(ราง) กําหนดการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงานสัปดาหวันภูมิปญญาการแพทยแผนไทยแหงชาติ
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น.
**********************************
เวลา ๑๔.๓๐ น.

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน โดยรถยนต
พระที่นั่ง จากวังสระประทุม ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
- รถยนตพระที่นั่งถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(วงดุริยางคบรรเลงเพลงมหาชัย)
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการของ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เฝา ฯ รับเสด็จ
- ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ทูลเกลา ฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จ ฯ ไปยังพระวิหารพระพุทธไสยาส
- เสด็จเขาสูพระวิหารพระพุทธไสยาส
- เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หนาเครื่องนมัสการ
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
- เสด็จ ฯ ไปยังพลับพลาพิธี
- เสด็จเขาสูพลับพลาพิธี
- ประทับพระราชอาสน
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวาย สูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน ฯ
- อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กราบบังคมทูลเบิก
ผูเขาเฝารับพระราชทานของที่ระลึก จํานวน 20 คน
- ทรงมอบประกาศนียบัตร ใหแกผูบริจาคเงินสรางรูปหลอฤๅษีดัดตน
- เสด็จ ฯ ไปกราบลาเจาอาวาสวัดพระเชตุพน
- เจาอาวาสวัดพระเชตุพน ฯ มอบของที่ระลึก

-2- เสด็จ ฯ ไปยังแทน ทรงตัดแพรริบบิ้นเปด “งานสัปดาหวันภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
แหงชาติ”
(วงดุริยางคบรรเลงเพลงมหาฤกษ)
- ทรงพระสุหรายและทรงเจิมเจิมรูปหลอฤๅษีดัดตน
- เสด็จ ฯ ไปยังบริเวณจัดงานในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
และกิจกรรมตางๆ ภายในงาน
- เสด็จ ฯ ไปทรงรับของประชาชนทูลเกลา ฯ ถวาย
เวลา 15.15 น.

- เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนตพระที่นั่ง
(วงดุริยางคบรรเลงเพลงมหาชัย)
- เสด็จพระราชดําเนินกลับ

การแตงกาย

- ขาราชการแตงเครื่องแบบชุดปกติขาว
- บุรุษ ชุดผาไทย
- สตรี ชุดผาไทย

(ราง) กําหนดการจัดงานสัปดาหวันภูมิปญญาการแพทยแผนไทยแหงชาติ
และพระบิดาแหงการแพทยแผนไทยเพื่อการคุมครองและใชประโยชน จากภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ระหวาง วันที่ 29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
ภายใต Theme งาน "เทิดไทองคพระบิดา รักษภูมิปญญาแพทยแผนไทย เศรษฐกิจกาวไกลยั่งยืน "
กิจกรรม

วันที่
รอบ 1
บอกเลา สาธิต แสดง
09.00-10.00 น.
2 เรื่อง
29 ต.ค. 59

ภาคเชา
เสวนาวิชาการ
10.00-12.00 น.

ภาคบาย
รอบ 2
เสวนาวิชาการ
บอกเลา สาธิต แสดง
14.00 – 16.00 น.
13.00-14.00 น.
2 เรื่อง
พิธีเปดฯ และเฝารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รอบ 3
บอกเลา สาธิต แสดง
16.00-17.00 น.
2 เรื่อง

30 ต.ค. 59 แมซื้อจากศิลา การแสดง
เสวนา เรื่อ คุณู
ตํารับยา
จารึก เทวดา ศิลปะแบบไทย ประการของ ร. 3 ตอ
จากศิลาจารึก
รักษาปฐมวัย
ภูมิปญญาการแพทย
กับการดูแล
ในวันทั้ง ๗
แผนไทย
มัชฌิมวัย
(อาทิตย)
(น้ํามันแกปวดเมื่อย
ลมอัมพาต)

การแสดงศิลปะ เสวนา เรื่อง ปูชนีย
แบบไทย
บุคคลดานการแพทย
แผนไทย

มหัศจรรย
ยาหอมไทย
ในศิลาจารึก
กับการชะลอชรา
(ยาทิพยสําราญ)

การแสดงศิลปะ
แบบไทย

31 ต.ค. 59 แมซื้อจากศิลา การแสดง เสวนา เรื่อง ตํารายา
จารึก เทวดา ศิลปะแบบไทย จากวัดราชโอรสาราม
รักษาปฐมวัย
มาสูตํารายาวัดโพธิ์
ในวันทั้ง ๗
(จันทร)

ตํารับยา
จากศิลาจารึก
กับการดูแล
มัชฌิมวัย
(น้ํามันสมานแผล)

