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 ธรรมาธิกราชเจ้า    จอมไผท 
เสด็จสู่สวรรคาลัย    ลับแล้ว 
หากประทับแทบดวงใจ    ทวยราษฎร์ 
ดุจดั่งดวงประทีปแก้ว    ก่องหล้าเลือนหาย

ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน นบพระภูมิบาล บุญดิเรก
 
 ดังโลกขาด สุริยา ลอยลาลับ ดาวเดือนดับ ไร้พ่อหลวง ห่วงโหยหา
สิ้นพระองค์ ทวยไทยผอง นองน้ำาตา ทุกหย่อมหญ้า เย็นยะเยียบ ต่างเงียบงัน
รำาลึกใน พระเมตตา ประชาราษฎร์ ทรงนำาชาติ ผ่านห้วงทุกข์ ชนสุขสันต์
สถิตใน ใจประชา ถ้วนหน้ากัน  เป็นหลักมั่น รวมไทยรัก สามัคคี
กราบพระองค์ ส่งเสด็จ สู่สวรรค์  จะสานฝัน ธ ทรงวาง สร้างวิถี
ขอเป็นข้า จักกระทำา แต่ความด ี ใต้ธุลี รองบาท ทุกชาติไป

รัชกาลนานกว่าบรรดากษัตริย์  ทรงครองฉัตรด้วยธรรมล้ำาสมัย
พระดำาริตริทางสร้างสรรค์ไทย  พระวิสัยทัศน์เอื้อเพื่อประชา
ลับดวงแล้วแก้วใจไทยทั้งชาติ  เหลือรักบาดหัวใจอาลัยหา
ทุกหัวใจไหววาบอาบน้ำาตา  พระสู่ฟ้าไทยกราบตราบนิรันดร์

 เสียงร่ำ�รักร�ชไท้  เมืองเย็น
หน�วอกน้ำ�ต�กระเซ็น  ซ่�นหน้�
ดวงด�วรุบหรู่เป็น  แสงโศก
แล้วหย�ดฝนจ�กฟ้�  หลั่งหล้�อ�ลัย

เสด็จครรไลล่วงพ้น           สู่สวรรค์
บำ�เพ็ญพระกรณีย์สรรค์  จรัสแก้ว
รอยพระบ�ทเบิกท�งจรัล ภูมิสวัสดิ์
บุญพระยศเรืองแผ้ว  ถ่องฟ้�นิรันดร์สมัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

(ผศ.มะเนาะ ยูเด็น ประพันธ์)

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(รศ.วันเนาว์ ยูเด็น  ร้อยกรอง)

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  (ศ.ดร.ดวงมน ปริปุณณะ จิตร์จำานงค์ ร้อยกรอง)

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 (ผศ.ประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม  ประพันธ์)

สู่สรวงสวรรคาลัย
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“พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

ธ น�ำทำง...ธ สร้ำงไทย
 มหาวิปโยค โศกแสน ทั้งแดนด้าว

อุระร้าว กำาสรวลส่ง องค์พ่อหลวง

มหาราช มหาปราชญ์ แห่งไทยปวง

เสด็จสรวง สู่สวรรค์ ครรลาลัย

 ธ ทรงงาน คุณค่าลำ้า ให้คำาสอน

ธ อาทร ราชประชา สมาสัย

น้อมใส่เกล้า ธ นำาทาง ธ สร้างไทย

ทรงเติมคิด เติมใจ เติมพลัง

 รินนำ้าตา พรูพร่าง หลั่งรดหล้า

สิ้นร่มฟ้า พระบารมี สิ้นที่หวัง

นิราศลับ ดับสิ้น ใจภินท์พัง

กราบพระบาท เสด็จยัง ทิพย์พิมาน

 อยู่ร่มเย็น ยืนมั่นได้ ใต้พระบารมี

เทิดศักดิ์ศรี สงขลานครินทร์ ถิ่นสถาน 

นาม ม.อ. องค์ภูมิพล ธ ประทาน

นิรันดร์กาล ขอทดแทน คุณแผ่นดิน

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ด้วยสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณล้นเกล้�
รองศ�สตร�จ�รย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

