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 สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันท่ีมีความผูกพันกับ

สั งคม ไทยมา เป็ น เ วลายาวนาน  ทั้ ง ในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ.2475 

ทว่าความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กลับไม่ได้

ลดลงแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในปัจจุบันที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของคนไทย  ช้ี ให้ เ ห็นว่ าสถาบั นกษั ตริ ย์ ไม่ ไ ด้ มี

ความส าคัญเฉพาะระบบเท่านั้น หากแต่ความส าคัญได้

ลงลึกถึงความรู้สึก ความรัก ความศรัทธาของปวงชน

ชาวไทยแล้ว 

 รองศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ 

นั ก วิ ช า ก า ร ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ด้ า น รั ฐ ศ า ส ต ร์ จ า ก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เรียบเรียงหนังสือเรื่อง พระ

ผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : 60 ปีสิริราชสมบัติ

กับการเมืองการปกครองไทย ที่จัดพิมพ์ขึ้นในวาระ

แห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ 72 ปี ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อมูลที่ส าคัญต่อความ

เข้าใจถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อ

สังคมไทยในด้านการเมืองการปกครองได้เป็นอย่างดี 

 หนังสือดังกล่าว แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท 

ประกอบด้วย บทท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ในระบอบกึ่งประชาธิปไตย  ที่ผู้ เขียนน าเสนอถึง

ความส าคัญของสถาบันกษัตริ ย์ ภายใต้ ระบอบ

ประชา ธิ ป ไ ตย  ตั้ ง แต่ ก า ร สละ ร าชสมบั ติ ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เหตุการณ์การ

สวรรคตของพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

การเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงความวุ่นวายทาง

การเมืองทีเ่กิดจากการรัฐประหารภายหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึง

พัฒนาการของการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ได้เป็นอย่างดี 

 บทที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน

ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ที่น าเสนอเรื่องราวและ

เหตุการณ์ในช่วงของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กับการ

สร้าง “ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย” ซึ่งเป็นที่เช่ือ

กันว่าจอมพลสฤษดิ์นั้นเป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับ

สถาบันกษัตริย์อย่างมาก จนถึงกับว่าพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในสถานะเป็นสถาบันทางการเมือง

ที่ส าคัญ พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ใน

หลายๆ ครั้ งแสดงให้ เห็นถึงบทบาทของพระองค์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤติทางการเมืองที่เกิดขึ้น 

 บทที่ 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน

ระบอบประชาธิปไตยแบบแบ่งปันอ านาจ ผู้เขียนได้
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อธิบายถึงความหมายและลักษณะของการแบ่งปัน

อ านาจในการเมืองไทย อุดมการณ์ทางการเมืองที่

เกิดขึ้นมากมาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด ารง

บทบาทภายใต้สถานการณ์การต่อสู้ทางการเมือง กับ

เสถียรภาพทางการเมืองของไทยที่มีการต่อสู้แย่งชิง

อ านาจด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ไป

จนถึงเมื่อมีการปฏิรูปการเมือง พ.ศ.2540 สถาบัน

พระมหากษัตริย์ก็ยังมีบทบาทส าคัญต่อการเมืองอยู่

เช่นเดิม 

 บทที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน

ระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน เมื่อการเมืองเข้าสู่

ระบอบใหม่ที่อาจเรียกว่าเป็นการเมืองโดยรัฐบาลพรรค

เดียวที่มีอ านาจมากในการบริหาร และน ามาซึ่งความ

วุ่นวายอันเป็นผลมาจากการด าเนินนโยบายอย่างก้าว

กระโดด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทใน

การแก้ ไขปัญหาทางการเมืองในปัจจุบัน แม้ ว่ า

รัฐธรรมนูญจะมีการก าหนดบทบาทของพระมหา 

กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเอาไว้อย่างชัดเจน ทว่า

ความส าคัญของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ.2475 เป็นต้นมา กลับไม่ได้ลดบทบาทลง

แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับมีความส าคัญมากข้ึน

ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่พระองค์ทรง

อยู่ในสถานะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนทั้งชาติ 

รวมถึงทรงเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกให้ทรงอยู่ในสถานะ 

“พระมหากษัตริย์ของโลก” 

 และบทส่งท้ายที่ผู้ เขียนได้สรุปความถึง

พ ร ะ บ า ทส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ฯ  ใ น ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข 

