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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok’s Institute Newsletter

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสถาบัน

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

ทางคณะผู้จดัท�ายนิดทีีจ่ะเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นข่าวสารทีม่ปีระโยชน์

หรือน่าสนใจต่อสาธารณชนและขอสงวนสิทธิ์ในการสรุปย่อ ตัดทอน หรือเพิ่มเติม 

ตามความเหมาะสม 

ความเห็นและทัศนะในแต่ละเร่ืองเป็นของผู ้เขียน ซึ่งทางคณะผู ้จัดท�า                         

และสถาบันพระปกเกล้าไมจ่�าเป็นจะต้องเห็นด้วยเสมอไป 

คณะที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย

นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ

ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล

นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์

นางสาวสุพรรณี  งามวุฒิกุล

นางกาญจนา  ศรีปัดถา

นายณัฐพงศ์  รอดมี

ดร. สติธร ธนานิธิโชติ

นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น

บรรณาธิิิิการ

นางสาวปรารถนา ทองรักษ์์

กองบรรณาธิิิการ
นางสาววรรัตน์  ชัยชนะ   นางสาวจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์  

      นางสาวชยานิษ์ฐ์  ไกรจิรารุลักษ์ณ์ นางนราวรรณ อธิวาสนพงษ์์

นางสาวเกษ์ณี  ธนการศักดิ์  นายรัชช์ดลธ์ รัตนวิเชียร

ประสานงานการผลิต
นายพงศ์พันธุ์ ฝอยทอง

ที่ตั้งสถาบันพระปกเกล้า
ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษ์าฯ 120 หมู่ 3 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี

(อาคารบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210   โทรศัพท์ 0-2141-9754   โทรสาร 0-2143-8181

www.kpi.ac.th

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติซึ่งเป็นนิติบุคคล 

อยู ่ในก�ากับดูแลของประธานรัฐสภาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและไม่เป็น 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

พิมพ์ที่ ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จ�ากัด
88/5 วัฒนานิเวศน์ ซอย 5 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทรศัพท์ 0-2276-6545

สััมมนา “สภานัักเรีียนั”

การีขัับเคลื่่�อนัปรีะชาธิิปไตยฐานัรีาก 

เพื่่�อรีากฐานัปรีะชาธิิปไตยไทยท่�มั่ั�นัคง

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า  

โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และสำนักส่งเสริมการเมือง 

ภาคพลเมือง ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และ 

เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ 
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 3คอลัมน์ : ประชาสัมพันธ์์ KPI

การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และกระทรวง

ศึกษ์าธิการ จัดสัมมนาเรื่อง “สภานักเรียน” :  

การขัับเคล่่อนประชาธิิิปไตยฐานราก เพ่่อรากฐาน

ประชาธิิิปไตยไทยที่มั่นคง” โดยการถอดบทเรียน 

จากการศึกษ์า และติดตามการดำเนินงานของ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรม

และโครงการ “สภานักเรียน” เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

ต่อกิจกรรมและการดำเนินการขับเคลื่อนสภานักเรียน 

และร่วมกันถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การดำเนินงานกิจกรรมและโครงการ “สภานักเรียน” 

ระหว่างคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนต่างๆ 

เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ในการขับเคลื่อน

กิจกรรมและโครงการ “สภานักเรียน” เพื่อเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

กล่าวรายงานการจัดสัมมนา โดย นายเฉลิมชัย  

เฟื่่�องคอน กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุ- 

กรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป 

ประเทศ และการจัดทำและการดำเนินการตาม 

ยุทธศาสตร์ชาติ  กล่ าว เปิดงานสัมมนา และ 

กล่ าวปาฐกถาพิ เศษ์ เรื่ อ ง  “สภานัก เรี ยน :  

สร้างประชาธิิิปไตยในใจเยาวชน” โดย นายเสรี 

สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนา 

การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา  

บรรยาย เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม 

สภานักเรยีน” โดย นายพฒันะ พฒันทวดีล ผูต้รวจราชการ 

กระทรวงศึกษ์าธิการ จากนั้นบุคลากรของสถาบัน 

พระปกเกล้า นำโดยนางสาวธรีพรรณ ใจมัน่ ผูอ้ำนวยการ

สำนกัส่งเสรมิวชิาการรัฐสภา ทมีนกัวชิาการ และนกัฝึกอบรม  

ของสถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมกันจัดกระบวนการแสดง

ความคิดเห็น “คิด เคล่ือน คุยเรื่องสภา (นักเรียน)”  

