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การสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของส านักวิชาการ 

ที่เข้าสู่การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ส ำนักวิชำกำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักหลักในกำรสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร ซึ่งเป็นหน้ำที่
หลักประกำรหนึ่งของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยส ำนักวิชำกำรต้องด ำเนินกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม กำรเมืองกำรปกครอง และ 
ควำมมั่นคง และด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลและข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของสมำชิก
วุฒิสภำ ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงำนวุฒิสภำรวมทั้ง
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเกี่ยวกับญัตติทั่วไป 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกำรปฏิบัติหน้ำที่ทั้งหมดของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและส ำนักวิชำกำร  
ที่สนับสนุนกำรท ำงำนของวุฒิสภำแต่เดิม ได้เปลี่ยนเป็นกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติแทน เพรำะในขณะนี้ ไม่มีวุฒิสภำ แต่มีสภำนิติบัญญัติแห่งชำติท ำหน้ำที่ด้ำนนิติบัญญัติแทน 
โดยส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ 

ในปัจจุบัน ส ำนักวิชำกำรได้ให้บริกำรเอกสำรทำงวิชำกำรใน ๕ รูปแบบ ดังนี้ 

๑) เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ จัดท ำเมื่อสมำชิกวุฒิสภำเสนอญัตติและได้รับกำร
บรรจุในวำระกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ โดยเจ้ำหน้ำที่ส ำนักวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งประเภท
วิชำกำร 

๒) บทความวิชาการ จัดท ำเป็นประจ ำทุกเดือนๆ ละอย่ำงน้อย ๒ เล่ม โดยเจ้ำหน้ำที่ส ำนัก
วิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 

๓) งานวิจัย จัดจ้ำงตำมควำมต้องกำรของคณะกรรมำธิกำรต่ำงๆ โดยกำรเห็นชอบ 
ของคณะกรรมกำรวิจัยและพัฒนำของวุฒิสภำที่ผ่ำนมำ 

๔) ข้อมูลทางวิชาการ จัดท ำเมื่อได้รับกำรร้องขอจำกสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติหรือ 
ผู้ขอรับบริกำรอื่นๆ โดยเจ้ำหน้ำที่ส ำนักวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 

๕) กฤตภาคข่าว คือ เอกสำรรวบรวมข่ำวในด้ำนต่ำงๆ จัดท ำเมื่อได้รับกำรร้องขอจำกสมำชิก
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร หรือผู้ขอรับบริกำรอื่นๆ  โดยเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดที่ด ำรง
ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ 

 เอกสำรทำงวิชำกำรดังกล่ำวสำมำรถกำรสนับสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติที่เข้ำสู่ 
กำรประชุมของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้ใน ๒ ขั้นตอน ได้แก่ 
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  ๑. ก่อนกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตินั้นๆ  
ในครั้งแรก (วำระที่ ๑) 

  ๒. ก่อนกำรประชุมพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติครั้งแรกของคณะกรรมำธิกำร 
สำมัญหรือวิสำมัญ ในวำระที่ ๒ ในกรณีที่ที่ประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติมีมติให้พิจำรณำโดย
คณะกรรมำธิกำร 

โดยเอกสำรทำงวิชำกำรที่จะสำมำรถสนับสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติได้เป็นหลัก 
คือ บทควำมวิชำกำร ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ส ำนักวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  ได้แก่ นิติกร 
และวิทยำกร โดยบทควำมที่สำมำรถสนับสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติอำจมีลักษณะ 
ที่เป็นบทควำมในเรื่องร่ำงพระรำชบัญญัติต่ำงๆ โดยตรง หรือเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ  
ร่ำงพระรำชบัญญัติต่ำงๆ หรือบริบทของร่ำงพระรำชบัญญัติ 

ส่วนขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำรมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทั้งหมด  
๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑) เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดท ำบทควำม 

 ๒) ก ำหนดหัวข้อเรื่อง /กำรเลือกหวัข้อเรื่อง 

 ๓) คน้คว้ำและรวบรวมข้อมลู 

 ๔) วำงโครงเรื่อง 

 ๕) จัดท ำบทควำมวิชำกำร 

 ๖) ตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำในบทควำม 

 ๗) เสนอบทควำมวิชำกำรตอ่ผู้บังคบับัญชำตำมล ำดับชัน้ 

 ๘) จัดพิมพแ์ละเผยแพร่บทควำมต่อสมำชิกสภำนติิบญัญัตแิหง่ชำติและบุคคลที่สนใจ 

เทคนิคและวิธีกำรในกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำรที่สำมำรถประมวลได้มี ดังนี้ 

- ความรู้ทั่วไปหรือความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ได้แก่ หลักวิชำกำรจำก “คู่มือ
กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรของกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำรของส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)” ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

๑) นิยำมของบทควำมวิชำกำร ซึ่งหมำยถึง เอกสำรซึ่งเรียบเรียงจำกผลงำนทำง
วิชำกำรของตนเองหรือของผู้อื่น ในลักษณะที่เป็นกำรวิเครำะห์ สรุปผลหรือวิจำรณ์ หรือเป็นบทควำมที่
เสนอแนวควำมคิดจำกพื้นฐำนทำงวิชำกำรด้ำนนั้นๆ 
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๒) ลักษณะของบทควำมที่ดีมีคุณภำพ มีดังนี้ 
 ๒.๑ มีประเด็นที่ชัดเจน มีเนื้อหำสำระทำงวิชำกำรที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย 
 ๒.๒ มีกำรวิเครำะห์ตำมหลักวิชำกำร มีกำรสรุปประเด็น มีกำรสังเครำะห์

ควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ และเสนอควำมรู้ หรือวิธีกำรที่เป็นประโยชน์ 
 ๒.๓ มีกำรวิเครำะห์ในประเด็นหลัก โดยมีทฤษฎีหรือแนวคิดมำรองรับในกำร

วิเครำะห์ 
 ๒.๔ สอดแทรกควำมคิดริเริ่ม หรือควำมรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ หรือแสดงทัศนะ

ทำงวิชำกำรของผู้เขียนอย่ำงชัดเจนและเที่ยงตรง 
 ๒.๕ มีกำรค้นคว้ำ อ้ำงอิงจำกแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้ ทันสมัย ครอบคลุม และ

มีกำรอ้ำงอิงอย่ำงเป็นระบบ 
 ๒.๖ มีกำรเรียบเรียงและน ำเสนอเนื้อหำที่เข้ำใจง่ำย เป็นระบบ 
 ๒.๗ ใช้ศัพท์และภำษำทำงวิชำกำรอย่ำงเหมำะสม มีตำรำง แผนภูมิ แผนภำพ

ประกอบตำมควำมจ ำเป็น เพ่ือเข้ำใจง่ำยและชัดเจน 

  ๓) แนวทำงกำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 
๓.๑ ค ำนึงควำมถูกต้องของข้อมูลและข้อเท็จจริงทำงทฤษฎี 
๓.๒ จัดล ำดับเนื้อเรื่องอย่ำงต่อเนื่อง เหมำะกับกำรให้ควำมรู้แก่ผู้อ่ำน 
๓.๓ ค ำนึงถึงควำมถูกต้องของรูปแบบตำมที่ก ำหนด 
๓.๔ ตรวจสอบกำรใช้ค ำให้เหมำะสม โดยเฉพำะค ำถูกและค ำผิด 

   ๔) องค์ประกอบของบทควำมทำงวิชำกำร โดยกำรจัดท ำบทควำมทำงวิชำกำรของ
ส ำนักวิชำกำร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้ก ำหนดองค์ประกอบของบทควำมทำงวิชำกำรไว้ ๖ ส่วน 
ได้แก่ บทสรุปผู้บริหำร ชื่อเรื่อง ควำมน ำ เนื้อเรื่อง บทสรุปและบรรณำนุกรม 

    ๕) วิธีกำรอ้ำงอิงและจัดท ำบรรณำนุกรม ส่วนอ้ำงอิงและบรรณำนุกรมเป็นส่วนที่แสดง
รำยชื่อหนังสือ วำรสำร เอกสำร สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หรือบุคคลที่ผู้เขียนใช้ในกำรค้นคว้ำ และอ้ำงอิง 
เพ่ือให้บทควำมทำงวิชำกำรมีควำมน่ำเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำนที่ประสงค์จะค้นคว้ำเพิ่มเติม 
ในเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

 รำยละเอียดสำมำรถดูได้จำกคู่มือกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงวิชำกำรของกำรจัดท ำ
บทควำมวิชำกำรฯ ที่ส่งมำด้วย 

  - ความรู้เฉพาะตัว หรือความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  

  เทคนิคและวิธีกำรจัดท ำบทควำมวิชำกำรเพ่ือสนับสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ 
ซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลที่จัดท ำบทควำมทำงวิชำกำรในขั้นตอนต่ำงๆ สำมำรถรวบรวมได้ ดังนี้ 
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 - การเตรียมความพร้อมในการจัดท าบทความ โดยพิจำรณำศักยภำพ พื้นฐำนควำมรู้ และ 
ควำมสนใจของผู้เขียนที่มีอยู ่โดยนิติกรก็จะมีศักยภำพ พ้ืนฐำนควำมรู้ และควำมสนใจเกี่ยวกับกฎหมำย
และร่ำงกฎหมำยต่ำงๆ โดยตรง นอกจำกนั้น ยังพิจำรณำหำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจ 
ของสังคม ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้ำง ข้อเรียกร้องต่ำงๆ ของภำคประชำชนต่อรัฐ หรือ
ประเด็นมีควำมเกี่ยวข้องกับวงงำนนิติบัญญัติ อำทิ ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ก ำลังจะเข้ำสูกำรพิจำรณำของ
คณะรัฐมนตรี หรือสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ร่ำงพระรำชบัญญัติที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้ำง หรือ
ร่ำงพระรำชบัญญัติที่เป็นควำมต้องกำรของภำคประชำชน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรค้นคว้ำ
และกำรตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะน ำมำท ำบทควำม   

 - การก าหนดหัวข้อเรื่อง/การเลือกหัวข้อเรื่อง โดยกำรก ำหนดหัวข้อเรื่องต้องครอบคลุม
สำระส ำคัญของเรื่องทั้งหมดในบทควำมและก ำหนดขอบเขตของเรื่อง ทั้งนี้ ในกำรเลือกหัวข้อเรื่องในกำรท ำ
บทควำม นอกจำกต้องศึกษำจำกข้อมูลและประเด็นที่ผู้เขียนบทควำมสนใจ และเป็นประเด็นที่อยู่ในควำม
สนใจของสังคมในขณะนั้นแล้ว ควรพิจำรณำว่ำบทควำมดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของสภำ 
นิติบัญญัติแห่งชำติ เช่น ในกำรตรำพระรำชบัญญัติ นอกจำกนั้น ยังต้องค ำนึงถึงลักษณะของข้อมูลท่ี
เพียงพอและลึกซึ้งที่จะค้นคว้ำในกำรท ำบทควำมเรื่องดังกล่ำว และมีแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ เพ่ือให้ได้
บทควำมที่มีคุณภำพ น่ำเชื่อถือ และน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

  - การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล โดยทั่วไปจะค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล 
ท่ีน่ำเชื่อถือและอ้ำงอิงได้ เช่น หนังสือ ต ำรำ เอกสำรวิชำกำร รำยงำนกำรวิจัย เอกสำรของรำชกำร บทควำม 
หนังสือพิมพ์ และเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับบทควำมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยหรือร่ำงกฎหมำยโดยตรง  
มักค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลจำกรัฐธรรมนูญ เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องทั้งใน 
และต่ำงประเทศ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ต ำรำและบทควำมทำง
กฎหมำย ค ำวินิจฉัยและค ำพิพำกษำของศำล และเว็บไซด์ที่เป็นทำงกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และ TDRI เป็นต้น 

     - การวางโครงเรื่อง กำรก ำหนดชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และโครงเรื่องต้องครอบคลุมสำระส ำคัญ
ของเรื่องทั้งหมด และยังเป็นกำรก ำหนดขอบเขตของเนื้อหำบทควำมด้วย กำรก ำหนดโครงเรื่อง 
ของกำรเขียนบทควำมสำมำรถน ำแนวควำมคิดกำรเขียนแผนผังควำมคิด (Mind Map) มำช่วยสร้ำงเค้ำโครง
เรื่องในกำรจัดท ำบทควำมได้ จำกนั้น ได้มีกำรก ำหนดหัวข้อย่อยเพ่ิมเติมจำกเค้ำโครงเรื่องที่วำงไว้ โดยเรียง
ตำมลักษณะของเนื้อหำและควำมเชื่อมโยง ซึ่งจะท ำให้มีกำรจัดระบบควำมคิดชัดเจน 

  - การจัดท าบทความวิชาการ กำรจัดท ำบทควำมวิชำกำรโดยยึดถือข้อมูลที่มีลักษณะเป็น
ข้อมูลทั่วไปและข้อเท็จจริงจำกแหล่งที่มำที่น่ำเชื่อถือเป็นหลัก โดยอำจเพ่ิมเติมควำมคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของนักวิชำกำรต่ำงๆ ที่น่ำเชื่อถือเข้ำไปด้วย ส ำหรับกำรเรียบเรียงเนื้อหำท ำได้โดยน ำขอ้มลู
มำเรียบเรียงตำมล ำดับหัวข้อที่ก ำหนดไว้ ในโครงเรื่อง ให้มีควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป
ตำมล ำดับของข้อมูล และใช้ส ำนวนภำษำที่กระชับ สละสลวย อ่ำนและเข้ำใจได้ง่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
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หำกเป็นบทควำมที่เกี่ยวกับกฎหมำยควรแปลงภำษำทำงกฎหมำยเป็นภำษำที่ทุกคน รวมทั้งผู้ที่ไม่มี
พ้ืนฐำนทำงกฎหมำยสำมำรถอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจได้ง่ำย นอกจำกนั้น อำจมีกำรยกตัวอย่ำง
กรณีศึกษำที่เกี่ยวข้อง และที่ส ำคัญต้องมีกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูลอย่ำงถูกต้อง 

 - การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในบทความ เมื่อเขียนบทควำมวิชำกำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหำ กำรใช้ภำษำ ตัวสะกด ควำมเชื่อมโยง 
ของประโยค และกำรล ำดับเนื้อเรื่องให้ถูกต้องและเหมำะสมอีกครั้ง นอกจำกนั้น อำจขอให้เพ่ือน
ร่วมงำนช่วยอ่ำนและเสนอควำมคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงบทควำม หำกพบควำมไม่เชื่อมโยงของข้อมูล 
ข้อควำมที่ก ำกวม เข้ำใจยำก หรือกำรใช้ภำษำที่ยังไม่เหมำะสม 

 

------------------------------------------ 

 


