
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

จุลสารกฎหมายและการเมือง 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2562  http://www.slp.dusit.ac.th 

พรรคการเมือง....กลุมผลประโยชน 
ทางการเมืองเรื่องเดียวกัน 

(Political parties and political interests) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร ปจฉิมม 

ความเพอฝนในกฎหมาย 
ผูชวยศาสตราจารยโชคดี นพวรรณ 

สอง รกม. ในตางแดน 
ดร.ชญานทัต ศุภชลาศัย 
สัญญาทางปกครอง 

ผูชวยศาสตราจารยมนตรี พานิชยานุวฒัน 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบรรณาธิการ 

 

สารบัญ 

 
จุลสารกฎหมายและการเมือง ฉบับปฐมฤกษนี ้

เ ก ิด ขึ ้น โดย ดํา ริขอ งผู ช ว ยศาสตราจ า รย 
ดร.ธนภัทร ปจฉิมม คณบดีโรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเวที
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารความเคล่ือนไหวที่
สําคัญทางดานกฎหมายและการเมือง อีกทั้งยัง
เปนเวทีนําเสนอมุมมองความคิดของคณาจารย
ในสังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมืองใน
ประเด็นทางวิชาการ อันเปนจุดเร่ิมตนของการ
สรางเครือขายประชาคมวิชาการทางดาน
กฎหมายและการเมืองใหเปนที่ยอมรับสูสังคม
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ในฉบับยังไดมีประมวลภาพ
กิจกรรมของคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา
สังกัดหลักสูตรตาง ๆ ของโรงเรียนกฎหมาย 
และการเมืองที่เกิดข้ึนในแตละชวงเวลา เพ่ือให
ผูอานไดติดตามขาวสารอยางใกลชิด 

ใ น ส ว น ข อ ง บ ท ค ว า ม ป ร ะ จํา ฉ บ ับ นี้
ประกอบไปดวยบทความทางวิชาการขนาดส้ัน 
จํานวน 4 บทความ เร่ิมตนจาก พรรคการเมือง 
กลุมผลประโยชนทางการเมือง เร่ืองเดียวกัน 
(โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร ปจฉิมม) 
ความเพอฝนในกฎหมาย (โดย ผูชวยศาสตราจารย
โชคดี นพวรรณ) สอง รกม . ในตางแดน 
(โดย ดร.ชญานทัต ศุภชลาศัย) และปดทายดวย
เร่ือง สัญญาทางปกครอง (โดย ผูชวยศาสตราจารย
มนตรี พานิชยานุวัฒน) กระผมหวังวา คณาจารย
ทุกทานจะไดรับความรูและความเพลิดเพลินจาก
จุ ลสารฉบั บปฐมฤกษ นี้  สํ าหรับท านใดที่ มี
ขอเสนอแนะ อันเปนประโยชนทางกองบรรณาธิการ 
ยินดีรับฟงเพื่อนําไปปรับปรุงในฉบับตอไป 

 
                         บรรณาธิการ 

1 มกราคม 2562 

หนา 

3 กิจกรรม รกม. 
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4 พรรคการเมือง..กลุมผลประโยชน
ทางการเมืองเรื่องเดียวกัน 
(Political parties and 
political interests) 

 

สาระนารู 

6  ความเพอฝนในกฎหมาย 

7 สอง รกม. ในตางแดน 

9 สัญญาทางปกครอง 

คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ธนภัทร ปจฉิมม 
 คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
 นายวัลลภ หางไธสง 
 รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
 ผศ.ดร.เอกอนงค ศรีสําอางค 
 รองคณบดีฝายวิชาการและงานวิจัย 
บรรณาธิการ : ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม 
กองบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เบญจพร พึงไชย 
 ดร.ชญานทัต ศุภชลาศัย 
 ผศ.โชคดี นพวรรณ 
 ผศ.มนตรี พานิชยานุวัฒน 
ผูชวยบรรณาธิการ : นางสาวธีรดา บุญยศ 
  นางสาวขนิษฐา กิจสําโรง 
  นางสาวลัดดาวัลย อภิเดช 
จัดทําโดย : โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  โทร. 02-241-4163 
  www.slp.dusit.ac.th 
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กิจกรรม รกม. 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร ปจฉิมม คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
พรอมดวยคณาจารย และเจาหนาที่ สังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  
เขารวมสวัสดีปใหม รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ดร.สุวมาลย มวงประเสริฐ รองอธิการบดีฝายวิชาการ, 
รองศาสตราจารยพัชรี สวนแกว รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา, รอง
ศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี, ดร.สวงค 
บุญปลูก รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองศาสตราจารย 
ดร.ชนะศึก นิชานนท รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนานักศึกษา เพื่อขอรับ
พรปใหมปพุทธศักราช 2562 ในวันศุกรที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันศุกร
ที่ 4 มกราคม 2562 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดโครงการสงเสริมความรูดาน
กฎหมายและสิทธิพลเมือง โดยมี อ.วัลลภ หางไธสง รองคณบดีฝายพัฒนา
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อ.อ ัญชลี รัตนะ อาจารยประจําหลักสูตร
รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายในคร้ังน้ี วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