รองอธิก�รบดีวิทย�เขตปัตต�นี

   ข้�พระพุทธเจ้� ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์นพพร เหรียญทอง
รองอธิก�รบดีฝ่�ยระบบส�รสนเทศและก�ยภ�พ วิทย�เขตปัตต�นี

ข้�พระพุทธเจ้� ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์สมปอง ทองผ่อง 
ที่ปรึกษ�คณะผู้บริห�ร วิทย�เขตปัตต�นี
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 ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ข้าพระพุทธเจ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา  ไชยลังกา  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตปัตตานี   รู้สึกทุกข์โศกและเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จ

สวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ข ้าพระพุทธเจ ้า ขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสำานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้ จะน้อมนำาแนวทางตามพระบรมราโชวาท 

พระราชดำารัส และพระราชดำาริที่เคยพระราชทานไว้  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการ

ปฏิบัติงานและการดำาเนินชีวิต จะต้ังใจมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป

  We are greatly saddened to hear of the passing away of His 

Majesty King Bhumibol Adulyadej. The sky turns to be black and the

people around the world responded with an outpouring of grief. His 

Majesty leaves a countless legacy of care for the Thai people and the 

world that will be cherished by future generations.

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นับเป็นข่าวร้ายท่ีนำาความโศกเศร้าอาลัยแก่ปวงชน

ชาวไทย พระองค์ทรงเป็นเสมือนพ่อของปวงชนชาวไทยทุกคน  เพราะทรงเป็น

พระมหากษัตริย์ที่ทรงตรากตรำาพระวรกายเพ่ือปวงชนชาวไทยทุกหมู ่เหล่า

ทรงบำาบัดทุกข์บำารุงสุขแก่ราษฎรทุกคน ทรงพัฒนาโครงการพระราชดำาริต่างๆ  

ทรงเป็นผู้ชี้นำาพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นความรู้ท่ีปวงชนชาวไทย 

สามารถนำาไปถือปฏิบัติและทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 ข้าพระพุทธเจ้า ขอตั้งปณิธานทำาความดีและปฏิบัติตามพระบรม

ราโชวาท พระดำารัสที่พระองค์เคยพระราชทานไว้ตลอดไป

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์พัชรีย�  ไชยลังก�  
รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร วิทย�เขตปัตต�นี    

Dr. Bordin Waelateh
Vice President for Student Development, Pattani Campus

พระผู้เสด็จสู่สวรรค�ลัย น้อมสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณเป็นล้นพ้นอันห�ที่สุดมิได้
ข้�พระพุทธเจ้�อ�จ�รย์เล็ก แซ่จิว

ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�รและประกันคุณภ�พ  วิทย�เขตปัตต�นี 
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ขอก้มกราบใต้เบื้องพระยุคลบาท             ใจแทบขาด สะอื้นไห้ สุดจะถอน

ขาดร่มโพธิ์ ปกเกล้า ปวงข้าฯราษฎร         พนมกร ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

น้อมสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณชั่วนิจนิรันดร์
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.มนทิร� ลีล�เกรียงศักดิ์

ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์และวิจัย วิทย�เขตปัตต�นี

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นกษัตริย์

นักวิจัยและพัฒนา ทรงมีพระเมตตา และมหากรุณาธิคุณ ทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจอย่างไม่รู ้จักเหน็ดเหน่ือย เพ่ือปวงราษฎรโดยไม่แบ่งชาติพันธุ์และ

ศาสนา ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล พระบรมราโชวาทของพระองค์เป็น

สัจธรรม และทันสมัยอยู่เสมอ พระองค์มีจริยวัตรงดงาม อยู่อย่างเรียบง่าย

พอเพียง ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับการดำารงชีวิตของปวงชนชาวไทย ตลอด 70 ป ี

