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Pid Thong Lang Phra Foundation Under Royal Initiative sets an example of successful 
implementation of the Art of the King for sustainable development. More than 3,900 households 
in designated areas have enjoyed a better quality of life after they started to apply the 

development thinking of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej.
“His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej always gave first priority to water because 

when there is sufficient water people can do many things with it. However, if they lack water, 
they almost can do nothing,” said M.R. Disnadda Diskul, Chairperson of the Pid Thong Lang Phra 
Foundation. He then explained King Rama IX’s development thinking for his subjects.

Pid Thong Lang Phra Foundation has implemented a modelled development project in Nan 
province following the province’s severe deforestation by those who had no land for use. The 
foundation has urged the local people to develop water sources together, repair existing dykes, 
build new ones and construct a water delivering system. The province’s mountainous landscape 
and a shortage of water are also the reasons that the foundation started the project in Nan.

“Participation of the local people is another key factor of King Rama IX’s development 
thinking. To promote the people’s participation is to infiltrate from the inside. They must want to 
develop their areas and take part,” M.R. Disnadda said.

After the successful application of HM the late King’s development thinking in Nan, water 
source development has become the main strategy that the foundation has used for other provinces, 
including Udon Thani, Kalasin, Uthai Thani and Phetchaburi. Thanks to the project, these four 
provinces and Nan now have more water containment areas. Later, the foundation and the 
government collaborated to expand the project in Nan and Udon Thani. Some 808 other water 
source development projects have been completed in a short period of time, saving 138,662 rai 
of land from drought.

All of the above clearly demonstrates that Thailand’s sustainable development follows King 
Rama IX’s statement that “the Sufficiency Economy concept and the New Theory of Farming will 
help the country to develop.” 

Pid Thong Lang Phra Foundation is a source of learning about activities that are related to 
the application of the late King’s development thinking. With the help of the Foundation, the local 
people are able to apply the “Science of the King” to develop themselves and society going 
forward.      

Now almost 13 years young, the work and achievements of the Thailand Convention and 
Exhibition Bureau (TCEB) impart confidence that it will continue to work efficiently and 
effectively into the future. 

Mr. Weerasak Kowsurat, TCEB Chairman of the Board, reflects on the bureau’s success over 
the past year.  

“TCEB’s past achievements comprise three parts. Firstly, there are our achievements in terms 
of quantity. We have bid for many large events of global significance to be held in Thailand. 
Secondly, there are our achievements in terms of the reputation we have earned from hosting 
large events, such as the FDI 2015 Annual World Dental Congress. Thirdly, there is the accumulated 
knowledge in many fields that the country has gained from all the meetings and exhibitions that 
take place in Thailand.”

TCEB’s efforts to promote the organisation of world-class events in Thailand not only targets 
foreigners but also Thais. This is why TCEB has launched ‘Meeting in Thailand, Following Royal 
Initiatives’ to organise MICE activities in the Royal Projects and other royally-initiated projects. A 
collaboration between TCEB and Pid Thong Lang Phra Foundation, the campaign is another platform 
that TCEB is using to implement and make the most of the knowledge that His Majesty the late 
King Bhumibol Adulyadej gave us.”

 “A meeting is an occasion when people come together with a purpose. A meeting under 
this campaign must be filled with ideas, knowledge and delight in accordance with the guidelines 
that the late King offered.”

Next year, TCEB will organise events to further the late King’s aspiration and promote his 
ideas to a wider public.

“TCEB wishes to organise events to help people understand and practice what the late King 
laid out. We will arrange Table Top style meetings so that those who have successfully followed 
His Majesty’s guidelines can relate their success stories to inspire other people. Once they are 
inspired by the stories, they will want to pursue them also, so they can talk to one another and 
work together afterwards.” 

One of the directives that TCEB will follow is to help adolescents meet those who practice 
Sufficiency Economy and have achieved concrete results from following the late King’s guidelines. 

“TCEB wishes to inspire young people and promote a way of life in accordance with the 
Sufficiency Economy philosophy. We will help them learn from the lessons of those who have 
gone before them, both of failure and success.”

สานต่อเพ่ือต่อยอดแนวพระราชด�าริแห่ง
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
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เพื่อประชาชน
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“การให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมเป็นอีกหัวใจหนึ่ง
ในแนวพระราชด�าริที่พระราชทานไว้คือ ระเบิดจากข้างใน...”

“ทีเส็บ อยากจัดงานเพื่อท�าให้คนสามารถน�าสิ่งที่พระองค์ท่าน 
ทรงวางรากฐานไว้ น�าไปปฏิบัติตามอย่างเข้าใจ...”

มูลนธิิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ เป็นหนึง่ 
ในตัวอย่างความส�าเร็จของการน้อมน�าศาสตร์แห่ง
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประชาชนกว่า 

๓,๙๐๐ ครัวเรือนในพื้นท่ีต้นแบบ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
อย่างรวดเร็ว จากการน�าแนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ ได้อย่างม ี
คุณประโยชน์

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงให้ความส�าคญักับน�า้เป็นส่ิงแรก เพราะเมือ่มนี�า้เพยีงพอ 
ประชาชนก็สามารถท�าอะไรต่อยอดไปได้มากมาย แต่ถ้าขาดน�า้ 
แล้วก็แทบจะท�าอะไรไม่ได้” ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธาน
กรรมการ สถาบันส่งเสรมิและพฒันากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ  
เร่ิมต้นเล่าถงึแนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช สู่แนวทางการพัฒนาเพื่อขยายผลสู่ประชาชนของพระองค์
มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้เริ่มสร้างต้นแบบการพัฒนาในจังหวัดน่าน โดยรณรงค์ให้ประชาชน

