พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และ
พระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

36 แผนที่ชีวิตของพอ
..คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณความดี
อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายในปจจุบัน จึงตอง
ถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยไวใหมั่นคงตลอดไป…..
(พระราชดํารัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2521)

..ชาติบานเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใชหนาที่
ของบุคคลผูใดหมูใด โดยเฉพาะ หากแตเปนหนาที่ของทุกๆฝายทุกๆคน ที่จะตองรวมมือกระทํา พรอมกันไปโดย
สอดคลองเกื้อกูลกัน…..
(พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514)

..ความจงรักภักดีตอชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทําให
บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุงมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว ใหเปนอิสระมั่นคงตลอดไป…..
(พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตยปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธ.ค.2529)

..บรรพชนไทย เปนนักตอสู ผูมีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพรอมเพรียง
กันทุกเมื่อ ไมวาจะทําการสิ่งใด บานเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตยและมีความสุขความสมบูรณทุกอยางมา
จนกระทั่งทุกวันนี้…..
(พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค 3 ธ.ค.2522 ณ ลานพระราชวังดุสิต)

..ความสามัคคีปรองดองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใครเผื่อแผชวยเหลือกันฉันญาติพี่นอง สอง
ประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ชวยใหชาติบานเมืองอยูรอดเปนอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน…..
(พระราชดํารัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทย เนือ่ งในวันขึ้นปใหม 2532)

..ความสามัคคี เปนคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ไดอบรมสืบทอดกันมาแตบรรพบุรุษโดยไมขาดสาย
ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักวา หมูคณะที่มีความสามัคคีแนนแฟนสมบูรณ ยอมมีกําลังกลาแข็งทั้งในการคิด
และการปฏิบัติ…..
(พระบรมราโชวาท พระราชทานในการประชุมใหญ สามัคคีสมาคม 26 ก.ค.2534)

..บานเมืองไทย สามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆไดโดยดี เพราะวาจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถา
ตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไวได เราก็จะอยูไดอยางมีความสุขตราบนั้น…..
(พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 26 พ.ย.2531)

..ผูที่จะรักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมทีส่ ุด ไมมีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น
ไมวาจะอยู ณ แหงใด คนไทยมีหนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ…..
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุน 27 ก.พ. 2537)

...ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทําของคนทั้งชาติ ถือไดวาทุกคน
แบงหนาที่กันทําประโยชนใหแกชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกันไมมีผูใดจะอยูได
และทํางานใหแกประเทศชาติไดโดยลําพังตนเอง…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513)

...บานเมืองของเรากําลังตองการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะชวยกันไดก็คือ การที่ทํา
ความคิดใหถูกและแนวแนในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมายตองเพลาคิดถึงประโยชน
เฉพาะตัว และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง…
พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม 2543)

...ถาทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว ไมตองไปตามอยางในสิ่งที่เราเห็นวาไมนาที่จะ
เจริญ ไมนาจะพัฒนา เราตองรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู แมจะเปนสิ่งที่ตกทอดมาแตโบราณกาลจาก
ปูยาตายายของเรา แตเปนระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไมลาสมัย…
พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 13 มีนาคม 2514)

...การมีเสรีภาพนั้นเปนของที่ดีอยางยิ่ง แตเมื่อจะใช จําเปนจะตองใชดวยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ
มิใหลวงละเมิดเสรีภาพของผูอื่นที่เขามีอยูเทาเทียมกัน ทั้งมิใหกระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ และความเปน
ปรกติสุขของสวนรวมดวย…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(พระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ 9 กรกฎาคม 2514)

...ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอใหทําหนาที่เพื่อหนาที่อยานึกถึงบําเหน็จรางวัล หรือผลประโยชนใหมาก ขอใหถือ
วาการทําหนาที่ไดสมบูรณเปนทั้งรางวัลและประโยชนอยางประเสริฐ จะทําใหบานเมืองไทยของเราอยูเย็นเปนสุข
และมั่นคง…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533)

...คนเราถาพอใจในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศ
มีความคิดวาทําอะไรตองเพียงพอ หมายความวาพอประมาณไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข…
พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(พระราชทานแกบุคคลที่เขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2541)

...การดําเนินชีวิตโดยใชวิชาการอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรูรอบตัวและหลักศีลธรรม
ประกอบดวย ผูที่มีความรูดีแตขาดความยั้งคิด นําความรูไปใชในทางมิชอบ ก็เทากับเปนบุคคลที่เปนภัยแกสังคม
มนุษย…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 18 กันยายน 2504)

...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูด ทุกอยางลวนสําเร็จมาจาก
ความคิด การคิดกอนพูดและกอนทําจึงชวยใหบคุ คลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไมสมควรหยุดยั้งการกระทําที่ไม
ถูกตอง…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)

...คนไมมีความสุจริต คนไมมคี วามมั่นคง ชอบแตมักงาย ไมมีวันจะสรางสรรคประโยชนสวนรวมที่สําคัญอันใด
ได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณประโยชนแทจริงไดสําเร็จ…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522

...การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความอดทนเปนที่ตั้ง
ถาคนเราไมหมัน่ เพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลวไมมีทางที่จะมีชีวิต
เจริญรุงเรืองแนๆ…
พระบรมราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(พระราชทานแกครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา 27 มีนาคม 2523)

...สัจวาจา นั้นเปนรากฐานของการทํางาน หรือการดํารงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความกาวหนามีความสําเร็จ สัจ เปนการ
ตั้งใจ ตั้งจิตใจ วาจาเปนคําพูดออกมา แสดงถึงคําพูดนั้นตองออกมาจากใจ คือเปนการตั้งใจที่จะทําอะไรเพื่อ
ความสําเร็จในงานนั้น…
พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในโอกาสที่ผูพิพากษาประจํากระทรวงยุติธรรมเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ 18 มีนาคม 2525)

...ผูหนักแนนในสัจจะ จะพูดอยางไรทําอยางนั้น จึงจะไดรับความสําเร็จ พรอมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และ
ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย การพูดแลวทําคือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม
เกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2540)

...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองปด วาที่จริงแลวคนโดยมาก ไมคอยชอบปดทองหลังพระกัน
นัก เพราะนึกวาไมมีใครเห็น แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย พระจะเปนพระที่
งามบริบูรณไมได…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506)

...ประเพณีทั้งหลายยอมมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของแตละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเปนสมบัติ เราควร
จะยินดีอยางยิ่งและชวยกันสงเสริมรักษาไว เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 21 เมษายน 2503)

...โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลาย เปนของมีคุณคาและจําเปนแกการศึกษาคนควาในทาง
ประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของชาติไทยที่มีมาแตอดีต ควรสงวนรักษาไว
ใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล…
พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26 ธันวาคม 2504)

...การสรางงานศิลปทุกประเภท นอกจากจะตองใชความฝกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่ดีอยาง
เหมาะสมแลว ศิลปนจําตองมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทําดวย จึงจะไดผลงานที่มีคาควรแกการ
ยอมรับนับถือ
พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีเปดการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 21 8 กันยายน 2515)

...งานดานการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซึ่งเปนตนเหตุ
ทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และเปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษา และดํารงความ
เปนไทยไวไดสืบไป
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ตุลาคม 2513)

...ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปนทาง
สําหรับแสดงความคิดเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชน ในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้นจึง
จําเปนตองรักษาเอาไวใหดี…
พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 29 กรกฎาคม 2505

...สามัคคี คือการเห็นแกบานเมือง และชวยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสรางบานเมืองใหเขมแข็งดวยการเห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอยางตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชนสวนรวม เพราะประโยชน
สวนรวมนั้นคือความมั่นคงของบานเมือง…
พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีประดับยศนายตํารวจชั้นนายพล 15 มกราคม 2519)

...การที่คนสมัยใหมบอกวาคนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง แลวคนสมัยใหมดถู กู หรือเหยียดหยามคนสมัย
เกาก็มีสิทธิ์ แตถาพูดตามความจริงแลว สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกา ไมควรจะมี ดวยเหตุวาคนรุนเกานี้เองทํา
ใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได…
พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2531

...สามัคคีหรือการปรองดองกันไมไดหมายความวาคนหนึ่งพูดอยางหนึ่ง คนอื่นตองเหมือนกันหมด ลงทายชีวิตก็
ไมมีความหมาย ตองมีความแตกตางกัน แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกันบางก็ตองสอดคลองกัน
พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(พระราชทานแกบุคคลตางๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2536)

...การทํางานใหญๆทุกอยางตองการเวลามาก กวาจะทําสําเร็จ ผูที่เริ่มโครงการอาจไมทัน ทําใหสําเร็จโดยตลอด
ดวยตนเองก็ได ตองมีผูอื่นรับทําตอไป ดั้งนั้น ไมควรยกเอาเรื่องใครเปนผูเริ่มงาน ใครเปนผูรับชวงงาน ขึ้นเปน
ขอสําคัญนัก จะตองถือผลสําเร็จที่จะเกิดจากงานเปนใหญ…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 14 ตุลาคม 2514)

...ในการปฏิบัติงานนั้น ยอมมีปญหาเกิดขึ้นไดเสมอ เมื่อปญหาเกิดขึ้นตองแกไข อยาทิ้งไวใหพอกพูนลุกลามจน
แกยาก ขอใหทกุ คนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางแกไข ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแก หลายๆคน
หลายๆทาง ดวยความรวมมือปรองดองกัน…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)

...การจะทํางานใหมีประสิทธิผลและใหดําเนินไปไดโดยราบรื่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําดวยความรับผิดชอบ
อยางสูง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง ไมบิดเบือนจุดประสงคที่แทจริงของงาน สําคัญที่สุดตองเขาใจความหมายคําวา
ความรับผิดชอบ ใหถูกตอง…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 16 กรกฎาคม 2519)

...ตางคนตางมีหนาที่ แตก็ไมไดหมายความวาทําเฉพาะหนาที่นั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาที่เฉพาะของตัวโดยไม
มองไมแลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงานจะตองพาดพิงกันจะตองเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต
ละคนจะตองมีความรูถึงงานของผูอื่นแลวชวยกันทํา…
พระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(พระราชทานแก คณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2533)

...ถาทํางานดวยความตั้งใจที่จะใหงานเกิดผลอันยิ่งใหญ คือความเปนปกแผนของประเทศชาติ ดวยความ สุจริต
และดวยความตั้งใจที่จะแผความรูความสามารถดวยจริงใจ ไมนึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชนใดๆก็เปน
การทําหนาที่โดยตรงและไดทําหนาที่โดยเต็มที่…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(พระราชทานแก ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 13 ธันวาคม 2511)

...การที่จะใหงานประสานกันนั้นมีหลักสําคัญอยูวา ทุกฝายจะตองไมแบงแยกกัน ไมแยงประโยชน ไมแยง
ความชอบกัน แตละฝายแตละคนตองทํางานดวยความบริสุทธิ์ใจ มุงหวังผลสําเร็จในการงานเปนใหญยิ่งกวาสิ่ง
อื่น…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 10 กุมภาพันธ 2522)

...เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจโดยไมจําตองตั้งขอแมหรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง คนที่
ทํางานจริงๆนั้น ไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทําไดเสมอ ถายิ่งมีความเอาใจใส มีความขยันและซื่อสัตยสุจริต ก็ยิ่ง
จะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้น…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530)