แห่งการครองราชย์ 

 การสูญเสียครั้งน้ีนำาความโศกเศร้าอาลัยต่อพสกนิกรอย่างสุดจะ

พรรณนา พระบรมราโชวาทที่ได้ยินมาตั้งแต่เล็ก หลังจากข่าวพระราชสำานักและ

จดจำาได้ เช่น เรื่องของคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี 

ไม่ให้มีอำานาจ เรื่องการทำาความดี การทำาดีทำายากและเห็นผลช้า แต่จำาเป็นต้องทำา

และเรื่องคนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ ต้องรับและจะต้องให้ เป็นต้น 

 ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมพระบรมราโชวาทของพระองค์ใส่เกล้า

ใส่กระหม่อม ใช้ในการดำาเนินชีวิตและการทำางาน จะทำางานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริตในหน้าที่ และตอบแทนคุณของแผ่นดิน

ใต้ร่มพระบารมีน้อมใจภักดิ์   แก้วมุนีโพธิสัตว์รัชสมัย

“ภูมิพล” กลับฟ้าแล้วดินอาลัย  โอ้ดวงใจบอบชำ้ารำ่าอาดูร

พักเถิดพ่อพ่อเหนื่อยหนักมานักแล้ว  ขอยึดแนวพ่อเพียรทำามิพรำ่าสูญ

ทรงธรรมมะแห่งอาชีพไว้เกื้อกูล  พ่อเป็นศูนย์รวมใจไทยตลอดกาล

ข้�พระพุทธเจ้� อ�จ�รย์หริรักษ์ แก้วกับทอง   
ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ� วิทย�เขตปัตต�นี

พระผู้เสด็จสู่สวรรคำลัย น้อมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้น

อันหำที่สุดมิได้

  ตามประกาศสำานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

สวรรคตลงวันท่ี  13 ตุลาคม 2559  ข ้าพระพุทธเจ ้า ท้ังหลาย ต ่างสำานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชนามพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนก 
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 ด้วยสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณเป็นล้นพ้นอันห�ที่สุดมิได้
อ�จ�รย์ขวัญชัย วัฒนศักดิ์

ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยระบบคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วิทย�เขตปัตต�นี

มาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้น้อมนำาพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก คือ 

“ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง” มายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ เป็นระยะเวลา 70 ปี ได้ทรงอุทิศความสุขส่วนพระองค์ ในการดูแล

ทุกข์สุขของพสกนิกร พระองค์ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปในทุกพ้ืนท่ีในถ่ินทุรกันดารอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือย โดยทรง

งานตลอดเวลา ได้ให้แนวคิดและแนวทางไว้มากมายแก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระราชหฤทัยท่ีทรงมุ่งหวังให้ประชาชน

มีความสุข พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ย่ิงใหญ่ของปวงชนชาวไทย ท่ีทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม 

พระราชดำารัสที่ตรงตรัสไว้ว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร” พระองค์ไม่ละทิ้งและ

อยู่กับประชาชนของพระองค์ท่านตลอดมาจวบจนเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย การเสด็จสวรรคตของพระองค์ ยังความ

เศร้าเสียใจมาสู่ปวงพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง  และถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของแผ่นดินไทย 

 ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนำาพระราชปณิธานของพระองค์มาเป็นแนวทางในการทำางาน ตามรอยพระยุคลบาท

ของพระองค์สืบไป

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู ่สวรรคาลัย

เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559  ยังความโศกเศร้าอาดูรให้แก่พสกนิกรไทย

ทุกหมู ่เหล่ารวมทั้งประชาคมโลก ด้วยเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและ

พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นท่ีทรงมีต่อผู้ยากไร้โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ทรงเป็น

คุรุราชาแห่งศาสตร์ทั้งปวง  ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์สมบัติ  ทรงบำาเพ็ญพระราช

กรณียกิจที่เป็นแบบอย่างแห่งผู้ให้ในทุกๆ ด้าน  จนนำาพาบ้านเมืองให้พัฒนาไปสู่

ความเจริญรุ ่งเรืองและมั่นคงเพราะมีพระองค์เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยท้ังชาติ  

ทรงเป็นผู้นำาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้มีความเป็นอยู่และมีความสุขอย่าง

