ 27 กันยายน 2527

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรศิลป 

ศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศึกษาศาสตร์) แด่สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2527 ณ 

อาคารยิมเนเซ่ียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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คาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	๑๓
วันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๒๗

ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

ด้วยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมคร้ังที่ ๑๐๗ (๖/๒๕๒๗) เมื่อวันท ่ี

๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๗ ได้พิจารณาเห็นว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรม ได้ทรงบาเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ 

ประเทศชาติอเนกประการ และเป็นท่ีเคารพรักของประชาชนโดยท่ัวไป สมควรได้รับการ 

เทิดพระเกียรติให้ปรากฏเป็นแบบอย่างอันดีงามสืบไป 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสาเร็จการศึกษาเบ้ืองต้นจาก 

โรงเรียนจิตรลดา ทรงสาเร็จปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง และปริญญา 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทรงสาเร็จปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัย 
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ศิลปากร และกาลังทรงศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร ์ ณ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

พระอัจฉริยคุณทางการศึกษาของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา วรรณคดี ประวัติ-

ศาสตร์ โบราณคดี ตลอดจนวิทยาการแขนงต่างๆ ทรงมีความสนพระทัย และมีพระปรีชา 

สามารถเป็นอย่างยิ่ง และกอปรด้วยพระวิริยะอุตสาหะ แม้จะทรงมีพระราชภาระอ่ืน ๆ 

ที่หนักอยู่แล้วก็ตามแต่พระองค์ก็ไม่ทรงทอดทิ้งการศึกษาวิทยาการ ดังผลงานพระนิพนธ์ 

ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองรวมทั้งด้านศิลปะและดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์เสมอมา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยงานบริการการศึกษา 

เช่นเคยเสด็จไปเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อบรรยายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียน 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ นอกจากนี้ทรงจัดตั้งโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ ณ สานัก 

พระราชวัง โดยทรงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการ 

นอกเหนือจากพระภารกิจในด้านการศึกษาของชาติแล้ว ยังทรงอุทิศพระองค์เก่ียวกับ 

พระกรณียกิจอื่น ๆ เช่น ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอานวยการบูรณปฏิสังขรณ์วัด 

พระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ทรงอานวยการบูรณะตกแต่งพระท่ีน่ัง 

วิมานเมฆในพระราชวังดุสิต เก่ียวกับการแพทย์และสาธารณสุขก็ทรงพยายามสนับสนุน 

ให้ราษฎรมีสุขภาพและอนามัยดีขึ้น ทรงเป็นองค์อุปนายิกาผู ้อานวยการสภากาชาดไทย 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยด้วย ในด้าน 

สาธารณกุศล ทรงจัดตั้งมูลนิธิสายใจไทยและทรงส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของ 

ชาวชนบทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยกิจกรรมการพัฒนา 

ประเทศทุกแขนง ทรงทาหน้าที่เป็นราชเลขานุการส่วนพระองค์โดยเสด็จพระราชดาเนินไป 

ทรงศึกษา และทรงช่วยเหลือในกิจการตามโครงการพระราชดาริเสมอมา นอกจากนี้ยังเสด็จ 

ต่างประเทศโดยเป็นพระอาคันตุกะขององค์ประมุข และรัฐบาลหลายประเทศ ทาให้ 
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ทรงเห็นแนวทางที่จะนามาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย

          ด้วยเหตุแห่งพระกรณียกิจอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์นานัปการ และพระปรีชา 

สามารถเป็นอเนกวิธดังได้ประมวลโดยสังเขปแล้วน้ี สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีมต ิ

เป ็นเอกฉันท ์ ให ้มหาวิทยาลัยถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิของ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเป็น 

การเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป 
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วันที่ 21 กันยายน 2534

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 

ทูลเกล ้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด ์ิ

(เกษตรศาสตร์) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เมื่ อวันที่  21 กันยายน 2534 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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คาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์	(เกษตรศาสตร์)
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	๒๐
วันที่	๒๑	กันยายน	๒๕๓๔

ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ท ่ี ๒ ใน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม 

ราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพเม่ือวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระท่ีนั่งอัมพร 

สถานพระราชวังดุสิต ทรงสาเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 

๒๕๒๐ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก๑ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ และปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

๑ ที่ถูกต้องคือ สาขาวิชาบาลี – สันสกฤต 
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สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการประยุกต์ 

วิทยาการสมัยใหม่ เกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดงานและพัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการใช้วิทยาการด้านการสารวจระยะไกลในการสารวจ 

ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้วิทยาการแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อค้นหาแหล่งน้า 

นอกจากน้ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงประกอบพระ 

ราชกรณียกิจอ่ืน ๆ ในด้านการเกษตรท่ีสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต ิ

อีกนานัปการ พระราชกรณียกิจท่ีสาคัญและเป็นที่รู ้จักกันแพร่หลายก็คือ ทรงเป็นผู้ริเร่ิม 

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โดยได้ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทดลองดาเนิน 

การจนเป็นผลสาเร็จ ทรงสนพระทัยหาพันธุ์พืชท่ีเหมาะสม มาพระราชทานและแนะนาให้ 

ราษฎรในชนบทปลูกเพ่ือเลี้ยงชีพ ทรงรับพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเกษตรในบริเวณสวนจิตรลดารโหฐาน 

และยังเป็นกาลังสาคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดาเนินการโครงการทางด้าน 

การเกษตรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎร เช่น โครงการชลประทานต่าง ๆ ในพระราชดาริของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ด้วยพระเกียรติคุณอันสูงส่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ที่ได้ทรงเสียสละพระองค์ เพื่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ด้วยน้าพระทัยอันเปี่ยมด้วยเมตตา 

ธรรม สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพ่ือเป็นเกียรติและสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์สืบไป 
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วันที่ 15 กันยายน 2540

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษา 

และวรรณคดีไทย) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 

กุมารี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2540 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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คาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์	(ภาษาและวรรณคดีไทย)

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	๒๖
วันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๔๐

ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระทัยและเชี่ยวชาญเป็นเลิศทางด้านอักษรศาสตร์ จนเป็นท ่ี

ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพอันสูงส่งด้านกวีนิพนธ์ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงนิพนธ์งาน 

วรรณกรรมอย่างสม่าเสมอ งานพระนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองล้วนมีสุนทรียภาพทาง 

วรรณศิลป์เป็นเลิศ จนพระองค์ได้รับพระสมัญญานามว่าเป็นองค์กวีศรีประชา ซึ่งก่อให้เกิด 

ความภาคภูมิใจแก่บรรดาพสกนิกร และเป็นท่ีชื่นชมของบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตทั่วกัน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

งานพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทร้อยแก้ว 

นั้น เป็นที่กล่าวขานยกย่องว่าทรงคุณค่าทางสารคดีที่งดงามด้วยถ้อยคาและสารัตถะอันเป็น 
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ลักษณะดีเด่นของงานวรรณกรรมประเภทน้ี ทั้งยังทรงมีพระปรีชาสามารถชักนาให้ผู ้อ่าน 

เกิดความเพลิดเพลินในเนื้อหา และสร้างอารมณ์สุนทรีย์อีกด้วย 

ส่วนงานพระนิพนธ์ประเภทร้อยกรองนั้น เป็นที่ยกย่องและชื่นชมในบรรดากว ี

และผู ้เป็นปราชญ์ในแผ่นดินว่าทรงเป็นเลิศทั้งแนวคิดและความประณีตบรรจงในการใช้ 

ภาษาเต็มไปด้วยความสละสลวยของถ้อยคาโวหาร ทรงเข้าถึงคุณค่าและคุณลักษณะของ 

งานวรรณศิลป์ ที่เพียบพร้อมด้วยสุนทรียภาพของภาษากวี นอกจากคุณค่าทางสุนทรียภาพ 

แล้ว งานพระนิพนธ์ของพระองค์ยังมีส่วนในการส่งเสริม ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เกิด 

ในจิตสานึกของคนไทยโดยมีภาษากวีเป็นสื่อได้อย่างลึกซึ้ง 

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเปรียบดัง 

ดวงประทีปส่องแนวทางการสืบสานสมบัติทางสติปัญญาของชาติให้วัฒนาถาวรสืบไป 

ด้วยพระอัจฉริยะภาพอันเป่ียมด้วยพระเกียรติคุณที่สูงส่งด้านอักษรศาสตร์ในสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม 

ครั้งที่ ๒๑๒(๕/๒๕๔๐) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าฯ 

ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาและวรรณคดีไทย แด่สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และเพ่ือเป็นเกียรติ เป็น 

สิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป 
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ประดับเด่นเป็นศรีจักรีวงศ์ 

ใครเก็บดาราร้อยเป็นสร้อยสาย 

ถักทอรายรุ้งระยับสลับสี 

หว่านทุ่งทิพย์ธารตะวันพรรณมาลี 

คือกวีวาดฝันนิรันดร 

ใครดื่มด่าน้าค้างกลางกลีบแก้ว 

ซึ้งเสียงแผ่วสนผสมสายลมอ้อน 

ยลหยาดมุกซุกไซ้บนใบบอน 

ร่ายเพลงพรเทวศิลป์จินตนา 

มีดอกไม้ในกมลชุบชนม์ชื่น 

คลอเสียงคลื่นเคลียขวัญด้วยหรรษา 

รักเดือนดาวพราวตะวันแสงจันทรา 

ซึ้งมนตราบทกวีที่ดวงใจ 

เทิดทานุกปลุกให้ไทยรักชาติ 

ประวัติศาสตร์ใครย้าจนจาได้ 

เน้นสานึกเกียรติประวัติกษัตริย์ไทย 

กรองมาลัยร้อยรสพจนีย์ 

แสนเอยแสนหวาน 

พจมานจารประจักษ์ในศักดิ์ศรี 

“รักชาติยอมสละแม้ชีวี” 

“รักราชมุ่งภักดีรองบาท” บงสุ์ 
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มธุรสบทนิพนธ์นั้นล้นค่า 

เป็น “กวีศรีประชา” ฟ้าสรรส่ง 

ประดับเด่นเป็นศรีจักรีวงศ์ 

อยู่ยืนยงสืบต่อธรณิน 

โอ้ดวงเดือนเลื่อนฟ้าลอยมาแล้ว 

เกิดดวงแก้วก่องศรีกวีศิลป์ 

ทรงเป็นขวัญบรรดาข้าแผ่นดิน 

ทรงเป็นปิ่นปกเกล้าชาวกวี 

ชื่นเอยชื่นหัวใจหาไหนเท่า 

ชื่นใจเหล่าวรรณศิลป์ทุกถิ่นที่ 

หยาดเมตตาบ่าเย็นเช่นนที 

ธารปรานียิ่งสุคันธ์บรรโลมใจ 

โอ้คาหอมหอมหวานคู่กาลกัป 

อย่าลาลับยืนอยู่คู่สมัย 

สูญฟ้าดินสิ้นกาลอย่าลาญไป 

จารึกไว้ยั่งยืนยิ่งผืนฟ้า 

บทเพลงหวานขานขับรับพระขวัญ 

พรทวยเทพทุกชั้นเทิดชันษา 

ทรงเป็นสร้อยร้อยรัดสวมฉัตรา 

เพื่อมหาบารมีที่บาเพ็ญ 
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ขอพระยศยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล 

พระเดชลาญภัยพิบัติขจัดเข็ญ 

พระคุณเอื้อเกื้อประทานทุกย่านเย็น 

พระเกียรติเด่นเกริกพิภพจบไกวัล 

สรวมไตรรัตน์ฉัตรกั้นคุ้มชันษา 

พระสยามเทวาอารักษ์ขวัญ 

เฉลิมกาลหวานชื่นนับหมื่นพัน 

สถิตมั่นสง่าวงศ์ทรงพระเจริญ 

รศ.วันเนาว์ ยูเด็น ประพันธ์ 
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วันที่ 15 มิถุนายน 2547

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดี และ 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญา 

ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ 

ศาสตร์) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวัน 

ที่ 15 มิถุนายน 2547 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 15 

มิถุนายน 2547 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
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คาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์	(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	๓๒
วันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๔๗
ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจติรลดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสูงผู้ใฝ่รู้ใฝ่ 

เรียนอย่างไม่หยุดย้ัง ด้วยพระจริยวัตรท่ีทรงบาเพ็ญอย่างสม่าเสมอ แม้เม่ือทรงสาเร็จการศึกษา 

ในระบบการศึกษามาแล้ว ทรงเป็นแบบอย่างของผู้เสาะแสวงหาข้อมูลและใช้ประโยชน์เพ่ือ 

สร้างความประจักษ์ในคุณค่าแห่งวิถีชีวิตของชนทั้งผองแม้มีข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมเพียงใด 

ด้วยความที่ทรงบาเพ็ญพระองค์เองเป็นผู้เสาะแสวงหาความรู้หลากหลายสาขาท้ังเก่า 

และใหม่ ท้ังในประเทศและไพรัชประเทศ ทรงเห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้เยาวชน 

รักการอ่านทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้ทรงรับเป็นองค์ 

อุปถัมภ์ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” ที่รัฐบาลจัดขึ้นในทุกจังหวัด ในวโรกาสเฉลิมพระชนมาย ุ

ครบ ๓ รอบ ครั้นในปีพุทธศักราชนี้ อันเป็นปีท่ีทรงมีพระชนมายุครบ ๔ รอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
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ยังได้จัดโครงการ “ปีแห่งการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้” เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรต ิ

อีกด้วย นับว่าได้ทรงเป็นหลักชัยแห่งการสร้างสรรค์สมรรถนะทางปัญญาแก่เยาวชนตลอดมา 

นอกเหนือจากที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมวิชาชีพห้องสมุดแห่งประเทศไทย ยังทรง 

เห็นคุณค่าของสารนิเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จึงทรงโปรดให้มีการจัดทาฐานข้อมูลไว้ อันเป็นส่วนหนึ่งของพระกรณียกิจร่วมกับองค์การ 

สหประชาชาติในการพัฒนาประเทศโลกที่สาม ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับชีวิตของประชาชน 

อย่างกว้างขวาง 

ด้วยพระเกียรติคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันกอปรด้วย 

การบาเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะ ซ่ึงเกื้อกูลต่อความเข้มแข็งทางสติปัญญา 

แก่เยาวชน และราษฎรทั่วไป สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งท ่ี

๒๖๔(๕/๒๕๔๖) เม่ือวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงมีมติให้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ

และเพื่อเป็นเกียรติเป็นศรีแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยิ่งยืนนาน 
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วันที่ 7 สิงหาคม 2549

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบารุงสุข อธิการบดี และ 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าเฝ้าฯเพื่อทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญา 

ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (ภาษาเพื่อการพัฒนา) แด่สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 

2549 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
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คาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์		(ภาษาเพื่อการพัฒนา)

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	๓๔
วันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๔๙
ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจติรลดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นปราชญ์ทางภาษา 

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ ในด้านภาษาไทยพระองค์ทรงสน 

พระราชหฤทัยและทรงศึกษาอย่างแตกฉานมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ส่วนในด้านภาษา 

ต่างประเทศ ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศหลายภาษาอย่างเชี่ยวชาญ ทั้งภาษาตะวันออก 

และภาษาตะวันตก ดังท่ีพระองค์ทรงสาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาภาษา 

บาลีสันสกฤตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออกจาก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากน้ีพระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถในภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาละตินเป็นอาทิ 

พระปรีชาสามารถในด้านภาษาไทยของพระองค์ปรากฏอย่างเด่นชัดในพระราชนิพนธ์ 
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จานวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง พระองค์ทรงเลือกใช้ถ้อยคาง่าย กระจ่างชัด และแฝง 

