
ค ำกล่ำวส ำนึกในพระมหำกรณุำธิคณุพระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมิูพลอดลุยเดช 
มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร 

ในพิธีเปิดนิทรรศกำร “รชักำลท่ี ๙ กบัมหำวิทยำลยัทกัษิณ”  
วนัพธุท่ี ๔ ตลุำคม ๒๕๖๐ ณ ชัน้ ๑ ส ำนักหอสมดุ มหำวิทยำลยัทกัษิณ วิทยำเขตสงขลำ 
โดย  รองศำสตรำจำรย ์ดร.วิชยั  ช ำนิ  อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัทกัษิณ (ประธำนในพิธี) 

-------------------------------------- 
 

 ด้วยส ำนึกพระมหำกรุณำธิคุณในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช      

มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร พระองค์ผู้เป็น

พระมหำกษตัรยิท์ี่มพีระคุณอเนกอนันต์ต่อประชำชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ดว้ยน ้ำพระรำชหฤทยัที่

เมตตำและค ำนึงถึงประโยชน์สุขของประชำชนชำวไทยเป็นหลกั  ดงัพระปฐมบรมรำชโองกำร    

ควำมว่ำ “เรำจะครองแผ่นดนิโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม” และเป็นที่ปรำกฏ

ชดัว่ำพระองค์ท่ำนไดท้รงยดึมัน่ในพระรำชปณิธำนน้ีมำตลอดโดยไม่ไดค้ ำนึงถึงควำมเหน่ือยยำก

ตรำกตร ำพระวรกำยนบัตัง้แต่วนัแรกทีข่ ึน้ครองศริริำชสมบตัติลอดระยะเวลำ ๗๐ ปี  

พระองค์ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ที่ทรงมีพระรำชจริยวัตรงดงำม ทรงครองตนอยู่ใน

ทศพธิรำชธรรมอย่ำงเคร่งครดั และทรงเป็นพระมหำกษตัรยิท์ีท่รงมพีระอจัฉรยิภำพดำ้นกำรพฒันำ

ทุกดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรศกึษำ สำธำรณสุข ดนตร ีสงัคมสงเครำะห ์คมนำคม  กำรสื่อสำร กำรพฒันำ

ส่งเสรมิอำชพีทุกดำ้น  เช่น  กำรเกษตรกรรม  ปศุสตัว ์ กำรประมง  พระรำชกรณียกจิ ทีก่่อใหเ้กดิ

โครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ภำยใต้แนวคิดปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร

ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ ทรงมุ่งหวังเพีย งอย่ำงเดียวว่ำเกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรและ

ประเทศชำตเิป็นสิง่ส ำคญั 

พระรำชจรยิวตัรและพระรำชกรณียกิจทุกอย่ำงที่ปรำกฏล้วนเป็นที่ประจกัษ์ชดัโดยทัว่ไป 

ประชำชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ จงึมคีวำมจงรกัภกัดแีละพรอ้มเป็นขำ้รองพระบำทใหก้บัพระบำทสมเดจ็

พระเจำ้อยูห่วัอยำ่งเตม็หวัใจ 

ส ำหรบัมหำวิทยำลยัทักษิณ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงม ี    

พระมหำกรุณำธคิุณต่อบุคลำกร  นิสติ ของสถำบนักำรศกึษำแหง่น้ี อยำ่งหำทีสุ่ดมไิด ้สรุปไดด้งัน้ี 



ประกำรที ่๑ พระองคท์่ำนทรงพระรำชทำนทุนภมูพิลใหแ้ก่นิสติในสถำบนักำรศกึษำแหง่น้ี 

ตัง้แต่ปีกำรศกึษำ ๒๕๑๙ ถงึปีกำรศกึษำ ๒๕๓๘ โดยพระองค์ทรงพระรำชทุนกำรศกึษำใหแ้ก่นิสติ

ในพธิพีระรำชทำนปรญิญำบตัร และทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้โปรดกระหม่อมพระรำชทำนพระรำช

วโรกำสให้นิสติที่ได้รบัทุนภูมพิลและศึกษำอยู่ในขณะนัน้ไดเ้ขำ้เฝ้ำทูลละอองธุลพีระบำทเป็นกำร

สว่นพระองคอ์ยำ่งใกลช้ดิ  

ประกำรที่ ๒ พระองค์ทรงพระรำชทำนทุนมูลนิธชิยัพฒันำ ซึ่งเป็นทุนกำรศกึษำส ำหรบั

นิสิตหลกัสูตรกำรศึกษำบัณฑิต เริ่มตัง้แต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน จ ำนวน ๑๖ ทุน 

ในขณะน้ีมีนิสิตส ำเร็จกำรศึกษำแล้วจ ำนวน ๓ คน และก ำลงัศึกษำอยู่ จ ำนวน ๑๓ คน โดยเมื่อ

ส ำเรจ็กำรศึกษำนิสติจะไดร้บักำรบรรจุเขำ้เป็นขำ้รำชกำรครูในโรงเรยีนบนพื้นที่เกำะจงัหวดัสตูล 

และในขณะน้ีกย็งัมกีำรมอบทุนมลูนิธชิยัพฒันำอยูอ่ยำ่งต่อเน่ือง 

ประกำรที่ ๓ พระองค์ท่ำนเสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดอำคำรศูนย์ส่งเสรมิภำษำและ