พอเพียงในขอบเขตของคุณธรรม จริยธรรม พระองค์จึงทรงเป็น  “มหาธรรมราชา”  

ในหัวใจของคนไทยและคนทั้งโลกตราบจนนิจนิรันดร์  

น้อมศิระกร�น  กร�บแทบพระยุคลบ�ทด้วยสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณเป็นล้นพ้นห�ที่สุดมิได้
ข้�พระพุทธเจ้� ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง  

คณบดีคณะศึกษ�ศ�สตร์

 ราวเดือนดับแสงทองลับโพยมหน   ทั่วมณฑลยินเพียงเสียงโหยไห้ 

ธ ล่วงแล้วพ่างดวงแก้วมลายไป   ทั่วถิ่นไทยส่งเสด็จสู่สวรรค์ 

ธ สถิตประทับในหทัยราษฎร์   ไทยทั้งชาติสูญสิ้นสุขทุกข์โศกศัลย์ 

สิ้น ธ แล้วข้าบาทรำ่าร้าวจาบัลย์   บังคมคัลพลีแทบบาททุกชาติเทอญ

 รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน
คณบดีคณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์
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พระภูมิพลสู่ห้วง  สวรรคาลัย

ชนทั่วแผ่นดินไทย  รำ่าไห้

เหลือไว้แต่อาลัย  จำาจด ไว้นา

พร้อมเร่งสร้างชาติให้ มั่นไว้ซึ่งพระปณิธาน

ข้�พระพุทธเจ้�ผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กรและนักศึกษ�คณะรัฐศ�สตร์
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ชิดชนก ร�ฮิมมูล�  

คณบดีคณะรัฐศ�สตร์

ข้�พระพุทธเจ้� ผู้บริห�ร บุคล�กร นักศึกษ�และศิษย์เก่�คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ซุกรี หะยีส�แม 
คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

9 มิถุนำยน 2489

“เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม” 

 นับแต่บัดน้ันเป็นต้นมา กว่า 7 ทศวรรษ ท่ีทุกย่างพระบาทของพระองค์

ทรงทำาเพียงเพื่อความผาสุกของพสกนิกร

 “ฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก การค้นคว้า วิจัยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ 

แมลงศัตรูพืช ปลา การพัฒนาวิธีเปลี่ยนสภาพดินแห้งแล้ง ให้สามารถใช้ทำาการเกษตร

ได้ พร้อมถ่ายทอดให้นำาไปใช้ได้ด้วยราคาถูกและใช้เทคโนโลยีท่ีง่าย การบริหารจัดการ

ที่ดินเพ่ือการเกษตรด้วย “ทฤษฎีใหม่” การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวด้วยการ “แกล้งดิน” 

การป้องกันการพังทลายของดินโดย “หญ้าแฝก” การปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก เพ่ือป้องกันไฟป่า การบริหารจัดการนำ้า 

แก้มลิง การริเร่ิมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวเทียม และคอมพิวเตอร์มาใช้งาน การเพ่ิมปริมาณนำ้าฝนให้แก่อ่างและ

เขื่อนเก็บกักนำ้าเพ่ือการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้า การบำาบัดนำ้าเสียโดยวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี “โครงการนำ้าดีไล่นำ้าเสีย” “สระเติมอากาศ” “ชีวภาพบำาบัด” การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทน

การพัฒนาแก๊สโซฮอล์ การผลิตไบโอดีเซลจากนำ้ามันพืชและปาล์มนำ้ามัน เป็นต้น” 

 นวัตกรรมและผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหล่านี้ ล้วนเกิดขึ้นด้วยพระปรีชาสามารถ ท่ีทรง

ตรากตรำาพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดย้ังเพ่ือขจัดความทุกข์ 

ผดุงสุขแก่พสกนิกร ท่ามกลางแสงแดดแผดกล้า พระเสโทหลั่ง ชุ ่ม พระพักตร์ และพระวรกาย นับแต่เสด็จ

เถลิงถวัลยราชยสมบัติ 

13 ตุลำคม 2559 เวลำ 15.52 น.

