


 

 

 

 

 
องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาฐานข้อมูล 

ด้านกฎหมายของอาเซียน 
 
 
 
 

 
 
 โดย  

คณะทํางานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมาย 
ของอาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



ก 
 

สรุปสาระส าคัญ 
 

 อ า เซี ยน  (ASEAN: Association of Southeast Asian Nations) ห รื อ  ส ม าค ม
ประชาชาติ แห่ ง เอ เชี ยตะวันออก เฉี ย งใต้  ซึ่ งป ระกอบด้ วยสมาชิ ก  ๑๐  ประ เทศ  
อันได้แก่ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ลาว ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไนดารุส-ซาลาม ฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รวมตัว 
เป็นประชาคมอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และจ าเป็นที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องมีการใช้
มาตรการทางกฎหมายต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในประเทศหรือนอกประเทศ  สิ่งที่จะท าให้แต่ละฝ่าย 
ได้เห็นมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้อง จ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลด้านกฎหมาย 
เพ่ือแจ้งให้ประชาชนแต่ประเทศทราบ โดยเฉพาะข้อมูลของประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้ด าเนินการรวบรวม บันทึก และจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียน รวม ๑๐ ประเทศ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทย 
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน และจัดท าเว็บไซต์ “asean-law.senate.go.th” ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
รวมทั้งหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการด าเนินการ 
ของวุฒิสภาชุดที่ผ่านมา กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ สนับสนุน
การด าเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายภายในของประเทศในกลุ่มอาเซียนอยู่ กล่าวคือ 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีนายสุรชัย  
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกรรมการฯ  
และคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีนายธานี  อ่อนละเอียด  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
 โดยข้อมูลกฎหมายที่มีการรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน เว็บไซต์ 
“asean-law.senate.go.th” นั้น ประกอบด้วย 
 กลุ่มที่ ๑) รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน ๑๐ ประเทศหรือฉบับ  

โดยมีการเปรียบเทียบตามหมวดต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

 กลุ่มที่ ๒) กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน และบันทึกความตกลงในเรื่องต่าง ๆ  

ของอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน โดยมีตราสารทางกฎหมายทั้งสิ้นจ านวน  

๒๐๙ รายการหรือฉบับ และ 
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 กลุ่มที่ ๓) กฎหมายตามเป้าหมายความร่วมมือของประชาคมอาเซียน อันประกอบด้วย

กลุ่มกฎหมายด้านความมั่นคงและการเมือง กลุ่มกฎหมายด้านเศรษฐกิจ และกลุ่มกฎหมาย  

ด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน จ านวน ๑๐ ประเทศ โดยมีการแบ่งตาม

ประเทศ และแบ่งตามเสาหลักของอาเซียน ๓ เสาหลัก และหมวดหมู่กฎหมาย โดยปัจจุบันมีข้อมูล

กฎหมายของประเทศต่างๆ รวมจ านวน ๙๒๓ ฉบับ 

 ดังนั้น เพ่ือให้มีแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน เว็บไซต์“asean-

law.senate.go.th” ส าหรับเป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายอีกช่องทางหนึ่งที่จะท าให้ประชาชน 

ได้เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติ  

ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  

ด้านกฎหมายที่ เน้นให้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  

และการมุ่งพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล และให้ฐานข้อมูลด้านกฎหมายให้มี  

ความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมออันสามารถสนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้

สมาชิกวุฒิสภาสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทาง 

ด้านวิชาการและดา้นธุรการให้แก่วุฒิสภา ต้องพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก

วุฒิสภาอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม 

 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของฐานข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูลด้านกฎหมายอาเซียน 
ประกอบกับการศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในประเทศ และประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น และที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบว่า ยังไม่มีหน่วยงานของประเทศใดที่ด าเนินการ
รวบรวมหรือพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างจริงจัง นอกจากนี้ 
ยังพบว่า ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ด าเนินการ โดยส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภายังมีสภาพปัญหาที่จะต้องหาแนวทางแก้ไข  อาทิ ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล ปัญหาด้านผู้รับผิดชอบในการพัฒนาฐานข้อมูล ปัญหาทางด้าน 
ความร่วมมือ และการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล เป็นต้น 
 ดังนั้น คณะท างานฯ จึงมีเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของ
อาเซียนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยแบ่งระยะเวลาในการด าเนินการเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 