หนา 3 
จุลสารกฎหมายและการเมือง 
ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2562  
 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดสนทนาวิชาการ หัวขอ “รูทันการเลือกต้ัง 2562” 
ทั้งน้ี ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธนภัทร ปจฉิมม คณบดี อ.วัลลภ หางไธสง รอง
คณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รศ.ดร. รุงภพ คงฤทธ์ิระจัน 
หัวหนาศูนยพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการ และ ดร. ดนุสรณ กาญจนวงศ 
อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง รวม
สนทนาในคร้ังน้ี เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานการณทางการเมือง 
ความรูเก่ียวกับสิทธิหนาที่ของบุคคลเก่ียวกับการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญในปจจุบัน
และสรางความรูเก่ียวกับกระบวนการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ณ หอง
ประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกร ณ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2562 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตร
นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ควารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน
ประชาธิปไตย (Democ Day Contest) จากการจัดการแสดงโขนตอนพิ เศษ  
“หนุมานสําแดงแผลงฤทธ์ิ เนรมิตเลือกต้ังแดนสยาม” เพื่อเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย และปลูกฝงความคิดเก่ียวกับการเลือกต้ังแกคนรุนใหม ภายใตความ
รวมมือของเครือขายคนรุนใหมเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน (Young0Generation 
Democracy Network : YGD) ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจัดโดยสถาบันพระปกเกลา
ร วมกับสํานักงานคณะกรรมการการเ ลือกต้ั งประจํ ากรุงเทพมหานคร  
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 กุมภาพันธ 2562 

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดกิจกรรม”เตรียมตัวอยางไรกอนไปเลือกตั้ง” โดย

ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร. ธนภัทร  ปจฉิมม คณบดี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

กลาวเปดงานกิจกรรม “เตรียมตัวอยางไรกอนไปเลือกตั้ง” เพ่ือเสริมสรางความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนา (ออนไลน) นอกเขตเลือกตั้ง ในเขต

เลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ความรูเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต/แบบ

บัญชีรายชื่อ ในระหวางวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ 2562 ณ ลานกิจกรรม Activity หนา

อาคาร 1 ชั้น 1 ฝง Home Bakery 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร ปจฉิมม คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
เปนประธานกลาวเปด โครงการสงเสริมพัฒนานักศึกษาของโรงเรียนกฎหมาย
และการเมือง ตามคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ประการ (กิจกรรมที่ 5 สงเสริมสุขภาวะ) ขึ้นในวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฝกฝนใหนักศึกษาไดทํางานอยาง
เปนระบบ เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะระหวางนักศึกษารุนเดียวกัน หรือ
ระหวางรุนพี่รุนนอง และเสริมสรางใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูมี
นํ้าใจนักกีฬา ตลอดจนเสริมสรางภาวะผูนําใหแกผูเขารวมโครงการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรรคการเมือง....กลุมผลประโยชน
ทางการเมืองเรื่องเดียวกัน 

(Political parties and political interests) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนภัทร ปจฉิมม 

หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลวพรรคการเมืองกับกลุมผลประโยชนในการเมืองไทยนั้นมีการแปรเปลี่ยนกัน
ไปมาระหวางความเปนพรรคการเมืองกับกลุมผลประโยชนทางการเมือง โดยจะสังเกตเห็นไดจากการจัดต้ังพรรค
การเมืองไทยที่เกิดข้ึนนั้นสวนใหญมาจากกลุมคนที่เปนชนช้ันนําทางสังคม เชน ชนช้ันนําทางเศรษฐกิจ (กลุมทุน)              
ชนช้ันนําทางการศึกษา ชนช้ันช้ันนําทางอาชีพ ชนช้ันนําทางกองทัพ และชนช้ันนําทางการเมือง เปนตน  
ซ่ึงกลุมชนช้ันนําเหลานี้คอนขางมีบทบาทอยางมากในการจัดต้ังพรรคการเมืองต้ังแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน 
ผูเขียนเห็นวาอาจเปนเพราะมีเหตุปจจัยหลายประการที่ทําใหกลุมชนช้ันนําเหลานี้มีสวนสําคัญในการเขาไปมี
บทบาทจัดต้ังพรรคการเมืองไทยที่ผานมาและไมวาจะเปนพรรคการเมืองที่เกิดข้ึนจากการจัดต้ังของกลุมชนช้ันใด 
ก็ตามยอมทําใหพรรคการเมืองทั้งหลายขาดการหนุนเสริมการมีสวนรวมจากภาคประชาชนอยางแทจริง ทายที่สุด
พรรคการเมืองดังกลาวจึงเปนพรรคการเมืองของชนช้ันนําประเภทตาง ๆ มากกวาการเปนพรรคการเมืองของ
ประชาชน การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองเหลานี้ จึงมุงตอบสนองความตองการของกลุมชน
ช้ันนําหรือกลุมผลประโยชนทางการเมืองมากกวาการทํางานการเมืองเพ่ือประโยชนสาธารณะแบบเปนการทั่วไป 
ในขณะที่ วรเจตน ภาคีรัตน (2555) กลาวถึงพรรคการเมืองนั้นเปนองคการหรือสถาบันที่มีบทบาทสําคัญใน
ประเทศหรือรัฐที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเราอาจพรรณนาถึงลักษณะทั่วไปของพรรคการเมืองไดวา 
พรรคการเมือง คือ กลุมของประชาชนที่มีการรวมตัวกันอยางชัดเจนและเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคแสดงออก
ซ่ึงเปาหมายและอุดมการณทางการเมืองผานกลไกทางรัฐสภาและเขารวมในการเลือกต้ังเพ่ือใหมีผูแทนไป
แสดงออกซ่ึงเปาหมายและ อุดมการณดังกลาว 

ทั้งนี้ โดยการรวมตัวกันดังกลาวไมใชการรวมตัวกันช่ัวคราว 
แตเปนการรวมตัวที่มีความมุงหมายใหมีระยะเวลายาวนานอยางนอย
ที่ สุดก็เพ่ือที่จะมีผูแทนในสภาผูแทนราษฎร นอกจากนั้นระบบ
กฎหมายเยอรมัน ยังกลาวถึงลักษณะของพรรคการเมือง 
คือ การรวมกลุมกันของพลเมืองโดยมีเปาหมายใหมีผลในการกอต้ัง
เจตจํานงทางการเมืองไมวาจะในระดับ สหพันธหรือระดับมลรัฐ 
โดยที่การรวมกลุมนั้นจะตองมีลักษณะถาวรหรือมีระยะเวลายาวนาน
และการรวมกลุมดังกลาวเปนไปเพ่ือการมีสวนรวมในการเปนผูแทน
ปวงชนในสภาผูแทนราษฎรแหงสหพันธหรือสภาผูแทนราษฎรแหง
มลรัฐ ในสวนของกฎหมายอังกฤษนั้นไมมีการบัญญัติกฎหมายใน
ลักษณะที่เปนกฎหมายทั่วไป (ius generale) เพ่ือใชบังคับกับพรรค
การเมืองนั้นมีการใหความหมายของพรรคการเมืองในทางวิชาการ
ไวอยางกวาง ๆ วาพรรคการเมือง หมายถึง องคกรที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของบุคคลโดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินการใด ๆ 
เ พ่ือผลประโยชนของชาติ (national interest) ในเ ร่ืองตาง ๆ 
(particular principles) ที่พวกเขาเห็นพองตองกัน 
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นอกจากนี้ พรรคการเมือง ในระบบกฎหมายอังกฤษจะมีสถานะเปนเพียง
สมาคมตามกฎหมายเอกชน ซ่ึงการจัดตั้งพรรคการเมืองสามารถทําไดอยางอสิระ
โดยไมตองขออนุญาตจากรัฐและแมอังกฤษจะมี ระบบการจดทะเบียนพรรคการเมือง 
แตระบบดังกลาวก็มิใชระบบการอนุญาตจัดต้ัง พรรคการเมืองแตเปนระบบที่มี
วัตถุประสงคเพื่อใหรัฐใชเปนฐานขอมูลในการดําเนินการ จัดสรรสิทธิประโยชนในทาง
กฎหมายบางอยางใหแกพรรคการเมืองไดอยางเปนระบบ สําหรับกฎหมายพรรคการ
เมืองไทยนั้น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
มาตรา 4 ไดใหความหมายของพรรคการเมืองไววา “พรรคการเมือง” หมายความวา 
คณะบุคคลที่รวมตัวกันจัดต้ังเปนพรรคการเมืองโดยไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จากความหมาย พรรคการเมืองดังกลาวจะทราบวาการเปน
พรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทยไดนั้นตองไดรับการอนุญาตใหจัดต้ังพรรค
การเมืองโดยรัฐ อยางไรก็ตามหากพิเคราะหในแงความเปนพรรคการเมืองของไทย
เปรียบเทียบกับความหมายของพรรคการเมืองเยอรมันและอังกฤษยอมจะเห็น 
ความแตกตางเชิงสถาบันของความเปนพรรคการเมืองในประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ 
ดวยความตางของพัฒนาการพรรคการเมือง จึงเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหพรรค
การเมืองกับกลุมผลประโยชนทางการเมืองในประเทศไทยมีลักษณะใกลเคียงกัน  
มีปฏิบัติการทางการเมืองไมแตกตางกัน (การรวมตัว, การชวงชิงอํานาจทางการเมือง) 
พรรคการเมืองการเกิดข้ึน ดํารงอยู และส้ินสุดความเปนพรรคการเมืองเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ ในขณะที่กลุมผลประโยชนทางการเมืองสามารถรวมกลุมหรือแยกกัน
อยู เปนกลุมขนาดเล็กหรือกลุมขนาดใหญไดตามภาวะวิสัยทางการเมืองหรือ
สถานการณทางการเมืองในแตละหวงเวลานั้น ๆ ดวยเหตุปจจัยดังกลาวจึงทําใหพรรค
การเมืองไทยขาดความเปนปกแผนและความสามัคคี (Samuel Huntington, 1969) 
สงผลใหพรรคการเมืองไมมีความตอเนื่องขาดส้ินซ่ึงนัยของการพัฒนาสูความเปน
สถาบันทางการเมือง 

