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สวนที่ 1 รายการองคกรที่ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐไอซแลนด และ 

สหราชอาณาจักร 

  (๑) ศาลสูงบอมเบย  

  (๒) มหาวิทยาลัย Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University BAMU      

เมืองออรังกาบัด 

  (๓) ศาลสูงสุดไอรแลนด 

  (๔) มหาวิทยาลัยคารดิฟ 

  (๕) The Honorable Society of the Inner Temple  

  (๖) หอสมุดแหงชาติอังกฤษ  

 

สวนท่ี 2  การศึกษาดูงาน ณ ศาลสูงบอมเบย 

 ๑. การกอตั้งและอํานาจหนาท่ี  

  - มีภูมิหลังของความเกาแกตั้งข้ึนโดยธรรมนูญศาลสูงเม่ือป ๑๘๖๒ กอนไดรับอิสรภาพป 

  ๑๙๔๗ และใชรัฐธรรมนูญป ๑๙๕๐ 

  -  พิจารณาคดีอุทธรณในรัฐทุกประเภท  

 - เขตอํานาจครอบคลุมรัฐมหาราษฎรอีกหลายเมืองใกลเคียง 

 - ผูพิพากษา ๗๕ คน 

 ๒. การบรรยายสรุป  

 - เปนศาลสูงสุดของรัฐ 

 - รัฐธรรมนูญใหอํานาจพิจารณาคดีปกครอง 

 - การใหคําแนะนําแกศาลและองคกรทางกฎหมายอ่ืน 

 - ชวยฝายบริหารใหคําแนะนําและอบรมเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม 

 ๓. อภิปราย   

 - เทียบกับศาลสูงสุดมีอํานาจกวางขวางกวา ข้ึนกับกฎหมายของแตละรัฐ มีบางคดีท่ี

 สามารถฎีกาตอศาลสูงสุดได 

 - พิจารณาคดีกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญดวย 

 - สวนใหญเปนกฎหมายละเมิดสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว 

 - กฎหมายอินเดียมีท่ีมาจากท้ังรัฐสภาสหพันธและจากรัฐเอง 

 - กฎหมายรัฐท่ีขัดรัฐธรรมนูญถือเปนสิ้นสุดไมตองฎีกาตอไปศาลสูงสุดอีก 

 - มีอํานาจชี้ขาดอํานาจระหวางศาลของรัฐดวย 
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 ๔. ขอพิจารณาแวดลอม  

 -  ภูมิประวัติทางประชากร ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม   

 - การปกครอง อังกฤษปกครองเม่ือป ๑๘๕๘ ไดเอกราชจากอังกฤษป ๑๙๔๗  

 รัฐธรรมนูญใชบังคับป ๑๙๕๐  เปนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบอาณาจักร

 นิยม (Sovereign Socialist Secular Democratic Republic) รัฐบาลแบบรัฐสภา มี 

 ๒๙ รัฐกับ ๗ ดินแดน ประธานาธิบดีเปนประมุข นายกรัฐมนตรีเปนผูนําบริหาร  

 รัฐสภาแบบสภาคู  ศาลแบบ ๓ ชั้น (ศาลตน ศาลสูง ศาลสูงสุด)  

 - รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด เหนือกวารัฐ ประชาชนเปนผูกําหนด เปนท่ีมาของ

 ระบบกฎหมายและการปกครอง  จัดความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และ จัดสรร

 อํานาจและจัดความสัมพันธทางอํานาจระหวางองคกรการเมืองการปกครอง  

 - ระบบกฎหมายยึดโยงกับรากฐานประเพณีวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญใหการรับรองท้ัง

 กฎหมายท่ีเปนบทบัญญัติ บรรทัดฐานคําพิพากษา และประเพณี มีพลวัตตามวิถีประชา

 ท่ีแตกตางหลากหลาย  หลักการประกันสิทธิพ้ืนฐานท่ีบังคับท้ังโดยกฎหมายและโดย

 นโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ  

 - ระบบสหพันธ ยึดหลักรัฐธรรมนูญสูงสุด หลักอิสระของศาล หลักแบงแยกอํานาจ 

 หลักรัฐธรรมนูญและพลเมืองเดี่ยว อํานาจสหพันธเหนือรัฐแบบไมเบ็ดเสร็จ รัฐสภา

 เปลี่ยนแปลงอาณาเขตของรัฐได ระบบศาลแบบบูรณาการเปนระบบเดียวรวมกันท้ัง

 สหพันธและรัฐ หลักผูวาการรัฐมาจากการแตงตั้ง  
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สวนท่ี 3  การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada 