 ความสูญเสียอันย่ิงใหญ่ที่สุดแห่งประวัติศาสตร์ชาติได้เกิดข้ึน นำ้าตาของชาวไทยและชาวโลกรินหลั่ง 

อย่างไรก็ตาม การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการจากไปเพียงพระวรกาย

เท่านั้น แต่พระมหากรุณาธิคุณ จะยังทรงสถิตมั่นอยู่ในดวงใจของพสกนิกรตราบนิรันดร์กาล 

 ปวงข ้าพระพุทธเจ ้า ขอน ้อมเกล ้าน ้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอน้อมนำา

พระราชจริยวัตรและเจริญรอยตามพระยุคลบาทเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ให้เป็นท่ีประจักษ์อย่าง

แท้จริง ต่อไป ชั่วกาลนาน 

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

เสด็จสู่วรรคาลัย

สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
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 ดร.ยูโซะ ต�เละ
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยอิสล�มศึกษ�

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์
คณบดีคณะศิลปกรรมศ�สตร์

 ปวงข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ขอน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมไว้อาลัยต่อการ

เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับ

พ่ีน้องปวงชนชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่า ถือเป็นความสูญเสียที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุดของปวงชน

ชาวไทย

 พระองค์ทรงให้ความสนพระทัย เป็นพิเศษต่อชาวมุสลิมและศาสนาอิสลาม             

ทุกปีจะเสด็จพระราชดำาเนินประทับ ณ ตำาหนักทักษิณราชนิเวศ เพื่อเยี่ยมเยียนชาวไทย

มุสลิมภาคใต้ ช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษาที่ดี และมีอาชีพที่มั่นคง

ศิลปกรรม.....ส่งเสด็จสู่..สวรรคำลัย 

 ดุจฟ้าผ่ากลางใจไทยทั้งชาติ 

ปวงทวยราษฎร์โศกเศร้าอับหมองศรี 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลวงศ์จักรี 

ณ วันนี้เสด็จสู่..สวรรคาลัย 

 ตั้งปณิธานเป็นข้าพระบาทในทุกชาติ 

ขออำานาจบารมีที่ยิ่งใหญ่ 

ส่งพระองค์สถิตย์ชั้นฟ้าเหนือสิ่งใด 

ปวงชาวไทยถวายบังคมก้มกราบกราน 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

และทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดพิมพ์พระคัมภีร์อัลกุรอานพระราชทานแก่ชาวมุสลิมสำาหรับใช้ศึกษาค้นคว้า 

เพราะพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นธรรมนูญแห่งชีวิต พระองค์ทรงเสด็จมาร่วมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามของ

ชาวไทยมุสลิมตลอดมา พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์เพ่ือสร้างมัสยิดไว้สำาหรับการประกอบศาสนกิจและ

กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ทางศาสนา พระราชกรณียกิจดังกล่าวย่อมชี้ให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลังสำาคัญ

ในการส่งเสริมเผยแผ่ศาสนาพลังหนึ่งจากอดีตตราบถึงปัจจุบัน

 วิทยาลัยอิสลามศึกษาขอเชิญชวนผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาร่วมน้อมนำา

พระราชกรณียกิจของพระองค์ มาเสริมสร้างความสงบสุข ให้เกิดขึ้นในประเทศชาติของเรา ด้วยการเจริญรอยตาม

พระยุคลบาท สืบสาน พระราชปณิธาน ที่นำามาซึ่งความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยตลอดไป
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รอยพระบ�ทย�ตร� ณ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ข่�วจ�กง�นประช�สัมพันธ์ กองกล�ง ม.อ.
ภ�พจ�กหนังสือ  “เหนือเกล้�..ช�วสงขล�นครินทร์”

	 “ครั้งน้ีเป็นครั้งแรกท่ีได้เข้ามาเย่ียมมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 และขอแสดงความยินดีท่ีมหาวิทยาลัย

แห่งน้ีได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นผลส�าเร็จ	 และมีนักศึกษาได้

