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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินไปทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน
พื้นที่จังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส ระหว่างวันท่ี  19-22 กันยายน 2565 
โดยเสด็จฯ ประทับแรม ณ เรือนรับรอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส โดยในวันที่ 20 กันยายน 2565 
เวลา 14.10 น. เสด็จฯ  ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
เวลา 14.30 น. เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนา พิกุ ลทองฯ  พระร าชทานพระ ราชว โ ร กาส ให้            
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช น าข้าราชการ จ านวน 4 คน พร้อมด้วยนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนางสาวสุมาศ ลอยเมฆ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้างานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เฝ้าฯ 
กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ต่อจากนั้นเวลา 15.00 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงอนุรักษ์พันธุ์บัว 
ทรงรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพพื้นที่แปลงศึกษาทดลองวิจัย การอนุรักษ์พันธุ์บัวที่รวบรวมได้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พันธุ์บัวที่
รวบรวมได้แต่ละสายพันธุ์ จากนั้นทรงรับฟังบรรยายสรุปการด าเนินงานเลี้ยงผึ้งชันโรง พร้อมทั้งทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผึ้งชันโรง 
จากน้ันทรงรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการด าเนินงานเพาะเลี้ยงบอนสีพร้อมท้ังทอดพระเนตรการสาธิตวิธีการขยายพันธ์ุบอนสี 

จากนั้นทรงพระด าเนินต่อไปยังสวน 72 พรรษา ทรงรับฟังบรรยาย
สรุปเกี่ยวกับการด าเนินงานสวน 72 พรรษา และการจ าแนกไม้ 5 
ระดับ โอกาสนี้ทรงปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว ต้นไม้ประจ าจังหวัด
นราธิวาส และทอดพระเนตรแปลงพืชสมุนไพรภายในสวน 72 พรรษา 
ต่อจากนั้นเสด็จฯ    ไปยังแปลงสาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อ
ปลูกอ้อย  คั้นน้ า ทรงรับฟังผลการด าเนินงานสาธิตการปรับปรุงดิน
เปรี้ยวจัดเพื่อปลูกอ้อยคั้นน้ าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
และในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯ จากนั้นเสด็จฯ   ไปยังแปลงสาธิตการ
ปรับปรุงดินเปรี้ ยวจัดเ พ่ือปลูกพืชน้ า  ทรงรับฟังบรรยาย สรุป

ความก้าวหน้าการด าเนินงานปลูกบัวตัดดอกและบัวกินเมล็ด และความก้าวหน้าการทดลองปลูกกระจับในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ผ่านการ
ปรับปรุง ในวันที่ 21 กันยายน 2565 เสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
จังหวัดยะลา ต่อจากนั้นเสด็จฯ ไปยังกองบังคับการกรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานี และเสด็จฯ ทอดพระเนตร
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ณ บริเวณอาคารพิกุลกนก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส และในวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2565 เสด็จฯ ไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ทอดพระเนตรงานวันลองกอง ครั้งท่ี 45 ประจ าปี 2565 
ภายใต้ช่ืองาน “ชาวนราร่วมใจภักดิ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี ปีมหามงคล” ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16 
–25 กันยายน 2565 ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ “4 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ”และทอดพระเนตรนิทรรศการของ
ส่วนราชการต่างๆ จ านวน ๒๔ หน่วยงาน รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรที่ชนะการประกวด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูด 



จัดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2565
ภายใต้ชื่องาน 4 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

จัดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2565
ภายใต้ชื่องาน “4 ทศวรรษแห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ (ศพท.) ได้จัดงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้
ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2565 ภายใต้ช่ืองาน 4 ทศวรรษแห่งการ
พัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 –22 สิงหาคม 
2565 โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
และจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงเพื่อเผยแพร่ผลส าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้พี่น้องประชาชนสามารถน้อมน าแนว
พระราชด าริไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
มากกว่า 4 ทศวรรษ ในปี 2565 โดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการด าเนินงานสนองพระราชด าริ ตลอดจนผลการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และการขยายผลการพัฒนาสู่พื้นท่ีของเกษตรกร ซึ่งได้จัดให้มีพิธีเปิดงานในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยมีพล
อากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน นายสมศักดิ์ เพิ่มเกสร รองเลขาธิการ กปร . กล่าวรายงานการจัดงาน และ
นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับประธานและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ส าหรับภายในงาน ได้จัดให้
มีกิจกรรมภายในงานหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 1. นิทรรศการ “4 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ” 2. นิทรรศการ “พระราช
กรณียกิจ 4 ทศวรรษ สายธารแห่งกาลเวลา ปวงประชาเป็นสุข” 3. นิทรรศการ “4 ทศวรรษ แห่งการพัฒนา ปวงประชาเป็นสุข”
4. นิทรรศการ “4 ทศวรรษ เปิดบ้านตามรอยพ่อ” จ านวน 13 จุด  5. กิจกรรม “ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ” 6. การจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 7. ให้บริการเกษตรกรทางแอพพลิเคช่ันต่างๆ 8. การประกวดเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ และ 9. การประกวดผลผลิตทางการเกษตร
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จัดอบรมหลักสูตร “สัมมนาแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดอบรม หลักสูตร “สัมมนาแผนแม่บทศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” วันที่ 25 กรกฏาคม
2565 แก่ เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
ฯ โดยมี      นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางสายใจ มณีรัตน์ หัวหน้างานวิชการ
และประสานงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทของศูนย์
ศึกษาการพัฒนา     พิกุลทองฯ ปี 2566-2570

ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยหน่วยงานร่วม ข้าราชการ 
ศพท.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 
วชริาลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยจังหวัดยะลา (NBTYALA) อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา



จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ระหว่างวันท่ี 28 –30 กรกฎาคม 
2565 ให้แก่เจ้าหน้าทื่ศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ฯ ให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันที่ 28 กรกฎาคม 
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลต าบลปลาย
พระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสุพจน์       
บุญยัง นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา ให้การต้อนรับและ

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสายหยุด เพ็ชสุข ผู้อ านวยการศูนย์       
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศพท.ร่วมกิจกรรม   
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว         
28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส         
เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย

บรรยายสรุปการด าเนินงานของเทศบาล อาทิ การบริหารจัดการฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 29 กรกฎาคม 
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จ ากัด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมีคณะวิทยากรให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการ
ด าเนินงานของบริษัทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งน าชมกิจกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิต และแปรรูปของเล่นเด็กโดยใช้
ไม้ยางพารา และพิพิธภัณฑ์ของเล่นเด็กท้ังนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าเอาความรู้
รูปแบบ และเทคนิคต่างๆ จากการทัศนศึกษาดูงานมาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ต่อไป
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ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการศึกษา วิจัย ทดสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการศึกษา วิจัย ทดสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีนางสาวอุษณีย์ ธูปทอง รอง
เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานโครงการศึกษา วิจัย ทดสอบ ปี 2565 จ านวน 2 โครงการ   และน าเสนอ
โครงการศึกษา วิจัย ทดสอบ เพื่อพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2566 จ านวน 3 โครงการ โดยมีนักวิจัยร่วมน าเสนอโครงการจ านวน 3 ราย 
ประกอบด้ วยนางสายใจ มณี รั ตน์  หั วหน้ า งานวิชาการและประสานงาน 
นางสาวศรัญญา ใจพะยัก นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ และนายวิโรจน์ ปิ่นพรม 
นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม
เพรียงกัน 

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

วันพฤหัสบดี  ที่  4  สิ งหาคม 2565 นางสายหยุด  เพ็ชรสุ ข 
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยหัวหน้า
หน่วยงานร่วม ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุล ใหญ่ 
เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งน าคณะผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยรัฐกลันตัน (UMK)และสมาคมผู้น าชุมชนไทยสยาม     
รัฐกลันตัน ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 โดยได้
บรรยายสรุปภาพรวมการด าเนินงานของศูนย์ฯ จากนั้นน าคณะนั่งรถ
ลากพ่วงเยี่ยมชมกิจกรรม ในด้านต่างๆอาทิ โครงการแกล้งดิน  
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด การท าการประมงใน
บ่อดินเปรี้ยว การเพาะเห็ดโดยใช้วัสดุเพาะในท้องถิ่น การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในช่วงเช้าได้น าคณะ  
ดูงานพื้นที่ขยายผลบ้านพิกุลทอง ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง 
นราธิวาส ศึกษาวิถีการท าเกษตรผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของ 
นายด า หะยะมิน รับฟังบรรยายการด าเนินงานและชมกิจกรรมต่างๆ
ภายในแปลง ต่อจากนั้นน าคณะเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้าน
โคกปาฆาบือซา ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
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จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม

วันอังคาร ท่ี 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯร่วมกับ
โครงการฟาร์มตัวอย่างในบ้านโคกปาฆาบือซาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืน
ต้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา โดยมีนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ เป็นประธานในพิธี นายสุชาติ ใจดี ผู้จัดการโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กล่าวรายงานการจัด
งาน ในการนี้มีหน่วยงานร่วม เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
เจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านโคก
ปาฆาบือซา และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ร่วมกัน ปลูกไม้ยืนต้นจ านวน 
2 ชนิด ประกอบด้วยต้นตะเคียนทองและต้นมะขามเปรี้ยว รวมจ านวน 
391 ต้ น  ณ โครงการฟาร์ มตั วอย่ า ง ในสมเด็ จพระนาง เจ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกปาฆาบือซาต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส

วันพุธที่  10  สิ งหาคม 2565 งาน
ควบคุมและปราบปรามโรคติดต่อฯ   
ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า พิ กุ ล ท อ ง ฯ   
ร่วมกับส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
12 จังหวัดสงขลา และศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการเฝ้าระวัง 
คัดกรอง ป้องกันและก าจัดโรคติดต่อ 
และภัยสุขภาพส าคัญ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พ.ศ.2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 งานควบคุมและปราบปรามโรคติดต่อฯ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดโครงการ เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และก าจัดโรคติดต่อ
และภัยสุขภาพส าคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
พ.ศ.2565 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน 
นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัด
สงขลา กล่าวรายงานการจัดงาน และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สถาบันราชประชาสมาสั ย
โรงพยาบาลผิวหนังตรัง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และจิตอาสาราชประชา

สมาสัย โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริการตรวจคัดกรองรักษาโรคเรื้อน โรคผิวหนัง ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การ
สร้างความรอบรู้ป้องกันการพลัดตกหกล้มให้กับผู้สูงอายุ และให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับโรคเรื้อน โรคผิวหนังอื่นๆ ที่พบบ่อย และโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับบริการครั้งนี้กว่า 400 ราย



วันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี 
ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ พ้ืนท่ีภาคใต้ ลงพ้ืนท่ีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการนี้นางสายหยุด

ให้การต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ภาคใต้ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) ประจ าปี 2565

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ก าหนดให้ วันที่ 28 
กันยายน ของทุกปีเป็นเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag 
Day) ในวันพุธ ท่ี 28 กันยายน 2565 นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย             
ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน       
ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

เพ็ชรสุข ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการบริหารจัดการพื้นที่และการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ และมีผู้แทนราษฎรในโครงการฯ รายงานสภาพความเป็นอยู่ โอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบหนังสือที่ระลึกแก่
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ และผู้แทนเกษตรกร และมอบพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งได้พบปะราษฎร และเยี่ยมชม
สภาพพื้นที่โครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย
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