University (BAMU) เมืองออรังกาบัด 

 ๑. การสถาปนา   

     - ประชาชนในภูมิภาคเรียกรองตองการสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนอิสระประจําเมืองตั้งเม่ือป 

๑๙๕๘ โดยนายกรัฐมนตรีเนรู ในชื่อ Marathwada University  

     - ป ๑๙๔๔ เปลี่ยนชื่อเปน Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University เพ่ือ

เปนเกียรติคุณแกผูมีคุณูปการตอการพัฒนาการศึกษาของเมืองนี้ 

 ๒.วัตถุประสงค  

     - เผยแพร ผลิต และรักษาองคความรูโดยการเรียนการสอน การวิจัย การขยายโอกาส 

และการบริการทางการศึกษาใหประชาชน การสงเสริมและสนับสนุนการสรางความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยกับสังคม 

     - มีการเรียนการสอน ๓๙ สาขาวิชาท้ังสายสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร  

 ๓. บทบาทหนาท่ี  

     - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรมแกประชาชนในภูมิภาค  

     - จัดการศึกษาข้ันสูงตามความตองการของประชาชน  

     - ฝกฝนสนับสนุนดานศิลปะ การคา วิทยาศาสตร การแพทย วิศวกรรม เทคโนโลยีอํานวย

       ความสะดวกในการเรียนการสอนและการวิจัย  

     - อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการวิจัย  

     - สนับสนุนเผยแพรองคความรูโดยจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิชาท่ีมีการ

       เรียนการสอนท้ังในมหาวิทยาลัยและเครือขายภายนอก  

 ๔. การบริหารจัดการ   

     - ผูวาการรัฐเปนอธิการบดีโดยตําแหนง  

     - การบริหารจัดการเปนอิสระจากรัฐ    

     - ผูวาการรัฐเปนอธิการบดีโดยตําแหนง มีสวนชวยปองกันการแทรกแซงความเปนอิสระ

       และชวยเสนอผลักดันโครงการตามความตองการของมหาวิทยาลัยตอรัฐในระดับสูง  

 ๕. วิสัยทัศน    

     - เปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม  

     - เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก 
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สวนท่ี 4 การศึกษาดูงาน ณ ศาลสูงไอซแลนด 

 ๑. การกอตั้ง ท่ีมาและอํานาจหนาท่ี  

     - ตั้งเม่ือป ๑๙๓๗ ตามรัฐธรรมนูญ ไอรแลนด มาตรา ๓๔ ท่ีเมืองดับลิน 

     - มีประธาน ๑ คนและผูพิพากษาไมเกิน ๙ คน ในนี้มีผูพิพากษา ๒ คนท่ีมาจากประธาน

       ศาลอุทธรณและประธานศาลสูง  

    - ประธานศาลสูงสุดปจจุบันเคยเปนผูพิพากษาในศาลอุทธรณและศาลสูงมากอน 

    - เปนศาลสูงสุดท่ีเทียบไดกับศาลรัฐธรรมนูญ มีอํานาจควบคุมความชอบดวย รัฐธรรมนูญ

      ของกฎหมาย และการปฏิบัติหนาท่ีของประธานาธิบดีไอรแลนด 

    - เกษียณอายุ ๗๐ ป 

 ๒. เขตอํานาจและวิธีพิจารณา  

     - พิจารณาคํารองจากศาลอุทธรณ รวมท้ังจากศาลทองถ่ินในคํารองความชอบดวย   

       รัฐธรรมนูญของกฎหมายดวย  

     - มีอํานาจพิจารณาในขอกฎหมายเปนหลัก ยกเวนท่ีจะพิจารณาขอเท็จจริงตามความ

       จําเปน  

    - มีการแบงองคคณะยอยมีจํานวนองคคณะแตกตางกันตามลักษณะคดีแตละกรณี  แตใน

      คดีสําคัญท่ีตัดสินให ประธานาธิบดีไอรแลนดไมสามารถอยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดตองมี

      องคคณะไมนอยกวา ๕ คน 

   - การพิจารณากระทําเปดเผยตอสาธารณะ เวนคดีท่ีเก่ียวกับครอบครัวและการละเมิดทางเพศ  

   - การตัดสินใชเสียงขางมาก  

   - ประธานศาลสูงสุดไมตองนั่งพิจารณาทุกคดี  

   - อํานาจเฉพาะตําแหนงของประธานศาลสูงสุด (๑)เปนสมาชิกลําดับแรกของคณะกรรมการ

     ประธานาธิบดีทําหนาท่ีรักษาการแทนประธานาธิบดี กรณีท่ีไมอยูปฏิบัติหนาท่ีได (๒)เปน  

     สมาชิกคณะกรรมการกฤษฎีกาในสภาท่ีปรึกษาใหการปรึกษาและชวยเหลือประธานาธิบดี   

  