ในประเด็น ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

รูปแบบกิจกรรมสภานักเรียน ดำเนินรายการโดย  

นางสาวอรอุมา ภูมิบูรณ์

จากนั้นในช่วงบ่ายนักเรียนทุกกลุ่มร่วมนำเสนอ 

ผลการระดมความคิดเห็น นอกจากนี้ทีมสำนักนวัตกรรม

เพือ่ประชาธิปไตย ได้แนะนำแอปพลิเคชัน KPI E-Learn-

ing ให้แก่ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 

และการมสีว่นรว่มของประชาชน วฒุสิภา คณะกรรมาธกิาร

การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

คณาจารย์ และนักเรียน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย  

เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงความรู้ โดยนำ

เทคโนโลยีอันทันสมัยมาเป็นตัวเชื่อมส่งต่อองค์ความรู้ดีๆ 

แก่เยาวชนซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
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จดหมายข่าวสถาบันพระปกเกล้า II หน้า 4

วนัที ่10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2494 เปน็วนัการเมือง

ที่มีเหตุการณ์ซึ่งถูกเรียกว่า “กบฏสันติภาพ” ตอนนั้น

รัฐบาลมีนายกรัฐมนตรี ช่ือจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ทางรัฐบาลได้ให้ตำรวจไปจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยว่า 

เปน็กบฏเปน็จำนวนมากถงึ 104 คน ทัง้นี ้ทางกรมตำรวจ 

ได้ออกแถลงการณ์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 

มีความตอนหนึ่งว่า

“...มีีบุุคคลคณะหนึ่่�งได้้สมีคบุกัันึ่กัระทำผิิด้

กัฎหมีายด้ว้ยกัารยยุงใหม้ีกีัารเกัลยีด้ชังักัันึ่ในึ่ระหวา่ง

คนึ่ไทย...ยยุงใหท้หารที�รัฐบุาลสง่ออกัไปรบุในึ่เกัาหลี 

ตามีพัันึ่ธะที�รัฐบุาลมีีอย่่ต่อองค์กัารสหประชัาชัาติ

ให้เส่�อมีเสียวินึ่ัย เม่ี�อเกัิด้กัารป่�นึ่ป่วนึ่ในึ่บุ้านึ่เมี่อง

ได้้ระยะเวลาเหมีาะสมีแล้ว กั็จะใชั้กัำลังเข้้าทำกัาร

เปลี�ยนึ่แปลงกัารปกัครองเปน็ึ่ระบุบุอ่�นึ่ ซึ่่�งมีใิช่ัระบุอบุ

ประชัาธิปไตย...”

ผูท้ีถ่กูจบักมุในวนันัน้มนีกัเขียนและนกัหนงัสอืพิมพ์ 

อยู่หลายคน เช่น นายกุหลาบ สายประดิษ์ฐ์ นายอารีย์  

ลีวีระ นายอุทธรณ์ พลกุล นายบุศย์ สิมะเสถียร  

นายสุวัฒน์  วรดิลก เป็นต้น กับผู้นำนักศึกษ์า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น นายมารุต บุนนาค  

และต่อมาได้จับกุมเพิ่มเติมอีก ถ้าจะเข้าใจเรื่องราวว่า

ทำไมเรือ่งเกีย่วกับสนัตภิาพจึงเป็นกบฏในความคิดเหน็

ของรฐับาลในสมยันัน้ กอ็าจตอ้งมองออกไปทีก่ารเมอืง

นอกประเทศในขณะนั้นประกอบกับการเมืองภายใน

ประเทศด้วย หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แล้ว ประเทศ

ฝ่ายสัมพันธมิตร หรือ กลุ่มประชาธิปไตยตะวันตก 

ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ กับสหภาพโซเวียต ซ่ึงเป็น

ประเทศคอมมิวนิสต์ใหญ่โตของโลกทีเ่คยร่วมมือกนัสู้รบ

ปราบเยอรมน ีและฝา่ยอกัษ์ะจนไดร้บัชยัชนะรว่มกนัมา  

“กบฏสันัติภาพื่”

ที่มา : ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า

คอลัมน์ : ศััพท์์การเมือง

ก็เริ่มจะคลายความเป็นมิตรลง และเมื่อสหภาพโซเวียต 

ใชน้โยบายรกุฆาตเอาดนิแดนยโุรปตะวนัออกไปเปน็บรวิาร

คอมมวินสิต์ตามลำดับ สหรัฐกบัมติรในยุโรปกต็อ้งยืนหยดั

สกัดกั้นการแพร่หลาขยายตัวของคอมมิวนิสต์ทั้งในยุโรป

และเอเชีย สงครามร้อนหมดไป แต่มีสงครามเย็นเข้ามา

แทนที่และมีการใช้กำลังกันแบบจำกัดเขตในหลายสถานที่ 

ในยุโรปนัน้ท่ีประเทศกรซี สหรฐัอเมรกิากใ็ช ้“ลทัธทิรแูมน” 

(ทรูแมน คือ ชื่อประธานาธิบดีอเมริกาในขณะนั้น) เพื่อ 

ใช้กำลังป้องกันกรีซไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์ฝ่ายคอมมิวนิสต์