 

เอกสารอางอิง 
วรเจตน ภาคีรัตน. “บทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมืองและการปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะผูแทนปวงชน” กรุงเทพ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. 2555 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (7 ตุลาคม 2560). ราชกิจจานุเบกษา, 

เลมที่ 134 ตอนที่ 105, น. 1-41. 
Samuel P. Huntington.1 9 6 9 .  Political Order in Changing Societies. Second edition. Connecticut: Yale 
University Press. 
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ความเพอฝนในกฎหมาย  
ผูชวยศาสตราจารยโชคดี นพวรรณ 

 

เมื่อพูดถึงกฎหมายเราจะคิดถึงการใชเหตุผล การโตแยง กรอบระเบียบ
ท่ีเครงครัด และความเครงเครียด ทําใหเมื่อเราพูดถึงกฎหมายเรามักจะ
ตองการสิ่งท่ีมาชดเชย และสิ่งเหลาน้ันก็มักเปนความบันเทิงเริงใจ ซึ่งรวมไป
ถึงความเพอฝน และความเพอฝนน้ีก็ทําใหเรานึกไปถึง “โรแมนติค” 

ความโรแมนติคและกฎหมายจึงถูกมองวาเปนสิ่งท่ีหางไกลกันแทบจะเปน
คนละขั้ ว ไมสามารถเชื่อมเขาหากันได แตแทจ ริงแลว “โรแมนติค 
(Romanticism)” มันคืออะไร? หมายถึงอะไร? แลวมันไปเกี่ยวของกับ
กฎหมายอยางไร 

โรแมนติคเปนกระแสความคิดทางศิลปะวรรณคดีท่ีเกี่ยวกับความกลาหาญ 
การผจญภัยของนักรบ ความเพอฝน ความรักอันลึกซึ้งเสนหา และสิ่งเหลาน้ี
สําหรับการเปนมนุษยแลวถือเปนความหมายของการมีชีวิต 

โรแมนติคจึงเปนเร่ืองท่ีบอกวามนุษยจะมีความเปนมนุษยไดจะตองมี
อารมณ มีความรูสึก มีหัวใจและจิตวิญญาณ และสิ่งเหลาน้ีจะถูกรวมเรียกวา 
“ตัวตน” ดังน้ีตัวตัวท่ีแสดงใหเห็นถึงความซับซอน หลากหลายแตกตางท่ีมีอยู
ในตัวมนุษยแตละคนจึงคือแกนแทของโรแมนติค และเมื่อใดท่ีมนุษยไดขาดไร
ซึ่งตัวตนแลว มนุษยก็จะเหมือนซากศพท่ีมีเพียงรางกายท่ีไรจิตวิญญาณ 