ด้วยข้อคิดอันลึกซึ้งเป็นที่ชื่นชมของนักอ่าน นอกจากนี้ยังทรงเปี่ยมไปด้วยพระอุดมทัศน์ 

ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ดังที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์พระวิทยานิพนธ์ 

ระดับดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะ 

การเรียนการสอนภาษาไทยสาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงเป็นการพัฒนา 

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนักภาษาที่เข้าพระทัยใน 

ความเปลี่ยนแปลงอันเป็นลักษณะธรรมชาติของภาษาในฐานะส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมอัน 

แปรเปลี่ยนไปตามกาลสมัย ทั้งยังทรงเป็นนักอนุรักษ์และนักพัฒนาภาษาในฐานะเคร่ืองมือ 

ของการสื่อสาร พระองค์ทรงใช้ภาษาไทยในการส่ือสารวิทยาการความรู ้และแนวพระ 

ราชดาริเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ประวัติศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หรือด้านสุขอนามัยและโภชนาการของพสกนิกรชาวไทย ดัง 

ประจักษ์ชัดในพระราชนิพนธ์จานวนมากของพระองค์ นับได้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีทรงใช้ภาษาไทยในฐานะสื่อแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริง 

ในด้านภาษาต่างประเทศ พระองค์ทรงใฝ่พระราชหฤทัยในการศึกษาภาษาต่าง ๆ 

ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ พระองค์มีพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศจนถึงข้ัน 

พระราชนิพนธ์กวีนิพนธ์เป็นภาษานั้น ๆ ได้ประดุจเจ้าของภาษา ดังเช่น บทพระราชนิพนธ์ 

กวีนิพนธ์ภาษาฝร่ังเศส เยอรมัน อังกฤษ และจีน และยังทรงพระวิริยะในการพระราชนิพนธ์ 

แปลวรรณกรรมของชาติต่าง ๆ เช่น วรรณกรรมฝรั่งเศสและวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทย 

ทาให้ชาวไทยได้เข้าใจวัฒนธรรมของชนชาติอื่น อันส่งผลให้เกิดความซาบซ้ึงและความเข้าใจ 

อันดีระหว่างประชาคมข้ามวัฒนธรรม นอกจากนี้พระองค์ยังทรงใช้ความรู้ภาษาต่างประเทศ 

เป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ดังที่ได้มีพระราชดารัสสุนทรพจน์เป็น 

ภาษาจีนในวโรกาสเสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนจนเป็นท่ีชื่นชม 
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แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวจีนตลอดจนนานาชาติทั่วโลก 

ด้วยพระปรีชาสามารถแห่งความเป็นปราชญ์ทางภาษาและพระอัจฉริยภาพในการใช ้

ภาษาเพื่อการพัฒนาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภามหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘๒(๖/๒๕๔๘) เม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ 

จึงมีมติให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด ์ิ สาขา 

ภาษาเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏและเป็นอุตตมะสิริมงคลแก่วงวิชาการ 

ด้านภาษาและแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป 
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วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบารุงสุข อธิการบดี พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วิลาศ สัตยสัณห์สกุล คณบดีคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อ 

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด ์ิ

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท ่ี

3 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องรับรอง ศูนย ์ประชุมนานาชาต ิ

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

51



คาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	๓๘
วันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๒

ณ	ห้องรับรอง	ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินเย่ียมเยียน 

พสกนิกรไปทุกหนทุกแห่งของประเทศไทยเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และจากการท่ีได้เสด็จ 

พระราชดาเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร ทาให้ทอดพระเนตรเห็นถึงปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของ 

ราษฎรในชนบท พระองค์จึงมีพระราชดาริจัดทาโครงการต่าง ๆ  เพื่อแก้ปัญหา ด้านสุขภาพอนามัย 

ของราษฎรทั้งทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และทันตสุขภาพมากมายหลายโครงการ ทรง 

จัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อออกตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ทรงรับผู้ป่วยท ่ี

ยากจนเป็นคนไข้ไว้ในพระราชานุเคราะห์อีกด้วย และที่ภาคใต้ซึ่งราษฎรประสบภัยสึนามิ เมื่อ 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ได้พระราชทานทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตแพทย์ ทันตแพทย์ 
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ฯลฯ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่ประสบภัยในโรงพยาบาล ๓ แห่ง ของ 

จังหวัดพังงา ได้แก่ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ และโรงพยาบาล 

คุระบุรีชัยพัฒน์ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ อันเป็นการสนองพระราชดาริสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้พ้ืนที่ชนบทได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีก 

ทั้งเป็นการเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน 

นอกจากน้ี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี ท่ีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู ่ห่างไกลให้ม ี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์ทรงมีพระราชดาริให้มีการจัดทาโครงการต่าง ๆ ขึ้น เพื่อแก้ 

ปัญหาสุขภาพอนามัยโรงเรียน โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสนอง 

พระราชประสงค์ จัดต้ังหน่วยทันตกรรมพระราชทานขึ้น เพื่อบริการตรวจรักษานักเรียนใน 

โครงการพระราชดาร ิ และรับผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว ่ ผู้ป่วยท่ีมีความ 

ผิดปกติของใบหน้าหลังการผ่าตัด ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และในพุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมดาเนินการ 

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมปฏิบัติงาน ทั้งด้านบริการ 

ทางทันตกรรม โครงการทันตกรรมป้องกัน และโครงการวิจัย ด้านทันตสุขภาพในพ้ืนท ่ี

ภาคกลางและส่วนภูมิภาคท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น 

ตั้งอยู่ และจากการดาเนินงานมากกว่า ๑๑ ปี โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ให้ 

บริการทันตกรรมและทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนโครงการพระราชดาริ โรงเรียนตารวจตระเวน 

ชายแดนและผู้ด้อยโอกาส ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน 

ในส่วนของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์สมาชิกกิตติมศักด์ิ สาหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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สยามบรมราชกุมาร ี อย่างหาท่ีสุดมิได ้ ท่ีทรงรับกองทุนเฉลิมพระเกียรต ิ ๑๐๐ ป ี สมเด็จย่า 

ไว้ในพระราชูปถัมภ์ 

โดยท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสริมสนับสนุนงาน 

ด้านทันตสุขภาพเพ่ือให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓๑๖(๕/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ 

ขอพระราชทาน ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อ 

เฉลิมพระเกียรติคุณ และเป็นเกียรติสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สืบไป 
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วันที่ ๒๔ กันยายน 255๗

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา อุปนายกสภา 

มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี 

และรองศาตราจารย ์นายแพทย์สุธรรม ป ิ ่นเจริญ คณบดีคณะ 

แพทยศาสตร์เข้าเฝ้าฯ เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฏ ี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2557  ณ อาคารเฉลิมพระบารม ี

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
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คาประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	ครั้งที่	๔๓
วันที่	๒๔	กันยายน	๒๕๕๗

ณ	อาคารเฉลิมพระบารมี	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตความ 

เป็นอยู ่ และปัญหาทางด้านสุขอนามัยของราษฎร ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคของ 

ประเทศไทย สิ่งที่ทรงสังเกตเห็นคือ ความยากจน ความเจ็บป่วย เด็กขาดอาหาร ไม่มีโอกาสได้ 

เรียนหนังสือ ทาให้พระองค์มีพระราชดาริให้พัฒนา และจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา 

สุขภาพอนามัยของราษฎร ได้แก่ การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก โครงการเกษตร 

เพื่ออาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถ่ินทุรกันดาร 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โรคหนอนพยาธิ และโรคมาลาเรีย และโครงการพัฒนา 

ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน พระองค์พระราชทานหน่วยแพทย์ออกตรวจรักษาราษฎร 
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ในถิ่นทุรกันดารท่ีพระองค์เสด็จพระราชดาเนินในแต่ละครั้ง รวมทั้งทรงรับผู้ป่วยที่ยากไร้ 

ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงตั้งกองทุนพระราชทานเพ่ือสงเคราะห์คนไข้ยากจน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ทรงดารงตาแหน่งอุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย ทาให้ทรง 

ทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในการเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้เป็นอย่างด ี

เม่ือเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ร้ายแรงซ่ึงต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที พระองค ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุเคราะห์ ดังเช่นการพระราชทาน 

ความช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ น้าท่วมและดินถล่ม เป็นต้น เพื่อช่วย 

ให้พสกนิกรที่ประสบภัยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ในส่วนการเผยแพร่พระราชเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธาน 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือมอบรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กร 

ท่ีปฏิบัติงานหรือวิจัยดีเด่นทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข อันก่อให้เกิดประโยชน ์

แก่มนุษยชาติ รางวัลนี้เป็นรางวัลนานาชาติซึ่งพระราชทานแก่แพทย์หรือนักวิจัยที่มีผลงาน 

ดีเด่น และได้ดาเนินงานอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง นอกจากนี้ทรงเป็น 

องค์ประธานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเพื่อพระราชทานทุนให้แก่ 

เยาวชนไทยที่รักและมุ ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรือทางานด้านการพัฒนาชุมชนกับผทรงคุณวุฒิหรือแพทย์ท่ีมีช่ือเสียง 

ระดับโลก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดาริให้นาเทคโนโลย ี

สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการของ 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีพระราชดาริให้โครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็น 

โครงการนาร่องและใช้เป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ทรงริเร่ิมโครงการ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ให้คนพิการสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างความร

พัฒนาทักษะ และสร้างอาชีพต่อไปในอนาคต พระองค์ทรงมีคณะทางานท่ีจะศึกษาวิจัย 

เพ่ือหาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและวิธีการช่วยเหลือผู้พิการในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม 

และมีโครงการสาหรับเด็กป่วยท่ีต้องเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน 

ซึ่งทาให้ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือในการเรียนรู้ สร้างความ 

เพลิดเพลิน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ สมเด็จพระ 

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรระบบเทคโนโลยีเวชสารสนเทศ 

ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่ถูกพัฒนาโดยบุคลากรของโรงพยาบาลและมีพระราชดาร ิ

ให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนา 

โปรแกรมให้สามารถนาไปใช้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

จากปัญหาการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สืบเน่ืองมานาน 

หลายปี และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความ 

เป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนความสูญเสียถึงขั้นพิการของประชาชนผู้ประสบเหตุ ทาให้ 

จานวนผู้พิการเพิ่มจานวนขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงทราบ 

ถึงปัญหาจึงทรงมีพระราชดาริที่จะเยียวยาและฟื้นฟูราษฎรผู้ประสบภัย โดยจัดตั้ง “ศูนย์ 

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้” ขึ้นที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง 

ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู ้ป่วยทั่วไปหรือพิการที่เกิดจากปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้และท่ีเกิดจากอุบัติเหต ุ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความพิการหรือลดความพิการ 

กลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดเป็นศูนย์กลาง 

ด้านการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการรับส่งต่อด้านการฟื้นฟูผู้พิการใน ๓ จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ โดยมีศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นแม่ข่าย 

โดยเหตุที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงประกอบพระราช 

กรณียกิจ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขนานัปการ มีพระราชปณิธานมุ่งม่ันในการทรงงาน 

 

 

 

 

 

   

ู ้ 

่ 

59



พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีข้ึน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ 

พระวิริยะอุตสาหะ ตลอดจนพระราชจริยาวัตรอันเพียบพร้อม ส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศประสบผลสาเร็จ แสดงให้ประจักษ์ถึงพระปรีชา 

และพระวิสัยทัศน์ทางด้านการแพทย์ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 

ของประเทศ ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ ่งมั่นอย่างต่อเน่ืองตลอดมา สภามหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕๘(๕/๒๕๕๗) เม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎ ี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวงวิชาการ และเพื่อเป็นเกียรติและสวัสดิ์พิพัฒน 

มงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ 

มาพระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๕	และปี	พ.ศ.๒๕๓๒	จนถึงปี	พ.ศ.

๒๕๔๐	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ	ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์	มาพระราชทานปริญญาบัตร	

แก่บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๑

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๕

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท ่ี ๑๑ ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท ่ี ๕ กันยายน ๒๕๒๕ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดาเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู ้สาเร็จการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๒๔ 
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พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจาปีการศึกษา	๒๕๒๔
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

วันที่	๕	กันยายน	๒๕๒๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้า 

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ในคราวนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่ได้รับทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดาเนิน 

ก้าวหน้ามาด้วยดีเป็นที่น่าพอใจ 

ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู ้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกๆ คน ที่ได้รับเกียรติและ 

ความสาเร็จในการศึกษา 

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาแล้ว ถือว่ามีความรับผิดชอบอยู่อย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้วิชา 

ความรู้ปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง  และการทางานให้ได้ผลน้ัน มีหลักปฏิบัติท ่ี

น่าจะพิจารณาอยู่บางประการ ซึ่งใคร่จะถือโอกาสนาเสนอแก่บัณฑิตท้ังหลายดังนี้ ประการแรก 
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เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใดมาทา จาเป็นจะต้องศึกษาให้ทราบชัดถึงวัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของงานนั้นให้เข้าใจแจ่มแจ้งทั่วถึงก่อนทุกกรณี เพื่อที่จะได้นาหลักวิชาและความร

ความชานาญที่มีอยู่มาใช้ได้โดยถูกต้อง ประการที่สอง เมื่อได้ทางานร่วมกับผู้อื่น ควรจักได้ใช้ 

ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้ร่วมงานน้ันเสมอๆให้เข้าใจกัน เพราะการใช้ความคิดเห็นและ 

เหตุผลร่วมกัน เป็นเหตุสาคัญให้เกิดความกระจ่างแจ้งในวิถีทางและวิธีการที่จะทางานให้ 

สาเร็จผล ประการที่สาม จะต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะพยายามปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงวิธีการ 

และกลไกการปฏิบัติงานทุกอย่างให้ดีอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้กิจการที่ทามีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็น 

ลาดับ ประการสาคัญท่ีสุด ควรจะได้ทราบตระหนักว่า การงานทุกด้านทุกสาขา ล้วนอาศัยกัน 

และส่งเสริมกันอยู่ท้ังส้ิน ผู้มีวิชาความรู้ทุกคนจึงต้องทางานประสานประโยชน์กัน ด้วยความ 

พร้อมเพรียงและสอดคล้องทุกเม่ือ และถ้าแต่ละคนได้ใช้หลักวิชาความรู้ ความสามารถอย่าง 

ถูกต้องเหมาะสมดังนี้ ก็เป็นอันเชื่อได้ว่าจะได้รับผลเลิศในหน้าที่และในการงานทุกอย่าง 

ทุกระดับ 

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีความสุขความสาเร็จในชีวิต มีความเจริญก้าวหน้าใน 

ตาแหน่งการงาน และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีน ้ี มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๘

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๒

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ ๑๘ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๒ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดาเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู ้สาเร็จการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา  ๒๕๓๑ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ในวาระนี้ ข้าพเจ้ามีความยินด ท่ีได้ทราบรายงานว่ากิจการทุกด้านของ 

มหาวิทยาลัยดาเนินก้าวหน้ามาอีกเป็นอันมาก ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต 

ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสาเร็จในการศึกษา

        ตามรายงานของนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหลักสูตร 

พร้อมทั้งโครงการวิจัยและปฏิบัติในภาควิชาต่างๆ เป็นอันมาก บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยแต่ละระดับ จึงนับว่าเป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถดี ท้ังทางด้านวิชาการและ 