เข้มแข็งมากขึ้น

สภาพการเมืองระหว่างประเทศหลังสงครามโลก

ครัง้ที่ 2 นั้นมีประเทศเกิดใหม่จำนวนมาก ดินแดนเหล่านี้

เคยเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจมาก่อน เมื่อเป็นประเทศ

เอกราช ได้เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ก็ทำให้

มหาอำนาจที่เป็นผู้นำกลุ่มประชาธิปไตยตะวันตกและ 

กลุ่มคอมมิวนิสต์พยายามจะเอามาเป็นพวกรัฐบาลไทย 

ในยุคนั้นมองว่าองค์การสันติภาพสากลเป็นองค์กร 

ที่ฝ่ายซ้ายจะได้อาศัยเป็นแนวร่วม ดังนั้น คนที่ไปร่วมมือ 

จึงถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาล ยิ่งไปเติมการคัดค้านสงคราม

เกาหลีในเวลานั้น ที่รัฐบาลไทยเข้าไปร่วมโดยส่งทหารไทย

ไปร่วมรบด้วย ยิ่งทำให้รัฐบาลคิดเล่นงานผู้เก่ียวข้อง  

เพราะรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม นั้นต่อต้าน 

คอมมิวนิสต์มากๆ ดังนั้น การเมืองภายนอกกับการเมือง

ภายในจึงเป็นท่ีมาของกบฏสันติภาพ ดังที่ยกมานี้  

กรณีกบฏครั้งนี้อัยการสั่งฟ้ื่องผู้ต้องหาทั้งหมด 54 ราย 

บางรายถูกจับกุมมากถึง 20 ปี ผู้ที่ติดคุกมาได้พ้นโทษ์ตาม 

พ.ร.บ. นิรโทษ์กรรมเนื่องจากการฉลองพุทธศตวรรษ์ที่ 25 

เมื่อ พ.ศ. 2500

10 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2494
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สัถาบัันพระปกเกล้้า 

นำาเสันอผล้งานแล้ะถอดบัทเรียน 
“โรีงเรีียนั 

แห่่งความั่ซื่่�อตรีง” 
จิังหวััดน่าน

เมือ่วันที ่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักวจิยัและ

พฒันา สถาบนัพระปกเกล้า ร่วมกบัโรงเรยีนบ้านท่าวงัผา 

“ประชารัฐวิทยาคาร” จงัหวดัน่าน จดักจิกรรมนำเสนอ

ผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซ่ือตรง” 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการ 

สำนกัวจิยัและพฒันา สถาบนัพระเกล้า และ นางวไิลวรรณ  

นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังผ้า “ประชารัฐ

วิทยาคาร” กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน จากนั้น  

เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรยีน จำนวน 3 โครงการ 

ได้แก่ 

กลุม่ที ่1 โครงการนิทานคุณธรรมส่งเสริมความ 

  ซื่อตรง

กลุ่มท่ี 2 โครงการดนตร ีบทเพลงแหง่ความซือ่ตรง

กลุม่ที ่3 โครงการภาพจาก ท่าวังผาประชารัฐ  

  โรงเรียนคนดี สร้างวิถีความซื่อตรง

โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้า

พิจารณาผลงาน ให้คะแนนและเสนอแนะความเห็นต่อ

ด้วย กิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียน 

การทำกิจกรรม โดย ดร.ถวิลวดี บรุกีลุ ดร.เลิศพร อดุมพงษ์์ 

และนางสาวนิตยา โพธิ์นอก คณะกรรมการจากสถาบัน 

พระปกเกล้า ในช่วงท้าย เป็นพิธีมอบโล่รางวัล ใบประกาศ

และกล่าวปิดโครงการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

การศึกษ์าวิจยัองค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกับความซือ่ตรง 

โดยมีการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมเก่ียวกับการ

ทุจริตในสังคมไทย โดยพัฒนาและต่อยอดเป็นรูปแบบ 

การดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษ์า 

เพ่ือให้การเสริมสร้างความซ่ือตรงมีผลในทางปฏิบตัมิากขึน้ 

การเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษ์า เป็นพื้นที่หนึ่ง

ที่จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรง 

ทีส่ง่เสรมิตอ่ประชาธปิไตยใหก้บัเยาวชน ผา่นกระบวนการ

มีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรม

ด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและประเมินผล  

ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมท่ีพัฒนาขึ้นเอง  

จะช่วยให้ความซ่ือตรงได้ถูกซึมซับในกลุ่มเยาวชน 

ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
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สัถาบัันพระปกเกล้้าจิัดการประชุุมวิัชุาการ ครั�งท่� 24 

(New Security Challenges and Democracy)

ความั่ท้าทาย 
ขัองความั่มัั่�นัคงให่มั่่

กับปรีะชาธิิปไตย
สถาบันพระปกเกล้าจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร 

สุวรรณรัฐ องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 

2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ศาสตราจารย์วุฒิสาร 

ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบสูจิบัตรและหนังสือท่ีระลึกแด่ผู้แทนพระองค์  

เพื่อนำขึน้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากนั้น นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตัดริบบิ้น เปิดนิทรรศการ หัวข้อ “ความท้าทาย 

ขัองความมั่นคงใหม่กับประชาธิิิปไตย” โดยมี ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบัน

พระปกเกล้าและคณะ นำชมนิทรรศการ ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

หน่วยงานเครือข่ายนำเสนอผลงาน ต่อจากนั้น เป็นกิจกรรมวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดง

ปาฐกถานำ เรื่อง การปาฐกถาพิเศษ์ เรือ่ง “New Security Challenges and Democracy”  

โดย Prof.Dr.Victor V. Ramraj จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา 

ศาสตราจารย์วิคเตอร์ วี รามราช กล่าวว่า ความไม่เห็นด้วยอย่างสร้างสรรค์: กุญแจสำคัญ

ในการเอาชนะความท้าทายของความมั่นคงในรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นไปที่ความท้าทาย 3 ประการ 

ที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายด้านความปลอดภัย คือ 1.การระบาดใหญ่ของ Covid-19 2.วิกฤต 

สภาพภูมิอากาศ และ 3.ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ความท้าทายเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่า 

การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นอัมพาต และทำให้บรรทัดฐานของการตัดสินด้านศีลธรรม 

ของโลกนัน้มปัีญหา รวมถงึการแกป้ญัหาระดบัโลกนัน้มคีวามยากยิง่ขึน้ จากนัน้เขาจงึไดต้ัง้คำถาม 

3 ข้อ ได้แก่ 1.อะไรคือความท้าทายด้านความท้าทายของความมั่นคงในรูปแบบใหม่ และเหตุใด 

มันจึงไม่ได้ปรากฎออกมาให้เห็นเด่นชัด 2.เหตุใดเราจึงไม่สามารถตอบโต้ความท้าทายนั้น  
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ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 3. การปกครองแบบประชาธิปไตย

จะช่วยหาทางออกได้อย่างไร? รวมท้ังนำเสนอแนวทาง 

แก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนระดับโลก ที่เกี่ยวกับความมั่นคง 

ในรูปแบบใหม่ในการแสดงปาฐกถาในครั้งนี้ และต่อด้วย

เวทีอภิปรายมุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ 

หวัขอ้ “New Security Challenges and Democracy  

from International Perspectives” โดยมีผู้ร่วม 

เวทีอภิปราย ได้แก่ 

“Pandemic Violations of Democratic Standards:  

The extent to which state responses to Covid-19 

violate democratic standards for emergency  

responses” โดย ศาสตราจารยจ์อง คมิ จาก University  

of North Korean Studies  กล่าวถึง ขีดความสามารถ

หลักที่ เกี่ยวข้องกับการรับมือกับความท้าทายของ 

ความม่ันคงใหม่กับประชาธิปไตย คือ ขีดความสามารถ

ของภาครัฐ พรรคการเมือง และภาคประชาสังคม โดย 

ทั้ง 3 ส่วนนี้จะเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อให้

ประเทศสามารถรับมือและจัดการกับสถานการณ์

การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ เช่น หากภาครัฐหรือ

พรรคการเมอืงไมส่ามารถรบัมอืได ้แตถ้่าภาคประชาสงัคม 

มีความเข้มแข็งพอ ก็จะสามารถมาช่วยแก้ไขสถานการณ์

ดังกล่าวแทนได้ รวมทั้ งไ ด้ยกสถิติที่ เกี่ยวข้องกับ 

ความเป็นประชาธิปไตยและการจัดการสถานการณ์ 

การระบาดของประเทศเกาหลีใต้และเปรียบเทียบกับ

ประเทศอื่นๆ จะเห็นได้ว่าประเทศเกาหลีใต้สามารถรับมือ 

กับการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดี และสามารถฟ่ื่�นฟูื่

ประเทศและระบบเศรษ์ฐกิจได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งไม่มี

การละเมิดหลักการประชาธิปไตยเลย แม้จะมีการออก

มาตรการฉุกเฉินในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว  

ซ่ึงการไม่ละเมิดนี้ส่งผลให้ประชาชนมีความเช่ือม่ัน 

ในการจัดการของประเทศในระดับที่สูง อย่างไรก็ตาม  

หากสังคมมีข้อสงสัยในนโยบายของรัฐบาล ก็อาจทำให้

เกิดการแบ่งข้ัวทางการเมืองได้ระหว่างกลุ่มที่เห็นว่า 

ประเทศสามารถละเมิดหลักการประชาธิปไตยได้เพื่อ 

ให้จะได้รับมือกับการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในขณะที่อีกกลุ่มเห็นว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ประเทศ 

ต้องดำเนินการโดยไม่ละเมิดหลักการประชาธิปไตย 

อย่างเด็ดขาด สำหรับประเด็นสุดท้าย คือ การนำเสนอ 

ข้อมูลที่ถูกต้อง ซ่ึงรัฐบาลเกาหลีสามารถควบคุม 

การกระจายข่าวเท็จได้เป็นอย่างดี โดยเน้นทีพ่รรคการเมือง

ควรให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่สังคมแล้ว ก็จะเป็นการส่งเสริม 

ความเข้มแข็งของประชาธิปไตยได้ เช่นกัน ดั งนั้น  

แ ม้ประเทศต้องพบกับความท้าทายใหม่ที่ เ กิดขึ้ น  

หากสังคมหรือสถาบันการเมืองมีความเข้มแข็ง และ 

มีความมุ่งมั่น มีการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตย 

ให้กับสังคม รวมถึง การเพ่ิมขีดความสามารถของ

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และฝ่ายการเมืองก็จะทำให้

ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายเหล่านั้นได้ ด้วย
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เหตุนี้ ประเทศไทยควรพิจารณาว่า มีความเข้มแข็ง 

ด้ าน ไหนและให้ ความสำคัญด้ านนั้ น เป็นหลั ก  

โดยปรับปรุงในส่วนท่ีปรับปรุงได้ และที่สำคัญต้องม ี

การปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยให้เกิดในสังคม

คุณเรอโน เมแยร์ เปิดอภิปรายด้วยคำว่า ‘ความ

ไม่แน่นอน’ และ ‘ความผันผวน’ เขาได้อธิบายถึง 

การสะสมที่ เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ของความท้าทาย 

ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และความผันผวนที่เกิดขึ้น 

จากการกระทำและการตัดสนิใจของมนุษ์ย ์ยอ้นกลับไป 

ในยุคสมัยของคุณปู่ของเขา ความมั่นคงเป็นเร่ือง 

ของทหาร กองทัพ และการรับประกันความมั่นคง 

ของรัฐ ในขณะที่แนวคิดเรื่องของความมั่นคงใน 

ยุคปัจจุบันหมายถึงทุกแง่มุมในชีวิต ด้วยเหตุนี้  

ความมั่นคงจึงเป็นแนวคิดที่ ไม่เพียงแต่เน้นไปยัง 

‘freedom from fear’ แต่ยังรวมถึง ‘freedom  

from want’ คุณภาพชีวิตของมนุษ์ย์จึงกลายเป็น

สิ่งที่ ไ ด้รับความสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากนี ้ 

คุณ Meyer ยังเชื่อว่า ประชาธิปไตยคือระบบ 

ทางการเมืองและระบอบการปกครองที่สามารถรับ

ประกันสิทธิมนุษ์ยชนได้ ทว่าโลกกำลังเผชิญหน้า 

กับความถดถอยทางประชาธิปไตย ในทั่วโลก พบว่า 

6 จาก 7 คนรู้สึกไม่ปลอดภัย ประชาชนเรียกร้อง 

ให้เกิดการมาตรการหรือโครงสร้างของรัฐในการ

คุ้มครองชีวิตของพวกเขา อย่างไรก็ตาม คุณ Meyer 

ไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวนี้  เขาโต้แย้งว่า  

คุณอาจจะได้รับความปลอดภัยจริง แต่สิทธิของคุณ 

ก็จะถูกยึดไปด้วยเช่นเดียวกัน ท้ายที่สุดนี ้คุณ Meyer  

กล่าวว่ามี 4 ปัจจัยหลักท่ีจะสามารถตอบโต้ความ

ซับ ซ้อนของความมั่นคงใหม่ และการถดถอย 

ของประชาธิปไตยได้ ประกอบไปด้วย การบูรณาการ 

การรวมเป็นส่วนหน่ึง การเสริมพลัง และการกระจาย 

อำนาจ   

อาจารย์ เมลี ได้พูดถึ งประเ ด็นความมั่นคง 

ไม่ตามแบบ (non-traditional security) ว่าเกิดจาก

ความไม่แน่นอน และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยีในระดับโลก ส่งผลกระทบต่อประชาชน  

รัฐบาล และสิง่แวดลอ้ม ทำใหเ้กดิกลุม่คนและกลุม่ประเทศ

ท่ีถูกผลักให้เป็นคนชายขอบ และเกิดความเหล่ือมล้ำ 

ขึ้นมากกว่าเดิม ทั้ งนี้ ไ ด้ ส่งผลต่อการแตกแยกและ 

การไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม โรคระบาด 

การลักลอบขนส่งยาเสพติดและการค้ามนุษ์ย์ ข้อมูล

ข่าวสารทีผิ่ด และการเมืองเชงิอตัลกัษ์ณ ์ปญัหาความมัน่คง

ไม่ตามแบบนี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของรัฐบาล 

ในการจดัการกบัปญัหา เพราะปญัหามคีวามซบัซอ้นมากขึน้  

มขีนาดใหญม่ากขึน้ มคีวามเชือ่มโยงกบัปญัหาอืน่ๆ มากขึน้ 

และท่ีสำคัญคือ ความมั่นคงเหล่านี้มีลักษ์ณะลอดรัฐ

หรือเหนือรัฐ และด้วยเหตุนี้รัฐบาลขึงต้องมีความรู้ความ

สามารถที่หลากหลาย สลับซับซ้อน ต้องหาเครือข่ายต่าง

ประเทศในการแก้ไขปัญหา รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวได้ด้วยคุณค่าของประชาธิปไตย เช่น ต้องมี 