สําหรับเหตุผลกับความเปนมนุษย เหตุผลจะทําใหสิ่งท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเปน
กรณีใด ๆ ถาเหตุเดียวกันแลว ผลท่ีเกิดขึ้นก็ยอมเหมือนกันเสมอไม
เปลี่ยนแปลง เหตุผลจึงสิ่งท่ีคงท่ีแนนอนตายตัว เปนมาตรฐาน เปนสากล 
เมื่อพิจารณาเหตุผลกับความเปนมนุษยจะพบวา เหตุผลคือธรรมชาติของมนุษย 

กฎหมายท่ีเปนเหตุผลจึงถือเปนกฎหมายท่ีเปนสากล เพราะเหตุผลท่ีมีใน
กฎหมายเปนธรรมชาติของมนุษย ดังน้ันกฎหมายท่ีเปนเหตุผลจึงสามารถ
นําไปใชไดกับในทุก ๆ ท่ีอยางเปนสากลในทุกดินแดน ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา 
และทุกกาลเวลา 

กฎหมายท่ีเปนเหตุผลจึงทําใหเกิดการ
หยิบยืม คัดลอก เลียนแบบกฎหมายของ
ประเทศอ่ืน ๆ มาใชเปนกฎหมายในประเทศ
ของตน  

แตอยางไรก็ดีแมเหตุผลจะเปนธรรมชาติ
ของมนุษยแตเหตุผลก็ “ไมใชตัวตน” ของ
มนุษย ความเปนตัวตนในกระแสโรแมนติค
ถูกนํามาใชท่ีมีขอบเขตกวางขึ้นกวาตัวบุคคล 
คือไดนํามาใชกับสังคม ดินแดน อาณาจักร 
ห รื อปร ะ เ ทศ ท่ี จ ะ ต อ งมี ตั ว ตน ท่ี มี
ลั กษณะเฉพาะ มี วิถี ชี วิ ต มีประเพณี
วัฒนธรรมท่ีเปนของตนเอง  

ดังน้ัน โรแมนติคจึงไมเชื่อวากฎหมาย
ท่ีบังคับใชในสังคม ๆ หน่ึงจะเปนสิ่งท่ีเปน
มาตรฐาน เปนสิ่งที่เปนสากล กฎหมาย
ท่ีถูกตองและดีจะตองสอดคลองกับตัวตน
ของสังคมหรือดินแดนน้ัน กฎหมายใน
กระแสโรแมนติคจึงตอตานคัดคานการ
ลอกเลียนแบบกฎหมายของประเทศอ่ืนอยาง
มักงาย โดยไมคํานึงความเปนจริงในวิถีชีวิต 
สภาพสังคมของตน 

เ มื่ อ ย อ น ม อ ง ดู ก ฎ ห ม า ย ไ ท ย  
การสรางกฎหมายท่ีดี จึงไมใชแคเพียงลอก
กฎหมายท่ีดีและมีเหตุผลจากประเทศท่ีเรา
อุปโลกดวยความไมเขาใจวาเปนอารยะ แต
ควรจะแสวงหาตัวตนของสังคมเราและ
สรางกฎหมายท่ีสอดคลองกับความเปน
ไทยใหมากท่ีสุด 

 

ภาพจาก https://campus.campus-star.com/education/75189.html 
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สอง รกม.   ในตางแดน 