ร่วมกันพฒันาแหล่งน�า้ ปรับปรุงฝายท่ีมอียู่เดิม สร้างฝายใหม่ วางระบบท่อส่งน�า้ เนือ่งจากจังหวัดน่าน 
มีปัญหาการท�าลายป่าอย่างรุนแรงของประชาชนท่ีไม่มีท่ีดินท�ากินและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นเขาสูงชัน  
ไม่มีน�้าเพียงพอ

“การให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมเป็นอีกหัวใจหนึ่งในแนวพระราชด�าริท่ีพระราชทานไว้คือ ระเบิด 
จากข้างใน หมายความว่า ชาวบ้านจะต้องมีความต้องการพัฒนาและเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของงาน”  
ม.ร.ว.ดิศนัดดา กล่าวเสริม

จากความก้าวหน้าในการน�าแนวพระราชด�าริไปพัฒนาในจังหวัดน่านแล้ว การพัฒนาแหล่งน�้า
จึงกลายเป็นแนวทางหลักที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ขยายไปยังจังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ อุทัยธานี 
และเพชรบุรี ท�าใหพ้ื้นที่ต้นแบบทั้ง ๕ จังหวัด มีพื้นที่รับน�้าเพิ่มขึ้น จากนั้นมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้
ร่วมกับรัฐบาล ขยายการพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่านและอุดรธานีจนท�าให้การพัฒนา
แหล่งน�า้ ๘๐๘ โครงการเสร็จส้ินในระยะเวลาอนัส้ัน ช่วยให้มพีืน้ท่ีรอดพ้นจากภยัแล้งเป็นจ�านวนมาก
ถึง ๑๓๘,๖๖๒ ไร่

และนั่นเป็นส่ิงท่ีชัดเจนท่ีสุดแล้วว่า แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนล้วนเป็นไปตาม 
พระราชด�าริท่ีพระราชทานไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่สองอย่างนี้จะท�าให้ประเทศพัฒนา
ไปได้” มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ การท�ากิจกรรมเก่ียวกับการประยุกต์แนว 
พระราชด�าริเพื่อการพัฒนาชุมชน ให้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงกับชาวบ้าน คนใน
ชุมชน และสามารถน�าความรู้ ไปพัฒนาตนเองในสังคมต่อไป

กือบ ๑๓ ปีในการท�างานของส�านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) ผลงานและความส�าเร็จท่ี 
ผ่านมาล้วนเป็นบทพสูิจน์ส�าคญัท่ีจะสานต่องานในอนาคต

ได้อย่างสมบูรณ์ คุณวีระศักด์ิ โควสุรัตน์ ในฐานะประธาน
กรรมการ ทีเส็บ ได้กล่าวถึงผลงานที่ผ่านมาว่า

“ความส�าเร็จท่ีผ่านมาของ ทีเส็บ สามารถแบ่งได้เป็น ๓ 
ส่วนส�าคัญ ประการแรกคือ ความส�าเร็จในเชิงปริมาณ เราได้
เข้าไป bidding งานประชมุใหญ่ระดับโลกให้มาจัดในประเทศไทย 
มากมาย ประการที่สองคือ ความส�าเร็จด้านชื่อเสียง ปีที่แล้ว
เรามโีอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชมุทันตแพทย์โลก 
และประการสุดท้ายคอื องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการเป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุมการแสดงสินค้าส่ิงประดิษฐ์ รวมถึงวิทยาการ
ความรู้ต่างๆ อันเป็นประโยชน์”

ท่ีผ่านมาการผลักดันการประชมุระดับโลกของ ทีเส็บ ไม่ได้ 
มุ่งเน้นท่ีผู้ร่วมประชุมต่างชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประชาชนคนไทย ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้เกิดการ 
ส่งเสริมกิจกรรมการดูงาน ‘ประชุมเมืองไทยอิ่มใจ ตามรอยพระราชด�าริ’ ในพื้นที่โครงการหลวงและ
โครงการในพระราชด�าริต่างๆ ที่ร่วมมือกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่
องค์ความรู้ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชได้พระราชทานไว้ให้แก่ประชาชนของ
พระองค์

“ประชุมคือการมารวมกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย แน่นอนว่าต้องอิ่มความคิด อิ่มความรู้ และที่แน่ๆ 
คือ อิ่มใจ สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชด�าริ” คุณวีระศักดิ์กล่าว

ในปีหน้าทาง ทีเส็บ ยังได้เตรียมจัดงานเพื่อสานต่อพระราชปณิธานและแนวพระราชด�าริ  
ให้เผยแพร่ออกไปในวงที่กว้างยิ่งขึ้น

“ทีเส็บ อยากจัดงานเพื่อท�าให้คนสามารถน�าส่ิงท่ีพระองค์ท่านทรงวางรากฐานไว้น�าไปปฏิบัติ
ตามอย่างเข้าใจ โดยจะจัดในลักษณะการประชุมแบบ Table Top ให้บรรดาประชาคมของผู้ท่ีรับ 
พระราชด�าริไปท�าแล้วเกิดองค์ความรู้ มาเล่าเร่ืองราวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ฟัง ในขณะเดียวกัน 
หากผู้ฟังได้แรงบันดาลใจและต้องการน�าไปสานต่อ เขาก็อาจจะพูดคุยร่วมมือกันต่อไปได้”