ความโปร่งใสเพื่อที่จะบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องมี

นิติธรรมเพือ่ใหจั้ดการกบัปญัหาได ้ตอ้งอาศยัการมสีว่นรว่ม

ของประชาชนเพือ่ให้เข้าใจและลดความรุนแรงของปัญหา 

ฯพณฯ ครสิติยง เลอเชวี ่เอกอคัราชทตูฝรัง่เศสประจำ

ประเทศเมียนมาร์ กล่าวว่า ในขณะที่ทั้งโลกกำลังพูดถึง

เรื่องความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย 

สถานการณใ์นพมา่กลับแตกตา่งออกไป รฐัประหารในวนัที่  

1 กุมภาพันธ์ 2021 ได้ทำให้เกิดอาการช็อคครั้งใหญ่  

อันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารอย่าง 

กว้างขวาง รัฐบาลทหารพม่าเชื่อว่า “ความม่ันคง” คือ  

การปราบปรามผู้สร้างความเดือดร้อน กองทัพพม่า 

พยายามสื่ อสารกับประชาคมระหว่างประเทศว่า 

การแทรกแซงทางการเมืองเป็นความหวังดี และต้อง

ทำความเข้าใจว่ากองทัพเป็นผู้ สร้ างกระบวนการ

ประชาธิปไตยในพม่า แต่ด้วยเหตุผลใดก็ตาม การจำคุก 

นางอองซานซูจีนั้นไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะ

เกิดขึ้นเลย หนึ่งปีที่ผ่านมา รัฐบาลทหารพม่าพยายาม 

ทำทุกอย่างเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีใครที่จะสามารถ 

ท้าทายรฐับาลได ้แตไ่มไ่ดต้ระหนกัวา่กำลงัเปดิแนวรบใหม ่

ในหลายเมือง กองทัพพม่ายังคงมองเรื่องความมั่นคง 

ในกระบวนทัศน์แบบเดิม ถึงแม้ว่าจะถูกคว่ำบาตรจาก

ประชาคมระหว่างประเทศ รัฐบาลทหารพม่าก็ยังเชื่อว่า 

สามารถรับมือได้ แต่ก็ไม่ง่ายแล้วในตอนนี้ เห็นได้จาก
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ความพยายามกีดกันไม่ให้ผู้แทนของรัฐบาลทหาร

พม่าเข้าร่วมประชุมนานาชาติในหลายเวที ในฐานะ 

ผู้สังเกตการณ์ มองว่ารัฐบาลทหารพม่ายังไม่รู้ว่า 

จะหาทางออกจากวิกฤตนีอ้ย่างไร เห็นแต่ความพยายาม

ที่จะทำให้นายพลอยู่ในอำนาจต่อไป นอกจากนี้  

ในด้านสังคม พม่ากำลังประสบปัญหาเรื่องมนุษ์ยธรรม

เป็นอย่างมาก รัฐบาลทหารไม่สามารถดูแลประชาชน

ได้เท่าท่ีควร ส่วนในด้านเศรษ์ฐกิจก็ถดถอยลงเรื่อยๆ 

กรณีพม่าได้กลายเป็นความท้าทายในเร่ืองความมั่นคง

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความขัดแย้ง

ภายในพม่าไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่จำเป็นต้องทำความเข้าใจ

ใหม่ เพราะกลไกเดิมไม่สามารถทำงานได้แล้ว และ 

การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถคาดหวังให้ เกิดจาก 

ในกลุ่มผู้นำทหารของพม่าได้เอง 

และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เป็นการนำเสนอ

ผลการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ดังนี้

• กลุม่ยอ่ยที ่1 ประชาธปิไตยและความทา้ทาย

ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Democracy and 

Advanced Technological Challenges) 

• กลุ่มย่อยที่ 2 ประชาธิปไตยและการแข่งขัน

ทางภูมิรัฐศาสตร์  (Democracy and  

Geopolitics Rivalry) 

• กลุ่มย่อยที่ 3 ประชาธิปไตยกับความมั่นคง

ทางสังคม (Democracy and Societal 

Security) 

• กลุ่มย่อยท่ี 4 ประชาธิปไตยและความ

มั่นคงทางสิ่งแวดล้อม (Democracy and  

Environmental Security) 

• กลุ่มย่อยที่ 5 ประชาธิปไตย โลกาภิวัตน์

และการพลิกผันทางเศรษ์ฐกิจ (Democ-

racy, Globalization, and Economic  

Disruption) 