...ขอใหทุกคนระลึกวาปญหาทุกอยางมีทางที่จะแกไขได ถาแกคนเดียวไมไดก็ชวยกันคิดชวยกันแกหลายๆคน
หลายๆทางดวยความรวมมือปรองดองกัน ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักไดไมกลายเปนอุปสรรคขัดขวาง และบัน่ ทอน
ทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน…
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)

...ธรรมชาติแวดลอมของเรา ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมน้ํา ทะเล และอากาศ มิไดเปนเพียงสิ่งสวยๆงามๆ
เทานั้น หากแตเปนสิ่งจําเปนสําหรับดํารงชีวิตของเรา และการคุมครองสิ่งแวดลอมของเราไวใหดีนี้ ก็เทากับเปน
การปกปองรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย
พระราชดํารัส ของ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

...สุขภาพอนามัยนี้เปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ดังคํากลาวที่วา "จิตใจแจมใส ยอม
อยูในรางกายที่แข็งแรง" หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณไมเจ็บไขไดปวย ก็จะมีสติปญญาเลาเรียน
ประกอบสัมมาชีพ สรางสรรคความเจริญตางๆใหแกชาติบานเมือง ดังนั้นถาจะกลาววา "พลเมืองที่แข็งแรง
ยอมสามารถสรางชาติที่มั่นคง" ก็คงจะไมผิด
พระราชดํารัส ของ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

...คนไทยมีสายเลือดของชางฝมืออยูทุกคน ไมวาจะเปนชาวไรชาวนา หรือมีอาชีพใด อยูสารทิศใด คนไทยมี
ความละเอียดออนและฉับไวตอการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแตใหมีโอกาสไดเรียนรูและฝกฝน ก็จะแสดง
ความสามารถออกมาใหเห็นได
พระราชดํารัส ของ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

...เกษตรกรไทยเปนผูผลิตอาหารเลี้ยงประเทศมาตั้งแตอดีตอันยาวนานจนถึงปจจุบัน แมพลเมืองของชาติจะทวี
ขึ้นมากเพียงใด เกษตรกรก็ผลิตอาหารไดเพียงพอเสมอ ซ้ํายังสามารถสงออกไปเลี้ยงพลเมืองโลกไดอีกเปน
จํานวนมาก การที่ชาติของเราเลี้ยงตนเองไดนี้ เปนความสําเร็จที่ยิ่งใหญ เพราะไมวาเกิดภาวะการณเชนไร เรา
จะอยูรอดไดเสมอ เนื่องจากคนไทยเปนผูผลิต ไมใชจะเปนเพียงผูบริโภคเทานั้น
พระราชดํารัส ของ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

...ที่พูดกันวาฝนฟาไมตกตองตามฤดูกาลนั้น ความจริงเปนฝมือมนุษยนั่นเอง เพราะฉะนัน้ ถาเราใหสภาพ
ธรรมชาติกลับคืนมาเหมือนเดิม มีแมน้ําลําธาร มีน้ําจืด ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดตอชีวิตมนุษยและการพัฒนา
ประเทศชาติ พวกเราตองเขาใจและชวยกันรักษาปา เพื่อที่เราจะไดมีอนาคตและความหวังรวมกัน
พระราชดํารัส ของ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

...หนังสือเปนเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราว ความรู ความคิด วิทยาการทุกดานทุกอยาง ซึ่งมนุษยไดเรียนรู
ไดคิดอาน และเพียรพยายามบันทึกภาษาไวดวยลายลักษณอักษร หนังสือแพรไปถึงที่ใด ความรูความคิดก็
แพรไปถึงที่นั่น หนังสือจึงเปนสิ่งมีคาและมีประโยชนที่จะประมาณมิไดในแงที่เปนบอเกิดการเรียนรูของมนุษย
พระราชดํารัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ประกอบดวย
ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชน
สวนใหญของบานเมือง ประพฤติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม
ประการทีส่ อง คือการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดี
ประการทีส่ าม คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด
ประการทีส่ ี่ คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต
คุณธรรม 4 ประการนี้ ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว จะชวยให
ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค

