
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุลสารกฎหมายและการเมือง 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562  

http://www.slp.dusit .ac . th 

รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย 
โดย ผูชวยศาสตราจารยยอดชาย ชุติกาโม 

รถหลวงชนเราฟองศาลไหน 
โดย ผูชวยศาสตราจารยสรศักด์ิ ม่ันศลิป 

สอง รกม. ในตางแดน (2) 
โดย ดร.ชญานทัต ศุภชลาศัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบรรณาธิการ 

จุลสารกฎหมายและการเมือง ไดเดินทางมาสูฉบับที่ 2 แมจะลาชาไปบาง 
แตยังอัดแนนดวยบทความวิชาการอันเปนประโยชนเชนเคยครับ โดยฉบับนี้ มีบทความ
ขนาดสั้นท่ีนาสนใจ จํานวน 3 บทความ เร่ิมตนจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย  
(โดยผูชวยศาสตราจารยยอดชาย ชุติกาโม ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต)  
ท่ีอธิบายถึง ความสัมพันธของศาสนากับการเมือง อันกอใหเกิดรูปแบบการปกครอง 
รัฐท่ีผูปกครองทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจเด็ดขาด และเคยดํารงอยูชวงหนึ่งของการเมือง
การปกครองไทย  ในเร่ืองท่ี 2 รถหลวงชนเราฟองศาลไหน (โดย ผูชวยศาสตราจารย
สรศักด์ิ ม่ันศิลป ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) ไดนําเสนอมุมมองเชิงกฎหมาย
ในกรณีพิพาทระหวางเจาหนาท่ีรัฐ และประชาชน ในเร่ืองเกี่ยวกับอุบัติเหตุทาง
ยานพาหนะท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน ซ่ึงผูอานสามารถนําไปปรับใชใน
กรณีท่ีเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึนกับตนเอง และในเร่ืองสุดทาย “สอง รกม. ในตางแดน (2)” 
(โดย ดร.ชญานทัต ศุภชลาศัย อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) โดยเนื้อหา
เปนการนําองคความรู ในเชิงกฎหมายและการเมืองท่ีมีการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยตางประเทศ มาเผยแพรใหเราไดเรียนรูอยางตอเนื่องจากฉบับท่ีผานมา  

นอกจากนี้ ในฉบับยังไดมีประมวลภาพกิจกรรมของคณาจารย เจาหนาท่ี และ
นักศึกษาสังกัดหลักสูตรตาง ๆ ของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ท่ีเกิดข้ึนในแตละชวงเวลา เพ่ือใหผูอานไดติดตามขาวสาร ขอมูลอันเปน
ประโยชน 

ทายท่ีสุดนี้ กระผมหวังวา คณาจารยและประชาคมชาวสวนดุสิตทุกทาน 
จะไดรับความรูและความเพลิดเพลินจากจุลสารฉบับนี้ สําหรับทานใดท่ีมีขอเสนอแนะ 
อันเปนประโยชน ทางกองบรรณาธิการ ยินดีรับฟงเพ่ือนําไปปรับปรุงในฉบับตอไป 

 

                         บรรณาธิการ 
                          1 พฤษภาคม 2562 
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กิจกรรม รกม. 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธี
เ ท ศ น ม ห า ช า ติ ช า ด ก เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ 
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เนื่องในมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก 
พุทธศักราช 2562 “ทศชาติราชสดุดี เฉลิมพระบารมี  
ทศมินทราชา” ซึ่งวันที่ 4 เมษายน 2562 (วันที่ 3 ของ
การจัดงาน) มีการแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑท่ี 10 
กัณฑสักกบรรพ 43 พระคาถา คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย ดร.ณัฏฐารมณ  
จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดีฝายวิชาการ และโรงเรียน
กฎหมายและการเมือง เปนเจาภาพ ณ อาคารรักตะกนิษฐ 
ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โรงเรียนกฎหมายและการเมืองรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย 
จัดทําโครงการขับเคล่ือนธรรมนูญชุม อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ตามโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร ปจฉิมม คณบดี
โรง เ รียนกฎหมายและการเมือง  และคณาจารยจาก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมในการแลกเปล่ียน
เรียนรู ในชุมชนท่ีเก่ียวของไดรวมกันเรียนรู ปรับแนวคิด 
ในเ ร่ืองธรรมนูญสุขภาพให เปนไปในแนวทางเดียวกัน  
และประชุมภาคีเครือขาย (ผูนําชุมชน ผอ.รร. อสม. รพ.สต.  
ส.อบต. ปราชญชาวบาน ตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ฯลฯ)  
ถอดบทเรียน ปรับแนวคิด สรางความเขาใจเก่ียวกับธรรมนูญ
ชุมชน เมื่อวันที่  25 – 26 เมษายน 2562 ณ วัดคี รีวัน  
อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร ปจฉิมม คณบดี
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง พรอมดวยอาจารย เจาหนาที่ 
มอบกระเช าผ ล ไ ม เ พ่ื อ อ ว ย พ ร วั น เ กิ ด แ ก ท า น  
รองศาสตราจารย .ดร ศิโรจน ผลผันธิน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิด 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