ที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของสถาบัน

กษัตริย์ที่รูปแบบการปกครองไม่อาจลดบทบาทหรือ

สถานะของพระองค์ลงได้แต่ออย่างใด 

 ปราโมทย์ นาครทรรพ (อ้างใน นครินทร์  

เมฆไตรรัตน์.  2549: 213–215) [1] อธิบายถึงที่มาของ

พระราชอ านาจว่ามาจาก 2 หลักการ คือ 1. มาจาก

ร ะ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ที่ มี

พระมหากษัตริย์ เป็นประมุขที่รับแบบอย่างมาจาก

ประเทศอังกฤษพระราชอ านาจนี้มี 3 ประเภทคือ 

พระราชอ านาจทั่วไป (Usual Powers) ได้แก่ อ านาจ

แนะน า ตักเตือน และให้ก าลังใจ พระราชอ านาจพิเศษ 

(Royal Powers) และพระราชอ านาจสงวนหรือส ารอง 

(Reserve Powers) คืออ านาจที่ต้องลงพระปรมาภิไธย 

เช่น เรื่องแต่งตั้ง ปลด ยุบ หรือตั้งรัฐบาลฯลฯ 2. มา

จากสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยท่ีมีทศพิธราชธรรม 

นิติราชประเพณี อ านาจเช่นนี้เป็นวัฒนธรรมอ านาจของ

ไทยที่มีมาแต่ครั้งโบราณ ซึ่งยึดหลักการใช้อ านาจด้วย

ธรรมะ ความเมตตา และด้วยความสัมพันธ์ที่เอื้อเฟื้อ

เกื้อกูลกัน 

 ความจริงแล้วรูปแบบการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยในประเทศไทย เป็นแนวคิดที่เริ่มเห็น

ภาพชัดเจนมาตั้ งแต่รัชสมั ยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีความพยายามจะพัฒนา

ประเทศให้มีความเจริญตามแบบอย่างตะวันตก มีการ

ส่งบุคคลออกไปศึกษาวิชาการต่างๆ ในประเทศ

ตะวันตกอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคคลเหล่านี้ได้รับรู้และ

พบเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับประเทศ

เหล่านั้น รวมถึ งเมื่อมีการน ามาเปรียบเทียบกับ

บ้านเมืองสยามที่ยังล้าหลัง ส่งผลเป็นการจุดประกาย

เช้ือไฟแห่งประชาธิปไตยที่น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง

การปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์มา เป็น

ประชาธิปไตยใน พ.ศ.2475 (ส าราญ ผลดี.  2554: 177) [2] 

นอกจากนี้ กรณีที่มีคณะบุคคลซึ่งประกอบด้วยเจ้านาย

และข้ าร าชการซึ่ ง เป็ นผู้ ที่ ไ ด้ รั บการศึ กษาจาก
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ต่างประเทศ ได้พร้อมกันถวายความคิดเห็นเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช 2427 หรือ 

ร.ศ. 103 กรณีกบฏ ร.ศ.130 รวมถึงการปฏิวัติที่เกิดขึ้น

ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 คือความต่อเนื่องที่น ามาซึ่ง

การสิ้นสุดอ านาจของพระมหากษัตริย์ ในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์  

 ในช่วงต้นนับแต่การปฏิวัติ เมื่ อวันที่  24 

มิถุนายน 2475 จนถึงช่วงประมาณปี 2500 ถือได้ว่า

เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญกับพระราชอ านาจ

ของพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่แต่เดิมอย่างมาก นักวิชาการ

อย่าง ณัฐพล  ใจจริง (ศึกษาเพิ่มเติมได้ใน ฟ้าเดียวกัน 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2551: 105-144) 

[3] กล่าวว่า มีความเคลื่อนไหวต่อต้านการปฏิวัตเิกิดขึ้น

ระหว่างปี 2475 – 2500 ก้าวถึงจุดส าคัญด้วยการ

กวาดล้างคณะราษฎร และคติการจ ากัดอ านาจของ

กษัตริย์ให้ตกไปจากหน้าประวัติศาสตร์ ซึ่งเกิดขึ้นอย่าง

สมบูรณ์หลังการรัฐประหาร 2500 นับเป็นการเปิดทาง

โล่งให้แก่การเช่ือมต่อคติเก่าเรื่อง “อนกนิกรสโมสร

สมมติ” เข้ากับระบอบเผด็จการทหารเต็มรูปแบบอัน

น าไปสู่การกลับมาของ “ระบอบสีน  าเงิน” ภายใต้ช่ือ

ใหม่ในเวลาต่อมาว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” หรืออาจมีค าที่

เหมาะสมกว่านั้นคือ “Patriachism democracy” 

