
๑๕ 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที ่.. ) พ.ศ. .... 

ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
............................................................................. 

 เพ่ือด าเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง 
สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
พระปกเกล้า (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้ 
๑. วิธีการ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 สถาบันพระปกเกล้ า ได้ จั ดให้ มี การรับ ฟั งความคิด เห็ นของผู้ เกี่ ยวข้องต่อ  (ร่ าง ) 
พระราชบัญญัติพระปกเกล้า (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... โดยมีวิธีการรับฟังความคิดเห็น ๒ วิธี ดังนี้ 
 วิธีที่ ๑ :  การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
พระปกเกล้า (www.kpi.ac.th) เป็นเวลา ๓๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน 
๒๕๖๒ มีจ านวนผู้เข้าชม ๑๖๙ ราย และมีผู้แสดงความคิดเห็น ๔ ราย 
 วิธีที่ ๒ : การจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
 สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับฟังความคิด เห็นต่อ  
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒                   
ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจ านวน ๒๐ หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานกลาง                
และหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ไดแ้ก่ 

๑. ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
๓. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.) 
๔. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
๕. ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) 
๖. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
๗. ส านักงานอัยการสูงสุด (อส.) 
๘. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
๙. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
๑๐. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๑๑. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
๑๒. ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๓. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
๑๔. ส านักงานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
๑๕. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
๑๖. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

http://www.kpi.ac.th/


๑๖ 

๑๗. ส านักงบประมาณ 
๑๘. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
๑๙. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒๐. กรมบัญชีกลาง  

 
๒. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อคัดค้าน หรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
 ในการรับฟังความคิดเห็น สถาบันพระปกเกล้าได้น าเสนอเหตุผลความจ าเป็น หลักการ     
และสาระส าคัญของร่างกฎหมายที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรวมทั้งสิ้น ๔ ประเด็น โดยมีการแสดงความ
คิดเห็น และค าชี้แจงในแต่ละประเด็น ดังนี้  
  
 ประเด็นที่ ๑ : การยกเลิกสถานะความเป็นกองทุนหมุนเวียนของสถาบันพระปกเกล้า 
  
  ประเด็นรับฟังความคิดเห็น :  
  ๑) การบัญญัติยกเลิกสถานะความเป็นกองทุนหมุนเวียนของสถาบัน
พระปกเกล้า 
  ๒) การบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติอ่ืน ๆ ในพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 
 
  ความเห็นหรือข้อคัดค้านของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง :  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒   
เห็นด้วยกับการก าหนดให้ยกเลิกสถานะความเป็นกองทุนหมุนเวียนของสถาบันพระปกเกล้า               
แต่มีข้อเสนอเพ่ิมเติมว่า นอกเหนือจากการบัญญัติยกเลิกบทบัญญัติอ่ืน ๆ ในพระราชบัญญัติสถาบัน
พระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนแล้ว ก็ควรยกเลิกค านิยาม “กองทุน”            
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย 
 นอกจากนี้ ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้านั้น    
ผู้แสดงความเห็นก็เห็นด้วยกับการยกเลิกสถานะความเป็นกองทุนหมุนเวียนของสถาบันพระปกเกล้า 
โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันที่ควรอยู่ในก ากับประธานรัฐสภาซึ่ งเป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติ ตามเจตนารมณ์เมื่อแรกก่อตั้ง มิใช่ต้องอยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมดูแลของฝ่าย
บริหาร ดังนั้น การยกเลิกสถานะความเป็นกองทุนหมุนเวียนของสถาบันพระปกเกล้าจะท าให้เกิด
ความเป็นอิสระ และคล่องตัวดังเจตนารมณ์เม่ือแรกก่อตั้งสถาบันฯ  
 
 
 
 



๑๗ 

  ค าชี้แจง 
  เห็นว่า การยกเลิก หรือไม่ยกเลิกค าว่า “กองทุน” ในบทนิยาม ไม่มีผลกระทบ
ที่เป็นสาระส าคัญ เพราะเมื่อมีการแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว ก็จะไม่มีค าว่า “กองทุน” ปรากฏในบทบัญญัติ
อ่ืน ๆ ให้ต้องกลับมาดูค านิยามค าว่า “กองทุน” อีกแล้ว 
 
 ประเด็นที่  ๒ : การก าหนดที่มาของรายได้และทรัพย์สินของสถาบันพระปกเกล้า                
และสถานะของทรัพย์สินของสถาบันพระปกเกล้า 
 
  ประเด็นรับฟังความคิดเห็น :  
  ๑) การก าหนดที่มาของรายได้ของสถาบันพระปกเกล้า และให้ รายได้            
ของสถาบันพระปกเกล้าเป็นรายได้ที่ ไม่ต้องน าส่งคลัง ดังที่  มาตรา ๖ ซึ่งก าหนดให้เพ่ิมเติม                
มาตรา ๗/๑ ดังนี้ 
   “มาตรา ๗/๑ 
   (๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๘ 
   (๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีจากงบประมาณแผ่นดิน 
   (๓) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ 
   (๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้แก่สถาบัน 
   (๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ 
ของสถาบัน 
   (๖ ) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ ได้จากการด าเนินการ การลงทุน                 
หรือการร่วมทุน และจากทรัพย์สินของสถาบัน 
   (๗) ดอกผลหรือรายได้ อ่ืน รวมทั้ งเงิน  และทรัพย์สิน อ่ืนที่ ตกเป็น                 
ของสถาบัน 
   รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ” 
 
  ๒) การก าหนดให้อสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาด้วยวิธีการบางประการ                 
เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน ตามท่ีมาตรา ๖ ก าหนดให้เพ่ิมเติมเป็นมาตรา ๗/๒ ดังนี้  
  “มาตรา ๗/๒ 
  บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือได้มาด้วยการซื้อ            
ด้วยเงินรายได้ของสถาบัน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสถาบัน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน” 
 



๑๘ 

  ๓) การก าหนดยกเว้นให้ทรัพย์สินของสถาบันไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ
บังคับคดี และไม่สามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้ในเรื่องทรัพย์สินของสถาบันได้ ตามที่มาตรา ๖ 
ก าหนดให้เพ่ิมเติมเป็นมาตรา ๗/๓ ดังนี้  
  “มาตรา ๗/๓  
  ทรัพย์สินของสถาบันไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง รวมทั้ง            
การบังคับทางปกครอง และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นต่อสู้กับสถาบัน ในเรื่องทรัพย์สิน               
ของสถาบันมิได้”  
  ความเห็นหรือข้อคัดค้านของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง และค าชี้แจง : 
 ในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า
เห็นด้วยกับการก าหนดที่มาของรายได้ และทรัพย์สินของสถาบันพระปกเกล้า และสถานะของ
ทรัพย์สินของสถาบันพระปกเกล้าตามบทบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้างต้น โดยให้เหตุผลว่า การก าหนด
รายได้และทรัพย์สินของสถาบันพระปกเกล้าให้มีความชัดเจนในเรื่องที่มาของรายได้และทรัพย์สินนั้น 
เป็นสิ่งที่ควรระบุไว้อย่างชัดเจนดังที่บัญญัติไว้ข้างต้น 
 ทั้งนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกตต่อประเด็น
ดังกล่าวข้างต้น และมีค าชี้แจง ดังนี้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น 

๑. มาตรา ๗/๑ (๑) เสนอเพ่ิมความตอนท้ายว่า “..ของพระราชบัญญัติฉบับนี้” 

ค ำชี้แจง  เนื่องจาก เมื่อบทบัญญัติดังกล่าวไปปรากฏในพระราชบัญญัติสถาบัน

พระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ ค าว่า “..พระราชบัญญัติฉบับนี้” ย่อมหมายถึงพระราชบัญญัติสถาบัน

พระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่นั่นเอง ดังนั้น ขอเสนอให้แก้ไขเป็น “(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอน

ตามมาตรา ๘ แห่ง (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

๒. มาตรา ๗/๑ (๒) เสนอให้แก้ ไขข้อความโดยตัดค าว่า “ทั่ วไป” และ ค าว่า           

“เป็นรายปี” ออก โดยปรับข้อความใหม่ว่า “(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณ

แผ่นดิน” อันเป็นข้อความเดิมตามมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า         

พ.ศ.๒๕๔๑ 

ค ำชี้แจง  เห็นว่าบทบัญญัติมาตรา ๗/๑ (๒) ที่ยกร่างไว้เดิมนั้นมีข้อความที่ชัดเจน

กว่าข้อความเดิมในมาตรา ๒๐ (๒) ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546 

 

 

 



๑๙ 

๓. มีข้อสังเกตต่อ มาตรา ๗/๑ (๖) ว่า รายได้หรือผลประโยชน์จากการด าเนินการนั้น  

มีความครอบคลุมจากการเพิ่มเติม หรือไม่ 

ค ำชี้แจง  เห็นว่าการบัญญัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครอบคลุมแล้ว 

๔. มาตรา ๗/๑ (๗) เสนอปรับความ “รายได้ของสถาบันไม่เป็นรายได้ที่ต้องส่งคลังตาม

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ” ให้ใช้ความเป็น “กฎหมายว่าด้วยเงิน

คงคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ” เพ่ือให้มีความถูกต้องและสอดคล้อง

ตามหลักกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบัน 

ค ำชี้แจง  จากข้อเสนอดังกล่าว ขอเสนอให้แก้ไขเป็น “...กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ” 