หนึง่ในแนวทางท่ี ทีเส็บ จะสนบัสนนุคอื การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผสักับผูท่ี้ได้น้อมน�าแนว
ปรัชญาและแนวพระราชด�าริมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม “เราอยากท�าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสานต่อ
วิถีชีวิตแบบพอเพียงในมุมมองของคนรุ่นใหม่ ผ่านการเรียนรู้จากบทเรียนที่มีทั้งความส�าเร็จ ควบคู่
ไปกับการฝ่าฟันอุปสรรคและความล้มเหลว”
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สสปน. มหีน้าท่ีหลักในการส่งเสริมให้เกิดการจัดประชมุและงานแสดงสินค้า
ท่ีเป็นประโยชน์กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงรณรงค์ให้คนไทยจัดประชุม
สัมมนาในพืน้ท่ีโครงการพระราชด�าริ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพือ่ส่งเสริม
การหมุนเวียนของรายได้ในระบบเศรษฐกิจในประเทศ  รวมท้ังยังได้ร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคณุ และร่วมน้อมน�าแนวพระราชด�าริมาปรับใช้ได้อย่างถกูต้อง 
ดังพระราชปณิธานของพ่อหลวง

โครงการพระราชด�ารินัน้มอียู่มากมายท้ังใน ๕ เมอืงไมซ์ซติี ้อย่าง กรุงเทพฯ  
เชยีงใหม่ ภเูก็ต พทัยา และขอนแก่น ตลอดจนพืน้ท่ีอืน่ๆ ท่ัวประเทศ โดยหลาย
โครงการสามารถรองรับกลุ่มไมซ์ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้ได้เรียนรู้
ถงึการด�าเนนิงานของแต่ละโครงการ ท่ีมุง่ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนไทย  
ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และยังสามารถใช้พืน้ท่ีของโครงการพระราชด�ารใินการท�ากิจกรรม เพือ่ช่วยเหลือ 
สังคมและกิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มอีกด้วย 

MICE Journal ฉบับพิเศษนี้ จึงขอหยิบยก ๙ โครงการหลวงที่สามารถ
เปิดรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่ต้องการท�ากิจกรรมไมซ์ ได้แก่ 

๑.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
 และพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน ์

เทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร ในอดีตมีสภาพแวดล้อมแห้งแล้งกันดาร และเคย
ถกูใช้เป็นส่วนหนึง่ของฐานท่ีตัง้กลุ่มผูก่้อการร้ายคอมมวินสิต์  แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคณุ 
ท่ีมต่ีอพสกนกิรทุกหมูเ่หล่า พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช จึงโปรดเกล้าฯ  
ให้สร้างพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ บริเวณเทือกเขาภูพาน ซ่ึงต่อมาทรงมีพระราชด�าริ
ให้จัดตัง้ศนูย์การศกึษาพฒันาภพูานท่ีบ้านนานกเค้า อ�าเภอเมอืง ใกล้กับพระต�าหนกัภพูาน 
ราชนิเวศน์ เพื่อพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภูมิภาค 

ปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถรองรับนักท่องเที่ยว การจัดประชุม การสัมมนา การศึกษา
ดูงาน ฯลฯ โดยมกิีจกรรมหลากหลายตามแนวพระราชด�าริ เช่น เยีย่มชมการท�าการเกษตร
ในรูปแบบต่างๆ ปลูกป่า สร้างฝาย ท่องเท่ียวเชงิธรรมชาตท่ีิอทุยานแห่งชาตภิพูาน เป็นต้น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
โทร ๐ ๔๒๗๑ ๒๙๗๕

MICE FOLLOWS IN THE 
FOOTSTEPS OF KING  
BHUMIBOL ADULYADEJ   

เดินทางกับไมซ์
...เดินตามรอยพ่อ 

TCEB has the main responsibility to promote business events 
organised for the benefit of the country. It particularly encourages 
the organisation of meetings or seminars at a Royal Project in 
accordance with the government’s policy to promote circulation 
of income in the economic system and to remind people of the 
great generosity of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej, 
or King Rama IX of Thailand. Promoting MICE activities at a Royal 
Project is one way to correctly follow the guidelines of the late 
King who is regarded as the Guiding Light of the Nation.  

There are numerous Royal Projects in five MICE cities, including 
Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Pattaya and Khon Kaen, as well as 
other areas across the country. Many Royal Projects can 
accommodate both Thai and foreign MICE travellers and help 
them learn about their work aimed at raising the standard of living 
in accordance with the aspirations of the late King. Royal Projects 
can also arrange activities for the benefit of society or team-
building activities.  

This special-edition MICE Journal presents nine Royal Projects 
suitable for MICE activities as follows:  

1.  The Phu Phan Royal Initiated Development Study Centre and 
 Phu Phan Ratchaniwet Palace

In the past, the Phu Phan mountain range was very arid and it was used as 
a base by communists in Thailand. Because of King Rama IX’s great generosity 
to all groups of Thai people, Phu Phan Ratchaniwet Palace was constructed on 
the mountain range. Later, the late King initiated the Phu Phan Royal Initiated 
Development Study Centre in Mueang district, near the palace, to develop 
agricultural livelihood, forestry and the quality of life of people in the region.   

Today, the Phu Phan Royal Initiated Development Study Centre is a famous 
tourist attraction in the north-eastern region. The centre can accommodate tourists 
as well as meetings, seminars, field trips etc. There are many activities related 
to the royal initiatives of King Rama IX such as visits to various types of farms, 
forest planting, dyke construction and a trip to the Phu Phan National Park.     

The Phu Phan Royal Initiated Development Study Centre 
Tel 0 4271 2975
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๒.  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
สถานเีกษตรหลวงอ่างขาง โครงการหลวงแห่งแรกของประเทศไทย เกิดข้ึนจากพระราชด�ารัส 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช พืน้ท่ีแห่งนีเ้คยเป็นแหล่งปลูกฝ่ินของ
ชาวเขาแต่ปัจจุบันได้เปล่ียนเป็นสถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ ท้ังผัก 
ผลไม้ และไม้ดอก เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการน�าพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็น
อาชีพ กว่า ๕๐ ปีมาแล้วท่ีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางช่วยให้ชาวเขามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
อนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ท่ีให้แหล่งน�า้ตลอดปี ท้ังยงัช่วยให้ประชาชนได้รับประทานผกัผลไม้เมอืงหนาว
ที่สด สะอาด ราคายุติธรรม   

ปัจจุบัน สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีสร้างรายได้เสริม 
ให้แก่ชุมชนบนดอยอ่างขาง ด้วยภูมิทัศน์ท่ีสวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี สถานี
เกษตรหลวงอ่างขางยังสามารถจัดการประชุมขนาดใหญ่ โดยมีห้องจัดประชุมที่เพียบพร้อม
ด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก มีที่พัก ร้านอาหารที่ขายอาหารและเครื่องดื่มปลอดสารพิษจาก
โครงการหลวง กิจกรรมเด่นท่ีนี่ ได้แก่ การเย่ียมชมแปลงเกษตร ชมธรรมชาติท่ีสวยงาม 
ศกึษาวิถชีวิีตของชมุชนบนดอยอ่างขาง สัมผสัความงดงามของทะเลหมอกช่วงฤดูหนาวและ
ฤดูฝน เป็นต้น

ส�านักงานสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
โทร ๐ ๕๓๙๖ ๙๔๘๙ 
www.angkhangstation.com, www.facebook.com/angkhangstation

๓. โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็นโครงการ 

อนัเนือ่งจากพระราชด�าริของสมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนท่ีีทรงได้รบัแรงบันดาลใจ 
จากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการแก้
ปัญหาการปลูกฝิ่นในประเทศไทย โครงการพัฒนาดอยตุง เร่ิมข้ึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ ๙๓,๐๐๐ ไร่ ในอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในอดีต 
พืน้ท่ีแห่งนีเ้คยเป็นเทือกเขาหวัโล้นเพราะชาวบ้านถางป่าจนเตยีนโล่งเพือ่ใช้ท�าไร่เล่ือนลอย 
แต่ปัจจุบันเปล่ียนมาสู่การปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ภายใต้แนวพระราชด�าริท่ีเน้นให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างบูรณาการทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ปัจจุบัน ดอยตุงเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของเชียงราย การเดินทาง
สะดวกสบายและปลอดภัย มีกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งในเชิงนิเวศ ประชุมสัมมนา และศึกษาดู
งาน โดยสามารถท�ากิจกรรมได้ตลอดท้ังปี เช่น ชมความงามของดอกไม้ ณ สวนแม่ฟ้าหลวง  
เท่ียวชมสวนสัตว์เปิดดอยตุง เก็บเมล็ดกาแฟและแมคคาเดเมีย ร่วมท�ากิจกรรมท�าฝาย
ชะลอน�้า ฯลฯ ดอยตุงมีส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวัล โดยมีทั้งห้องพัก ห้องประชุม คาเฟ่ ร้านต้นไม้ และร้านขายของที่ระลึก  

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
โทร ๐ ๕๓๗๖ ๗๐๑๕ ถึง ๗, www.doitung.org, www.maefahluang.org

๔.  สวนสองแสน สถานีวิจัยดอยปุย
อกีหนึง่แหล่งเพาะปลูกพชืเมอืงหนาวท่ีเคยเตม็ไปด้วยไร่ฝ่ิน สวนสองแสน สถานวิีจัยดอยปยุ  

ตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช สวนสองแสนตัง้อยู่ในต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมอืง  
จังหวัดเชยีงใหม่ ปัจจุบัน แปลงทดลองส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์ในการศกึษาทดลองการผลิต
พลับและล้ินจ่ีเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น จัดให้มีบ้านพักรับรอง บ้านพักคนงาน โรงเรือน 
เพาะช�าไม้ดอกไม้ประดับกระถาง

สถานีวิจัยดอยปุยมีพื้นท่ีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตรงข้ามกับ 
พระต�าหนกัภพูงิคราชนเิวศน์โดยมส่ิีงอ�านวยความสะดวกห้องประชมุสัมมนาท่ีมขีนาดความจุ  
๓๐ คน บ้านพักรับรอง ๗ หลังที่สามารถรองรับการเข้าพักเป็นกลุ่มคณะใหญ่ๆ กิจกรรมที่
ส�าหรับนักท่องเท่ียวมีท้ังกิจกรรมสันทนาการ ชมพระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เยี่ยมชม 
พิพิธภัณฑ์ม้งและสวนดอกไม้ที่มีบริการถ่ายรูปแต่งชุดชนเผ่า

สถานีวิจัยดอยปุย 
โทร ๐ ๕๓๒๑ ๑๑๔๒, http://doipui.aerdi.ku.ac.th

4.   Suan Song Saen, Doi Pui Research Station 
Located in Mueang district of Chiang Mai, Suan 

Song Saen is another important winter crop 
plantation which used to be full of opium farms. 
Suan Song Saen, the Doi Pui Research Station, was 
founded in 1969, with seed money of 200,000 baht 

from King Rama IX. Most of the experimental plots are used for the study and 
research of persimmon and lychee cultivation. The station has accommodation 
for tourists and nurseries of pot flowers and plants.  

