พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็ นกําลังของแผ่ นดิน
นับเป็ นความโชคดีของราชอาณาจักรไทยและปวงชนชาวไทย ที่มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี จัก รี น ฤบดิ น ทร สยามิ น ทราธิ ร าช บรมนาถบพิ ต ร
พระมหากษัตริ ย ์ ผูท้ รงพระคุณอันประเสริ ฐ ทรงเป็ นศูนย์รวมจิตใจและเชื่อมความรักสามัคคีของปวงชน
ทั้งชาติให้สมานฉันท์เป็ นหนึ่ งเดียวกัน ทรงเป็ นองค์ศาสนูปถัมภกและทรงเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์เชื่อม
ระหว่าง “ความรั กชาติ” และ “ความศรัทธาในศาสนา” ตลอดทั้งทรงเป็ นสัญลักษณ์ของความดีเลิศแห่ ง
เอกลัก ษณ์ ข องชาติ การสื บ ทอดจารี ต ประเพณี ความมั่น คงแห่ ง ระบอบการปกครองแห่ ง ระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทรงเป็ นกําลังของแผ่ นดิน (Strength of the land)
อย่างแท้จริ ง ดังที่สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เคยมีรับสั่งถึงความหมายของพระนาม "ภูมิพล"
ไว้ว่ า "อัน ที่ จ ริ ง เธอก็ชื่ อ ภู มิ พ ล ที่ แ ปลว่ า กํา ลัง ของแผ่ น ดิ น แม่ อ ยากเธออยู่ กับ ดิ น " ต่ อ มาภายหลัง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชปรารภถึงสิ่ งที่สมเด็จพระบรมราชชนนนี
เคยรับสัง่ ว่า "เมื่อฟังคําพูดนีแ้ ล้ วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ กค็ งจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่ า อยากให้ เราติดดิน
และอยากให้ ทํางานให้ ทํางานแก่ ประชาชน"

-๒นับเนื่ องแต่วนั ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็ นพระมหากษัตริ ยล์ าํ ดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จกั รี ตลอดระยะเวลา ๗ ทศวรรษ
แห่ งรัชสมัย พระองค์ท่านได้ทรงดํารงไว้ ซึ่ง “ธรรม” ทั้งปวงและทรงเปรี ยบประดุจแสงชัชวาลที่คอยส่ อง
นํ าทางการพัฒ นาประเทศให้ เ กิดความมั่ นคงและยั่ง ยืนมาตลอดเวลาอันยาวนาน ทรงเปี่ ยมด้วยพระ
ปณิ ธานอันแรงกล้าที่จะทรงเสี ยสละประโยชน์ส่วนพระองค์เพื่อพสกนิ กรชาวไทยทั้งมวล โดยไม่ทรง
แบ่งแยกสถานะ ศาสนา ชาติพนั ธุ์ หรื อหมู่เหล่า ทรงถือว่าทุกข์ของพสกนิ กร คือ ทุกข์ของพระองค์ ทรง
อุทิศพระวรกาย ทุ่มเทพระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ในการบําเพ็ญพระราชกรณี ยกิ จนานัปการด้วย
พระวิริยะอุตสาหะ ทั้งพระราชทานคําสอนและทรงปฏิบตั ิพระองค์เป็ นแบบอย่างอันดีงามในการดําเนิ น
ชีวิตด้วยความพอเพียง ผูใ้ ดจะคาดคิดว่าพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์หนึ่ ง จะอุทิศพระอุตสาหะทั้งมวล เพื่อ
ประโยชน์โยชน์และความสุ ขของปวงชนชาวไทย อย่างมิรู้จกั เหน็ดจักเหนื่ อย หากหวนรําลึกถึงพระมหา
กรุ ณาธิ คุณแห่ งพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดชฯ จะพบว่ามี อยู่อย่างมากมายกว่า
๔,๐๐๐ โครงการที่ ช่ว ยเหลื อ ประชาชนที่ ย ากจนให้มี ชีวิ ต ความเป็ นอยู่ที่ ดี ข้ ึ น ทั้ง ทางด้านการแพทย์
สาธารณสุ ข ด้านการเกษตร ด้านส่ งเสริ ม อาชี พ รายได้ และคุ ณภาพชี วิต ด้านการศึ กษา ด้านอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ด้านอนุ รักษ์และฟื้ นฟู
ศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้านศาสนา ด้านการพัฒนาเพื่อความมัน่ คง ด้านคมนาคม ทรงอุทิศพระองค์
ให้กบั การเสด็จพระราชดําเนิ นเยี่ยมเยียนบําบัดทุกข์บาํ รุ งสุ ขแก่ อาณาประชาราษฎร์ จนมีคาํ กล่าวที่ ว่า
“ไม่ มีที่แห่ งใดในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไม่ เคยย่ างพระบาท
ไปถึง” เพื่อความร่ มเย็นเป็ นสุ ขของประชาชนชาวไทยทุกคน ระยะทางที่เสด็จพระราชดําเนิ นจึงยาวไกล
กว่าระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์
ในฐานะทรงเป็ นประมุขในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ก็ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยน์ กั ประชาธิ ปไตยโดยแท้จริ ง ทรงนําพา
ประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤติทางการเมืองหลายต่อหลายครั้ง ดังที่นิตยสารเอเชียวีค ฉบับเดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้มีบทความเฉลิมพระเกียรติความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
มีพระราชหฤทัยใส่ ในการหาแนวทางช่ วยเหลือราษฎรระดับล่ างของประเทศให้ มีฐานะความเป็ นอยู่ที่ดี
ขึน้ มาตลอดเวลา พระองค์ ทรงมีอทิ ธิพลต่ อการเมืองโดยที่พระองค์ มิได้ เป็ นนักการเมืองเลย ถือได้ ว่าได้ ทํา
ให้ สถาบันของกษัตริย์ที่ยงั่ ยืนมาแต่ อดีตนั้นได้มีบทบาทสํ าคัญยิ่งต่ อระบอบประชาธิปไตยที่เจริญก้ าวหน้ า
และพัฒนาขึน้ ในปัจจุบัน”

-๓-

ตลอดเวลาระยะเวลาแห่ ง รั ช สมัย แห่ ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ
ทรงดํารงพระองค์เป็ นพลังแห่ งแผ่นดินไทยมาเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน ทรงอุทิศพระองค์อย่างมิทรง
รู้ จกั เหน็ ดเหนื่ อย เพื่อความอยู่เย็นเป็ นสุ ขของพสกนิ กรชาวไทย ไม่เว้นแม้ในวันที่ พระองค์ทรงเจริ ญ
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