๕. มาตรา ๗/๑ มาตรา ๗/๒ และมาตรา ๗/๓ เสนอให้ระบุหมวดให้ชัดเจน 

ค ำชี้แจง  เห็นว่าไม่จ าเป็นต้องระบุเป็นหมวด เพราะการก าหนดให้แก้โดยเพ่ิม              

เป็นมาตรา ๗/๑ ๗/๒ และ ๗/๓ นั้น ย่อมชี้ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้ร่างฯ ว่า เรื่องดังกล่าวเป็น

ประเด็นที่ต่อเนื่องกับพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗ ซึ่งเป็นเรื่องอ านาจ           

ของสถาบัน 

 
 ประเด็นที่ ๓ : การก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาสถาบันพระปกเกล้าให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
  ความเห็นหรือข้อคัดค้านของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง :  
  ในการรับ ฟั งความคิด เห็ นผ่ านทางเว็บ ไซต์ของสถาบันพระปกเกล้ า                  
ผู้แสดงความคิดเห็นได้เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว ส่วนการประชุมในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น 
ไม่มีผู้ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าว 
 
  ค าชี้แจง :  
  -  
 ประเด็นที่ ๔ การก าหนดสถานะของเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ 
และรายได้ของกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย 
 
  ประเด็นรับฟังความคิดเห็น :  



๒๐ 

  ๑) การก าหนดให้โอนเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้  ภาระผูกพัน งบประมาณ             
และรายได้ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ มาเป็นของสถาบัน 
  ความเห็นหรือข้อคัดค้านของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง :  
  ในการรับ ฟั งความคิด เห็ นผ่ านทางเว็บ ไซต์ของสถาบันพระปกเกล้ า                   
ผู้แสดงความคิดเห็นได้เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว ส่วนการประชุมในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น 
ไม่มีผู้ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าว 
 
  ค าชี้แจง :  
  -  
 
ประเด็นอ่ืน ๆ :  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒              
ได้กล่าวถึงข้อสังเกตเพ่ิมเติมนอกเหนือจากประเด็นในการรับฟังความเห็น ดังนี้ 
 
  ประเด็นข้อสังเกตเพ่ิมเติม ๑ :  
  การเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว จะต้องด าเนินการตาม
บทบัญญัติมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังด้วย หรือไม่ 
 
  ค าชี้แจง : 
  เนื่องจากมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติว่า “การเสนอกฎหมายที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องน าเงินรายได้หรือเงิน
อ่ืนใดส่งคลัง ให้ท าได้เฉพาะกรณีมีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ในการที่หน่วยงานของรัฐนั้นจะมีเงิน
เก็บ ไว้ เพ่ือการด าเนินงานตามอ านาจหน้ าที่ ของตน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังก่อนเสนอกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี” ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ ทางสถาบัน
พระปกเกล้าจะรับไปพิจารณา เนื่องจากจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยว่า สถาบันพระปกเกล้า             
ถือเป็น “หน่วยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม ่
 
  ประเด็นข้อสังเกตเพ่ิมเติม ๒  :  
  ควรจะมีการเพ่ิมเติมมาตราเกี่ยวกับผู้ที่จะรักษาการตามร่างกฎหมายฉบับ
ดังกล่าว 
 
 



๒๑ 

  ค าชี้แจง :  
  เมื่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ผ่านการ
พิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว บทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมย่อมไปปรากฏใน
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดผู้รักษาการไว้
แล้วในมาตรา ๔ คือ ประธานรัฐสภา ดังนั้น เห็นว่าไม่จ าเป็นจะต้องระบุผู้รักษาการตามกฎหมายลงใน
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นร่างกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
 
  ประเด็นข้อสังเกตเพ่ิมเติม ๓  : 
  กรมบัญชีกลางได้ชี้แจงว่า ไม่มีข้อขัดข้อง เพียงแต่ขอให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  ค าชี้แจง :  
  -  
 
๓. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
 สถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตข้างต้นแล้ว เห็นสมควรยืนยันร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อน าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
ตามข้ันตอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบ 
การเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

................................................................. 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่เสนอมีผลกระทบโดยเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสถาบันพระปกเกล้าให้เป็นอิสระ และคล่องตัวดังเจตนารมณ์เมื่อแรก
ก่อตั้งสถาบัน และท าให้สถาบันพระปกเกล้าซึ่งอยู่ในก ากับประธานรัฐสภา อันเป็นฝ่ายนิติบัญญัติต้อง
ตกอยู่ภายใต้อ านาจควบคุมดูแลของฝ่ายบริหาร เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตย 
อีกท้ังพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ จะมีเนื้อหาทีท่ันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  

สถาบันพระปกเกล้า 