The Doi Pui Research Station is located at the Suthep-Pui National Park, 
opposite to the Bhubing Palace. Doi Pui Research Station has a room for 
meetings and seminars with the capacity to accommodate 30 people and 
seven houses. There are various recreational activities provided for tourists 
such as a tour around the Bhubing Royal Residence, a trip to a Hmong museum 
and a tour to a flower garden where tourists can try on hilltribe costumes 
and have their photos taken. 

Doi Pui Research Station 
Tel. 0 5321 1142, http://doipui.aerdi.ku.ac.th

The Royal Agricultural Station Angkhang is the 
first-ever Royal Project in Thailand. It was born from 
the idea of His Majesty the late King Bhumibol 
Adulyadej. This area used to be an opium plantation 

of hill tribe people but was later transformed into a research and experiment 
station of winter crops, including vegetables, fruits and flowers, with the 
objective to set an example for hill tribe farmers in making a living from these 
crops. For more than 50 years, the Royal Agricultural Station Angkhang has 
developed the quality of life of hill tribe people, conserved forests that provide 
water all year long and helped people eat reasonably-priced winter vegetables 
and fruits that are fresh and clean.

Today, the Royal Agricultural Station Angkhang is a popular tourist attraction 
that creates extra income for communities on the Ang Khang Mountain, thanks 
to its beautiful landscape and cool weather all year round. The station has the 
capacity to accommodate large meetings with fully-equipped meeting rooms, 
facilities, accommodation. There are food outlets selling food and organic 
vegetables from the Royal Projects. Highlights of the station include a farm tour, 
a trip to admire beautiful nature, a trip to a local village on the Ang Khang 
Mountain and a trip to see the “sea of fog” during the winter and rainy seasons.   

Royal Agricultural Station Angkhang
Tel 0 5396 9489 
www.angkhangstation.com, www.facebook.com/angkhangstation

3.   Doi Tung Development Project
Doi Tung Development Project is a Royal 

Project initiated by Her Royal Highness 
Princess Srinagarindra who was inspired by 

King Rama IX’s work to fight against opium cultivation in Thailand. The 
Doi Tung Development Project was founded in 1988 on an area of around 
93,000 Rai in Mae Fa Luang district, Chiang Rai province. In the past, this 
area used to be a treeless mountain due to deforestation for shifting 
cultivation. The area later saw plantings of economic crops in line with a 
royal initiative on sustainable development of the economy, society and 
the environment. 

Today, Doi Tung is a popular tourist site in Chiang Rai. Transportation 
to the place is convenient and safe. Tourists and MICE travellers can enjoy 
ecotourism, meetings, seminars and field trips to the project. All-year-round 
activities include a tour to see the beauty of flowers at the Mae Fa Luang 
Garden, a trip to the Doi Tung Open Zoo, a trip to pick coffee beans and 
macadamias, dyke construction etc. Doi Tung is equipped with facilities 
for MICE activities such as bedrooms, meeting rooms, cafes and souvenir 
shops.         

Doi Tung Development Project
Tel 0 5376 7015 to 7, www.doitung.org, www.maefahluang.org

2. Royal Agricultural Station Angkhang, 
 Chiang Mai province
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๖. โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ
โครงการปิดทองหลังพระฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และสร้าง

ประสบการณ์ตรงจากแนวทางโครงการพระราชด�าริและน้อมน�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน  
รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ นอกจากพื้นท่ีตั้งโครงการ
ที่บ้านน�้าป้าก อ.ท่าวังผา แล้ว โครงการฯ ยังได้ขยายพื้นที่ไปสู่อีกหลายพื้นที่ในจังหวัดน่าน 

ไม่เฉพาะการท่องเที่ยว เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน โครงการปิดทองหลังพระฯ ยังมีศักยภาพ 
สามารถจัดประชุมเป็นหมู่คณะจุได้ประมาณ ๕๐ ท่าน ส่วนท่ีพักนั้นมี ๒ รูปแบบคือ  
กางเต็นท์ภายในพื้นท่ีของบ้านน�้าป้าก (ต้องเตรียมเต็นท์ไปเอง) หรือพักร่วมกับชาวบ้านใน
รูปแบบโฮมสเตย์ แนะน�าหมูบ้่านท่ีอยู่ใกล้และเดินทางสะดวก คอืหมูบ้่านน�า้ป้ากและบ้านห้วยธนู  
นอกจากนี้สามารถร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เช่น กิจกรรมท�าฝายร่วมกับชาวบ้าน  
ร่วมปลูกป่าต้นน�้า ฯลฯ

โครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชด�าริ จังหวัดน่าน 
โทร. ๐ ๕๔๗๗ ๕๐๕๐ 
มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานพระราชด�าริ 
โทร. ๐ ๒๖๑๑-๕๐๐๐, www.pidthong.org

