
จดหมายข่าวเพื�อการประชาสัมพันธ์มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์ ว �ทยาเขตป�ตตานี

      ว่าที� ร้อยตร �ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดป�ตตานี 
 เป�นประธานในพิธีเป�ดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั�งที�  29 ที�
มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์ ว �ทยาเขตป�ตตานี เพื�อเฉลิมฉลอง
เนื�องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12
สิงหาคม 2565 รวม 9 วัน 9 คืน ในวันที�  2 - 10กันยายน 2565 
      เมื�อเวลา 19.00 น. (วันที�2 กันยายน 2565) ว่าที� ร้อยตร �ตระกูล
โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดป�ตตานี  เป�นประธานในพิธีเป�ดงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั�งที�  29 ที� เวทีกลางอาคาร หอศิลป
วัฒนธรรมภาคใต้ มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์ ว �ทยาเขตป�ตตานี 
 โดยมี รศ.อิ�มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีว �ทยาเขตป�ตตานี

เป�ดแล้ว
งานมหกรรมศิลป
วัฒนธรรม ครั�งที� 29 
ที� ม.อ.ป�ตตานี

ฉ บั บ วั น ที�  2  กั น ย า ย น  2 5 6 5

กล่าวรายงานถึงความเป�นมาของการจัดงานความว่า มหาว �ทยาลัย
สงขลานคร �นทร์ ว �ทยาเขตป�ตตานี โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา ดําเนินการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ต่อเนื�องมา
ครั�งนี�   เป�นครั�งที�  29 โดยมีแนวคิดหลักคือ "สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระพันป�หลวง : เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม นําชุมชนยั�งยืน”
เพื�อเฉลิมฉลองเนื�องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90
พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิร �กิติ�  พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป�หลวง ที�พระองค์ทรงส่งเสร �มศิลป
วัฒนธรรมของชาติ พัฒนางานศิลปาชีพมาโดยตลอดสําหรับการจัด
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั�งที�  29 กําหนดจัดเโครงการ



หนึ�งตําบลหนึ�งมหาว �ทยาลัยโครงการหนึ�งตําบลหนึ�งมหาว �ทยาลัยเป�นเวลา 9 วัน 9 คืน ระหว่างวันที�  2 - 10กันยายน 2565 ณ อาคาร
หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์ ว �ทยาเขตป�ตตานี 
          รองอธิการบดีว �ทยาเขตป�ตตานี กล่าวต่อไปว่า ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั�งที�  29 มีกิจกรรมที�น่าสนใจได้แก่ นิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ “พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันป�หลวงกับการส่งเสร �มกลุ่มศิลปาชีพภาคใต้” การเสวนาว �ชาการ "สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จพระพันป�หลวงกับงานศิลปาชีพ" การแสดงโขน  และการแสดงโนราห์เฉลิมพระเกียรติ การแสดงแบบ โดยผู้บร �หาร
มหาว �ทยาลัยฯ คณะและส่วนงาน นางแบบกิตติมศักดิ�  จากองค์กรต่าง ๆ และนักศึกษามหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์ กิจกรรมสาธิต
หัตถกรรมพื�นบ้าน ลานสาธิตอาหารพื�นบ้าน และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการหนึ�งตําบลหนึ�งมหาว �ทยาลัย เวทีการแสดงศิลปะพื�นบ้าน
นิทรรศการหอศิลป�ภาคใต้ นิทรรศการหอวัฒนธรรมภาคใต้ พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี การออกร้านของส่วน
ราชการ รัฐว �สาหกิจ ห้างร้าน เอกชน บุคลากร และนักศึกษา มหรสพ และการละเล่นต่าง ๆ การออกร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภค บร �โภค
เป�นต้น

ฉ บั บ วั น ที�  2  กั น ย า ย น  2 5 6 5

     ว่าที� ร้อยตร �ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดป�ตตานี  ประธานในพิธีเป�ดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั�งที�  29 กล่าวว่า
รู้ สึกเป�นเกียรติและมีความยินดีเป�นอย่างยิ�ง ที�ได้มาเป�นประธานเป�ดงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั�งที�  29 ภายใต้เนื�อหา "สืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จพระพันป�หลวง : เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมนําชุมชนยั�งยืน” ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์ ในวันนี�  
     “เป�นที�น่าชื�นชมอย่างยิ�งที�สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มีความมุ่งมั�น และพยายามช่วยกันธํารง รักษา สืบสานวัฒนธรรม
ให้เกิดความเข้มแข็งยั�งยืนเป�นที�ประจักษ์ชัดต่อสาธารณชน โดยใช้งาน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรม” เป�นสื�อในการสืบสาน อนุรักษ์ ฟ�� นฟู
วัฒนธรรมอันดีงาม และเป�นที�น่ายินดีว่า การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม จัดต่อเนื�องมาเป�นป�ที�  29 และเป�นที�ยอมรับของชุมชน
ประชาชนในจังหวัดป�ตตานี และพื�นที�ใกล้เคียง ซึ�งในป�นี� เป�นป�มหามงคลในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิร �กิติ�  พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันป�หลวง มีพระชนมพรรษา 90 พรรษา”
     “กระผมเชื�อมั�นว่า งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั�งที�  29 "สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันป�หลวง : เศรษฐกิจฐาน
วัฒนธรรมนําชุมชนยั�งยืน” เป�นกิจกรรมหนึ�งที� ส่งเสร �มการดําเนินงาน และเป�นการเป�ดเวที ให้นําเสนอผลงานของชุมชนภายใต้โครงการ
หนึ�งตําบลหนึ�งมหาว �ทยาลัยของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ตลอดจนเป�นสิ�งที�แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่าง
มหาว �ทยาลัยสงขลานคร �นทร์กับชุมชน”  ว่าที� ร้อยตร �ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดป�ตตานี  ประธานในพิธีเป�ดงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม  ครั�งที�  29 กล่าว.

     ชมภาพ/ข่าวได้ที�  https://www.facebook.com/psupattanicampus  