วันอั งคารที่  7 พฤษภาคม 2562 สํ านั กงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) รวมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต  จั ด โ ค ร ง ก า รป ร ะ ชุ ม 
เชิงปฏิบัติการคณะทํางานเพ่ือสรางรูปแบบและเคร่ืองมือ 
การประเมินธรรมาภิบาลหนวยงานภาครัฐ 

จุลสารกฎหมายและการเมือง 
ประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562  
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กิจกรรม รกม. 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร โรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง รับการตรวจ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) 
โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด ดวงจักร เปนประธาน  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน สุทองหลอ และรองศาสตราจารย พรเพ็ญ ไตรพงษ 
เปนกรรมการ อาจารยธนัญภัสร ศรีเนธิยวศิน เปนเลขานุการ วันอังคารที่ 14 
พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 306 ชั้น 3  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) โดยไดรับเกียรติจาก 
ผู ช วยศาสตราจารย  ดร.กมลวรรณ วรรณธนั ง  
เปนประธาน รองศาสตราจารย  ดร.ยุทธพงษ   
ลีลากิจไพศาล และผูชวยศาสตราจารย ดร.อานุภาพ 
รักษสุวรรณ เปนกรรมการ ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.สฤษด์ิ ศรีโยธิน เปนเลขานุการ วันอังคาร 
ที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ หองประชุม 307 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับการตรวจ ประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) วันอังคารที่ 14 
พฤษภาคม 2562 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยไดรับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย ดร.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ/ชวยธานี
รักษาการรองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี  
เ ป นประธาน  ผู ช ว ยศาสตราจา รย  ด ร .นิ ฤมล  สุ ว รรณศ รี   
ผู ช วยศาสตราจารย  ดร .ชา ติชาย มหาคีตะ เปนกรรมการ  
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.เขมภัทท  เย็นเปยม เปนเลขานุการ  
ณ หองประชุม 308 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จุลสารกฎหมายและการเมือง 
ประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562  

 

หนา 4 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง นําโดย อาจารย วัลลภ หางไธสง 
รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ผูชวยศาสตราจารย 
สรศักด์ิ มั่นศิลป และ ดร.ดนุสรณ กาญจนวงศ พรอมดวย นักศึกษา 
เปนตัวแทน เขารวมกิจกรรมสัมมนากําหนดแนวทางการบูรณาการ
ความรวมมือเพ่ือสรางสังคมสุจริตระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. 
เครือขายองคกร และสถาบันอุดมศึกษาภาคีพลเรือน ตํารวจและทหาร 
ระหวางวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2562 ณ หองสมรรถนานา ชั้น 1  
โ ร งแรมนู โ ว  ซิ ต้ี  เ ขตพระนคร  ก รุ ง เทพมหานคร  ซึ่ ง จั ด 
โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย 
ผูชวยศาสตราจารยยอดชาย ชุติกาโม 

 

สังคมไทยในอดีตมีการรับนําแนวคิดทางพุทธ 

ศาสนาและศาสนาพราหมณจากดินแดนชมพูทวีป 

มาปรับใชกับการเมืองการปกครอง ทําใหพระมหากษัตริยมีสถานะเปนสมมติเทพ  

เปนเทวราชา เปนธรรมราชา เปนภาพของสังคมจารีตที่มีการแบงเปนชนช้ันปกครองกับ 

ชนช้ันที่ถูกปกครองใหมีรูปแบบหนาที่ทางสังคมที่แตกตางกัน อํานาจการปกครอง 

ที่สวนกลางมิไดแผไปถึงหัวเมืองอยางเขมแข็งตลอดเวลา อีกทั้งชนทั้งหลายก็มิไดมี

ความรูสึกผูกพันเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในรูปแบบของพลเมืองแหงรัฐ จึงมิใชรูปแบบ

การปกครองแบบรัฐสมัยใหม ที่ใหความสําคัญกับอาณาเขตที่แนนอนของรัฐและอํานาจ

อธิปไตยหรือความเปนรัฏฐาธิปตยที่ผูปกครองใชในการบริหารรัฐ คติความเช่ือในการ

ปกครองแบบจารีตเชนน้ีสืบเน่ืองมาถึงสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทยครั้งใหญในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 คือการที่ชนช้ันนําไทยตระหนักวาโลก

ในเวลาน้ันอยูภายใตอิทธิพลของตะวันตก และมหาอํานาจตะวันตกน้ัน ในดานหน่ึงเปนภัย

คุกคามตอรัฐไทยที่สืบทอดขนบจารีตจากครั้งกรุงเกา แตในอีกดานหน่ึง มหาอํานาจ

ตะวันตกมีองคความรู นวัตกรรม วิชาการตาง ๆ ที่เปนรูปแบบของความเจริญของ

มนุษยชาติ สังคมไทยจึงตองเลือกที่จะปรับตัวเพ่ือความอยูรอด โดยรับเอารูปแบบ

มาตรฐานความเจริญแบบตะวันตกมาปรับใช แตในขณะเดียวกันสังคมไทยก็ไมไดละทิ้ง

รากฐานสําคัญของตนเอง ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางประการใหเขากับกระแสโลก 

Special article 
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ภาพจาก: https://www.instaguz.com/post/2037492783149206226_1518770007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Special article 

เมื่ อบ านเมืองมีการปรับรูปแบบไปสู ความเปนสมัยใหมตามนานา

อารยประเทศจึงมีการปรับแนวคิดเรื่องหลักการปกครองใหสอดคลองกับยุคสมัย นํามา

สูการสรางปรัชญาการเมืองเรื่องสามสถาบันหลักของชาติไทยที่แยกจากกันมิไดคือชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย โดยพระมหากษัตริยของไทยในชวงเวลาดังกลาวคือ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงทําการปฏิรูปการปกครองใน พ.ศ. 2435 

สรางรัฐสยามในรูปแบบรัฐสมัยใหมที ่รวมอํานาจเขาสู สวนกลางอยางเปนระบบ  

มีการวางโครงสรางการปกครองเปนสวนกลาง สวนภูมิภาค มีการสรางความเปน

รัฐสมัยใหมที่มีความชัดเจนในเรื่องอํานาจอธิปไตย ขอบเขตดินแดนที่แนนอน  

มีการสรางความเปนพลเมืองของรัฐผานระบบการศึกษา เกิดการสรางคติความเปนไทย 

คนไทย ชาติไทยที่อยูใตรมพระบรมโพธิสมภาร โดยการปฏิรูปการปกครองน้ีสยามไดให

พระมหากษัตริยทรงเปนศูนยกลางของอํานาจการปกครอง จึงเปนการเปลี่ยนสถานะ

จากรั ฐแบบจารี ตมา เป นรั ฐสม บูรณาญาสิท ธิ ร าชย  (Absolute Monarchy)  

ที่พระมหากษัตริยมิไดทรงเปนเพียงเทวราชาหรือสมมติเทพที่ชนทั้งหลายพึงเคารพ

สักการะเทาน้ัน แตยังทรงเปนหัวหนาคณะรัฐบาลทําหนาที่บริหารราชการดวย 

พระมหากษัตริยทรงเปนทั้งองครัฏฐาธิปตยและหัวหนาคณะเสนาบดีในเวลาเดียวกัน 

พระบรมราชวินิจฉัยในขอราชการตาง ๆ ถือวาเปนสิทธ์ิขาดไมตางจากพระบรมราช

โองการ ซึ่งสยามไดอยูในรูปแบบรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยน้ี 40 ป ก็ตองเปลี่ยนแปลง

ไปตามกระแสโลกมาสูรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ 

(Constitutional Monarchy) 
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รถหลวงชนเราฟองศาลไหน  
ผูชวยศาสตราจารยสรศักด์ิ มั่นศิลป 

 

หนวยงานของรัฐสวนใหญจะมีรถยนตใชในกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะใชในการจัดทํา

บริการสาธารณะ หรือกิจกรรมที่เปนภารกิจของหนวยงาน เพ่ือใหการจัดทํากิจกรรมของ
หนวยงานน้ัน ๆ สําเร็จลุลวง เชน รถขนขยะ รถบรรทุกนํ้า รถตู รถยนตประจําตําแหนง เปนตน 
เรามักเรียกชื่อสั้น ๆ วา “รถหลวง” ซึ่งการใชรถหลวงดังกลาวบางครั้งไดมีการกอใหเกิด
ความเสียหายขึ้น ไมวาจะเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ปญหาวาผูไดรับ
ความเสียหายจะฟองหรือเรียกรองใหใครรับผิด จากขอเท็จจริงที่กลาวขางตนถือวาเปนเรื่อง
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะเรียกกฎหมายฉบับน้ีวา 
“พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. 2539” ในมาตรา 5  
ของกฎหมายดังกลาววรรคแรกบัญญัติวา “หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหาย 
ในผลแหงละเมิดที่ เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบัติหนาที่ในกรณีน้ีผู เสียหาย 
อาจฟองหนวยงานของรัฐไดโดยตรงแตจะฟองเจาหนาที่ไมได”   

ดังน้ัน เราจึงไดหลักวาถาเปนเรื่องที่เจาหนาที่กระทําละเมิดเน่ืองจากปฏิบัติหนาที่
จะตองฟองหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาที่ เชน นายดําคนขับรถยนตของมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตขับรถไปชนนายแดงไดรับบาดเจ็บ เชนน้ี นายแดงจะฟองนายดําเจาหนาที่ไมได  
ตองฟองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเปนตนสังกัดของนายดําใหรับผิดในผลของความเสียหายที่
เกิดขึ้น อยางไรก็ดี นายแดงอาจใชสิทธิย่ืนคําขอตอมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพ่ือพิจารณา
กําหนดคาสินไหมทดแทนใหกอนที่จะทําการฟองคดี แตถามหาวิทยาลัยสวนดุสิตกําหนด 
คาสินไหมทดแทนมาแลวนายแดงยังไมพอใจ เชนน้ี นายแดงคอยใชสิทธิฟองรองคดีตอศาล
ตอไป ทั้งน้ี ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 11 ประกอบมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
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ปญหาตอมากรณีรถหลวงหรือรถยนตของหนวยงานของรัฐกอใหเกิด

ความเสียหาย เราจะตองฟองศาลใด เรื่องน้ีมีคําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล

ที่ 2/2550 วินิจฉัยไววา “การขับรถยนตของทางราชการไปเกิดอุบัติเหตุของ 

ผูฟองคดีอันเปนเหตุแหงการฟองคดีนี้เปนการกระทําละเมิดซ่ึงโดยลักษณะ

มิใชเกิดจาการใชอํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คําส่ังทางปกครองหรือ

คําส่ังอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ

หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ดังนั้น คดีพิพาทจึงมิใชกรณีการ

กระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก

การใชอํานาจตามกฎหมายที่จะอยูในอํานาจพิจารณาคดีปกครอง คดีจึงอยู

ในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม” 

จากคําวินิจฉัยดังกลาวเราจึงไดหลักเพ่ิมเติมวาเมื่อรถหลวงชนเรา

ไดรับความเสียหาย เราตองฟองคดีตอศาลยุติธรรมตามเขตอํานาจนะครับ..... 
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เ วลส เป นห นึ ่ง ในประ เทศในกลุ มสหราช
อาณาจักรและเปนประเทศที ่ม ีประชากรประมาณ  
3.1 ลานคน แตเฉพาะในคารดิฟฟน้ันประชากรจะอยูที่
ประมาณ 3 แสนคน ชาวเวลสใชภาษาเวลช (Welsh 
Language) เปนภาษาถิ่น ซึ่ งเปนภาษาที่ทั้ งรูปแบบ 
การเขียนและการออกเสียงน้ัน แตกตางกับภาษาอังกฤษ

 แตกระน้ัน ชาวเวลสก็สามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในระดับที่ดีเลิศ เรียกวา 
ไมแพคนอังกฤษในอังกฤษเลยก็วาได ความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขา
สงผลใหพวกเขามีความพรอมที่จะเปดหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือที่จะรองรับนักศึกษา
ตางชาติทั้งในยุโรปตะวันตก เอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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 สอง รกม.  ในตางแดน (2) 
ในจุลสารฉบับที ่แลว  ผู เขียนแนะนําโรงเรียนกฎหมายและ