ดร.ชญานทัต ศุภชลาศัย 

สําหรับสาระนารูทางดานรัฐศาสตรของจุลสารฉบับน้ี 
จะพาไปรูจักกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
(School of Law and Politics – ร ก ม .) ข อ ง
มหาวิทยาลัยคารดิฟฟ (Cardiff University) ประเทศเวลส 
รกม .ของมหา วิทยาลั ย คาร ดิ ฟฟ ขึ้ น ชื่ อ ว า เ ป น
มหาวิทยาลัยท่ีโดดเดนในเร่ืองของการทําวิจัยและ
ได รับการประเมินจากองคกรภาคการศึกษาของ
ประเทศสหราชอาณาจักรวามีคุณภาพการสอนอยูใน
ระดับยอดเยี่ยม สาเหตุท่ีเลือกมหาวิทยาลัยแหงน้ีมา
พูดคุย สวนหน่ึงเปนเพราะวามหาวิทยาลัยในเวลสไม
คอยเปนท่ีสนใจของคนไทยเทาไรนัก โดยมากแลว
นักเรียนไทยท่ีมีฐานะทางบานเปนชนชั้นกลางมักสนใจ
ศึกษาตอในระดับปริญญาโทถึงระดับปริญญาเอกใน
มหาวิทยาลัยในอังกฤษโดยมักเนนเลือกเมืองใหญ ๆ 
ท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวก แหลงทองเท่ียวโบราณ 
รากฐานความเจริญ และสาธารณูปโภคชั้นเลิศเปนหลัก 
สังเกตวานักเรียนไทยมักเลือกเมืองใหญ ๆ เพ่ือศึกษาตอ 
เชน ลอนดอน แมนเชสเตอร ฯลฯ นักเรียนไทยท่ี
เ ร ีย น ในอ ัง ก ฤษส ว น ใหญ จ ะ เ ก ิด จ ิน ตน าการ  
วามหาวิทยาลัยในเวลสและไอรแลนดนําเสนอหลักสูตร
การศึกษาท่ีแมวาจะเจริญ แตก็ไมอาจเจริญทัดเทียม
กับมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ ๆ ชื่อดังของอังกฤษ  
ผลลัพธจากทัศนะคติแบบน้ีก็คือนักเรียนไทยกลับไม
คอยไดเรียนรู วามหาวิทยาลัยในเวลสน้ันจริง ๆ แลว
มี พัฒนาการการศึกษาในเชิงบูรณาการศาสตร

มากกวาท่ีคาดคิดเสียอีก ดังน้ัน สําหรับ รกม. 
สวนดุสิตที่อาจเรียกไดวาเปน ‘รกม.แหงแรก’ 
ในประเทศไทย แตก็ยังนับวาเปนเปน ‘นองใหม’ 
ของรกม. ในระดับนานาชาติ รกม.ของคารดิฟฟนาจะ
เปนแนวทางหรือเปนโมเดลใหกับเราในเชิงของการ
พัฒนาศาสตรเชิงบูรณาการกฎหมายและการเมือง
ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดในอนาคต  
 

รกม.ของคารดิฟฟแบงหลักสูตรปริญญาตรี
ออกเปน 2 สวนหลัก หลักสูตรแรกคือหลักสูตร
ทางดานกฎหมาย (Law) และหลักสูตรท่ีสองคือ
หลักสูตรทางดานการเมืองและความสัมพันธระหวาง
ป ร ะ เ ท ศ  (Politics and International Relations) 
สําหรับหลักสูตรทางดานกฎหมายจะมีการอบรม
หลักการและกรอบคิดสําคัญ ๆ ดานกฎหมาย และท่ี
สําคัญกวาน้ันสําหรับนักศึกษาท่ีตองการจะประกอบ
อาชีพเปนนักกฎหมายมืออาชีพในอนาคต รกม.ของ
คารดิฟฟมีการจัดฝกอบรมนักศึกษาอยางเปนมืออาชีพ 
เ ช น  Graduate Diploma in Law (GDL) Legal 
Practice Course (LPC) แ ล ะ Bar Professional 
Training Course (BPTC) ซึ่งการฝกอบรมในลักษณะ
ดังกลาวนาจะนํามาเปนแนวทางของ รกม. สวนดุสิต
ไดในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการอบรมบัณฑิตท่ี
เมื่อออกจากร้ัวมหาวิทยาลัยไปแลว บัณฑิตก็สามารถ
นําเอาความรูทางดานกฎหมายไปปฏิบัติไดจริงแบบไม
ยึดติดกับตํารา เร่ืองท่ีนาสังเกตคือรกม.ของคารดิฟฟ
ไมไดเนนใหนักศึกษาออกฝกงานท้ังเทอมเหมือนกับ
ของ รกม. สวนดุสิต แตเนนใหมหาวิทยาลัยสราง
เครือขายกับหนวยงานทางดานกฎหมายและให
ผู เชี่ยวชาญเหลาน้ันเขามามีสวนรวมในการชวย
ฝกอบรมพัฒนานักศึกษาทางดานความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย ซึ่งการนับการฝกอบรมใหเปนหนวยกิต 
การเรียนสามารถสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาทางออม
ไดอยางดี และเมื่อจบการฝกอบรม นักศึกษาก็จะได
ใบรับรองเพ่ือไปประกอบการสมัครงานทางดาน
กฎหมายหรือสมัครงานทางภาคราชการได 

หนา 7 
จุลสารกฎหมายและการเมือง 
ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2562  
 



ภาพจาก http://banscience.blogspot.com 

อริสโตเติล นักวิทยาศาสตร และนักปรัชญาแหงกรีกโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การที่เรามีรายวิชาเชน 
‘ความรู เ บ้ืองตนเ ก่ียวกับ
กฎหมายและการเมือง’ เปน
วิชาแกนของโรงเรียน ก็นับวา
เราเดินมาถูกทางสําหรับกาว
แรกเพ่ืออนาคตที่แจมใสแลว
กฎหมาย ซ่ึ ง ก ารนั บ ก าร
ฝ ก อบรม ให เ ป นหน ว ยกิ ต 
ก า ร เ รี ย น ส า ม า ร ถ ส ร า ง
แรงจูงใจใหนักศึกษาทางออม
ไดอย างดี และเมื่ อจบการ
ฝกอบรม นักศึกษาก็จะได
ใบรับรองเพ่ือไปประกอบการ
สมัครงานทางดานกฎหมาย
ห รื อ ส มั ค ร ง า น ท า ง ภ า ค
ราชการได 

สวนหลักสูตรทางดานการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศ
ของ รกม. มหาวิทยาลัยคารดิฟฟ ทางรกม. ของคารดิฟฟก็ไมไดทอดท้ิง
มิ ติทางดานกฎหมายเลย ในหนาเวปไซทอยางเปนทางการของ
มหาวิทยาลัยมีการยกคําพูดของอริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญากรีก  

ผูระบุชัดเจนวาการเมืองหรือรัฐศาสตรน้ัน มีสถานะเปน ‘ศาสตรที่เปน
มหาบัณฑิตของทุกศาสตร’ (Master Science) เพราะการเมือง
หรือรัฐศาสตร น้ันมี เ น้ือหาสาระท่ี เกี่ ยวของกับอํานาจ เสรีภาพ 
ประชาธิปไตย ความขัดแยง ฯลฯ แตถึงกระน้ัน รากเหงาความคิดของ
อริสโตเติลท่ีทาง รกม. มหาวิทยาลัยคารดิฟฟเล็งเห็น ก็คืออริสโตเติล
ไมไดทอดท้ิงมิติทางดานกฎหมายเลย เพราะอริสโตเติลกลาวถึง
ความชอบธรรมและความโปรงใสซึ่งควรถูกบัญญัติไวในธรรมนูญการ
ปกครองของรัฐดวย ดังน้ัน การนอมนําความคิดของอริสโตเติลเขามา
ปรับใช ก็สงผลใหการฝกอบรมบัณฑิตทางดานรัฐศาสตรของ รกม.
คารดิฟฟไมทอดท้ิงมิติทางดานกฎหมาย พรอมท้ังยินดีท่ีจะผนวก
กฎหมายเขาไปในรายวิชาหลักสูตรปริญญาตรี หน่ึงในวิชาท่ีชัดเจนคือ 
Law and Politics (LLB) ซึ่งมีรหัสรายวิชาคือ ML12 เปนรายวิชาท่ี
นักศึกษาปริญญาระดับตรีตองผานการศึกษาในรายวิชาน้ี อยางไรก็ตาม 
รกม. มหาวิทยาลัยคารดิฟฟ ก็ยังมีการเชื่อมโยงเขากับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ี
นอกเหนือจากกฎหมาย เชน ศาสนา สังคมวิทยา ภาษา และ
ประวัติศาสตร ฯลฯ ซึ่งบัณฑิตของเขาอาจจะมีมุมมองในมิติท่ีหลากหลาย
หากเทียบกับ ‘นองใหม’ อยางเรา แตกระน้ัน การท่ีเรามีรายวิชาเชน 
‘ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง’ เปนวิชาแกนของโรงเรียน 
ก็นับวาเราเดินมาถูกทางสําหรับกาวแรกเพ่ืออนาคตท่ีแจมใสแลวกฎหมาย  
ซึ่งการนับการฝกอบรมใหเปนหนวยกิตการเรียนสามารถสรางแรงจูงใจ
ใหนักศึกษาทางออมไดอยางดี และเมื่อจบการฝกอบรม นักศึกษาก็จะได
ใบรับรองเพ่ือไปประกอบการสมัครงานทางดานกฎหมายหรือสมัครงาน
ทางภาคราชการได 
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สาระนารู 