ส�าเร็จการศึกษามาแล้ว	 แสดงว่าเป็นผลท่ีสมบูรณ์แล้ว	

การท่ีมหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นมาก็ต้องพิจารณาดูว่าต้อง

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นส�านักศึกษา	

สถานศึกษาใดๆ	 เราก็ต้องมาคิดดูว่าต้องมีสถานท่ี	 คือ

อาคาร	 ห้องเรียน	 เครื่องมือส�าหรับสอนส�าหรับเรียนก็มี

อยู ่แล้วโดยได้ตั้งขึ้นมาถึงสองแห่งท่ีหาดใหญ่และท่ี

ปัตตานีการสร้างก็นับว่าสร้างขึ้นมาใช้ได้แล้ว	 และเข้าใจ

ว่าจะต้องสร้างต่อไปอีก	 เพื่อให้เหมาะสมกับความ

ต้องการ	.....”

 นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาท ท่ีพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อครั้งเสด็จ

พระราชดำาเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี มาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2513 และ 

2514 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2515 ณ วิทยาเขตปัตตานี โดยใน

ครั้งนั้น ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำาทอง อดีตอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์ท่าน

 และนั่นเป็นครั้งแรกที่ เสด็จฯ สู ่รั้วมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ทรงเป็นมิ่งขวัญให้ชาวมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ และประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้ชื่นชมพระบารมี 

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำาเนินมา

พระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขต

หาดใหญ่ จำานวนถึง 16 ครั้ง จนถึงปีพุทธศักราช 2531 

 นอกจากเสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรเพ่ือเป็น

ศิริมงคลแก่บัณฑิตจากสงขลานครินทร์แล้วพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ยังได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณ

ต ่อมหาวิทยาลัยโดยพระราชทานพระนามของสมเด็จ

พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ เป็นช่ือของ

มหาวิทยาลัย และได้เสด็จฯ มาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระบรมราชชนก ที่วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันท่ี 22 

กันยายน 2521 และที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 

2528 

 ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2519 ได้เสด็จพระราชดำาเนิน

มาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ และ

ได้โปรดเกล้าพระราชทานนามโรงพยาบาลว่า “โรงพยำบำล

สงขลำนครินทร์” และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2529 ได้เสด็จฯ 

วิทยาเขตหาดใหญ่อีกครั้งหน่ึง เพ่ือทรงเปิดและทอดพระเนตร

การดำาเนินงานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในวโรกาส

ดังกล่าวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส ่วนพระองค์เพ่ือ

ก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ซึ่งเป็นอาคารท่ีพักผู้ป่วยท่ีวัดโคกนาว 

ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 และเมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2528 พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาทอดพระเนตร

โรงงานสาธิตต้นแบบ โรงงานสกัดนำ้ามันปาล์มขนาดเล็ก

ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็น

การติดตามโครงการส ่งเสริมอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล ์ม

ขนาดเล็กอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ท่ีทรงให้มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ไปดำาเนินการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโรงงาน

สกัดนำ้ามันปาล์มขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนตำ่า เพ่ือส่งเสริมให้

เกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย ได้มีโอกาสรวม

กลุ่มกันสร้างโรงงานเพ่ือสกัดนำ้ามันปาล์มดิบจำาหน่าย และนำา

ผลพลอยได้ต่างๆ เช่น ทะลายเปล่า กากเส้นใย และกะลามาใช้

ประโยชน์ในท้องถ่ินซึ่งเป ็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจของ

มหาวิทยาลัย ที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการช่วยเหลือ

เกษตรกร

 การเสด็จพระราชดำาเนิน มายังมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ทุกครั้ง สร้างความปลาบปลื้มและประทับอยู่ในดวงใจ

ของผู้ที่ได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จ และต่างพร้อมที่จะน้อมนำา

พระบรมราโชวาท และพระราชดำาริในด้านต่างๆ มายึดถือเป็น

แนวทางในการดำาเนินชีวิต ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
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เสด็จพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งแรกปี 2515 จนถึง ปี 2531
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 เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำาเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำาเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทั้ง ๒ พระองค์ ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งต้ังอยู่