ด้านการปฏิบัติ พร้อมและเหมาะที่จะออกไปปฏิบัติงาน ในแนวทางของตน อย่างไรก็ตาม 

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจาปีการศึกษา	๒๕๓๑				
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี

วันที่	๒๑	กันยายน		๒๕๓๒
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บัณฑิตท้ังหลายไม่ควรจะลืมว่าการออกไปทางานในหน่วยงานต่างๆ น้ันต่างกับการศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยมาก ประการสาคัญ ก็คือแต่ละคนจะต้องลงมือทางานด้วยตนเอง ด้วยความร

ความสามารถของตน โดยไม่มีครูบาอาจารย์คอยติดตามแนะนาช่วยเหลือ นอกจากน้ัน ยังจะ 

ต้องทางานร่วมมือกับผู้อ่ืนฝ่ายอ่ืนเป็นอันมาก ให้ประสานสัมพันธ์กันโดยสอดคล้องด้วย จึง 

เกิดความจาเป็นอย่างยิ่งขึ้นที่ทุกคนจะต้องขวนขวายศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ 

เพิ่มเติมให้แก่ตัวให้มาก รวมทั้งต้องรู้จักสมาคมผูกมิตรกับผู้อื่น ฝ่ายอื่น ตลอดถึงบุคคลทั่วไป 

อย่างกว้างขวางด้วย จึงจะช่วยให้ทางานได้สะดวกราบร่ืน และสามารถนาเอาวิชาความรู้ออก 

ใช้ปฏิบัติงานได้เต็มท่ีตามความประสงค์ ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจพยายามค้นคว้าศึกษา และ 

ฝึกฝนปฏิบัติตน ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มพูนย่ิงๆขึ้นต่อไป ทั้งทางลึกคือทางด้านวิชาการ 

ทั้งทางกว้าง คือทางด้านประสบการณ์และมนุษยสัมพันธ์ จักได้ประสบความสาเร็จในการงาน 

และการสร้างความเจริญมั่นคงพร้อมทั้งเกียรติยศชื่อเสียงให้กับตนเองได้พร้อมทุกสิ่ง 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่และทุกท่าน 

ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบแต่ความผาสุกและความเจริญสวัสดีจงทุกเมื่อทั่วกัน 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๑๙

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๓

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ ๑๙ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๓ 

ณ อาคารยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู ่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู ้สาเร็จการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา  ๒๕๓๒ 
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พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจาปีการศึกษา	๒๕๓๒
ณ		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่		๒๑	กันยายน		๒๕๓๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ประจาปีนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการของมหาวิทยาลัยดาเนิน 

ก้าวหน้ามาอย่างน่าพอใจ และได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้วยดีจากทุกฝ่าย ขอแสดง 

ความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสาเร็จ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยช่วยให้บุคคลมีภูมิความรู ้สมบูรณ์ข้ึน ทั้งด้านลึก คือด้าน 

วิชาการ ทั้งด้านกว้าง คือด้านความรอบรู้อันได้มาจากการประกอบกิจกรรมนานาชนิดและ 

การสมาคมเก่ียวข้องกับบุคคลมากมาย นอกเหนือกว่านั้น ยังช่วยให้รู้จักคิดและวินิจฉัยเรื่องราว 

ปัญหาต่างๆได้  ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง รวมความว่าผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ถือได้ว่าเป็น 
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บุคคลที่มีพลังแห่งความรู้ ความคิด และความสามารถอยู่ในระดับที่เหมาะจะทางานสาคัญๆ 

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและบ้านเมือง เหตุนี้ จึงสมควรอย่างยิ่งที่บัณฑิตแต่ละคนจะต้อง 

พยายามนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาใช้ให้เป็นผล ด้วยความจริงใจ และด้วยหลักการที่ด ี

ข้าพเจ้าขอเสนอหลักการสาหรับบัณฑิต ไว้ให้พิจารณาสี่ข้อ ข้อแรกก่อนจะทาการใด 

ให้พยายามคิดพิจารณาถึงผลลัพธ์ ท่ีจะเป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ให้ 

เห็นชัดก่อนทุกครั้ง ข้อสอง เมื่อเห็นชัดแล้ว ให้มุ่งทาแต่ส่วนท่ีเป็นประโยชน์ให้สมบูรณ์ คือ 

ให้ได้ท้ังประโยชน์ตน ท้ังประโยชน์ส่วนรวม ข้อสาม แม้ได้ต้ังใจพยายามทาแต่ส่ิงที่เป็น 

ประโยชน์แล้ว ก็ยังต้องระมัดระวังปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและม ี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้บรรลุประโยชน์อันพึงประสงค์อย่างแท้จริง ทั้งมิให้เกิดความ 

ผิดพลาดเสียหายขึ้นด้วย ข้อสี่ การสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวจาเป็นต้องปฏิบัติให้ต่อเน่ือง 

และหนักแน่น ด้วยความอุตสาหะอดทน เพราะการปฏิบัติดังน้ันเป็นปัจจัยสาคัญอย่างย่ิง 

ในการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า และความสัมฤทธิผลเลิศในกิจการงานทุกอย่าง จึงใคร ่

ขอให้บัณฑิตรับหลักการทั้งนี้ไว้พิจารณานาไปปฏิบัติในการสร้างงานสร้างอนาคตให้บรรล ุ

เป้าหมายตามที่มุ่งประสงค์ 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรแก่ผู ้สาเร็จการศึกษาให้ 

ประสบความสุขความสมหวัง พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตด้วยกันทุกคน และขอให้ทุกท่าน 

ที่มาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีถ้วนทั่วกัน 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๐

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๔

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี ๒๐ ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน  ๒๕๓๔ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดาเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๓๓ 

77



78



79



พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจาปีการศึกษา	๒๕๓๓
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี

วันที่	๒๑	กันยายน		๒๕๓๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ในโอกาสน้ี ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้ทราบว่ากิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัย 

ดาเนินก้าวหน้ามาด้วยความม่ันคง ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน 

ที่ได้รับเกียรติและความสาเร็จ 

มหาวิทยาลัยทุกแห่งมุ่งจะให้การศึกษาแก่นักศึกษา ด้วยการแนะนาฝึกฝนให้สามารถ 

เรียนรวิชาการต่างๆ โดยการศึกษาค้นคิดและการวิเคราะห์วิจารณ์ที่ถูกต้องตามเหตุผลข้อ 

เท็จจริง แล้วสรุปเป็นหลักวิชาการที่สามารถจะนาไปอ้างอิง กับทั้งนาไปปฏิบัติให้เกิดผล 

ที่พึงประสงค์ได้ และเม่ือแต่ละคนได้ศึกษาค้นคว้า พร้อมกับปฏิบัติทดสอบได้ครบถ้วนตาม 
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หลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะให้ปริญญาบัตรรับรองวิทยฐานะเป็นบัณฑิตระดับต่างๆ 

ตามสาขาวิชาที่สมัครศึกษา ดังนั้น จึงถือได้ว่าบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยทั้งปวงเป็นบุคคล 

ท่ีมีวิชาความรท่ีแน่นหนาก้าวหน้า และมีความสามารถท่ีจะนาหลักวิชากับท้ังความคิด 

วิจารณญาณไปใช้ปฏิบัติกิจการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่านทั้งหลายได้รับปริญญาเป็นบัณฑิตทั่วกันแล้ว ต่อไป ไม่ว่าท่านจะทาหน้าท่ี การงาน 

ในตาแหน่งใด อยู่ ณ ท่ีใด ขออย่าได้ละวางวิชาการและการศึกษาค้นคว้าเป็นอันขาดเพราะการ 

กระทาดังน้ันจะเป็นเหตุให้สติปัญญาความสามารถท้ังมวลในตัวท่านถดถอยลง ทุกคนจาเป็น 

ที่จะต้องขวนขวายศึกษาค้นคว้าต่อไปให้ยิ่งกว้างขวางลึกซึ้ง พร้อมกันนั้น ก็ต้องตั้งใจพยายาม 

นาความรู้ ความคิด และวิจารณญาณที่มั่นคงในเหตุผลความถูกต้อง ไปใช้ปฏิบัติบริหารงาน 

ในหน้าท่ีให้สัมฤทธิ์ผลและพัฒนาก้าวหน้า เชื่อว่าความตั้งใจพยายามกระทาดังน้ันจะส่งเสริม 

ให้ประสบความสาเร็จ ความมั่นคง และความเจริญ ทั้งในกิจการงานและการครองชีวิตได้ 

เป็นแน่นอน 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 

ประสบความสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสมปรารถนา ทั้งสามารถบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 

เป็นที่พึ่งแก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๑

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๕

ในพธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี ๒๑ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน  ๒๕๓๕ 

ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทน 

พระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจาปีการศึกษา  ๒๕๓๔ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามา 

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ในวาระนี้ ข้าพเจ้ายินดีท่ีได้ทราบรายงานว่า มหาวิทยาลัยได้พยายามปฏิบัติภารกิจ 

โดยเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ ทั้งด้านการให้การศึกษาอบรม 

การค้นคว้าวิจัย การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการสังคม ทาให้มหาวิทยาลัย 

มีความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นลาดับ 

ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ท่ีได้รับเกียรติและความสาเร็จ 

ในการศึกษา ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการศึกษาสูง ท่านทั้งหลายย่อมมีความมุ่งหมายที่จะได้ 

ใช้ความรู้ความสามารถทางานตามแนวถนัด เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ คือ ความเจริญม่ันคง 

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจาปีการศึกษา	๒๕๓๔
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่	๒๑	กันยายน		๒๕๓๕
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ให้แก่ตัวเอง แก่งานและแก่ชาติบ้านเมือง ให้ประจักษ์ผล ในการทางานให้สาเร็จผลสมบูรณ์ 

ดังประสงค์ มีข้อสาคัญควรคานึงอยู ่ว ่า งานที่ท่านจะได้ทาต่อไปนั้น เป็นงานปฏิบัติทาง 

วิชาการ หมายความว่าต้องอาศัยหลักวิชาเป็นพ้ืนฐาน และอาศัยตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติ เพราะ 

ฉะนั้นแต่ละคนจึงต้องเป็นนักวิชาการที่ดีด้วย เป็นนักปฏิบัติท่ีดีด้วย จึงจะช่วยให้สาเร็จผล 

สมบูรณ์ได้ ผู้ที่จะเป็นท้ังนักวิชาการและปฏิบัติการท่ีดีดังกล่าวจาเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้ม ี

คุณสมบัติอย่างพอเพียง  เบื้องต้นต้องมีความซ่ือตรง จริงใจ และบริสุทธ์ิใจต่องานและต่อ 

วิชาการของตน ไม่สับปลับ มักง่าย ไม่ประมาทเมินเฉย เพราะอาจเป็นเหตุทาให้เสียงานและ 

เสียคนพร้อมกันได้ทั้งสองอย่าง ประการที่สอง เมื่อมีความจริงใจและบริสุทธ์ิใจในงานแล้วก ็

ต้องเร่งต้ังใจปฏิบัติงานด้วยความหมั่นขยัน คือ อุตสาหะ พากเพียรสร้างสรรค์ผลงาน จากพื้น 

ฐานความเจริญท่ีมีอยู่แล้ว ให้งอกงาม ก้าวหน้า และมั่นคงขึ้นตามลาดับ  ประการที่สาม ซึ่ง 

เป็นประการสาคัญจะต้องเฉลียวฉลาดในการปรับปรุงตัว ปรับปรุงงานให้ทันการณ์ ทันเวลา 

ทั้งให้เฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคี ประสานประโยชน์ กับผู้ร่วมงานทุกคนทุกระดับ 

ตลอดถึงผู้อ่ืนฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องถึงทั้งหมดด้วย ผลปฏิบัติงานของท่านจึงจะสัมฤทธ์ิผลที่พึง 

ประสงค์ คือช่วยให้เกิดความเจริญมั่นคงแก่ตนเองแก่งาน แก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้ 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีกาลัง 

กายใจท่ีเข้มแข็งม่ันคง พร้อมท่ีจะปฏิบัติภารกิจช่วยตนและช่วยชาติได้เต็มแรง ท้ังให้ม ี

ความสุข มีความสัมฤทธ์ิผลในสิ่งท่ีปรารถนาตามทานองคลองธรรมทุกประการและทุกเมื่อ 

และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ประสบความสุขสวัสดีจงทั่วกัน 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๒

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๖

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๒ ซ่ึงจัดข้ึนเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๓๖ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดาเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู ้สาเร็จการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๓๕ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้า 

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์อีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือ 

สนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทาให้สามารถขยายงานทุกๆ ด้านได้ให้เจริญรุดหน้ามา 

ได้อีกเป็นอันมาก ขอแสดงความช่ืนชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรต ิ

และความสาเร็จในการศึกษา 

บัณฑิตทั้งปวงที่อยู ่ในท่ีนี้เป็นผู ้มีสติปัญญาดี จึงมีโอกาสได้รับการส่งเสริมให้เขา 

เรียนจนสาเร็จวิชาการช้ันสูง และเป็นที่หวังของทุกคนว่าจะได้ทาประโยชน์สร้างสรรค์ให้ 

แก่ประเทศชาติและสังคมต่อไป 

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจาปีการศึกษา	๒๕๓๕
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่	๒๑	กันยายน		๒๕๓๖
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ทุกวันนี้ คนที่สาเร็จการศึกษาสูงๆ มีอยู่ในบ้านเมืองเราอยู่มิใช่น้อย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

เทคโนโลยีอันทันสมัย ตลอดจนความช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ ก็มีอยู่มาก แต่เราก็ยังพูดไม่ได้ 

เต็มปากว่า การพัฒนาบ้านเมืองได้ผลเป็นท่ีพึงพอใจแล้ว เรื่องนี้เป็นเร่ืองน่าคิด ข้าพเจ้าจึงขอ 

ฝากให้บัณฑิตและทุกๆ ท่าน พิจารณาให้เห็นจริงว่ามีสาเหตุเนื่องมาจากสิ่งใด ข้าพเจ้าเองยัง 

นึกอยู่เสมอว่า ลาพังความร ู้ ความฉลาดและเครื่องมืออันมีประสิทธิภาพต่างๆ น้ัน ไม่อาจช่วย 

ให้เราสามารถสร้างสรรค์ความเจริญที่พึงประสงค์ให้สาเร็จและสมบูรณ์ได้ เราจาเป็นอย่างยิ่ง 

ท่ีจะต้องอาศัยปัจจัยด้านอ่ืนเข้าประกอบเก้ือหนุนด้วย เป็นต้นว่า เราต้องมีความเข้าใจท่ีถูกท ่ี

ตรงและลึกซึ้ง ถึงประโยชน์และจุดมุ่งหมายแท้จริงของภาระทุกสิ่งที่ทา ต้องมีความมุ่งม่ันและ 

รับผิดชอบในการงานอย่างเต็มท่ี ต้องมีไมตรี ปรองดองและความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนกัน 

และกันโดยสุจริตใจ เม่ือใดเรามีปัจจัยเหล่านี้ประกอบพร้อมในความคิดจิตใจ  เมื่อนั้นจึงจะ 

สามารถนาเอาวิชาการและอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้สร้างสรรค์ความเจริญของบ้านเมืองได้สาเร็จ 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตของมหาวิทายาลัย 

สงขลานครินทร์ มีความคิดความเห็นที่ถูกต้อง ในอันจะทาการงานสร้างความเจริญมั่นคง 

ของตนเองและของชาติ และขอให้ประสบความสุข ความสมหวัง พร้อมทั้งความสาเร็จในชีวิต 

จงทั่วกันทุกคน 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๓

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๗

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ ๒๓ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๗ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดาเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู ้สาเร็จการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา  ๒๕๓๖ 
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พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจาปีการศึกษา	๒๕๓๖
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่	๒๙	กันยายน		๒๕๓๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 

มาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ในโอกาสน้ี ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบรายงานถึงความก้าวหน้าในกิจการ 

ทุกด้านของมหาวิทยาลัยรวมทั้งความพยายามดาเนินการส่งเสริมงานศึกษาวิจัยให้ม ี

ประสิทธิภาพสามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาสังคมในท้องถ่ินภาคใต ้

ขอแสดงความช่ืนชมกับบัณฑิตทุกคน ท่ีได้รับเกียรติและความสาเร็จอันน่าภูมิใจ 

ปริญญาบัตรที่ท่านท้ังหลายได้รับเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะนี้ นับได้ว่าเป็นความสาเร็จ 

ขั้นหนึ่งตอนหนึ่งของชีวิต ซึ่งจะต้องดาเนินต่อไปอีกมาก และการท่ีทุกคนจะนาวิชาการท ่ี

ได้เรียนรู้มาไปปฏิบัติงาน ก็คือการสร้างสรรค์ความสาเร็จในขั้นต่อๆ ไปนั่นเอง ในเร่ืองน ้ี
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ท่านทั้งหลายจาเป็นจะต้องทราบตระหนักตั้งแต่ต้นว่า การที่จะประสบความสาเร็จได้มากน้อย 

เพียงไหน ย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของท่านเป็นสาคัญ เพราะฉะนั้น ทุกคนจึง 

ควรอย่างย่ิงท่ีจะได้ตั้งใจให้แน่วแน่ และอุตสาหะ พยายามให้เต็มกาลังที่จะนาเอาวิชาการ 

พร้อมทั้งสติปัญญาความสามารถท่ีมีอยู่ ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ให้มากท่ีสุด 

เมื่อใดท่านสามารถใช้ความรู้ ความคิด สติปัญญา สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและความเจริญ 

ก้าวหน้า ให้เกิดข้ึนแก่ตัว แก่อาชีพ การงาน และประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์แล้ว เมื่อนั้น 

จึงควรถือได้ว่าได้รับความสาเร็จอันสมบูรณ์ 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 

ประสบความสุขและความเจริญรุ่งเรืองทั้งในการครองชีวิตและในหน้าที่การงาน กับขอให้ 

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความสวัสดีโดยทั่วกัน 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๔

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๔ ซ่ึงจัดข้ึนเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๓๘ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดาเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู ้สาเร็จการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา  ๒๕๓๗ 
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พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจาปีการศึกษา	๒๕๓๗
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี

วันที่	๒๙	กันยายน	๒๕๓๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ในวันนี้ ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในงาน และได้ทราบว่ากิจการทุกด้าน 

ของมหาวิทยาลัยดาเนินก้าวหน้ามาด้วยดีอย่างน่าพอใจ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒ ิ

และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสาเร็จในการศึกษา 

การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยคือการศึกษาค้นคว้า เพ่ือสร้างเสริมและสะสมความร ความ 

จัดเจน ในด้านวิชาการอย่างสูงและด้านการใช้ความคิดวิจารณญาณตามเหตุผล หลักวิชา 

ความถูกต้อง ผู้มีปัญญาซึ่งได้ผ่านการศึกษาระดับน้ี จัดว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ผู้จะเป็น 

กาลังสร้างสรรค์ความเจริญม่ันคงทุกด้านของประเทศอย่างสาคัญต่อไป เหตุนี้ บัณฑิตทั้งหลาย 
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จึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกิดข้ึน ที่จะต้องนาความรู้ ความคิด และความสามารถจัดเจนของตนออก 

ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและบ้านเมือง การที่อุตส่าห์ลงทุนลงแรงศึกษาเล่าเรียน 

จนถึงข้ันสูงนี้ จึงจะไม่เสียเปล่า ดังน้ัน เมื่อแต่ละคนได้ออกไปทาการงานแล้ว ควรจะได้กาหนด 

หน้าที่ให้แก่ตนเองให้แน่นอนว่า ไม่ว่าจะทาการงานใดๆ จะต้องพยายามขวนขวายใช้หลักวิชา 

ความสามารถ ประกอบกับความคิดวินิจฉัยด้วยเหตุผลเป็นพื้นฐานสาหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

เพื่อให้มีความก้าวหน้าอยู่ทุกเม่ือ พร้อมกันนั้น ก็ต้องสังวรอยู่เป็นนิจว่า ประโยชน์ที่ถูกต้อง 

แท้จริงในโลก มีสองประการคู่กันเสมอ คือ ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม  เพราะ 

ฉะนั้นการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดขึ้น นอกจากจะทาเพื่อตนเองแล้ว ยังจะต้องทาเพื่อ 

ผู้อื่นและส่วนรวมด้วย หวังว่าบัณฑิตจะได้นาเรื่องที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ 

ได้แนวทางปฏิบัติสาหรับแต่ละคนต่อไป ความสาเร็จและความเจริญมั่นคงของการงานทุกสาขา 

ของบ้านเมืองจักได้บังเกิดเพิ่มพูนขึ้นสมประสงค์ของทุกคนในชาติ ท่ีฝากความหวังไว้ในตัวท่าน 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข 

ความสาเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ 

 

 

 

  

100



  

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๕

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๙

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๕ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ณ 

อาคารยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดาเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู ้สาเร็จการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา  ๒๕๓๘ 
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พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจาปีการศึกษา	๒๕๓๘
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่	๗	ตุลาคม	๒๕๓๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้า 

มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ในวันน้ี ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ากิจการทุกด้านของมหาวิทยาลัย 

ดาเนินการมาด้วยดีอย่างน่าพอใจ ขอแสดงความช่ืนชมกับผู ้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน 

ที่ได้รับเกียรติและความสาเร็จ 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาค้นคว้าวิชาการชั้นสูง และฝึกฝนการ 

ใช้ความคิดวิจารณญาณให้เป็นไปตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้อง ผท่ีสาเร็จการ 

ศึกษาในระดับนี้ จัดได้ว ่าเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า อันจะ 

เป ็นกาลังในการสร ้างสรรค ์และจรรโลงรักษาความเจริญมั่นคงของบ้านเมือง เหตุน ้ี
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บัณฑิตทั้งหลาย จึงมีหน้าที่รับผิดชอบเกิดขึ้น ที่จะต้องนาความรู้ ความคิด ความสามารถของตน 

ออกปฏิบัติงานจนเต็มกาลัง เพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวมและบ้านเมือง ในการปฏิบัติตน 

ปฏิบัติงานนั้น ใคร่ขอให้ทุกคนได้น้อมราลึกอยู ่เนืองนิจ ถึงพระราชปณิธานของสมเด็จ 

พระบรมราชชนก ซ่ึงมหาวิทยาลัยแห่งน้ีได้รับพระมหากรุณาอัญเชิญพระนามมาเป็นช่ือว่า 

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย เป็นกิจท่ีหนึ่ง นอกจากน ้ี

บัณฑิตทั้งหลายควรจะได้ศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันโลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เพ่ือ 

จะได้สามารถนาความรู ้ไปปรับใช้ในการทางานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ถ้าทุกคนทาได้ดังนี้ก็เชื่อว่าความสาเร็จและความเจริญมั่นคงของตนและของชาติบ้านเมือง 

จักบังเกิดเพิ่มพูนขึ้นได้สมประสงค์ 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุข 

ความสาเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังที่ ๒๖ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดาเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู ้สาเร็จการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา  ๒๕๓๙ 
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พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประจาปีการศึกษา	๒๕๓๙
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี

วันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๔o

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามา 

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ในวาระนี้ ขอแสดงความช่ืนชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรต ิ

และความสาเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ท่ีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎ ี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า. 

เป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่า ความสาเร็จในกิจการงาน และความก้าวหน้าหรือเส่ือมถอย 

ของบ้านเมืองนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคคลในชาติเป็นสาคัญ. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

เช่นท่านทั้งหลายนี้ ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คือมีพลังแห่งความรู้ ความคิด และความ 

สามารถสูง เหตุนี้ แต่ละคนจึงชอบที่จะนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาปฏิบัติบริหารงาน 
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ให้เป็นผล ด้วยความอุตสาหะ จริงใจ และด้วยจิตสานึกอันมั่นอยู ่ในพระราชปณิธานของ 

สมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งน้ีได้รับพระมหากรุณาธิคุณอัญเชิญพระนาม 

มาเป็นชื่อ ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง 

หากทุกคนจะได้ร่วมมือ ร่วมความคิดปฏิบัติดังนี้ โดยพร้อมพรัก ก็เชื่อว่าผลการปฏิบัติงาน 

ของแต่ละคนจะสัมฤทธิ์ผลที่พึงประสงค์ คือช่วยให้เกิดความเจริญมั่นคงแก่ตน แก่งาน 

แก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้ ดังที่ทุกฝ่ายทุกคนตั้งใจปรารถนา 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ประสบ 

ความสาเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการงาน และขอให้ทุกท่านท่ีมาร่วมงานในพิธีน ้ี

มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน 
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พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

3 วิทยาเขต
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วิทยาเขตตรัง
18 สิงหาคม 2554 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดาเนิน ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
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วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
19 กันยายน 2554 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดาเนิน ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2554 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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วิทยาเขตภูเก็ต
29 กรกฎาคม 2556 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 

พระราชดาเนิน ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
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ต่อจากน้ัน ทรงเสด็จเข้าสู่ภายในอาคารสานักงานอธิการบดี โดยมี รศ.ดร. ชูศักด ์ิ

ลิ่มสกุล อธิการบดี ตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ 

ความเป็นมาของการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย ์ สมเด็จพระบรมราชชนก ในทุกวิทยาเขต 

โดยมี อ.มนัส กันตวิรุฒ ประธานคณะทางานจัดทาหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ทูลเกล้าฯถวายรายงาน 
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   ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ประวัติและความเป็นมาของวิทยาเขตภูเก็ต โดยม ี

รศ.ดร.ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และ อ.วิโรจน์ ภู่ต้อง ผู้อานวยการ 

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ทูลเกล้าฯถวายรายงาน 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปลูกต้นศรีตรัง (ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย)

121



 

6 ตุลาคม 2531

ทรงปลูกต้นศรีตรัง ณ บริเวณที่ทาการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 

ศูนย์สะพานหิน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2531 
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๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ทรงปลูกต้นศรีตรัง ณ บริเวณหน้าอาคาร ๓ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันท ่ี

๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ 
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๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

ทรงปลูกต้นศรีตรังที่บริเวณด้านหน้าอาคาร “พิพิธภัณฑสถาน 

ธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ” มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
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๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

ทรงปลูกต้นศรีตรัง ณ สวนกลางอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
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พระราชกรณียกิจ

ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่..มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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1 เสด็จเปิดอาคารศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้
ณ วิทยาเขตปัตตานี (13 กันยายน 25๒๖) 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2526 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จเปิดอาคารศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

ปัตตานี 
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๒ เสด็จเปิดอาคารเย็นศิระ
(๒๘ กันยายน 25๓๑) 

เมื่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เปิดรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา ผู้ป่วย 

และญาติที่มีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกล ได้ขอเข้าพักอาศัยค้างคืน ณ วัดโคกนาว วันละ 

หลายคน ซึ่งเป็นภาระกับทางวัดเป็นอย่างมาก 

ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้แก้ไข 

ปัญหานี้ โดยได้ร่วมมือกับสโมสรโรตารี่ หาดใหญ่ 

ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างอาคารที่พักผู ้ป่วย 

ชั่วคราวขึ้น ภายในวัดโคกนาว จานวน 1 หลังรองรับ 

ผู้พักอาศัยได้จานวน 48 คน โดยเปิดให้บริการ 

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา 

ปรากฎว่าจานวนผู้ป่วยและญาติได้เพิ่มมากขึ้น จนอาคารดังกล่าวไม่สามารถรองรับได้ 

เมื่ อพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หั ว เสด็จ 

พระราชดาเนินมาเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

อย ่ าง เป ็นทางการ พร ้อมด ้วยสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันที่ 18 

กันยายน พ.ศ. 2529 ทรงทราบปัญหาดังกล่าว จึงได้ 

พระราชทานเงินส่วนพระองค์จานวน 300,000 บาท 

ให้แก่ ผศ.นพ.อุดม ชมชาญ ผู้อานวยการโรงพยาบาล 

สงขลานครินทร์ เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักผู้ป่วยเพิ่มเติม 

ที่วัดโคกนาว 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

จึงร่วมกันดาเนินการจัดสร้างอาคารเพิ่มอีกหลังหนึ่ง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น สามารถรับผู้ป่วยและ 

ญาติ ได้ไม่ต่ากว่า 250 คน และมีมติให้ต้ังชื่อใหม่ว่า “อาคารเย็นศิระ” เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงออก 

ซึ่งความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
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 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเย็นศิระ ณ วัดโคกนาว เพื่อใช้เป็นที่พักผู้ป่วยและญาติ 

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
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๓ เสด็จเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 
ณ ศูนย์สะพานหิน (๖ ตุลาคม ๒๕๓๑) 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชดาเนินเย่ียมกิจการของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตศูนย์สะพานหิน โดยม ี

รศ.ดร.ศิริพงษ์ ศรีพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์สุมน 

คงสวัสดิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต รอเฝ้ารับเสด็จฯ 
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๔ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๒
ณ จังหวัดภูเก็ต (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒) 

เมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2532 ณ หมู่บ้านไทย 

THAI VILLAGE จังหวัดภูเก็ต 
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๕ เสด็จเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจาปี ๒๕๓๓ และประจาปี ๒๕๔๓ 
ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2533 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี 2533 ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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 และเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2543 เสด็จฯ เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี 2543 ณ บริเวณ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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๖ เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคาร ๑๐๐ ปี ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (๒๑ กันยายน ๒๕๓๕)

เมื่อวันท่ี 21 กันยายน  2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 

กุมาร ี เสด็จพระราชดาเนินมาทรงวางศิลาฤกษ ์ อาคาร 100 ป ี (ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
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๗ เสด็จวางศิลาฤกษ์มณฑปพระพุทธทักษิณสมานฉันท์
และเปิดอาคารเจริญ-ศรีสุมาลย์ สุวรรณมงคล (๑๖ กันยายน ๒๕๓๙) 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดาเนินวางศิลาฤกษ์มณฑปพระพุทธทักษิณสมานฉันท์ ณ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

และทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “เจริญ- ศรีสุมาลย์ สุวรรณมงคล” ที่โรงเรียนอนุบาลสาธิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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๘ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ 
ที่โรงแรมซี.เอส. จังหวัดปัตตานี  (๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕) 

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศ 

สหรัฐอเมริกา จัดการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับภาคใต้ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ประสบการณ์ 

ถิ่นไทยทักษิณ : การปริวรรตทางสังคมในทัศนะของประชาชน” ระหว่างวันที่ 13 

– 15 มิถุนายน 2545 ณ ห้องน้าพราว โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นั้น มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ได้รับพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมจากสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมดังกล่าว เม่ือ 

วันท่ี 13 มิถุนายน 2545  ณ ห้องน้าพราว โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี ในการประชุม 

ทางวิชาการครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักวิชาการจาก 26 ประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุม 

350 คน และร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการจานวน 130 ชิ้น 
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๙ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ม.อ. วิชาการ ประจาปี ๒๕๔๘” 
ที่วิทยาเขตภูเก็ต (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘) 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 