 สัญญาทางปกครอง 
 ผูชวยศาสตราจารยมนตรี พานิชยานุวัฒน 

รัฐมีภารกิจหลักที่สําคัญคือการใหบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน และ
เพ่ือใหการบริการสาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินการบริการสาธารณะบางอยางจึง
จําเปนตองใหเอกชนเปนผูดําเนินการแทน ไดแก การจัดหาวัสดุ การกอสราง การซ้ือขายตาง ๆ เปนตน 
    ดังนั้นเพื่อใหเกิดความผูกพันในการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทําบริการสาธารณะ 
จึงจําเปนตองมีการทําสัญญาระหวางรัฐกับเอกชน ซ่ึงในสัญญาดังกลาวอาจจะเปนสัญญาตามระบบกฎหมาย
เอกชนหรือระบบของกฎหมายมหาชนก็ได 

คําตอบที่วาสัญญาปกครองคืออะไรจะอยูที่มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ใหนิยามของสัญญาทางปกครองวา สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใด

ฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐและมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน 

สัญญาที่ ให จั ดทํ าบ ริการสาธารณะ หรือจัดใหมี ส่ิ งสาธารณูปโภคห รือแสวงประโยชน จ าก

ทรัพยากรธรรมชาติ จากบทบัญญัติดังกลาวทําใหสัญญาทางปกครองมีลักษณะสําคัญดังนี ้

สัญญาทางปกครองคืออะไร 

 

1. คูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งตองเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซ่ึงไดรับมอบหมายให
กระทําการแทนรัฐและ 

2. สัญญานั้นมีลักษณะดังตอไปนี้ 

2.1 สัญญาสัมปทาน ตัวอยางเชน สัญญาสัมปทานปาชายเลน สัญญาสัมปทานรถไฟฟาBTS สัญญา
สัมปทานประมูลคลื่น 3G เปนตน 

2.2 สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะ ตัวอยางเชน สัญญาจางวางทอประปา เปลี่ยนมาตรวัดนํ้าและ
ประสานมาตรวัดนํ้า สัญญาจางใหเปนผูดําเนินการเก็บขยะมูลฝอย เปนตน 

2.3 สัญญาท่ีจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค ตัวอยางเชน สัญญาจางเอกชนใหทําการกอสราง โรงเรียน ถนน 
เขื่อน เปนตน 

2.4 สัญญาท่ีแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ตัวอยางเชน สัญญาใหทําไม ทําเหมืองแร ขุดเจาะ
นํ้ามันและกาซธรรมชาติ เปนตน 

     อยางไรก็ตาม ศาลปกครองก็ไดวางหลักถึงลักษณะของสัญญาทางปกครองที่นอกเหนือจากที่

กฎหมายกําหนดไว วาเปนสัญญาทางปกครองเชนเดียวกัน ดังนี ้

 1. สัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

เขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง ตัวอยางเชนสัญญารวมการงานและรวม

ลงทุนในการขยายบริการโทรศัพทในสวนภูมิภาคเปนตน 

 2. สัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษแสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ ตัวอยางเชนสัญญาลา

ไปศึกษาตอที่ตางประเทศของขาราชการ จะเปนสัญญาที่ใหเอกสิทธ์ิกับรัฐในการบอกเลิกสัญญา การเรียก

ตัวกลับมารับราชการ การมิใหผูรับทุนลาออกจากราชการหรือโอนสังกัด เปนตน   
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1. 

 

สัญญาทางปกครองมีความแตกตางจากสัญญาแพงทั่วไปอยางไร 

     สัญญาแพงทั่วไปจะเปนไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนลักษณะ ระบบ

กฎหมายเอกชนซ่ึงคูสัญญาจะมีลักษณะเสมอภาค เทาเทียมกันไมมีฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจเหนือกวาอีก

ฝายหนึ่ง สวนสัญญาทางปกครอง จะเปนสัญญาตามระบบกฎหมายมหาชนที่ใหฝายรัฐมีอํานาจเหนือกวา

ฝายเอกชนที่เปนคูสัญญา และมีเอกสิทธ์ิพิเศษที่เหนือกวาคูสัญญาฝายเอกชน 

   
 

ขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองจะอยูในอํานาจของศาลใด 

 
ในปจจุบันประเทศไทยมีระบบศาลอยู 4 ระบบดวยกันก็คือ  ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม    

ศาลทหาร และศาลปกครอง ซ่ึงไดจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2542  โดยในมาตรา 9 (4) ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดใหคดีพิพาทที่

เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเปนเร่ืองที่อยูในอํานาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ัง  

และในมาตรา 72 (3) ไดใหอํานาจศาลปกครองในการกําหนดคําบังคับ อันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ที่จะส่ังใหคูความใชเงินหรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการโดยจะกําหนด

ระยะเวลาและเง่ือนไขอื่น ๆ ไวดวยก็ได 

   
 

ที่มา พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
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