วฒันธรรมภำคใต ้ซึง่ต่อมำพฒันำเป็นสถำบนัทกัษณิคดศีกึษำ 

ประกำรที่ ๔ พระองค์ท่ำนเสด็จพระรำชด ำเนินมำพระรำชทำนปรญิญำบตัรแก่ผูส้ ำเร็จ

กำรศกึษำ  รวมทัง้สิน้ ๑๐ ครัง้  ดงัน้ี  

 ครัง้แรก  เสด็จพระรำชด ำเนินเมื่อวนัจนัทร์ที่ ๑๙ สิงหำคม  พุทธศักรำช๒๕๑๗     

ยงัควำมปลำบปลื้มแก่บณัฑติ นิสติ คณำจำรย ์และพสกนิกรที่มำเฝ้ำทูลละอองธุลพีระบำทรบัเสด็จ

เป็นลน้พน้  ดว้ยมโีอกำสชื่นชมพระบำรมอียำ่งใกลช้ดิ 

 ครัง้ทีส่อง  เสดจ็พระรำชด ำเนินเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่๔ กนัยำยน  พทุธศกัรำช  ๒๕๑๘  

 ครัง้ทีส่ำม  เสดจ็พระรำชด ำเนินเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่๒ กนัยำยน  พทุธศกัรำช  ๒๕๑๙ 

ครัง้ทีส่ ี ่ เสดจ็พระรำชด ำเนินเมื่อวนัจนัทรท์ี ่๑๒ กนัยำยน  พทุธศกัรำช  ๒๕๒๐ 

ครัง้ทีห่ำ้  เสดจ็พระรำชด ำเนินเมื่อวนัจนัทรท์ี ่๒๕ กนัยำยน  พทุธศกัรำช  ๒๕๒๑ 

 ครัง้ที่หก  เสด็จพระรำชด ำเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยำยน  พุทธศักรำช  

๒๕๒๒  ส ำหรบัในครัง้น้ี  เมื่อเสรจ็พธิพีระรำชทำนปรญิญำบตัรแลว้  เสดจ็พระรำชด ำเนินพรอ้ม

ดว้ยสมเดจ็พระนำงเจำ้สริกิติิ ์พระบรมรำชนีินำถ  ทรงเปิดศูนยส์่งเสรมิภำษำและวฒันธรรมภำคใต ้ 

มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  วทิยำเขตสงขลำ (ปัจจุบนัคอือำคำรดุรยิำงคศำสตร ์ คณะศลิปกรรม

ศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ)  และต่อมำที่ตัง้ของศูนย์ส่งเสริมภำษำและวัฒนธรรมภำคใต ้         

คอืสถำบนัทกัษณิคดศีกึษำในปัจจุบนั และไดย้ำ้ยไปตัง้ทีต่ ำบลเกำะยอ  



 ครัง้ที่เจ็ด  เสด็จพระรำชด ำเนินเมื่อวนัพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยำยน  พุทธศักรำช 

๒๕๒๓ 

 ครัง้ที่แปด  เสด็จพระรำชด ำเนินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยำยน พุทธศักรำช 

๒๕๒๔ 

 ครัง้ทีเ่กำ้  เสดจ็พระรำชด ำเนินเมื่อวนัจนัทรท์ี ่๒๘ กนัยำยน  พทุธศกัรำช ๒๕๓๐ 

และครัง้ทีส่บิ  เสดจ็พระรำชด ำเนินเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่๒๙ กนัยำยน  พทุธศกัรำช  

๒๕๓๑  เป็นวนัที่เสด็จพระรำชด ำเนินมำสถำบันกำรศึกษำแห่งน้ีเป็นครัง้สุดท้ำย  นับจำกนัน้      

ทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้โปรดกระหม่อมให้  สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำร ี 

เสดจ็พระรำชด ำเนินแทนพระองค ์ ตรำบจนถงึปัจจุบนั          

เมื่อเสรจ็พธิพีระรำชทำนปรญิญำบตัรทัง้ ๑๐ ครัง้  ไดท้รงพระกรุณำโปรดเกลำ้   

โปรดกระหม่อม  พระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้นิสิตที่ก ำลังศึกษำในขณะนั ้น   ได้เข้ำ

เฝ้ำทลูละอองธุลพีระบำทเป็นกำรสว่นพระองคอ์ยำ่งใกลช้ดิ  และพระรำชทำนพระบรมรำโชวำทเพื่อ

เป็นมิง่ขวญั รวมทัง้เป็นแนวทำงในกำรศกึษำและกำรด ำเนินชวีติของนิสติ 

  พระผูเ้สดจ็สู่สวรรคำลยั  จะสถติอยูใ่นใจตรำบนิรนัดร ์ ปวงขำ้พระพุทธเจำ้  ขอน้อม

เกลำ้น้อมกระหม่อม  ส ำนึกในพระมหำกรุณำธคิุณเป็นลน้พน้อนัหำทีสุ่ดมไิด ้และขอตัง้จติปฏญิำณ

ด้วยควำมส ำนึกในพระมหำกรุณำธคิุณ จะน้อมน ำแนวทำงตำมพระบรมรำโชวำท พระรำชด ำรสั 

และพระรำชด ำริที่ได้ทรงพระรำชทำนไว้เป็นเครื่องยึดเหน่ียวและตัง้มัน่ในกำรปฏิบัติหน้ำที ่        

แก่ประเทศชำตติ่อไป 

ดว้ยเกลำ้ดว้ยกระหมอ่ม  ขอเดชะ 

 ข้ำพระพุทธเจ้ำ รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย ช ำนิ  รักษำกำรแทนอธิกำรบดี

มหำวทิยำลยัทกัษณิ  พรอ้มดว้ยหวัหน้ำส่วนงำน  คณะผูบ้รหิำร  คณำจำรย ์บุคลำกร  นิสติปัจจุบนั 

และศิษย์เก่ำวทิยำลยัวชิำกำรศึกษำ  สงขลำ  มหำวิทยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  วทิยำเขตสงขลำ  

มหำวทิยำลยั ศรนีครนิทรวโิรฒ  ภำคใต ้ และมหำวทิยำลยัทกัษณิ. 