กุมารี เสด็จเย่ียมชมกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กระทู้ 

จ.ภูเก็ต โดยทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ม.อ. วิชาการ ประจาปี 2548” โดยม ี

รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธี สรรพานิช รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ถวายการต้อนรับ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระอักษรจีน 

เป็นที่ระลึกแก่มหาวิทยาลัย 

ทรงพระราชทานรูปหล่อสมเด็จพระบรมราชชนก แก่ รองศาสตราจารย์ 

ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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หลังจากนั้นทรงเปิดป้ายงาน ม.อ. วิชาการประจาปี 2548 
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 ทรงเยี่ยมชมการแสดงผลงาน “โครงการภูมิปัญญาอันดามัน” ถังผลิต 

ไบโอดีเซลอัตโนมัติและลูกนวดมือถือ 
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ทรงเยี่ยมชมผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ กาญจนชาตรี จากคณะเทคโนโลยีและ 

สิ่งแวดล้อม เจ้าของผลงานวิจัยไข่มุก กล่าวถวายข้อมูลงานวิจัย 
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๑๐ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา 
สยามบรมราชกุมารี (๑๔ มกราคม ๒๕๕๑) 

ในปี 2549 พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถาน 

ธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี” หรือ “PRINCESS MAHA CHAKRI 

SIRINDHORN NATURAL HISTORY MUSEUM” และพระราชทานพระราชานุญาต 

ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับเหนือชื่อพิพิธภัณฑ์ด้วย 
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เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวโรกาสนี้ ได้ทรงเปิด “พิพิธภัณฑสถานธรรมชาต ิ

วิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี” จัดสร้างโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในท้องถ่ินภาคใต้ 

และเป็นแหล่งวิจัยด้านธรรมชาติศึกษาแก่นักวิจัย ท้ังภายในประเทศและ 

ต่างประเทศ เป็นพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งแรกและแห่งเดียวของ 

ภาคใต ้ และยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชนิดอีกด้วย 

167



168



169



170



 

 

 

๑๑ เสด็จเยี่ยมคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์ 
(๑๔ มกราคม ๒๕๕๑) 

หลังจากทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 

แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมคณะทันตแพทย 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการส่วนพระองค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ทันตแพทย์ สุทธิพงศ์ เชาวนาดิศัย คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษา 

และคณาจารย์ ถวายการต้อนรับ และถวายรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการกองทุน 

เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ซ่ึงพระองค์ท่าน ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง 

จากนั้นทรงเสวยพระกระยาหารค่า ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ซึ่งใช้เป็นห้องรับรอง 
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หลังจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบารุงสุข อธิการบดี ได้ทูลเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวาย “ตุ๊กตา Mascot นางสาวศรีตรัง” ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อเป็น 

ที่ระลึกและสัญลักษณ์ในการร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2550 
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๑๒ เสด็จเยี่ยมวิทยาเขตหาดใหญ่
(๕ มกราคม ๒๕๕๒) 

เม่ือวันท ่ี 5 มกราคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชดาเนินมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทรง 

ทอดพระเนตรการดาเนินงานของคณะและหน่วยงานต่างๆ 

ทรงเยี่ยมชมการทางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 

สงขลานครินทร์ ที่พัฒนาโดยทีมงานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งช่วย 

ให้การบริการรักษาพยาบาลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จถึงศูนย์ประชุม 

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสด็จพระราชดาเนิน 

เข้า Conference Room อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้า 

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ดังนี้ 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินราย 

ได้จากการจัดคอนเสิร์ต จานวน 1,200,000 บาท  เพื่อ 

สมทบทุนกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย ่า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวาย 

เงินจานวน 300,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระ 

ราชอัธยาศัย 
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ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายเคร่ืองผลิตไบ 

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจานวน 200,000 บาท โดยเสด็จ โอดีเซล จากน้ามันปาล์มดิบแบบ 2 ข้ันตอน ขนาด 100 

พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ลิตร ต่อครั้ง เพื่อพระราชทานให้แก่กลุ่มชาวประมง จ.พังงา 

ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา 

ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 

จานวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถวายเครื่องผลิตไบโอดีเซล จากน้ามันปาล์มดิบ 

หรือน้ามันที่ผ่านการใช้แล้ว ขนาด 100 ลิตร ต่อคร้ัง  ออกแบบและผลิตโดย 

รศ.กาพล ประทีปชัยกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เพื่อพระราชทานให้แก่กลุ่มชาวประมง จ.พังงา ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบในการผลิต 

ไบโอดีเซลแก่ชุมชนขนาดเล็กต่อไป ภายใต้การดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา 
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ท ร งทอดพระ เนตรนิ ท ร รศการการ  

ประยุกต์ปะการังเทียมมาใช้ในการแก้ป ัญหา 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซ่ึงมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ทาการศึกษา 

วิจัย มี ผศ.พยอม รัตนมณี เป็นหัวหน้าโครงการ 

ทรงทอดพระเนตรงานวิจัยการพัฒนาการ 

ใช้สัญญาณไฟฟ้ากระตุ ้นกล้ามเนื้อเพื่อควบคุม 

อุปกรณ์ภายนอกสาหรับผู้พิการ 
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๑๓ เสด็จเยี่ยมวิทยาเขตปัตตานี 
(๗ มกราคม ๒๕๕๒) 

เมื่อวันที่ 7  มกราคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

เสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยม ี

นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดปัตตานี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม 

ศิริบารุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบด ี

วิทยาเขตปัตตานี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท 

รับเสด็จฯ 
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  ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผลการดาเนินงานของ 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ใน 

พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร์ (สอวน ปัตตานี) 
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ทรงทอดพระเนตรผลงานของคณาจารย์ และนักศึกษาคณะศิลปกรรม 

ศาสตร์ที่ได้รับรางวัล 

ทรงทอดพระเนตรการแสดงพ้ืนบ้านสิละราเทียน จากคณะพิกุลทอง 

อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรม 

ศึกษากัลยาณิวัฒนา 

วงดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทย บุคลากร 

และนักศึกษา บรรเลงเพลงโหมโรงรูสมิแลถวาย 
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ทรงเสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมชม 

การดาเนินงานของสถาบันวัฒนธรรม 

ศึกษากัลยาณิวัฒนา 

หลังจากนั้นเสด็จพระราชดาเนินไปสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จ 

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
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๑๔ ทรงนาคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลเยี่ยม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (๓ ตุลาคม ๒๕๕๓) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทรงนา 

คณะกรรมการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ทางการแพทย์ภาคใต้ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ์ ท้ังน้ีได้พระราชทานพระราชวโรกาสให ้ รองศาสตราจารย ์ ดร.บุญสม 

ศิริบารุงสุข อธิการบดี นารองศาสตราจารย์ ชาคริต ทองอุไร ผู้อานวยการสถานวิจัย 

พัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ามันปาล์มและพืชน้ามัน เข้าเฝ้า ทูลเกล้าฯ ถวายอนุสิทธิบัตร 

วิธีการทดสอบคุณภาพไบโอดีเซลโดยใช้เตาไมโครเวฟ 
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หลังจากนั้น ทรงนาคณะกรรมการนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า 

มหดิลไปทีศ่นูย์ประชมุนานาชาตฉิลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี เพ่ือชมนทิรรศการ 

งานวิจัย และบริการวิชาการเพื่อชุมชนของคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
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๑๕ เสด็จเยี่ยมชมบูธนิทรรศการท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ไปร่วมจัดในงานสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองการถวายพระราช 
สมัญญา “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” ในวาระครบรอบ 
๑๒๐ ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลา 
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่อาคารมหา 
จุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 120 ปี 
สมเด็จพระบรมราชชนก” ในงานสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่ง 
การอุดมศึกษาไทย” ในวาระครบรอบ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2555 
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงจัดแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 3 โซน ซึ่งโซนที่ 1 เกี่ยวกับ 
ความเป็นมาของการพระราชทานนาม “สงขลานครินทร์” ส่วนโซนที่ 2 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชานุสาวรีย์ 
ทั้ง 5 วิทยาเขต และโซนที่ 3 เกี่ยวกับกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ 
พระราชดาเนินไปทรงเปิดงานนิทรรศการ และเสด็จพระราชดาเนินทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย โดยม ี รศ. ดร.ชูศักด ์ิ ลิ่มสกุล อธิการบด ี รศ. ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.มนัส กันตวิรุฒ ประธานคณะทางานจัดทา 
หอประวัติ และ น.ส.พินทุมาศ กิจฉาโณ ผู้ช่วยประธานคณะทางานจัดทาหอประวัติ เข้าเฝ้ารับเสด็จ 
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๑๖ เสด็จเยี่ยม ม.อ.หาดใหญ่ 
(๑๖ มกราคม ๒๕๕๗) 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จฯ ไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อทอดพระเนตร พ้ืนท ่ี

ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 

195
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  หลังจากน้ันทรงเปิด “โรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล (เอทิลเอสเตอร์) 

ด้วยกระบวนการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ” จากน้ัน เสด็จเข้าภายในโรงงาน 

ต้นแบบผลิตไบโอดีเซล ผู ้แทนบุคลากรถวายหมวกนิรภัย ทอดพระเนตร 

นิทรรศการการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเน่ือง ทรงกดปุ่มเครื่องจักร ทรงเปิด 

หัวจ่ายน้ามันเติมรถยนต์ราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

197



198



ทรงเปิด“อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร” 

199



200



 ทรงติดตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการ 

ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นท่ีภาคใต้ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา ม.อ. และ 

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ พระราชทานพระราโชวาทผ่านระบบการสอนทางไกล 

แก่นักเรียน 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

201



 จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงเย่ียมชมโครงการพัฒนาเกาะบุโหลน ภายใต้ 

มูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

202



 

 

๑๗ เสด็จเปิดอาคาร “รัตนชีวรักษ์” และ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 
อาคาร “ศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ” (๒๔ กันยายน ๒๕๕๗)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดาเนินไปยังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

หาดใหญ่ จากนั้นเสด็จเข้าสู ่พลับพลาท่ีประทับ ทรงพระราชทานพระราชวโรกาส 

ให้ผู้มีอุปการคุณ ที่สนับสนุนการดาเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธา 

บริจาคเงินสบทบทุนกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันแพทยศาสตร์ 

เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก 

203
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 ทรงเปิดอาคาร “รัตนชีวรักษ์” สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์อุบัติเหต ุ

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

205



 

 

ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารศูนย์การศึกษา และ บริการ 

วิชาการ” สร้างข้ึนเพื่อรองรับการขยายงานทั้งด้านการเรียนการสอน และ 

การบริการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นสถานที่ จัดการศึกษาแพทย์ และให้ 

บริการค้นคว้าวิจัยความก้าวหน้าทางการแพทย์ของภาคใต้ เป็นอาคารสูง 

15 ชั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 

206



 

 

 

โอกาสนี้  ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติการก ่อสร ้างอาคาร” 

รัตนชีวรักษ์” และนิทรรศการนวัตกรรมทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น อุปกรณ์ผ่าตัดผังผืดกดรัดเส้นประสาท 

และเครื่องมือผ่าตัดโรคนิ้วล๊อค ได้รับรางวัลมาแล้วจากท้ังในประเทศ และ 

ต่างประเทศ 

207



208



 

      

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน 

นาม “อาคารรัตนชีวรักษ์” หมายถึง อาคารซึ่งเป็นสถานที่ดูแลรักษาชีวิตอัน 

ยอดเยี่ยม เป็นอาคาร 14 ช้ัน ใช้เป็นศูนย์รักษาผู ้ป่วยบาดเจ็บและฉุกเฉิน 

แบบเบ็ดเสร็จ ดาเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งการรักษาหลัก และ 

วินิจฉัยร่วม มีห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่สาคัญต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย เช่น ส่วน 

บริการของห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ, ห้องสังเกตอาการ, ห้องตรวจผู้ป่วยท ่ี

ต้องติดตามการรักษา, ห้องผ่าตัด 6 ห้อง แยกเป็นห้องผ่าตัดระบบ HYBRID 

ที่มีอุปกรณ์การผ่าตัดแบบครบวงจร และห้องผ่าตัดศักยภาพสูง, หออภิบาล 

ผู้ป่วยหนัก และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สาหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ 

209
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๑๘ เสด็จเปิดอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(๒๔ กันยายน ๒๕๕๗) 

เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดอาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดยศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล อธิการบดี อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

และการเงิน และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบารุง ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ รอเฝ้ารับเสด็จฯ 

212
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 ต่อจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายช่ือ “หอประวัติมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์” 

214



 

  

 

จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการช้ันที่ 3 ของอาคารซ่ึงเป็นโซน 

จัดแสดงเก่ียวกับพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก ในฐานะต้นแบบของการอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของเพื่อน 

มนุษย์ รวมทั้งโซนใต้ร่มพระบารมี จัดแสดงเก่ียวกับพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยฯ 

โดยมีอาจารย ์มนัส กันตวิรุฒ ผู ้อานวยการหอประวัติ เป ็นผู ้ทูลเกล ้าฯ 

ถวายรายงาน 

215



216



217



218



219



220



221



222



  

 

 

เมื่อเสด็จพระราชดาเนินมาถึงโซน “ปาล์มน้ามันและไบโอดีเซล 

พระวิสัยทัศน์สู่การพัฒนา” รศ.ดร.สัณห์ชัย กล่ินพิกุล ผู้อานวยการสานักงาน 

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สานักวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เป็นผู้ทูลเกล้าฯถวายรายงานเก่ียวกับความเป็นมา 

และความก้าวหน้าของโครงการ 

223



224



   ก่อนเสด็จพระราชดาเนินกลับ ทรงลงลายพระหัตถ์ 3 ภาษา คือ ไทย 

อังกฤษ และจีน ไว้ในจอรับภาพ ซึ่งหอประวัติได้จัดเตรียมไว้ในโซน “ร่มไม้ 

แห่งพระปณิธาน” 

225
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  ภาพลายพระหัตถ ์  ทั้ ง  3 ภาษา คือภาษาไทย อังกฤษ และจีน 

ทางหอประวัติฯได ้อัญเชิญขึ้นประดับไว ้บนฝาผนังในโซน “ร ่มไม ้แห ่ง 

พระปณิธาน” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

228



 หลังจากน้ัน ทรงเสด็จพระราชดาเนินกลับ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร 

มหาวิทยาลัย และนักศึกษายืนเฝ้าส่งเสด็จ 
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วันทรงดนตรี 
ที่..มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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วันทรงดนตรี ครั้งที่ ๑
๕ มกราคม ๒๕๕๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราช 

ดาเนินเป็นการส่วนพระองค์ เข้าสู่งานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่า ณ ห้อง 

Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

232



233



  รศ.ดร.บุญสม ศิริบารุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กราบบังคมทูลเชิญ ทรงดนตรี และ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องดนตรีไซโลโฟน 
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 ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรี 

กับวง The Old Man เป็นการส่วนพระองค์ 
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วันทรงดนตรี ครั้งที่ ๒
๒ ตุลาคม ๒๕๕๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี เสด็จพระราชดาเนิน 

เป็นการส่วนพระองค์ ทรงนาคณะกรรมการมูลนิธิ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

ร ่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดถวาย 

ที่ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมชม 

ซุ้มอาหารของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
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   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงดนตรีร่วมกับ 

วง The Old Man ซึ่งเป็นวงดนตรีของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 
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  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีไซโลโฟน 