๗.  โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�าริ
จากผืนป่ายูคาลิปตัสท่ีแห้งแล้งกันดาร สู่ไร่สวนอันอุดมสมบูรณ์ โครงการชั่งหัวมัน

ตามพระราชด�าริ เป็นโครงการช่วงปลายรัชกาลของพระองค์จนอาจเรียกได้ว่าเป็นโครงการ
ล่าสุด ตั้งอยู่ที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยเป็นอีกโครงการที่ทรงมีพระราชด�ารัสให้ตั้งขึ้นเพื่อ
เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจท่ีได้จากการคัดเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นท่ีดีท่ีสุดเข้ามาปลูกแล้วให้
ภาครัฐและชาวบ้านช่วยกันดูแล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อซ้ือท่ีดินแถบนี้จากชาวบ้านเพื่อจัดท�าเป็น
โครงการทดลองด้านเกษตร บริเวณอ่างเก็บน�้าหนองเสือ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่

โครงการชั่งหัวมันฯ เป็นอีกโครงการหนึ่งทีส่ามารถจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เช่น กิจกรรมศึกษาดูงานแปลงเกษตรต่างๆ ภายในโครงการ 
โรงแปรรูปน�า้นมพาสเจอร์ไรซ์และสเตอริไลซ์ เลือกซ้ือสินค้าจากร้านจ�าหน่ายผลผลิตภายใน
โครงการฯ และร้านโกลเด้นเพลส ฯลฯ

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�าริ
โทร. ๐ ๓๒๖๕ ๓๘๖๘-๙, ๐ ๓๒๔๗ ๒๗๐๒, www.chmrp.com

๕.  โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า ๑๔ ไร่ของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ไม่ไกล

จากเขื่อนขุนด่านปราการชล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จากพระราชด�าริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ให้
ส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ด�าเนินการจัดท�า
ศูนย์นิทรรศการทีจ่ะสามารถแสดงแนวคิดและทฤษฎกีารพัฒนาในด้านตา่งๆ ของในหลวง
รัชการท่ี ๙ ผ่านการจัดท�าในรูปแบบท่ีสร้างสรรค์กว่าพิพิธภัณฑ์ท่ัวไป โดยจัดให้เป็น
พิพิธภัณฑ์แสง สี เสียง และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติมีการจัดหลักสูตรส�าหรับฝึกอบรม ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้
เร่ือง กสิกรรมธรรมชาติและการพึ่งพาตนเอง และยังมีแปลงสาธิตให้เกษตรกร รวมถึง
สามารถจัดประชุมหรือสัมมนาเป็นกลุ่มใหญ่ ๕๐-๑๐๐ คน อย่างไรก็ตาม ศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ ยังไม่มีท่ีพักภายในศูนย์ฯ แต่สามารถหาท่ีพักได้บริเวณรอบๆ เข่ือนคลอง 
ท่าด่าน ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ ๒๐๐ เมตร

โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
โทร ๐ ๓๗๓๘ ๔๐๔๙, www.bhumirak.com

7.  The Chang Hua Man Royal Project
From an arid Eucalyptus forest to an abundant farm, the Chang Hua Man 

Royal Project is considered to be the last project of King Rama IX. Located 
in Tha Yang district in Phetchaburi province, the project was founded as the 
centre of economic crops selected from the best strains, grown and managed 
by government units and the local people. King Rama IX bought the 250-rai 
land where the project is located from the local people and set up an 
agricultural experiment project near the Nong Suea reservoir.  

The Chang Hua Man Royal Project is another Royal Project that can 
accommodate tourists and MICE travellers. There are activities such as tours to 
various farms inside the project and a milk processing plant. Visitors can enjoy 
shopping at a shop selling produce grown at the project and a Golden Place shop.    

The Chang Hua Man Royal Project
Tel. 0 3265 3868-9, 0 3247 2702, www.chmrp.com

The Bhumirak Dhammachart Project is 
located on an area of over 14 rai not far from 
the Khun Dan Prakan Chon Dam. It was 
founded on 14 December 2002, following an 

idea of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, the Executive 
Chairperson of the Chaipattana Foundation. Her Royal Highness instructed 
the Office of the Chaipattana Foundation and the Vajiravudh College Alumni 
to collaborate in setting up a centre to exhibit ideas and theories about 
King Rama IX’s development initiatives. Today, the centre now has a light 
& sound museum and a museum in a natural setting.  

The centre provides training courses to educate the public about 
agriculture and self-reliance as well as demonstration farms. The centre is 
equipped with facilities for large meetings or seminars (50-100 people). It 
does not have accommodation yet. However, there are many accommodation 
options surrounding the Khlong Tha Dan Dam just 200 metres away from 
the centre.     

The Bhumirak Dhammachart Project
Tel 0 3738 4049, www.bhumirak.com

6.  Pid Thong Lang Phra Royal Project
Pid Thong Lang Phra Royal Project has the main objective to make the 

public learn about and have a first-hand experience from the Royal Projects 
so that they can apply the knowledge and experience in their lives. The Pid 
Thong Lang Phra Royal Project is located in Ban Nam Pak, Tha Wang Pha 
district, as well as many other areas in Nan province.  

Not only can it provide tours and field trips, the Pid Thong Lang Phra 
Royal Project can also organise meetings for 50 people and provides two 
accommodation options – tents and homestays in the nearby Ban Nam Pak 
and Ban Huay Thanu villages. There are CSR activities such as dyke construction 
with the local people and forest planting. 