และการแสดงปาฐกถาปิด โดย ศาสตราจารย์วฒุสิาร  

ตนัไชย เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา้ “มองไปขา้งหนา้

ความทา้ทายของความมัน่คงใหมก่บัประชาธปิไตยไทย”  

ความมั่นคงแบบด้ังเดิม คือการป้องกันประเทศ แต่  

ความมั่นคงแบบใหม่ เป็นความมั่นคงสำหรับความเป็นอยู่

ของมนุษ์ย์ รักษ์าคุณค่าที่ปรารถนา ความมั่นคงทางสังคม 

จึงเป็นเร่ืองใหม่ เทคโนโลยีเป็นเร่ืองใหม่แต่ทำอย่างไร 

ไม่ให้เทคโนโลยีทำร้ายสังคม ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ 

ในการเข้าถึงต่างๆ เป็นเส้นแบ่งของสังคม มิติของความ

หลากหลายของความมัน่คงมมีากมาย ไดแ้ก ่UNDP กำหนด

ความมั่นคงไว้ 7 ประการ ได้แก่ ความมั่นคงทางเศรษ์ฐกิจ 

ความมัน่คงทางสิง่แวดล้อม ความมัน่คงทางอาหาร โควิด-19  

ทำให้เราเห็นความสำคัญของความมัน่คงทางอาหาร รวมถึง 

กระบวนการจัดหาอาหารให้บริโภคอย่างปลอดภัย  

ความมั่นคงทางสุขภาพ (มีหลักประกันสุขภาพ การพัฒนา

ระบบคุณภาพการให้บริการ) ความมั่นคงส่วนบุคคล  

(ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล มีกฎหมาย PDPA) ความมัน่คง

ของชุมชน (สุขภาวะของชุมชน ชุมชนที่เข้มแข็งปราศจาก

ภัยคุกคาม) และความมั่นคงทางการเมือง (เป็นการเมือง

ที่ไม่กัดกินตัวเอง ไม่เป็นประชาธิปไตยที่กัดกินตัวเอง 

ประชาชนไม่ศรัทธาการเมือง) การระบุปัญหาความม่ันคง 

ช่วยในการวิเคราะห์ ความสมเหตุสมผลของนโยบาย 

ความมั่นคง Security and Non Traditional Security 

Traditional อาจก่อให้เกิดปัญหา Non Traditional 

ประเด็นเรื่องอธิปไตยยังมีความสำคัญและอาจปะทุ 

ข้ึนมาใหม่ Traditional Security อาจไปกระทบ Non 

Traditional Security การทำให้สังคมยึดมั่นในคุณค่า

ประชาธิปไตย ต้องคำนึงถึง อธิปไตยเป็นของปวงชน เพื่อ

ส่วนรวม มีความยุติธรรม นิติรัฐ เสรีภาพ มีความเท่าเทียม  

ความหลากหลาย สัจจะ การแสวงหาความสุข และ 

รักบ้านเกิดเมืองนอน  Mindset ของการบริหารประเทศ

คือ ต้องการการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ ทำแล้วมีประโยชน์

ต่อส่วนรวม ต้องร่วมกันสร้างความไว้วางใจของคน 

โดยส่วนรวม ซ่ึงต้องมคีวามโปร่งใส และหลกัความรบัผดิชอบ  

ต้องเปิดเผยและตรวจสอบได้

       สุดท้าย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ทิ้งท้าย 

ไว้ว่า “ความท้าทายของสังคมไทย ต้องสร้างคุณค่า 

ซอฟื่ท์แวร์ของสังคม และสร้างฮาร์ดแวร์ การปรับกลไก

การบริหารในระดับมหภาค ซ่ึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย 

ของสังคม”
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สัถาบัันพระปกเกล้้าจิัดการอบัรมหล้ักสัูตร 

“ตลาดทุุนสำาหรับผู้้้บริหารระดับส้งภาครัฐ” รุ่นท่� 1

สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมหลักสูตร 

“ตลาดทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ” รุ่นที่ 1  

ระหว่างวันที ่24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 

พระเอราวัณ 1-2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน  

กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว จัดโดย  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  (สำนักงาน ก.ล.ต. )  ร่วมกับ  

สถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให ้

ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ผ่านหลักสูตร “ตลาดทุน

สำหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ” ทราบถึง บทบาท

ของ ก.ล.ต. และการมีสว่นรว่มของ Key Stakeholders 

โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ 

ที่มีการประสานงานและทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจบทบาท ก.ล.ต. และตลาดทุน และสามารถ

เชื่อมโยงงานได้อย่างบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐด้วยกัน รวมถึงได้รับรู้ถึงบทบาทของ ก.ล.ต.  

ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรม 

ในตลาดทุน ทราบถึงตลาดทุนที่จะเป็นกลไกสำคัญ 

ในการปรับโครงสร้างเศรษ์ฐกิจไทยให้ เข้มแข็ง  

ก าร รับมื อของตลาด ทุนต่ อความท้ าทายและ 

สภาพแวด ล้อมที่ เ ป ล่ียนแปลงอ ย่างรวด เร็ วและ 

สามารถเชื่อมโยงการทำงานได้อย่างบูรณาการ 

โดยได้ รับเกียรติจาก คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล 

เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการ

อบรมพรอ้มบรรยายพิเศษ์ เรือ่ง “ตลาดทนุกบับทบาทสรา้ง

ความเชื่อมั่นและการพัฒนาเศรษ์ฐกิจประเทศ” อีกทั้งนี้

ยังได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการ

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกิจกรรมการเปิดการอบรม 

ดังกล่าวด้วย ซึ่งตลอดทั้ง 2 วันของการอบรม ผู้เข้ารับ 

การอบรมทั้ ง  60 ท่ าน จะไ ด้ รับความรู้ เ ก่ียว กับ  

“หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื”, “ตลาดทนุกบับทบาทการสรา้ง 

ความเชือ่มัน่และการพัฒนาเศรษ์ฐกจิประเทศ”,  ตลาดทนุ

กับการเป็นแหล่งระดมทุนสำคัญของประเทศ, สินทรัพย์

ดิจิทัล โอกาสและความเสี่ยงของภาคธุรกิจและผู้ลงทุน, 

“คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน  

ตามหลักเศรษ์ฐกิจพอเพียง”, บทบาท ก.ล.ต. ในการสร้าง

ความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมในตลาดทุน และ 

การเสวนาหัวข้อ “Best practices การรับมือความท้าทาย

ในยุค VUCA”
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พิธี่เปิดนิทรรศการหมุนเวัียน  

“จากสยามส้่แคนาดา 1931”
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ 

สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย จัดพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “จาก ‘สยาม’ สู่ ‘แคนาดา’ 1931”  

ณ อาคารอนุรักษ์์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานในพิธีถวายสักการะ พระบรมสาทิสลักษ์ณ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งกล่าวที่มาและความสำคัญของการจัดนิทรรศการ ความว่า  

“นทิรรศการเป็นการบอกเล่า เรือ่งราวการเสด็จพระราชดำเนนิเยอืนประเทศแคนาดาในป ี1931 ของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้ารำไพพรรณ ีพระบรมราชนีิ ทางการประเทศแคนาดาไดถ้วายการตอ้นรบั

อย่างสมพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษั์ตริย์ทางตะวันออกไกลพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือน

ประเทศแห่งนี้ ทั้งสองพระองค์ทรงวางพระองค์ด้วยพระสิริโฉมและพระอัจฉริยภาพอันแสดงออกถึงความเป็นสมัย

ใหม่และความเป็นประชาธิปไตย”

จากนั้น H.E. Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย กล่าวที่มาและความสำคัญของ

การจัดนิทรรศการ และต่อด้วยพิธีเปิดนิทรรศการโดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

H.E. Dr.Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษ์ณ์ กรรมการ 

สภาสถาบันพระปกเกล้า ร่วมตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า และแขกผู้เกียรต ิ

ร่วมเดินชมนิทรรศการ โดยมี นางสาวจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์ พนักงานภัณฑารักษ์์ นำชมนิทรรศการ ซึ่งได้รับ 

ความสนใจจากเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรม
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สถาบันพระปกเกล้า
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขัวงทุ่งสองห้อง 

เขัตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 0-2141-9754 โทรสาร 0-2143-8186 

หากท่านใดสนใจรับจดหมายขั่าวสถาบันพระปกเกล้า กรุณาแจ้งช่่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

มาตามที่อยู่ด้านบนนี้หร่อ E-mail : kpi_newsletter@kpi.ac.th และ Facebook : สถาบันพระปกเกล้า

คอลัมน์ : ข่าวประชาสัมพันธ์์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเช่่อ

ใบอนุญาตที่ 23/2553

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

เหตุที่ขััดข้ัองน�าจ่ายผู้รับไม่ได้
     

        1. จ่าหน้าไม่ชัดเจน

        2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

        3. ไม่ยอมรับ

        4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

        5. ไม่มารับภายในก�าหนด

        6. เลิกกิจการ

        7. ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่

        8. อื่นๆ

ลงช่่อ ...................................................

ผู้้้บริหารจาก JICA สำานักงานประเทุศไทุย 
เข้าเย่�ยมคาราวะเลขาธิิการสถาบันพระปกเกล้า 

เน่�องในโอกาสรับตำาแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายวิทวัส  

ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ Mr.SUZUKI Kazuya, Chief Representative จาก  

Japan International Cooperation Agency (JICA) ส�านกังานประเทศไทย และคณะ ซึง่การเขา้พบผูบ้รหิารสถาบนัพระ

ปกเกล้าในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่ Mr. SUZUKI ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารคนใหม่ของ JICA ส�านักงานประเทศไทย 

และเพื่อหารือในความร่วมมือทางวิชาการต่อไป
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