บรรเลงเพลง “ลอยกระทง” 
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วันทรงดนตรี ครั้งที่ ๓
๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน 

เข้าสู่งานเล้ียง ถวายพระกระยาหารค่า ที่ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุม 

นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมี รศ.ดร.ชูศักด์ิ ล่ิมสกุล อธิการบด ี

รอเฝ้ารับเสด็จฯ 
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  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีร่วมกับวง 

The Old Man เป็นการส่วนพระองค์ 

246
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รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ ร่วมราวงในเพลง “ลอยกระทง” ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงขับร้อง 

248



  รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก แด่สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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  จากนั้นพระองค์ท่านทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

แขกผู้มีเกียรติ และนักดนตรีจากวง The Old Man 
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พระเมตตาและพระอารมณ์ขันของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ทรงมีต่อวงดนตรี The Old Man มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี ทรงมีพระเมตตาเป็นอย่างย่ิงและ 

เมื่อเสด็จพระราชดาเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางภาคใต้และภาคเหนือท่ีจังหวัด 

เชียงราย วงดนตรี The Old Man จะได้รับเชิญให้มาแสดงถวายและพระองค์ก็จะเสด็จ 

ร ่วมทรงดนตรีด ้วยแทบทุกครั้ง โดยพระองค์จะทรงระนาดฝร่ังที่ เรียกว่า ไซโลโฟน ที่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได ้จัดซ้ือและน้อมเกล้าฯถวายตั้งแต่ป ี พศ.๒๕๕๐ คณะ 

นักดนตรีวง The Old Man ได้รวบรวมพระอารมณ์ขันและพระเมตตาของพระองค์ท่ีทรง 

มีต่อนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีของเราเพียงบางส่วนมานาเสนอดังต่อไปนี้ 

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นครั้งแรกที่วงดนตร ี

The Old Man ได้ไปแสดงถวายที่สโมสรค่ายเสนาณรงค์ 

จังหวัดสงขลา เม่ือแสดงเสร็จ ทูลกระหม่อมเสด็จมาท ่ี

พวกเราตั้งแถวส่งเสด็จอยู่แล้วทรงมีรับส่ังถามว่า “วงน ้ี

ชื่อวง The Old Man หรือ แล้วนักร้องผู้หญิงสองคน 

นี่จะเรียกว่าอย่างไรกันล่ะ” พวกเราก็เลยกราบบังคมทูล 

ตอบไปว่า “เรียกว่า The Old Hen Mother Fish 

พระพุทธเจ้าข้า” 
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วันท ่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ วงดนตร ี The 

Old Man ได้รับเชิญไปแสดงถวายที่ศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส พระองค์ยังคง 

ทรงติดพระทัยชื่อวงเป็นอย่างมากถึงกับทรงรับส่ัง 

ถามว่า “วงดนตรีวงน้ีมีช่ือเป็นภาษาไทยท่ีใช้เป็นคา 

สุภาพหรือไม่ ?” พวกเราก็ได้กราบบังคมทูลตอบไป 

ว่า “ มีพระพุทธเจ้าข้า เรียกว่า สุภาพบุรุษอาวุโส 

ศรีษะพญานาค พระพุทธเจ้าข้า” จากน้ัน พระองค์ก ็

เลยทรงเรียกช่ือวงดนตรีแบบเต็มยศคือ “The Old 

Man Snaked Head” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
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วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๙ วงดนตรีไปแสดง 

ถวายที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นราธิวาส พวก 

เราจัดการแสดงลาตัดถวายทาให้พระองค์ทรงพระ 

เกษมสาราญมาก และเม่ือแสดงเสร็จ นพ.วิรัช วุฒิภูม ิ

ได ้ทูลเกล้าฯถวายเนื้อหาของบทกลอนที่ได ้ร ้องไป 

ทรงมีรับสั่งชมเราเพียงสามคาว่า “มืออาชีพ” ซ่ึงเป็น 

คาชมที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินจน นพ.วิรัช ต้องโทรศัพท์ 

มาหาในวันรุ ่งข้ึนเพื่อจะบอกเพียงว่า มีความสุขมาก 

ในคาชมของพระองค์ท่าน 
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วันที่  ๘ กุมภาพันธ ์  ๒๕๕๐  เป ็นวัน 
ประวัติศาสตร์ของวงดนตรี เมื่อพระองค์เสด็จมา 
ร่วมทรงดนตรีไซโลโฟนกับวงดนตรีเป็นคร้ังแรก 
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส 
หลังจากที่ได ้ทรงดนตรีไป ๓ เพลง หัวหน้าวง 
จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตขอร้องเพลง 
Love me with all your heart ทรงมีพระ 
กระแสรับสั่งว่า “ร้องข้ึนมาเลย เดี๋ยวมั่วได้” เม่ือ 
หัวหน้าวงเร่ิมร้อง พระองค์จะทรงไล่เสียงตาม 
ไปเร่ือยๆ พอจบเพลงท่อนสอง รศ.ดร.สัณห์ชัย 
กลิ่นพิกุล หัวหน้าวงลืมตัวไปจึงร้องสั่งให้วงบรรเลง 
โดยร้องว่า “Melody” พระองค์ก็สามารถจับ 
ทานองได้และบรรเลงได้ทันทีโดยไม่ผิดเพี้ยนเลย 
แม้แต่น้อย 
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วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ทรงนาคณะกรรมการมูลนิธ ิ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ 

มาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในภาคใต้และ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่า 

ทางวงดนตรีได้เชิญเสด็จขึ้นร่วมทรงดนตรีและขอให้พระองค์ 

ทรงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Love in spring เป็นเพลง 

แรกโดยทรงขับร้องได้ไพเราะยิ่ง เมื่อทรงร้องจบทรงตรัสตัดพ้อ 

ต่อว่าออกไมโครโฟนว่า “Unfair, no practice” เรียกเสียงฮา 

ได้ทั้งงาน 

ขณะที่แสดงดนตรีอยู่ก็มีนักดนตรีหลายท่านที่มีผมน้อย ต่างก็เอาหมวกมาสวม 

แต่มีนักร้องคนหนึ่งคือ นพ.วิรัช วุฒิภูมิ ซึ่งเป็นคนผมดกแต่เอาหมวกมาสวมกับเขาด้วย 

จึงทรงรับสั่งถามว่า “Why do you have to wear the hat?” เรียกเสียงหัวเราะ 

ได้ทั้งงานทีเดียว 
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วันที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ วงดนตรีได้รับเชิญไปแสดงที่เชียงราย ก็มีนักร้องรับเชิญท่านหนึ่งคือ คุณประวิทย์ บุญม ี
ผู้อานวยการฝ่ายเกษตร สานักงานประสานโครงการดอยตุง ออกมาร้องเพลง ทาบุญร่วมชาติซึ่งเป็นคีย์ F แต่คงด้วยความต่ืนเต้น 
เลยร้องผิดคีย์ ซ่ึงพวกเราก็พยายามเช็คว่าท่านร้องคีย์อะไร ท่านผอ.คงลืมไปว่าทูลกระหม่อมทรงดนตรีอยู่ด้วยก็เลยหันมาสั่ง 
กับหัวหน้าวงว่า “ให้ดนตรีเล่นตามคีย์ที่ผมร้อง” ทันใดนั้น พระองค์ก็ทรงขยับออกมาจากเครื่องดนตรีไซโลโฟนที่ทรงอยู่แล้ว 
ก็รับสั่งถามว่า “ตกลงว่าเล่นคีย์อะไรล่ะ?” ทาให้ ผอ.ตกใจและร้องต่อด้วยคีย์  C จนจบเพลง 

ในช่วงท้ายของการทรงดนตรี ทรงมีรับสั่งให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

ออกมาเต้นเดี่ยวโชว์ในเพลง Quando Quando และทางมูลนิธิชัยพัฒนา 

ได้จัดหาพวงมาลัยติดธนบัตรจานวนมากมาถวายขณะทรงร้องเพลงราวง 

ซึ่งเป็นเพลงสุดท้าย เมื่อทรงร้องเสร็จก็ทรงมีพระเมตตาแบ่งพวงมาลัยให้ 

นักร้องนักดนตรีครบถ้วนทุกคน ซึ่งพวกเรานาพวงมาลัยที่ได้รับพระราชทาน 

นี้มาตั้งบูชาที่บ้านกันทั้งหมดโดยไม่มีใครนาเงินไปใช้เลย 
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วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเสื้อบาติก 

สีม่วง ท่ีได้รับพระราชานุญาตให้ปักลายพระหัตถ์เป็นรูปงูท่ีกระเป๋าเส้ือ พระองค์ทรงมีพระเมตตา 

อย่างยิ่งโดยทรงรับเสื้อมาสวมทับ แล้วทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีจนจบการแสดง และพระราชทาน 

ช่อดอกไม้วันเกิดให้นักดนตรี รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล แล้วทรงนาพวกเราร้องเพลง Happy Birthday 

ทาเอา ดร.พิษณุฯ ตกตะลึงตาค้างทาอะไรไม่ถูก ในวันเดียวกัน เมื่อนักร้องหญิงของวง จุฑามาส วีระศักดิ์ 

ร้องเพลง ขอใจเธอแลกเบอร์โทร ของหญิงลี พระองค์ก็เลยทรงเรียกจุฑามาสว่า “หญิงกลม” เนื่องจาก 

คุณจุฑามาสมีรูปร่างอ้วนกลมและใบหน้ากลมๆ ด้วย 
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วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ พระองค์มาร่วมทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงคิว 

นพ.วิรัช วุฒิภูมิ ร้องเพลงเสียความรู้สึก ของสายัณห์ สัญญา ก่อนจะร้อง รศ.ดร.สัณห์ชัย หัวหน้าวง 

ได้กล่าวหยอกล้อไปว่า สายัณห์ สัญญา น้ัน ตายไปแล้ว เดี๋ยวคุณหมอก็คงจะตามไปเร็วๆ นี้ พระองค์ 

จึงรีบเสด็จมาและทรงมีรับสั่งแก้ให้ใหม่ทันทีว่า “ไม่ใช่ ๆ ต้องบอกว่า สายัณห์ สัญญา เขาตายไปแล้ว 

ทีนี้ถ้าร้องเพลงของเขา ก็จะไม่มีคู่แข่งแล้ว” 

เมื่อเสร็จการแสดงดนตรี ทูลกระหม่อมทรงมีรับส่ังถาม นพ.วิรัช 

วุฒิภูมิ ว่าเป็นหมอรักษาทางด้านไหน นพ.วิรัช กราบทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้า 

รักษาโรคมะเร็งในสตรี พระพุทธเจ้าข้า” ทูลกระหม่อมรีบรับสั่งตอบทันทีว่า 

“อุ๊ย…เราไปห่างๆ ดีกว่า” 
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วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ที่เชียงราย รศ.นพพร ด่านสกุล ข้ึนร้องเพลง น้าลงนกร้อง 

ลูกคู่ก็ร้องขึ้นก่อนว่า “นกกระปูดตาแดงน้าแห้งก็ตาย ๆ” พระองค์ก็ทรงร้องเป็นเสียงนกเองว่า 

“ปูด ปูด ปูด” ด้วย พอร้องจบเพลง พระองค์ก็หันมาถามพวกเราว่า “ เอ.. เจ้านกกระปูดน ่ี

ทาใมมันถึงตายเวลาน้าแห้งด้วย”พวกเราก็กราบบังคมทูลไปว่า “ข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบ 

เหมือนกันพระพุทธเจ้าข้า เพลงเขาแต่งมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้า” 

วันท ่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ วงดนตรีได้รับเชิญไปแสดงถวายท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

พิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนักร้องรับเชิญหลายท่าน ขึ้นมาร้อง ครั้งนี้มีนักร้องรับเชิญ 

ท่านหน่ึงเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ข้ึนมาร้องเพลง ปูไข่ไก่หลง ซ่ึงเป็นคีย์ C แต่ด้วยความ 

ประหม่า ท่านจึงร้องผิดคีย์ซึ่งพวกเราก็ไล่หาว่าคีย์อะไรเพื่อจะเปลี่ยนให้ตรงกับผู้ร้อง ปรากฏว่า 

ทูลกระหม่อม ได้ทรงพบก่อนแล้วทรงร้องบอกพวกเราว่า “คีย์ Bb” พวกเราก็ปรับตามได้ทันท ี
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วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วงดนตรีได้รับเชิญไปแสดงถวายที่เชียงราย 

อีกครั้งหน่ึง ซ่ึงปีน้ีทูลกระหม่อมมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ทางมูลนิธ ิ

ชัยพัฒนาเจ้าภาพของงานจึงจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ปี มีการถวายเค๊กวันเกิด 

แด่พระองค์ท่านด้วย วงดนตรีของเราก็ได้ทูลเกล้าฯถวายเงิน ๓๐๒,๐๐๐ บาท 

สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา มีการแสดงของชนเผ่า และการแสดงของศูนย์วิจัยและ 

พัฒนาจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์ด้วย แต่เน่ืองจากทูลกระหม่อมทรงพระประชวร 

จากการล่ืนล้มที่เชียงใหม่เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๘ จึงไม่สามารถทรงดนตร ี

ไซโลโฟนได้ แต่กลับทรงมีพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งโดยทรงประทับร่วมงาน 

ทอดพระเนตรการแสดงทุกรายการจนถึงการทูลเกล้าฯถวายเค๊กปีเกิดจึงเสด็จกลับ 

และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯฉายพระรูปร่วมกับวงดนตรีด้วย นี่คือพระเมตตา 

อันยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเราได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่าน  
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การถวายงานทางด้านดนตรี แด่.. 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ของวงดนตรี The Old Man 

รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ในปี 2516 ซึ่งเป็นช่วงเร่ิมก่อตั้ง 

มหาวิทยาลัยเพ่ิงเปิดสอนเพียง 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ คณะวิทยาศาสตร ์

มีอาจารย์รวมกันในขณะนั้นไม่ถึง 100 คน  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทุนโคลัมโบ ซ่ึงเพ่ิงเรียนจบ 

กลับมาจากประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย ด้วยบรรยากาศอันแสนจะเงียบเหงา ทาให้ 

อาจารย์กลุ ่มหน่ึงได้รวมตัวกันเล่นดนตรี โดยใช้กีตาร์โปร่ง ประกอบด้วยอาจารย์พิชิต 

เรืองแสงวัฒนา  อาจารย์สุทธิอรรถ  สกุลญานนท์วิทยา และ อาจารย์สัณห์ชัย  กล่ินพิกุล 

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นแต่ละคนก็มีอายุเพียง 24-26 ปี เท่านั้น โดยรวมกลุ่มกัน 

ไปแสดงในงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น งานปีใหม่ งานสโมสรฯ 
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สาหรับท่ีมาของช่ือวงดนตรีน้ัน ผศ.ดร.ผาสุข 

กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนักร้องรับเชิญเจ้าของเพลง Danny Boy 

และ กุหลาบในมือเธอ เป็นผู้ตั้งชื่อวงดนตรีว่าวง  The Old 

Man ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลว่า วงดนตรีวงนี้จะต้องรวมตัว 

กันตลอดไปจนแก่เฒ่าเป็น Old Man จริงๆ ในที่สุด 

จากวงดนตรีโฟล์คซองเล็กๆ ค่อยขยายตัวกลายเป็นวงดนตรีท่ีใหญ่ขึ้น มีนักดนตร ี

เพิ่มจานวนขึ้น ส่วนนักร้องทั้งชายหญิงก็มาจากคณะต่างๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ่ 

และแล้วในวันท่ี 8 ตุลาคม 2539 ก็เป็นวันแห่งเกียรติประวัติอันสูงสุดของวงดนตร ี

The Old Man เม่ือ พล.ต.เรวัต  รัตนผ่องใส ผู ้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 42 ค่าย 

เสนาณรงค ์ ในขณะน้ัน ได้เชิญวงดนตรีไปบรรเลงถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีเป็นครั้งแรกที่สโมสรนายทหารค่ายเสนาณรงค์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด 

สงขลา ตามข้อเสนอของ พ.ท.ขจรศักดิ์ ป้องอาณา 
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และต่อมาในวันที่ 23 มกราคม 2546 คุณอภิชาติ จงสกุล ผู้อานวยการศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดาร ิ จังหวัดสงขลา ได้เชิญวงดนตร ี The Old Man 

ไปบรรเลงถวายพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

จังหวัดนราธิวาส เป็นครั้งที่ 2 

และต ่อจากนั้นวงดนตรีก็ได ้ รับเชิญจาก คุณบุญณรงค ์   ธานี รัตน ์  

ผู ้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯคนต่อมา ไปบรรเลงถวายอีกเป็น 

จานวนถึง 3 ครั้งด้วยกัน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 วันท่ี 17 มกราคม 

2549 และวันที่ 26 กันยายน 2549 ตามลาดับ 

ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๕ 
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โดยมี ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ผู้เช่ียวชาญกองโครงการในพระองค์ทาหน้าที่เป็นพิธีกรรับเชิญ 

ของวงดนตรีเกือบทุกงาน และการแสดงทุกครั้งพระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯฉายพระรูป 

ร่วมกับวงดนตรี โดยไม่ถือพระองค์ และยังทรงมีพระราชดารัสหยอกเย้าวงดนตรีโดยทรงตั้งฉายา 

ให้ ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ซึ่งเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์ของวงดนตรีว่า “ปู่งู” อีกด้วย และโดยเฉพาะใน 

การบรรเลงดนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 นั้น ทางวงดนตรีได้จัดการแสดงลาตัดพ้ืนบ้าน ซ่ึง 

นาแสดงโดย รศ.ดร.สัณห์ชัย  กล่ินพิกุล และ ผศ.นพ.วิรัช  วุฒิภูมิ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับส่ังชมเชยเพียง 3 คา ว่า “มืออาชีพ” และในการแสดง 

ดนตรีคร้ังล่าสุดเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงมีพระราชประสงค์จะมาร่วมแสดงกับวงดนตรีโดยรับส่ังว่า “คราวหน้าจะมาร่วม Jam ด้วย” ซ่ึง 

ยังคงความปลาบปลื้มให้กับวงดนตรีอย่างหาที่สุดมิได้ และท่านอธิการบดี รศ.ดร.บุญสม  ศิริบารุงสุข 

ได้นาคณะวงดนตรีไปเข้าเฝ้าด้วยตนเองเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ต่อจากนั้นก็ได้อนุมัติซื้อ 

ไซโลโฟน ในราคา 170,000 บาทเพื่อเตรียมทูลเกล้าฯ ถวายตามพระราชประสงค์ต่อไป 

ต่อมาในวันท ่ี 8 กุมภาพันธ ์ 2550 นับเป็นวันประวัติศาสตร์ท่ีจะต้องจารึกไว้อีกคร้ังหน่ึง 

เม่ือวงดนตรี The Old Man ได้รับเชิญจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯไปบรรเลงถวายเป็น 

ครั้งที่ 6 โดยมีนักดนตรีใหม่คือ ผศ.นพพร ด่านสกุล มือแซกโซโฟนจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ และ 

พล.ต.อรรควุฒิ โพธิแพทย์ ผู ้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นนักร้อง โดยทางศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาพิกุลทองฯได้จัดเวทีกลางแจ้งที่บริเวณลานจอดรถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯทรงดนตรีไซโลโฟนที่ท่านอธิการบดี ได้นาไปทูลเกล้าฯถวายอย่าง 

ไม่เป็นทางการ ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงไซโลโฟนถึง 7 เพลงรวดโดยไม่ได้ทรงซ้อมมาก่อนเลย 

ครั้งที่ ๖ 
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หลังจากน้ัน วงดนตรี The Old Man ก็ได้รับเชิญไปบรรเลงถวายครั้งที่ 7 

เมื่อวันที่ 24กันยายน 2550 ท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส 

ต่อมาเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2552 ได้รับเชิญไปบรรเลงถวายเป็นครั้งที่ 8 

ในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาทรงงาน 

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปี ซึ่ง รศ.ดร.สัณห์ชัย  กลิ่นพิกุล พร้อมด้วย ผศ.นพ.วิรัช  วุฒิภูมิ และคณะ 

ก็ได้แสดงลาตัดถวายเป็นคร้ังท่ีสอง และต่อจากน้ันพระองค์ท่าน ได้ทรงไซโลโฟน 

โดยในคร้ังนี้ท่านอธิการบดี บุญสม  ศิริบารุงสุข ได้ทูลเกล้าฯถวายเคร่ืองดนตร ี

ไซโลโฟนอย่างเป็นทางการด้วย 
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 ในวันที่ 8 มกราคม 2552 วงดนตรีก็ได้รับเชิญไปบรรเลงถวายท่ีศูนย์ 

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาสเป็นคร้ังที่ 9 สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้ทรงดนตรีไซโลโฟนถึง 10 เพลงและทรง 

ขับร้องเพลง “กุหลาบปากซัน” 
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ต่อมาในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2553 วงดนตรีก็ได้รับเชิญไปบรรเลงถวาย 

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส เป็นครั้งที่ 10 ซึ่งพระองค์ท่าน 

ทรงไซโลโฟนและทรงขับร้องเพลง “ปูไข่ไก่หลง” และทรงเพลง “ราวงกลองยาว” 

ให้ผู ้ร ่วมงานได้ออกมาราวงกันอย่างสนุกสนานโดยในคร้ังนี้วงดนตรีได้มือ 

แซกโซโฟนคนใหม่คือ คุณศิลา เต็มพระศิริ และมือกลองคนใหม่คือ ผศ.ดร.ฆนัท 

ธาตุทอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
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ต่อมาในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จนาคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ มา 

ทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในภาคใต้และทรงโปรดเกล้าฯให้มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ จัดงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่าโดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานคร้ังน้ีอย่าง 

ยิ่งใหญ่โดยประหยัดค่าใช้จ่าย ท่ีศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ี ในวันท ่ี 2 

ตุลาคม 2553 โดย มีคณะและหน่วยงานต่างๆ จากทุกวิทยาเขตและโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

มาร่วมกันจัดทาซุ ้มอาหารพ้ืนเมือง โดยการเสด็จพระราชดาเนินเป็นการส่วนพระองค์ในคร้ังน ้ี

พระองค์ท่านได้ทรงดนตรีร่วมกับวง The  Old Man โดยมีกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

จานวน 2 ท่านคือ ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล และคุณฉลอง เตชะภัทรกุล ร่วมร้องเพลงถวายและท้ัง 

สองท่านได้ทูลเกล้าฯถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สาหรับการแสดงคร้ังน ้ี

นักร้องและนักดนตรี ในวงดนตรี The Old Man ได้สวมชุดบาติกสีเขียวสดที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 

การจัดงานเลี้ยงถวายในคร้ังนี้มีการแสดงของข้าราชการและนักศึกษาถวายจานวน 3 ชุด สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Love in Spring และ 

ทรงดนตรีไซโลโฟนหลายเพลงและวงดนตรี The Old Man แต่งเพลงเทิดพระเกียรติ I will follow 

him ถวายและรวมทั้งจัดแสดงภาพสไลด์ประกอบเพลงด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับคา 

ชมเชยจากกองโครงงานในพระองค์ว่า จัดงานเล้ียงได้สมพระเกียรติมากโดยหนึ่งในคณะกรรมการ 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯได้กราบบังคมทูลว่า “The party tonight is marvelous !!” 
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ต ่อจากนั้นในวันที่  13 มกราคม 2554 วงดนตรีThe Old Man ได ้รับเชิญ 

ไปบรรเลงถวายที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส เป็นครั้งที่ 12 โดย 

คุณการปรีชา โพธิ์ปาน ผู้อานวยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในขณะนั้นเป็นประธานจัดงาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงไซโลโฟน และทรงขับร้องเพลง 

“ไทยดาราพัน” เป็นเพลงสุดท้ายให้คณะผู้ร่วมงานได้ราวงกัน 
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วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 วงดนตรี The Old Man ได้รับเชิญจากมูลนิธิชัยพัฒนา 

แต่เพียงวงเดียว ให้ไปบรรเลงถวายเป็นครั้งที่ 13 ในวโรกาสทรงประกอบพิธีเปิดโรงงานชาน้ามัน 

และพืชน้ามัน ท่ีอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

ทรงไซโลโฟนและทรงขับร้องเพลงถึง 4 เพลง ประกอบด้วยเพลง “Your Cheat’ in Heart”, 

เพลง “เย่วเลี่ยงไต้เปี ่ยว วอตีซิน” เพลง”ไทยดาราพัน” และเพลง “ยามรัก” ซึ่งทาให้ผู ้ที่มา 

ร่วมในงานที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีความสุขและสนุกสนาน เป็นอย่างยิ่ง 
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 ปี พ.ศ. 2555 วงดนตรีได้ไปร่วมแสดงถวายอีกรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เริ่มด้วยการแสดงครั้งที่ 14 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 แสดงท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามันและพืชน้ามัน ที่อาเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย ทางมูลนิธิชัยพัฒนาได ้จัดทาพวงมาลัยติดธนบัตรมาทูลเกล ้าฯถวายเป ็น 

จานวนมากโดยพระองค์ท่านได้พระราชทานพวงมาลัยมาเป็นส่วนแบ่งและนักร้องนักดนตรีของวง 

ก็ได้รับพระราชทานพวงมาลัยส่วนแบ่งครบทุกคนซึ่งผู ้ที่รับต่างได้นาพวงมาลัยไปเก็บใส่กรอบไว้ 

เป็นที่ระลึก เพื่อความเป็นสิริมงคล 
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ต่อมาวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2555 วงดนตรีได้ไปแสดงถวายเป็นครั้งที่ 15 ที่พระ 

ตาหนักคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา งานนี้มีนักร้องรับเชิญใหม่ 3 คนคือ คุณธนวีร์ ประวัต ิ

ผู้บัญชาการเรือนจาเขาบิน รศ. ดร.รวิน ระวิวงศ ์ จากมูลนิธิชัยพัฒนาและ คุณขวัญจิรา 

ชีวานนท์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามันและพืชน้ามัน งานนี้วงดนตรีได้จัดเพลง 

ฝรั่งเศสมา 4 เพลงเพื่อบรรเลงร่วมกับพระองค์ท่านให้พระสหายชาวฝรั่งเศส 2 ท่านได้ชมด้วย 

และในวันที่ 25 กันยายน 2555 ก็ได้มาแสดงถวายเป็นคร้ังที่ 16 ที่พระตาหนัก 

คลองหอยโข่งเช่นเดียวกัน 
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 ในปี 2556 วงดนตรีได้ไปแสดงถวายเป็นคร้ังที่ 17 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ที่ศูนย์ 

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯจังหวัดนราธิวาส ขณะน้ันพระองค์ท่านทรงพระประชวรเพ่ิงเสด็จฯ 

ออกจากโรงพยาบาล ทางวงดนตรีจึงได้จัดกระเช้าสุขภาพ 2 กระเช้าไปทูลเกล้าฯถวาย โดย 

พระองค์ท่านได้ร่วมทรงดนตรีและทรงขับร้องเพลงราวงรวม 5 เพลง และทรงมีรับส่ังให้เตรียม 

เพลงฝรั่งเศสไว้ให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ร้องที่จังหวัดเชียงรายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วย 
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และต่อมาวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2556 วงดนตรีก็ได้ไปแสดงถวายเป็นครั้งที่ 18 โดยได้ม ี

นักดนตรีแซกโซโฟนคนใหม่คือ อ.สุรพล นามเสนา จากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ทางวงดนตรี 

ได้จัดทาเส้ือบาติคสีม่วง กระเป๋าปักภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปงูเล็ก 3 ตัว ซึ่งได้รับพระราชทานพระ 

ราชานุญาต และปักเป็นตัวอักษรว่า “The Princess&The Old Man Band”นาขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซ่ึงได้ทรงสวมขณะทรงดนตรีไซโลโฟน 

กับวงดนตรีด้วย และพระองค์ท่าน ยังได้พระราชทานอ่ังเปาให้กับนักร้องนักดนตรีทุกคนเนื่องใน 

โอกาสตรงกับเทศกาลตรุษจีน และที่พิเศษสุดคือพระราชทานช่อดอกไม้และทรงร้องเพลงนาอวยพร 

วันเกิดให้กับ รศ.ดร. พิษณุ บุญนวล มือกีต้าร์คอร์ดของวงดนตรีอีกด้วย 
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ต่อมา วงดนตรี The Old Man ได้รับเชิญไปบรรเลงถวายอีกรวมถึง 7 ครั้ง ในวันท ่ี

24 กันยายน 2556 และวันที่ 14 มกราคม 2557 ท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

จังหวัดนราธิวาส 

24 กันยายน 2556 
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14 มกราคม 2557 

วันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนา 

ชาน้ามันฯ ที่อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันท่ี 22 กันยายน 2557 ที่ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส 

16 มกราคม 2557 
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 11 กุมภาพันธ์ 2557 

22 กันยายน 2557 
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  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามันฯ จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่พระตาหนักคลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

3 กุมภาพันธ์ 2558 

23 กุมภาพันธ์ 2558 
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 ครั้งล่าสุดวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่พระตาหนักคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

เช่นเดียวกัน 
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๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
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กล่าวโดยสรุป วงดนตรี The Old Man ได้ถือกาเนิดมาจากการรวมกลุ่มกันของ 

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้ังแต่ปี พ.ศ.2516 และได้เติบโตยาวนานมาจน 

นักดนตรีหลายคนขึ้นดารงตาแหน่งเป็น อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการฯ 

และได้เกษียณอายุราชการกันไปแล้วเกือบหมดวงแล้ว ซ่ึงมีนักดนตรีที่เป็นศิษย์เก่า และ 

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่

และวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เป็นวงดนตรีที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน 

อีกทั้งยังได้มีโอกาสบรรเลงเพลงถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มาแล้วถึง ๒๖ ครั้งโดยที่พระองค์ท่านร่วมทรงไซโลโฟนและทรงขับร้องเพลงกับวงดนตรีถึง 

๑๘ ครั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้นาภาพถ่ายที่พระองค์ท่านเสด็จทรงดนตร ี

เป็นการส่วนพระองค์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และนาไซโลโฟน 

ที่มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯถวายมาจัดแสดงไว้ ณ บริเวณชั้น 3 อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
กับงานวิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดน้ามันปาล์มและผลิตไบโอดีเซล

ขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงตามเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอย ู่ หัว ในโครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม 

น้ามันปาล์มขนาดเล็กมาตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๘ ที่นิคมสร้างตนเอง 

พัฒนาภาคใต้ อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  
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ซึ่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาโดย รศ.ดร.สัณห์ชัย  กลิ่นพิกุล ได้ 

ดาเนินการวิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดน้ามันปาล์มขนาดเล็กสาหรับกลุ ่มเกษตรกรสวนปาล์ม 

รายย่อยของประเทศไทย จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๓๔ เมื่อคณะผู้วิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 

สานักงาน กปร. สร้างนวัตกรรมการประดิษฐ์ ระบบทอดผลปาล์มภายใต้สภาพสุญญากาศ ขนาด 

กาลังการผลิต ๑ ตันทะลายต่อช่ัวโมง ที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์ 

เมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ และได้ทรงนาคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯ 

มาทัศนศึกษาที่โรงงานแห่งนี้ อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖ 
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เนื่องด้วยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส 

ได้มีการทดลองการปลูกปาล์มน้ามันในพ้ืนที่ดินพรุ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู ่หัว จึงได้ทรงมีพระราชดาริ เม่ือวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ ให้คณะวิจัยจาก 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน้ามันปาล์มขนาดเล็กขึ้น 

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกร ว่าปาล์มน้ามันมีประโยชน์ 

อย่างไรคณะวิจัยฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงาน กปร. ดาเนินการในปีพ.ศ. 

๒๕๓๑ - ๒๕๓๓ ก็แล้วเสร็จ ต่อมาเม่ือวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช 

กุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินมาทอดพระเนตร โรงงานสกัดและแปรรูปน้ามันปาล์ม ท่ีศูนย์ 

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งโรงงานแห่งนี้ ทาการสกัดน้ามันปาล์มดิบ และกลั่นน้ามันปาล์ม 

ให้บริสุทธ์ิ เป็นน้ามันปาล์มบริโภคได้ และมีการผลิตเนยเทียมจากไขสเตียรินบริสุทธ์ิ รวมทั้ง 

ผลผลิตพลอยได้ต่าง เช่น แกนไส้ทะลายปาล์ม และขั้วใบผลิตเป็นปุ๋ยหมัก กากปาล์มใช้ทา 

เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ส่วนไขสบู่นามาทาสบู่ซักล้าง และสบู่การฝีมืออย่างครบวงจร 
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 ต่อมาเมื่อประมาณ เดือนสิงหาคม ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงม ี

พระราชกระแสรับสั่ง ถามเป็นการด่วนผ่านมายัง นายชัยวัฒน์  สิทธิบุศย์ ซึ่งในขณะนั้นเป็น 

ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ จังหวัดนราธิวาส ว่า น้ามันปาล์มสามารถ 

นามาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้หรือไม่ และถ้าทาได้ ไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต์จะมีสารก่อ 

มะเร็งหรือไม่ คณะผู้วิจัยได้กราบบังคมทูลตอบผ่านกองโครงการในพระองค์ไปว่า สามารถ 

ทาได้และไอเสียไม่มีสารก่อมะเร็งแต่อย่างใด 
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และต่อมาในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ได้เสด็จพระราชดาเนินมาทอดพระเนตรการสาธิตใช้น้ามันปาล์มโอเลอีนบริสุทธิ์ และไบโอดีเซล 

เดินเคร่ืองยนต์ดีเซลรถไถเดินตาม ท่ีศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส และ 

ได้ทรงอนุมัติงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดาเนินการ 

โครงการวิจัยและพัฒนาอีก ๒ โครงการ คือ 

๑. โครงการทดสอบการใช้น้ามันปาล์มดิบ น้ามันปาล์มบริสุทธ์ิ และไบโอดีเซลกับ 

เครื่องยนต์ดีเซลเล็ก ดาเนินการโดย รศ.กาพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาเนินการ 

ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ 

๒. โครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์มขนาด ๒ ตันทะลายต่อชั่วโมง ที่สหกรณ์ 

นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ดาเนินการโดย รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล และรศ.ดร.ชูเกียรติ คุปตานนท์ 

เนื่องจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์มเดิมซึ่งมีกาลังผลิต ๑ ตันทะลายต่อชั่วโมง มีผลกาไรน้อย และ 

ผลผลิตน้ามันปาล์มดิบน้อยทาให้ขายได้ยาก 
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โรงงานแห่งใหม่นี้ทาการสกัดน้ามันปาล์มได้วันละ ๓ ตัน โดยใช้ผลปาล์มสดวันละ 

๙ ตัน ทอดด้วยหม้อทอดสุญญากาศไม่มีน้าเสีย ใช้เคร่ืองหีบเพลาคู่ และฝากขายน้ามัน 

ปาล์มดิบ และกากปาล์มให้กับโรงงานสกัดน้ามันปาล์มขนาดใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ 

ชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปรากฎว่าสหกรณ์มีผลกาไร ามัน จังหวัดกระบี่ เพ่ือลดภาระการขายน้

สูงข้ึน และสามารถเลี้ยงตัวเองได้มาโดยตลอดโดยเม่ือวันท ่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๒ นายสุรศักด ์ิ

ลอยชูศักดิ์ ประธานสหกรณ์นิคมอ่าวลึกจากัดได้ทูลเกล้าฯ  ถวายเงินจานวน  ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท ท่ีเป็นผลกาไรส่วนหนึ่งจากการดาเนินงานของโรงงานแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และในปี 

๒๕๕๒ ทางสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ได้จัดสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาด ๔๐๐ ลิตร ข้ึนโดย 

ใช้น้ามันปาล์มทอดหมุนเวียนเป็นวัตถุดิบและขายน้ามันไบโอดีเซล  B ๑๐๐ ให้กับสมาชิก 

ด้วย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินทอด 

พระเนตรโรงงานในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยโรงงานมีกาลังการผลิตถึง ๓ ตันทะลาย 

ต่อชั่วโมง สามารถแยกเส้นใยปาล์มมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและมีเม็ดปาล์มเป็นผลิตผลพลอยได้ 
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     เม่ือวันท ่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ คณะผู้ วิจัยเร่ืองน้ามันปาล์มและไบโอดีเซลของคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล รศ.ดร. 

ชาคริต ทองอุไร และรศ.กาพล ประทีปชัยกูร ได้รับเชิญเป็นการเร่งด่วนจากมูลนิธิชัยพัฒนา เพ่ือ 

ไปเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 

อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เนื่องจากพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าการปลูกปาล์มน้ามัน สร้างโรงงาน าริที่จะให้มูลนิธิชัยพัฒนาท

สกัดน้ าบลไร่ใหม่พัฒนา อาเภอชะอา จังหวัด ามันปาล์มและผลิตไบโอดีเซลเป็นโครงการเร่งด่วนท่ีต

เพชรบุรี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีรับส่ังกับคณะวิจัยว่า ได้ทรง 

กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คณะผู้วิจัยจากคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางมาให้ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับโครงการน ้ี

โดยมีคาถามดังนี้ 
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๑. การปลูกปาล์มน้ามันในพื้นที่ปลูกป่าชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ที่ตาบลไร่ใหม่พัฒนา 

อาเภอชะอา นั้นจะปลูกได้หรือไม่ ? 

๒. ถ้าจะสร้างโรงงานสกัดน้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลสนองพระราชดาริจะสร้างได้ 

หรือไม่ ? 

๓. โรงงานที่จะสร้างควรมีขนาดกาลังการผลิตเท่าไรและใช้พื้นที่เท่าไร ? 

คณะวิจัยได้กราบบังคมทูลไปว่า การปลูกปาล์มน้ามันที่ชะอาจะต้องมีการให้น้าหยด 

เนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยเพียง ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ มิลลิลิตรต่อปี ท่ีชะอาไม่เพียงพอที่จะให้ปาล์ม 

น้ามันมีผลผลิตสูงได้ ส่วนการสร้างโรงงานสกัดน้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนนั้น 

ทางคณะผู้วิจัย สามารถดาเนินการได้ โดยในช่วงแรกควรจะสร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์มขนาด 

ก าลังการผลิต ๔๐๐ ลิตรต่อวัน าลังการผลิต ๒ ตันทะลายต่อวัน และโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาดก

ซึ่งใช้น้ามันปาล์มดิบหรือน้ามันทอดแล้วหรือน้ามันพืชชนิดอื่น ๆ ก็ได้ ส่วนในช่วงที่สอง เมื่อ 

ปาล์มน้ามันและพืชน้ามันชนิดอ่ืนท่ีทดลองปลูกให้ผลผลิตสูงข้ึนแล้ว ก็จะทาการขยายกาลังผลิต 

โรงงานสกัดน้ามันปาล์มให้มีขนาด ๖ ตันทะลายต่อวันและโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาดกาลังผลิต 

ประมาณวันละ ๑,๐๐๐ ลิตร ซึ่งจะรองรับผลผลิตปาล์มน้ามัน ๓๐๐ ไร่ ได้พอดี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา 

ได้ทรงพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการในระยะแรก โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบดังน ้ี

๑. การปลูกปาล์มน้ าเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน ทาการปลูกปาล์มน้ามัน ด ามัน ๓๐๐ ไร่ 

และสบู่ดา ๑๐๐ ไร่ โดยใช้ระบบน้าหยด รวมทั้งทดลองปลูกปาล์มน้ามันด้วยวิธีของประเทศ 

อิสราเอลอีก ๕ ไร่ ตามคากราบบังคมทูลเสนอของคุณสุริยา อยชานันท์ อดีตรองกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด ซึ่งได้เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงเป็นวันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดาเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงงานแห่งนี้ 
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๒. อาคารโรงงานและระบบสาธารณูปโภค ดาเนินการโดย กรมการทหารช่าง กองทัพบก 

๓. โรงงานสกัดน้ามันปาล์ม ดาเนินการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ โดยมี รศ .ดร. สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล เป็นหัวหน้าโครงการ การดาเนินงานออกแบบสร้าง 

และติดตั้งเครื่องจักร แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ โดยโรงงานสกัดน้ามันปาล์มใช้ระบบ 

การทอดผลปาล์มในกระทะ ซ่ึงทาให้ไม่มีน้าเสียจากกระบวนการผลิตและใช้แกลบอัดแท่ง 

จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเป็นเชื้อเพลิง จากนั้นท ามันปาล์มด้วยเคร่ืองหีบ าการสกัดน้

เพลาเดี่ยวมีขนาดกาลังผลิตวันละ ๒ ตันทะลาย สกัดน้ามันปาล์มดิบได้วันละ ๔๒๐ กิโลกรัม 

และมีกากปาล์มเป็นผลิตผลพลอยได้ประมาณวันละ ๔๕๐ กิโลกรัม ขายเป็นอาหารสัตว์ ค่าแปรรูป 

น้ามันปาล์มประมาณ ๕.๑๒ บาทต่อกิโลกรัมน้ามันปาล์มดิบ 

๔. โรงงานผลิตไบโอดีเซล ดาเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร 

เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นโรงงานผลิตไบโอดีเซลใช้น้ามันทอดใช้แล้วหรือน้ามันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบ 

ใช้ระบบให้ความร้อนด้วยเทอร์มัลออยล์และใช้น้ามันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกาลังผลิต 

วันละ ๔๐๐ ลิตร มีระบบแยกคืนแอลกอฮอล์และแยกน้าออกจากแอลกอฮอล์และมีระบบ 

การไล่ความชื้นด้วยการกรองเกลือแทนการระเหยน้า ทาให้ต้นทุนการแปรรูปอยู ่ที่ประมาณ 

๓.๒๖ บาทต่อลิตร 

๕. สถานีจ่ายน้ามันไบโอดีเซลนั้น ดาเนินการโดย บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดยมีหัวจ่าย 

๒ ชุด ชุดแรกจ่ายน้ามันไบโอดีเซล ชุดที่สองจ่ายน้ามันปาล์มดิบลดกรดแยกไข เพื่อใช้กับ 

เครื่องจักรกลการเกษตร 
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เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ได้เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเป็นองค์ประธานทรงทาพิธีกดปุ่มเดินเครื่องจักรโรงงานสกัด 

น้ามันปาล์มและถังปฏิกรณ์ผลิตไบโอดีเซล พร้อมท้ังทรงเติมน้ามันไบโอดีเซลเป็นปฐมฤกษ์ 

จานวน ๘.๖๔ ลิตร เป็นเงิน ๑๙๙.๙๙ บาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 

ราชกุมารีทรงพอพระทัยมากท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันดาเนินการก่อสร้างและติดต้ัง 

เครื่องจักรจนกระท่ังสามารถเปิดดาเนินการได้ภายในเวลาเพียง ๖ เดือนเท่าน้ัน ต่อมา 

โรงงานแห่งนี้ก็เป็นที่รู ้จักกันอย่างแพร่หลายโดยมีผู ้ เข ้าเยี่ยมชมปีละประมาณกว่า 

๓,๐๐๐ คน 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และคณะได้ทางานวิจัยกระบวนการ 

ผลิตเอทิลเอสเตอร์ ด้วยกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องเป็นผลสาเร็จ โดยใช้เอทานอล 

เป็นวัตถุดิบแทนเมทานอล ทาให้ประเทศไทย สามารถจะผลิตไบโอดีเซลโดยใช้วัตถุดิบ 

ในประเทศได้ ๑๐๐% เม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม 

บรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินมาทอดพระเนตรโรงงานต้นแบบซึ่งมีขนาดกาลัง 

การผลิต ๖๐ ลิตรต่อชั่วโมง ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 

ได้ทรงเติมน้ามัน เอทิลเอสเตอร์ จานวน ๗.๖๕ ลิตร มูลค่า ๑๙๙ บาท แก่รถยนต์เครื่อง 

คอมมอนเรลด้วย 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจ 

ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเข้มแข็ง และต่อเน่ืองยาวนานในงานวิจัยและพัฒนาด้าน 

การสกัดน้ามันปาล์ม และผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ได้ดาเนินการสนองพระราชดาริ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อ 

ประเทศไทยด้านพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตจากวัตถุดิบในประเทศไทยทั้งหมด สนองกระแส 

พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย 

พระตาหนักสวนจิตรลดา ซึ่งขออัญเชิญมาบางส่วน ดังต่อไปนี้ 
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“...ที่จริงเมื่อ ๒ ปีก็ทา ทาไบโอดีเซล ใช้น้ามันปาล์ม ๑๐๐% ไม่ใช่เพียงน้ามันปาล์ม 

๑๐๐% นายกฯ ได้เห็นรถแล่นมา น้ามันปาล์ม ๑๐๐% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่ง แล้วก ็

เสร็จแล้ว ก็มีรถอีกคันหนึ่งถอยหลังมา ได้ยินเสียงบึม ๆๆ นั้นอะไร รถดีเซล รถใช้น้ามัน 

ดีเซล ๑๐๐%  ๑๐๐% น้ามันปาล์ม แล้วนายกฯ ก็บอกว่า หอมดี แล้วก็ถามว่าหอมด ี

แล้วไม่เดือดร้อน เพราะว่านายกฯ ไม่ต้องกลัวเป็น CANCER เพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็ง 

เราทาแล้ว ก็หมายความว่าเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ ๑๑๘ ถ้าอย่างไรเราก็ใช้ 

น้ามันปาล์มของเราเอง คนอื่นอาจจะไม่มี แต่ว่าเรามี เพราะเราขวนขวายหาวิธีท่ีจะทา 

เช้ือเพลิงทดแทนได้ ถ้าไม่ได้ทาเชื้อเพลิงทดแทนก็เดือดร้อน แล้วก็เป็นห่วง แต่เราไม ่

ต้องเป็นห่วง ถ้าคนอื่นเขาไม่ทา เขาอาจจะไม่มีน้ามันไบโอดีเซลใช้ แต่ว่าเรามี เราคือ 

ข้าพเจ้าทาเอง คนอ่ืนเขาอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไร เราต้องเห็นแก่ตัว แต่ละคนถ้าเห็นแก่ตัว 

ก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น..” 
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