Pid Thong Lang Phra Royal Project, Nan 
Tel. 0 5477 5050 
Pid Thong Lang Phra Foundation Under Royal Initiative
Tel. 0 2611 5000 www.pidthong.org

5. The Bhumirak Dhamachart Project,  
 the Royal Nature Conservative Centre
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๙.  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน�้าปากพนังฯ ถือก�าเนิดข้ึนจากพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการแก้
ปัญหาด้านปริมาณและคณุภาพน�า้ด้วยการสร้าง “ประตรูะบายน�า้อทุกวิภาชประสิทธิ” เพือ่
แยกน�้าเค็มและน�้าจืดออกจากกัน ต่อมาจึงมีการก่อสร้างระบบระบายน�้า ระบบกักเก็บน�้า 
และระบบส่งน�า้ รวมถึงการขุดคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม พร้อมฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและ
พัฒนาอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ควบคู่กันไปอย่างครบวงจร

 โครงการพฒันาพืน้ท่ีลุ่มน�า้ปากพนงัฯ เป็นโครงการหลวงอกีโครงการหนึง่ท่ีสามารถ
รองรับการจัดการประชมุ การสัมมนา การศกึษาดูงาน ฯลฯ โดยโครงการฯ มศีนูย์การเรียนรู้ 
ต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้การปลูก
ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ศูนย์การเรียนรู้การเล้ียงเป็ดเทศ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม
สันทนาการ เช่น การนั่งชมทิวทัศน์ปากอ่าว เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านลุ่มน�้าปากพนัง  
ชมคอนโดนกนางแอ่น ชมวิวทุ่งกังหันลม ฯลฯ 

ศูนย์อ�านวยการและประสานงานโครงการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนังอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าริ

โทร ๐ ๗๕๔๑ ๖๑๗๒, www.facebook.com/pncenter.face  

9.  The Pak Phanang Basin Area Development Project Under Royal Initiatives
The Pak Phanang Basin Area Development Project Under Royal 

Initiatives was founded after King Rama IX delivered a speech on solutions 
to water problems on 9 October 1992. After that the “Utokkawiphat Prasit” 
floodgate was constructed to separate sea water from fresh water at the 
Pak Phanang Basin Area. Later, other systems related to water management 
were built and a canal was dug to tackle flooding problems, revive the 
environment and create jobs for the local people at the same time.   

The Pak Phanang Basin Area Development Project can accommodate 
meetings, seminars, field trips, etc. There are many interesting learning 
centres at the project such as a Sufficiency Economy learning centre, a local 
rice strain learning centre, a Muscovy duck learning centre etc. Tourists 
and MICE travellers can also enjoy the beautiful scenery of the basin area, 
learn about the way of life of the local people, observe swallows’ nests and 
enjoy a windfarm.   

The Pak Phanang Basin Area Development Project
Tel. 0 7541 6172, www.facebook.com/pncenter.face

๘. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท ์
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการท่ีจะ 

ช่วยเหลือชาวเขาให้มีพื้นที่ท�ากินเป็นหลักแหล่งและส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น เป็นที่มา
ของสถานวิีจัยโครงการหลวงอนิทนนท์ ซ่ึงเริม่ต้นข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ บรเิวณบ้านขุนกลาง  
จ.เชียงใหม่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ด�าเนินงานวิจัยด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก และ 
ไม้ผล รวมท้ังถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริมให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกรท้ัง
ชาวกะเหร่ียงและม้งในหมูบ้่านรอบๆ สถานฯี ปัจจุบัน โครงการหลวงอนิทนนท์มโีครงการต่างๆ 
มากมายท่ีได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ คิดค้นและวิจัยข้ึนมา ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย 
สตรอเบอร ีกีวีฟรุต องุ่นไร้เมล็ด กาแฟอราบิก้า ไม้ดอก หรือการวิจัยเล้ียงปลาเรนโบว์เทราท์
ที่ส�าเร็จเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

สถานเีกษตรหลวงอนิทนนท์ได้เป็นหนึง่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามควบคู่ไปกับอทุยาน
แห่งชาตดิอยอนิทนนท์พร้อมกิจกรรมท่องเท่ียวเชงิเกษตรนเิวศภายในสถานวิีจัย อกีท้ังยงัมี
ห้องประชุมขนาดใหญ่ท่ีพร่ังพร้อมด้วยส่ิงอ�านวยความสะดวกไว้รองรับงานประชุมสัมมนา 
โดยมกิีจกรรมเด่นอย่างการท่องเท่ียวตามเส้นทางศกึษาธรรมชาตอ่ิางกาหลวง ยอดดอยอนิทนนท์  
เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ชมสวนกุหลาบพันปี โรงผลิตพืชไร้ดิน สวนซากุระ ฯลฯ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (ส่วนกลาง) 
โทร. ๐ ๕๓๒๘ ๖๗๗๗, ๐ ๕๓๒๘ ๖๗๗๘, Email: in7002rpf@gmail.com 
Facebook: facebook.com/pages/โครงการหลวงดอยอินทนนท์

8.  Doi Inthanon Royal Project  
The aspiration of King Rama IX to help hill tribe people and promote 

other crops instead of opium is the origin of the Doi Inthanon Royal Project. 
Founded in 1979 at Ban Khun Klang in Chiang Mai, the Doi Inthanon Royal 
Project conducts research on flowers, ornamental plants, vegetables and fruits. 
The outcome of the research is translated into income of hill tribe farmers in 
the villages surrounding the station. Doi Inthanon Royal Project has 
collaborated with various organisations to conduct research on strawberry, 
kiwi, seedless grape, Arabica coffee and flowers. It is the first and only place 
in Thailand that has conducted a successful research on trout.