การเมือง (School of Law and Politics – รกม.) ของมหาวิทยาลัยคารดิฟฟ 
(Cardiff University) ประเทศเวลส ถึงแนวทางของการที่ รกม. ของคารดิฟฟ 
จะเปนโมเดลใหกับ รกม. ของสวนดุสิตในเชิงของการพัฒนาศาสตรเชิงบูรณาการ
กฎหมายและการเมืองใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับจุลสารฉบับน้ี 
ผูเขียนจะเนนถึงรายวิชาของหลักสูตร วาหลักสูตร รกม. ของคารดิฟฟทําการแบง
หมวดหมูหรือจัดประเภทหลักสูตรสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีอยางไรบาง  
จากการสํารวจพบวา รกม. ของคารดิฟฟจัดแบงหลักสูตรออกเปนสองหมวดใหญ
คือ Law และ Politics and International Relations และสําหรับจุลสารฉบับน้ี 
ผูเขียนจะพาทานผูอานไปเยี่ยมชมหลักสูตรกฎหมายของคารดิฟฟเปนสําคัญ 
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จอหน ล็อค (John Locke)  
นักปรัชญาชาวอังกฤษ 

อิทธิพลของล็อคสงผลตอการรางหลักสูตร รกม. คารดิฟฟอยางไรบาง หรืออีกนัยหน่ึงก็

คือหลักขันติธรรมของล็อคสงผลตอการรางหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตร และ

การประเมินหลักสูตรอยางไร คําตอบคือหลักขันติธรรมสงผลตอการรางหลักสูตรที่เนน

ปรัชญาแนวทางสากลนิยม 

วัฒนธรรมแหงความเปนสากลนิยมที่นํามา

ปรับใชเขากับวัฒนธรรมของสถานศึกษา สงผลให  

รกม. คารดิฟฟมีรายรับเขามาหลอเลี้ยงหลักสูตรเปน

จํานวนมากและผลิตนักวิจัยไดอยางตอเน่ือง การเปดรับ

นักเรียนตางชาติของ รกม. คารดิฟฟ สงผลตอการเขาใจ

และเรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งศิลปะการเรียนรู

ที่จะธํารงตนในความหลากหลายนับวาเปนสิ่งจําเปน 

นักเรียนรัฐศาสตรและนักเรียนนิติศาสตรของพวกเขา

ตระหนักถึงความจําเปนที่จําตองธํารงอยูในความ

หลากหลายและการเรียนรู วัฒนธรรมที่แตกตาง

เพ่ือที่จะกาวไปสูการเปนพลเมืองโลกที่ดี ดังที่ จอหน 

ล็อค (John Locke) นักปรัชญาชาวอังกฤษ เนนยํ้าถึง

แนวคิดเรื่ องขัน ติธรรม (toleration) ว า เปนสิ่ งที่ 

พระเจาสรางใหกับธรรมชาติของมนุษยเลยทีเดียว  

ล็อคกลาววา “ที่สุดแลว ขาพเจาอยากยํ้าวาใครผูใดก็

ตามที่ปราศจากซึ่งขันติธรรมคนผู น้ันคือผูที่ปฏิเสธ

สภาวะอันศักด์ิสิทธ์ิของพระเจา” 
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โดยทาง รกม. คารดิฟฟออกแบบรายวิชากฎหมายที่มี
การสอนในหลากหลายภาษา เชน (1) รายวิชา Law (M100) 
ซึ่งเปนรายวิชาพ้ืนฐาน นักศึกษาจะเรียนเก่ียวกับกฎหมาย 
ในประเทศตาง ๆ รวมถึงกฎหมายของอังกฤษ (2) Law and 
Welsh (MQ15) เปนรายวิชาที่เจาะจงไปที่ประวัติศาสตรและ
รากฐานของกฎหมายของประเทศเวลสโดยเฉพาะ และ  
(3 )  Law and French (RM11) เปนรายวิชาที่ เข าใจถึ ง
รากฐาน ปรัชญาและมรดกทางความคิดของกฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศส นอกจากน้ี หลักสูตรกฎหมายของเขายัง
บรรจุรายวิชาที่สะทอนถึงคุณคาแหงการธํารงอยูทามกลาง
ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกดวย เชน Law 
and Sociology (ML13) ซึ่งเปนรายวิชาที่ เนนการศึกษา
กฎหมายควบคูกับสังคมวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา โดยสรุป 
ผูเขียนเห็นวา รกม. ของเราก็สามารถที่จะพัฒนาอยางมั่นคง
ดวยปรับใชหลักขันติธรรมของล็อคและการจัดรายวิชาตาม
แบบอยางของ รกม. คารดิฟฟ เปนพ้ืนฐาน   

จุลสารกฎหมายและการเมือง 
ประจําเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562  
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