 การมองเรื่องพระราชอ านาจของณัฐพล  ใจ

จริง อาจเป็นการมองในมิติของอ านาจที่เป็นเฉพาะ

รูปธรรมเท่านั้น ในขณะที่นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2549: 

43) [1] ได้อธิบายถึงความหมายของค าว่า “อเนกนิกร

สโมสรสมมติ” ไว้ในหนังสือดังกล่าวว่าภายใต้การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดเรื่องอเนก

นิ ก ร ส โ ม ส ร ส ม ม ติ  เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ ปั ญ ญ า ช น

ประชาธิปไตยส านักประเพณี ใช้ในการยืนยันความชอบ

ธรรมของสถาบันกษัตริย์ตามระบอบจารีตการปกครอง

แบบเดิม ถูกท าให้สมจริงตามหลักการมากขึ้นด้วยการ

บัญญัติในรัฐธรรมนูญให้การสืบทอดราชสันตติวงศ์ต้อง

ประกอบด้วยความเห็นชอบของรัฐสภา ซึ่งเป็นสถาบัน

ที่ใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชน ซึ่งหลักการดังกล่าว

ได้รับการการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังจะเห็นได้

จากการขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 

 จะเห็นได้ว่า ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่

ในปัจจุบันได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าพระราช

อ านาจของพระมหากษัตริย์นั้นได้มาอย่างไร ทว่าพระ

ราชอ านาจอีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่เหนือพระราชอ านาจ

ตามระบอบประชาธิปไตยก็คือ ทศพิธราชธรรม ที่ 

ณัฐพล  ใจจริงอาจไม่ได้นับรวมเข้าไว้ด้วย ซึ่งเนื้อหาที่

ปรากฏในหนังสือพระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : 

60 ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย ของ

รศ.ดร.นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ ได้น าเสนอให้เห็นไว้

อย่างชัดเจนมากกว่า 

 หนังสือดังกล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภายหลัง

จากที่จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ได้ท าการรัฐประหารได้

สร้าง “ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย” ขึ้นมา ซึ่งส่วน

หนึ่งของประชาธิปไตยดังกล่าวคือการให้ความส าคัญ

กับสถาบันพระมหากษัตริย์มากกว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้

อย่างมาก โดยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ มีความเช่ือว่า

การจัดระเบียบการปกครองของไทยจะต้องอาศัย

หลักการ 3 ประการ คือ การเมืองการปกครองต้อง

อาศัยหลักการของไทยเราเอง จะต้องละทิ้งอุดมการณ์

หลักของชาติ และจะต้องฟื้นฟูอุดมการณ์แบบไทยให้

เป็นอุดมการณ์หลักของชาติ ซึ่งหลักการดังกล่าวก็ได้รับ

การสืบต่อเ รื่ อยมา ที่ เห็น เป็นรูปธรรมคือการที่

พระมหากษัตริย์ทรงได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
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จากรัฐบาลอย่างมากในหลายๆ เรื่อง หรืออาจกล่าวได้

ว่าตั้งแต่พ.ศ.2500 เป็นต้นมาสถาบันกษัตริย์ก็เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง กลายมาเป็น

สถาบั นทา งกา ร เมื อ งและถาบั นทา งสั ง คม ที่ มี

ความส าคัญสูงสุดในสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน 

 แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่อาจเรียกว่าเป็นจุด

เปลี่ยนทางการเมืองในหลายครั้ง ทั้งเหตุการณ์ 14 

ตุลาคม 2516 เหตุ การณ์ ใน เดื อนตุ ลาคม 2519 

เหตุ ก ารณ์พฤษภาทมิฬ  ในปี  2535 หรื อแม้ แต่

เหตุการณ์ รั ฐประหารครั้ งล่ าสุด  ปี  2549 จนถึ ง

เหตุการณ์นองเลือดในปี 2553 พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวก็ยังทรงมีบทบาทอย่างเด่นชัดในการช่วยให้

สังคมไทยก้าวข้ามผ่านเรื่องราวร้ายๆ เหล่านั้นและก้าว

เดินต่อมาได้อย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่ในช่วงที่การเมือง

การปกครองของไทยตกอยู่ ในช่วงของการแบ่งปัน

อ านาจที่หลายภาคส่วนท้ังทหาร นักการเมือง นักธุรกิจ 

นักศึกษาพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทตามระบอบ

ประชาธิปไตยด้วยอุดมการณท์างการเมืองที่แตกต่างกัน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพยายามที่จะรักษา