Doi Inthanon Royal Project is a beautiful tourist site in Doi  
Inthanon National Park. It offers ecotourism activities as well as fully-equipped 
rooms for meetings and seminars. Highlights of the project include trips to 
Ang Ka Luang, Doi Inthanon Mountain, Kew Mae Pan, the Thousand-Year-Old 
Rose Garden, a soilless culture centre, a Sakura garden etc.       

The Doi Inthanon Royal Project (Central Unit) 
Tel. 0 5328 6777, 0 5328 6778, Email: in7002rpf@gmail.com 
Facebook: facebook.com/pages/โครงการหลวงดอยอินทนนท์

ภาพ : ยงยุทธ จารุศริิรุ่งศรี ภาพ : นพ.รังสิต ทองสมคัร์ ภาพ : ฉัตรชยั อนพุนัธ์
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การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการมีผลเก่ียวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
และประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่างให้
สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชาการ เหตุผล ความชอบธรรม ข้อส�าคัญ เมื่อจะท�าการใด  
ต้องคดิให้ดี โดยค�านงึถงึผลท่ีจะเกิดข้ึน ให้รอบคอบและรอบด้าน เพือ่ให้งานท่ีท�าบังเกิดผลดี 
ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

การท�างานร่วมกับผูอ้ืน่นัน้ ท่ีจะให้เป็นไปโดยราบร่ืน ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง ย่อมเป็นไป 
ได้ยาก เพราะคนจ�านวนมากย่อมมคีวามคดิ ความต้องการท่ีแตกต่างกันไป มากบ้างน้อยบ้าง  
ท่านจะต้องรูจั้กอดทนและอดกล้ัน ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกัน 
ด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดท่ีแตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุท่ีจะท�าให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง 
เพือ่เอาแพ้เอาชนะกัน แต่เป็นเหตสุ�าคญัท่ีจะช่วยให้เกิดความกระจ่างแจ้ง ท้ังในวิถทีางและวิธี
การปฏิบัติงาน
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

การท�างานใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างย่ิงท่ีจะตั้งเป้าหมาย ขอบเขต และหลักการไว้ให้
แน ่นอน เพราะจะช ่วยให้สามารถปฏิบัติมุ ่งเข ้าสู ่ผลส�าเร็จได้ โดยตรง และถูกต้อง 
พอเหมาะพอดี เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า ความส้ินเปลือง ความเสียเปล่า  
ทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิง...

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

ในการปฏบิตังิานนัน้ ย่อมมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้ง
ไว้พอกพนูลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมทีางแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียว
ไม่ได้ ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ คน หลายๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ต่างคนต่างมหีน้าท่ี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท�าเฉพาะหน้าท่ีนัน้ เพราะว่าถ้าคนใดท�าหน้าท่ีเฉพาะ
ของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ด�าเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน 
จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันท�า

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

[Source: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1477557926]

Every task civil servants perform has consequences that relate to the benefit of 
the public, the country, and all people. Therefore, civil servants at all levels 
must always be careful with their actions in order to ensure that they are 
appropriate and legitimate and that they are aligned with the academic 
principles, reason and righteousness. It is imperative that when civil servants 
begin any task, they give careful thought to it, offering full and complete 
consideration to the consequences to ensure that the task bears worthy out-
come that is truly and completely useful.    
Extract from a speech by the Late King for civil servants on the occasion 

of the Civil Servant Day on 31 March 2016.  

There is difficulty in working with other people, without problems or conflicts, 
because different people have different preoccupations and desires that very 
to a degree. It is crucial to be patient and tolerant. Consider instead of using 
your emotion. It is advisable to perceive that a difference in thinking is not 
a cause of conflict and argument to defeat one another. A difference in think-
ing is an important aspect that will lead to clarity both in the means and 
methods of work.          

Extract from a speech by the Late King at a graduation ceremony at  
Khon Kaen University on 17 December 1998.

...When you work, no matter how grand or tiny the task is, you should set 
clear goals, boundaries and principles, since they can help you succeed in 
the task, directly and appropriately. Doing so can also prevent and dispel 
tardiness, extravagance and all kinds of wastefulness...   

Extract from a speech by the Late King at a graduation ceremony at 
Chulalongkorn University on 17 July 1987.

There are always problems in work. When a problem arises, it should be dealt 
with. Do not abandon it and let it become worse until it is difficult to solve. 
Everyone should be aware that there is a solution to every problem. If one 
person cannot solve it, others should help them. They can tackle the problem 
together, think it through together and solve it together in many ways with 
unity and reconciliation.

Extract from a speech by the Late King at a graduation ceremony at 
Chulalongkorn University on 13 July 1990.  

Although everybody has their own duty, it does not mean they have to concen-
trate only on the task at hand. If everybody focuses only on their own task 
with no regards to those of others, the work cannot continue. This is because 
an assignment often involves different aspects that are interconnected. This 
is why each person must be aware of other people’s tasks and help each 
other to achieve them.

Extract from the Late King’s Birthday speech on 4 December 1990.

พระบรมราโชวาท และพระราชด�ารัสที่เกี่ยวกับการท�างาน
Excerpts from speeches by His Majesty the late King  

Bhumibol Adulyadej where he talks about work
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