หลักกิโลเมตรที่ ๒๗ ด้านตะวันออกของถนนกาญจนวนิชย์ มีเน้ือท่ีประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ เมตร เพ่ือให้เป็นสถาบันทางด้าน

การศึกษา วิจัย การรักษาพยาบาล และฝึกงานของบุคลากรทางด้านการแพทย์ทุกแขนง

 เมื่ อ วัน ท่ี  ๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาทำาพิธีเปิดโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์อย่างเป็นทางการ โดยมี ฯ พณ ฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี นายเกษม จาติกวนิช นายกสภามหาวิทยาลัย ฯพณฯ 

นายชวน หลีกภัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

วิจารณ์ พานิช คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์อุดม ชมชาญ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

เฝ้ารอรับเสด็จ
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เสด็จสู่สวรรค�ลัย ผองผสกนิกรช�วสงขล�นครินทร์
น้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณตร�บนิจนิรันดร์

 บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดปัตตานี ร่วม 1,000 คน ร่วมพิธีไว้อาลัยเพ่ือน้อมรำาลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์   

โดยมีชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย วิทยาเขตปัตตานี ร่วมบรรเลงเพลง

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดให้ประชาชนจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง ร่วมลงนามแสดง

ความอาลัยต ่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องโถงสำานักงานอธิการบดี 

วิทยาเขตปัตตานี

 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดโดยจังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559  ณ ลานวัฒนธรรม อ.เมือง จ.ปัตตานี

 สภาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำาลูกหยีกวน ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ไปถวายบังคมพระบรมศพฯ  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
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 วิทยาเขตปัตตานี จัดสวดมนต์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทุกๆ วันพฤหัสบดี ณ สำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และประชาชนในจังหวัดปัตตานี ทำาบุญ

ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ หน้าสำานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี  เมื่อวันที่ 28 

ตุลาคม 2559  และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับชุมชนวัดหัวตลาด จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม

ทำาความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กับกิจกรรม “เปลี่ยนผ้าสีเป็นผ้าดำา...

น้อมนำา ทำาความดีถวายพ่อ” และแจกริบบิ้นสีดำา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ร้านโรงเตี๊ยมอาเนาะรู ถ.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

 พิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมเพ่ือ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม วิทยาเขตปัตตานี และ

ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร 

(วัดตุยง) พระอารามหลวง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  เมื่อวันที่

19 ตุลาคม 2559 
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 พิธีไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ขับร้องเพลงประสานเสียง  “ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี”  เมื่อวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2559

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ  โรงเรียนสาธิตฯ นักศึกษา บุคลากร และ

ศิษย์เก่า ร่วมขบวนแปรอักษรข้อความ ม.อ.รักในหลวงรัชกาลท่ี 9 เมื่อวันท่ี 9 

พฤศจิกายน 2559

 นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนชมรมจักรยานยามเช้า จ.ปัตตานี ร่วมปลูกป่าชายเลนตามรอยพระราชดำาริ 999 ต้น  

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
  นักเรียน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย 

ร่วมกิจกรรมรวมพลังคนปัตตานี ร้องเพลงสรรเสริญ

พระบารมีแสดงความจงรักภักดี พร้อมจุดเทียนและ

กล่าวแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ

นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยจังหวัดปัตตานี เมื่อ 

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณริมฝั่งแม่นำ้า

ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

 แผนกวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รวมใจแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ณ อาคารศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559-15 มกราคม 2560

* อ่านต่อฉบับเดือนพฤศจิกายน 2559
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วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ

 “มหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ บนฐานพหุวัฒนธรรม เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”

 1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้
  บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ
  พอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้
  ในหลากหลายรูปแบบ
 2. สร้างความเป็นผู้นำาทางวิชาการ ในสาขาที่
  สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของภาคใต้
   และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
 3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
  ประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้าง
  ปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากล
  ให้แก่บัณฑิต