ดุลยภาพทางการเมืองไว้ได้อย่างดี  

 ไม่ว่าจะเกิดปัญหาทางการเมืองใดก็ตาม 

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยก็คงอยู่ในสถานะเป็น

ศูนย์กลางของสังคมการเมืองไทย และเป็นเสมือน

แกนกลางของความมั่นคง ทรงมีบทบาทในการรักษา

เสถียรภาพทางการเมืองอันมีผลน าไปสู่การเผชิญหน้า 

ความขัดแย้งทางการเมืองหลายเรื่อง สามารถคลี่คลาย

ไปสู่ความออมชอมระหว่างกันได้ภายใตร้ะบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ใน

สถานะสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย 

 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2549: 179) [1] ได้

วิเคราะห์ว่าพระมหากษัตริย์ในระบอบการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบแบ่งอ านาจ ได้

พัฒนามาเป็นกลไกทางการเมืองส าคัญในการเป็น

ศูนย์กลางของการแก้ ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

การเมือง เมื่อต้องทรงลงมาคลี่คลายปัญหาทางการ

เมื อ ง ให้ กลั บ เ ข้ า สู่ สภ าพปกติ อย่ า งมี ดุ ล ยภาพ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริผ่าน

พระบรมราโชวาทในวโรกาสต่างๆ มีการถ่ายทอดสู่สื่อ

ต่างๆ เป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนถึงพระราชด าริทางการเมือง

ของพระองค์ที่ทรงยึดมั่นในระบอบการเมืองการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ 

 แม้ ว่ า รั ฐ ธร รมนูญจะระบุ ไ ว้ ว่ า  “องค์

พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพ

สักการะ ผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือ

ฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้” (อ้างจาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540) 

[3] ซึ่งเป็นหลักการที่สืบเนื่องมาจากกฎหมายในระบอบ

ประชาธิปไตยของอังกฤษที่ว่า “The King can do no 

wrong” แต่ในทางปฏิบัติพระองค์กลับต้องทรงปฏิบัติ

พระองค์อย่างระมัดระวังที่แม้ว่าการใช้พระราชอ านาจ

ของพระองค์ในระบอบประชาธิปไตยจะมีการก าหนดไว้

อย่างชัดเจนก็ตาม ทว่าพระราชอ านาจของพระองค์

กลับสะท้อนกลับไปในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งส าคัญยิ่งกว่า

การใช้พระราชอ านาจทางตรง นั่นก็คือ การที่ทรงเป็น

ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติอันเกิดขึ้นจากความรัก

ความศรัทธาที่ต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งใน

ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ใน

ดวงใจของประชาชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

มากมายส่งผลเป็นที่ประจักษ์ไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้น 

หากแต่เป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกว่าจะน ามาซึ่งความสุข

ของชีวิตที่แท้จริง 
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ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 16  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม   2557 

 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2549: 258) [1] ได้

ให้ข้อสรุปในหนั งสือ เรื่ อง  พระ ผู้ทรงปกเกล้ าฯ 

ประชาธิปไตย : 60 ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการ

ปกครองไทย ไว้อย่างน่าสนใจว่า ตลอดระยะเวลา 60 

ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างคุณูปการ

อันยิ่งใหญ่ต่อสังคมและประเทศชาติ ผ่านพระราช

กรณียกิจ พระราชด ารัส พระบรมราโชวาท พระราช 

จริยวัตร พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ของ

สังคมไทย ทรงใช้พระราชอ านาจตามรัฐธรรมนูญและ

พระราชอ านาจตามประเพณีในการคลี่คลายและแก้ไข

สถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งเป็นการเน้นย้ าให้เห็นถึง

หลักการส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าด ารงอยู่อย่างมี

ความหมายส าคัญ ทั้ งต่อการธ ารงไว้ซึ่ งสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และการธ ารงไว้ซึ่งความต่อเนื่องอย่าง

มั่นคงของระบอบประชาธิปไตย 

 แม้ว่าผู้ เขียนจะเกริ่นน าไว้ในเบื้องต้นว่า

หนังสือเล่มนี้มีระยะเวลาในการจดัท าเพียงแค่หนึ่งเดอืน

เศษ ทว่าเนื้อความที่ปรากฏก็ได้ให้ข้อมูลอย่างละเอียด

แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางการเมืองและพัฒนาการ

ของประชาธิปไตยแบบไทยที่มีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของ

สถาบันพระมหากษัตรยิ์ต่อสงัคมไทยที่มีมากเกินกว่าที่พระ

ราชอ านาจตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงแสดงพระองค์จนเป็นที่

ประจักษ์แก่คนทั้ งโลกแล้วว่าทรงงดงามในสถานะ

พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย 
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