การแสดงศิลปะ เสวนา เรื่อง คุณคา
แบบไทย
ของวัดโพธิ:์
มหาวิทยาลัยแหง
แรกของประเทศไทย

มหัศจรรย
ยาหอมไทย
ในศิลาจารึก
กับการชะลอชรา
(ยาเทพอารมณ)

การแสดงศิลปะ
แบบไทย

1 พ.ย. 59 แมซื้อจากศิลา การแสดง เสวนา เรื่อง มรดกภูมิ
จารึก เทวดา ศิลปะแบบไทย ปญญาชาติ: ฤๅษีดัด
รักษาปฐมวัย
ตนและนวดไทย
ในวันทั้ง ๗
(อังคาร)

ตํารับยา
จากศิลาจารึก
กับการดูแล
มัชฌิมวัย
(ลมขึ้นเบื้องสูง)

การแสดงศิลปะ
แบบไทย

เสวนา เรื่อง การ
สังคายนาความรู
เกี่ยวกับฤษีดัดตน
และนวดไทย

มหัศจรรย
ยาหอมไทย
ในศิลาจารึก
กับการชะลอชรา
(ยาอินทรประสิทธิ)์

การแสดงศิลปะ
แบบไทย

2 พ.ย. 59 แมซื้อจากศิลา การแสดง
เสวนา เรื่อง คุณคา
ตํารับยา
การแสดงศิลปะ
จารึก เทวดา ศิลปะแบบไทย และอัตลักษณของนวด
จากศิลาจารึก
แบบไทย
รักษาปฐมวัย
ไทย
กับการดูแลมัชฌิมวัย
ในวันทั้ง ๗
(ยาประคบ)
(พุธ)

เสวนา เรื่อง การ
เติบโต
ของนวดแผนไทย
ในประเทศและ
ตางประเทศ

มหัศจรรย
ยาหอมไทย
ในศิลาจารึก
กับการชะลอชรา
(ยาเพชรสังหาร)

การแสดงศิลปะ
แบบไทย

3 พ.ย. 59 แมซื้อจากศิลา การแสดง เสวนา เรื่อง แมซื้อใน
ตํารับยา
การแสดงศิลปะ
เสวนา เรื่อง
มหัศจรรย
จารึก เทวดา ศิลปะแบบไทย สังคมไทยและจาก
จากศิลาจารึก
แบบไทย
ภูมิปญญาในการดูแล
ยาหอมไทย
รักษาปฐมวัย
ตําราวัดโพธิ์
กับการดูแลมัชฌิมวัย
แมและเด็กจากตํารา
ในศิลาจารึก
ในวันทั้ง ๗
(เสียงแหบแหง)
วัดโพธิ์
กับการชะลอชรา
(พฤหัสบดี)
(ยาสุวรรณประสาท)

การแสดงศิลปะ
แบบไทย

ตํารับยา
การแสดงศิลปะ เสวนา เรื่อง การใช
4 พ.ย. 59 แมซื้อจากศิลา การแสดง เสวนา เรื่อง ประมวล
จารึก เทวดา ศิลปะแบบไทย ตํารายาจากวัดโพธิ์
จากศิลาจารึก
แบบไทย
ประโยชนจากตํารา
รักษาปฐมวัย
กับการดูแลมัชฌิมวัย
ยาวัดโพธิ์
ในวันทั้ง ๗
(บํารุงโลหิต)
(ศุกร)

การแสดงศิลปะแบบ
ไทย

การแสดงศิลปะ
แบบไทย

5 พ.ย. 59 แมซื้อจากศิลา การแสดง
วันวานของโรงเรียน
จารึก เทวดา ศิลปะแบบไทย แพทยแผนโบราณ
รักษาปฐมวัย
ในวันทั้ง ๗
(เสาร)

การแสดงศิลปะแบบ
ไทย

การแสดงศิลปะ
แบบไทย

การแสดงศิลปะแบบ
ไทย

การแสดงศิลปะ
แบบไทย

6 พ.ย. 59
29 ต.ค.
– 6 พ.ย. 59

ตํารับยา
การแสดงศิลปะ แนวทางการพัฒนา
จากศิลาจารึก
แบบไทย
ตํารับยาจากวัดโพธิ์
กับการดูแลมัชฌิมวัย
เพื่อเศรษฐกิจไทย
(ทองผูก)

การแสดง
การแสดง การจัดทําตํารับยาแผน การแสดงศิลปะแบบ การแสดงศิลปะ
ศิลปะแบบไทย ศิลปะแบบไทย
ไทยแหงชาติ
ไทย
แบบไทย
Exhibitions/ OTOPs

หน้าที� 1 จาก 1

-