สวนท่ี 5  การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยคารดิฟ 

 ๑. การสถาปนา และการเรียนการสอน  

     - ตั้งเม่ือป ๑๘๓๓ เปนสถาบันอุดมศึกษาเกาแก ๑ ใน ๑๐ ของอังกฤษ อยูท่ีเมืองคารดิฟ 

       เมืองหลวงของเวลส  

    - สาขาวิชาท่ีสอนมีท้ังวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
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    - คณะนิติศาสตรเนนเสริมสรางประสบการณและความเปนเลิศดานการวิจัย มีท้ังการเรียน

      การสอนในระดับปริญญาและการอบรมการประกอบอาชีพกฎหมายโดยทํางานรวมกับ 

      ทนายความอาชีพ องคกรการกุศลและองคกรอาสาสมัครเพ่ือให นศ. มีโอกาสฝกทักษะ

      วิชาชีพดวย  

 ๒. การบรรยายสรุป   

     - การศึกษากฎหมายในอังกฤษและเวลสแตเดิมท้ัง Barristers  และ Solicitors     

       ดําเนินการโดยเนติบัณฑิตยสภา 

     - บทบาทของมหาวิทยาลัยเพ่ิงเริ่มในชวงทศวรรษท่ี ๑๗๕๐ สวนปริญญาทางกฎหมายเริ่ม

       เม่ือทศวรรษท่ี ๑๘๕๐ 

     - ตอมามีการศึกษาและการประเมินทดสอบอยางเปนทางการเม่ือป ๑๘๖๐  

     - มีพัฒนาการเปน ๓ ระยะ (๑) ความเปนวิชาการโดยสรางระบบเทียบชั้นคุณวุฒิ (๒) 

       ความเปนวิชาชีพโดยสรางระบบฝกอบรมวิชาชีพ (๓) ความเปนอาชีพโดยสรางระบบ

       ควบคุมรับรองความเปนอาชีพ 

    - มีขอจํากัดสําคัญท้ังดานการจัดตั้งองคกรสถาบันท่ีมีการแยกตัวกันแตกตางหลากหลาย  

      ดานการทับซอนกันระหวางอํานาจตามกฎหมายกับอํานาจตามประเพณีของผูปกครอง  

      และดานคําพิพากษาของศาลเปนท่ีมาของรัฐธรรมนูญเสียเอง และความสูงสุดของ      

      สถาบันรัฐสภา  

    - การเกิดจุดเปลี่ยนจากการแยกองคกรวิชาชีพทางกฎหมายระหวาง Solicitor กับ    

      Barrister ซ่ึงกอผลตอการสรางจุดเนนเนื้อหาการศึกษา คุณวุฒิ และการประกอบวิชาชีพ

      ท่ีแตกตางตามกันไปดวย 

    - การสงผลกระทบตอระบบการศึกษาท่ีสําคัญไดแก การแยกแยะระหวางมาตรฐานตัว

      บุคคลกับมาตรฐานวิชาชีพ  การแยกแยะระหวางความรูทางกฎหมายกับทักษะทาง   

      กฎหมาย และการแยกแยะระหวางความสามารถเฉพาะตัวกับการรวมงานกับฝายอ่ืนๆ  

  

สวนท่ี 6  การศึกษาดูงาน ณ The Honorable Society of the Inner Temple   

 ๑.  ท่ีมาและสถานะ   

      - ตั้งอยูท่ีกรุงลอนดอนใกลอาคารศาลยุติธรรมเปน ๑ใน ๔ ของสถาบันฝกอบรมทาง   

        กฎหมายของอังกฤษ 

     - เปนองคกรอิสระบริหารงานในรูปองคกรกลุมแบบสภามาจากการเลือกตั้งมีวาระ ๑ ป  

       ยึดหลัก “ความเชื่อถือได ”  
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     - สถาบันฝกอบรมทางกฎหมายของอังกฤษท้ัง ๔ มีคณะกรรมการกลางบริหารเนติ   

       บัณฑิตยสภาเรียก Bar Standard Board มาบริหารอีกชั้นหนึ่งดวย 

     - ปจจุบันมีสมาชิก ๘๐๐ คน แยกเปน ๓ กลุมมีท้ังนักเรียนนักศึกษา ทนายความและผู

       พิพากษา โดยแตละปมีผูเขาอบรม ๔๕๐ คน 

 ๒.  บทบาทและอํานาจหนาท่ี   

      - องคกรวิชาชีพกฎหมายจัดการศึกษาอบรมกฎหมาย  

      - กําหนดกฎระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพบังคับใชกับสมาชิก  

       - คัดเลือกผูเปนเนติบัณฑิตแหงอังกฤษและเวลส  

      - รับรองและใหใบอนุญาตผูสําเร็จการศึกษาเนติบัณฑิต 

      - หนวยงานภายในท่ีสําคัญ ไดแก สํานักการคลัง สํานักการศึกษาและพัฒนา สํานัก  

        ทรัพยสิน แผนกจัดเลี้ยงและอาคารสถานท่ี หอสมุด และโบสถ 

 

สวนท่ี 7  การศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแหงชาติอังกฤษ 

 ๑.  ท่ีมาและความสําคัญ  

      - อยูท่ีกรุงลอนดอนมีความเกาแกท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก จัดตั้งโดยพ.ร.บ.หอสมุดแหงชาติ

        อังกฤษ ในป ๑๘๕๓  

      - รวมอยูกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอังกฤษ แยกเปนเอกเทศในป ๑๙๗๓ 

      - สนับสนุนโดยกรมวัฒนธรรมสื่อมวลชนและกีฬา  

      - มีทรัพยากร ๑๕๑ ลานราบการท้ังจากอังกฤษและจากท่ัวโลกในรูปสิ่งพิมพ ดิจิตอล มี

        หนังสือกวา ๑๔ ลานเลม วารสารและหนังสือพิมพกวา ๙๒๐,๐๐๐ ชื่อเรื่อง วีดีทัศน 

        แผนท่ี แสตมป ภาพ ลายเสนฯลฯ สําเนาหนังสือท่ีผลิตในประเทศท้ังหมดและประเทศ

        ในอานิคมดวย 

 ๒.  บทบาทหนาท่ีสําคัญ  

      - รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีผลิตในสหราชอาณาจักร และไอรแลนด 

      - จัดทําบรรณานุกรมแหงชาติ ทุกสํานักพิมพตองสงสิ่งพิมพตามกฎหมายลิขสิทธิ์ใหแก

        หอสมุด 

     - พัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บและรักษาเอกสารตางๆ 

     - การแสดง การใช การบริการทางเว็บไซต และการนําชมภายในหอสมุด 

 



๗ 
 

 ๓. เอกสารท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของอังกฤษและการพัฒนาหลักนิติธรรมและ

ประชาธิปไตย (มหากฎบัตร MAGNA CARTA ค.ศ.๑๗๕๘) 

     - มีท่ีมาจากรากฐานของการปฏิรูปทางความคิดบนบรรทัดฐานทางหลักธรรมศาสนาซ่ึง

       เปนการแสดงอิทธิพลจากฝายศาสนจักรโดยพระสันตปาปาเรียกรองใหฝายอาณาจักร

       โดยพระเจาจอนหยึดกรอบหลักธรรมและจารีตประเพณีในการปกครองโดยการจํากัด

       อํานาจของฝายปกครองและคุมครองสิทธิของฝายถูกปกครองดวย  

     - เปนคุณูปการตอการพัฒนาหลักการปกครองภายใตกฎหมายแทนอําเภอใจและการ      

       เคารพสิทธิของเสรีชนอันเปนคุณูปการอยางสําคัญยิ่งตอการสรางหลักนิติธรรมและ   

       ประชาธิปไตยในระบบการเมืองการปกครองท้ังของอังกฤษและนานาประเทศในเวลา

       ตอมาดวย 

     - มีแงมุมท่ีเปนมรดกทางประวัติศาสตรท่ีนาสนใจจากขอสังเกตท่ีมีการแสดงความเปนมา

       ของมหากฎบัตรไวในโบสถท่ีเปนสวนหนึ่งของThe Honorable Society of the Inner  

       Temple ซ่ึงเปนหนึ่งในสี่ขององคกรเนติบัณฑิตสภาอังกฤษ อันนาสันนิษฐานไดวาเปน

       การสะทอนถึงบทบาทของฝายศาสนจักรท่ีมีสวนเก่ียวของกับความเปนมาของมหากฎ

       บัตรในประวัติศาสตรอังกฤษอีกดวย  

 