- ระยะเร่งด่วน โดยเห็นควรตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเฉพาะกิจที่มี
ลักษณะเป็นคณะประจ าหรือถาวรส าหรับด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซต์กฎหมายอาเซียน 
เพ่ือด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนเป็นการเร่งด่วน  มีการจัดอบรม
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บุคลากรเพ่ือให้มีทักษะและความช านาญในการน าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์ และควร
มอบหมายภารกิจให้กลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้รับผิดชอบ  
ในการด าเนินการดูแลฐานข้อมูลกฎหมายอย่างใกล้ชิดหรือมีการจัดจ้างผู้รับผิดชอบน าเข้าข้อมูล 
และผลักดันให้มีการด าเนินการน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน และควรมีมาตรการ 
ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บุคคลภายในและภายนอกทราบด้วยวิธีแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้น  

- ระยะยาว โดยในระยะเริ่มแรก เห็นควรเสนอให้มีศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา เพ่ือ ให้มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบถึงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย และอนาคต 
อาจมีการจัดตั้งกลุ่มงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพ่ือมาด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูล
กฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นการเฉพาะ โดยอาจก าหนดเป็น กลุ่มงานกฎหมาย
ต่างประเทศ สังกัด ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
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 รายงาน เรื่อง แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน  เป็นรายงาน 
ท่ีคณะท างานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้จัดท าขึ้น โดยการศึกษาเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 
เว็บไซต์ “aseanlaw.senate.go.th” ส าหรับเป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายอีกช่องทางหนึ่งที่จะท าให้
ประชาชนได้เขา้ถงึตวับทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายไดง้่ายเพื่อปฏิบตัิตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
ที่เน้นให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และการมุ่งพัฒนากฎหมายให้
สอดคล้องกับหลักสากล และให้ฐานข้อมูลด้านกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
อันจะเป็นเครื่องบูรณาการข้อมูลทางกฎหมายระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้
สามารถเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องด าเนินการตามข้อผูกพันเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมพูนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการก้าว
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยเฉพาะสามารถสนับสนุนข้อมูลให้กับ
ฝ่ายนิติบัญญัติ เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ทางด้านวิชาการและด้านธุรการให้แก่วุฒิสภา สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วได้จะเป็นผลดีต่อ  
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
โดยรวม 
  รายงานฉบับนี้ส าเร็จและมีความสมบูรณ์ได้ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนและได้รับความกรุณา
จากผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะกรรมการจัดการความรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โดยมีนางสาวมาลี  พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะประธานกรรมการฯ ที่ได้กรุณา
แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่มีนายทศพร  แย้มวงษ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย เป็นประธาน
คณะท างานฯ รวมทั้งที่ปรึกษาคณะท างานฯ คณะท างานฯ ทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า 
องค์ความรู้ฉบับนี้ ตลอดจนทีมงานในกลุ่มงานพัฒนากฎหมายที่เอื้ออ านวยด้านข้อมูลส าหรับการจัดท า
องค์ความรู้ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบคุณส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเอื้ออ านวยการจัดท าองค์ความรู้นี้และส านักการพิมพ์ 
ที่ได้กรุณาตีพิมพ์องค์ความรู้ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งองค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ
แก่ผู้สนใจตามสมควร                                      
 

คณะท างานการจดัการความรู้เกี่ยวกับ 
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน 

ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 
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   สารบัญ 
                     
                   หน้า 
 
สรุปสาระส าคัญ ก 
ค าน า ง 
สารบัญ จ 
บทที่ ๑ บทน า   
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา ๑
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๕
 ๑.๓ แนวทางการศึกษา  ๕
 ๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๖ 
บทที่ ๒ แนวคิดในการพัฒนาฐานขอ้มูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน   
  ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๗ 
  ๒.๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  ๗
   ๒.๑.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา ๒๕๘  
    ค. ด้านกฎหมาย   ๙
   ๒.๑.๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๖  ๑๐
   ๒.๑.๔  พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  
    พ.ศ. ๒๕๕๘   ๑๐
   ๒.๑.๕ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒
 ๒.๒ แนวคิดของผู้บริหารระดับสูงของรัฐสภาและผู้เกี่ยวข้องกับ 
    ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน  ๑๒
 ๒.๓  แนวคิดการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ๑๕
 ๒.๔ แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔  
   (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)     ๒๐
 ๒.๕ ฐานข้อมูลกฎหมายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาเซียน 
   ทั้งไทยและต่างประเทศ ๒๒
  ๒.๕.๑ ฐานข้อมูลกฎหมายของไทย ๒๓
  ๒.๕.๒ ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน  ๒๙ 
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   สารบัญ (ต่อ) 
                
                      หน้า 
บทที่ ๓  ผลการศึกษาและข้อเสนอ 
 ๓.๑ การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study)    ๔๓ 
 ๓.๒ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)    ๔๕ 
 ๓.๓ กระบวนการสังเคราะหข์้อมูลจากการศึกษาเชิงเอกสาร 
        และการสัมภาษณ์เจาะลึก       ๔๖ 
 ๓.๔ ข้อเสนอ         ๕๗ 
บทที่ ๔  บทสรุปและข้อเสนอแนะ         
  ๔.๑ บทสรุป               ๕๙
 ๔.๒ ข้อเสนอแนะ         ๖๑ 
 

บรรณานุกรม             ๖๓ 
 
ภาคผนวก 
 ก. ปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐสภากับการขับเคลื่อนอาเซียนในอนาคต  

      โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง (๑) 
  

 ข. ค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
      ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา 
      ฐานขอ้มูลด้านกฎหมายของอาเซียน ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  (๗)  
 

 ค. การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน          (๑๑) 
 

 ง. ประมวลภาพกิจกรรมของคณะท างานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา 
      ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน                     (๒๑)  

 
    
     



บทที่ ๑ 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 อาเซียน (ASEAN: Association of Southeast Asian Nations) หรือสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก ๑๐ ประเทศ อันได้แก่ มาเลเซียพม่า กัมพูชาลาวไทย
สิงคโปร์เวียดนามบรูไนดารุส-ซาลามฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และได้รวมตัวเป็นประชาคมอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๕๘ โดยได้แบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น ๓ เสาหลัก ได้แก่  
 ๑) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  
 ๒) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Culture Community : ASCC)  
 ๓) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC)  
โดยอาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดท าแผนงานข้อตกลงร่วม
ภายหลังปี ๒๐๑๕ หรือที่เรียกว่าปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ๒๐๒๕ (The Kuala Lumpur  
Declaration for ASEAN ๒๐๒๕) เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซยีนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งได้
ก าหนดทิศทางในอนาคตของอาเซียนให้มีเอกภาพทางการเมือง มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ท าเพ่ือประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยึดมั่นในกฎกติกาอย่างแท้จริง 
โดยสิ่งที่อาเซียนต้องเร่งด าเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ได้แก่ กา รผลักดันมาตรการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า เช่น มาตรการด้านการขนส่งและศุลกากร ระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซยีน การจัดท าระบบรับรองถิ่นก าเนดิสินค้าด้วยตนเอง
ของอาเซียน คลังข้อมูลการค้าอาเซียน การจัดท าความตกลงยอมรับร่วมกันในสินค้ากลุ่มต่าง ๆ และให้
มีการจัดท าวาระด้านความเชื่อมโยงระหวา่งกันในอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ต่อจากแผนแมบ่ทวา่ดว้ยความเชือ่มโยงของอาเซียน (MPAC) ที่ได้ก าหนดสาขาความร่วมมือ ๕ ด้านใหม่ ได้แก่  
 (๑) โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน  
 (๒) นวัตกรรมทางด้านดิจิทัล 
 (๓) โลจิสติกส์ที่ไร้พรมแดน  
 (๔) กฎระเบียบที่เป็นเลิศ  
 (๕) การเคลื่อนย้ายคน  
 



๒ 
 

 ประเทศไทยที่ผ่านมา หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเห็นได้ชัดเจนหลาย ๆ เรื่อง แต่ด้านการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายภายในเพ่ือให้ เกิดความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ  (INSTITUTIONAL 
CONNECTIVITY) กับอาเซียนไปได้น้อยมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการขาดเสถียรภาพทาง
การเมือง และระบบราชการที่เน้นการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ผ่านการอนุมัติ 
การอนุญาต แม้หลายฝ่ายจะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยอาจเริ่มจากการปรับทัศนคติให้ยึดหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือพัฒนากลไกการก ากับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยอมรับ
กลไกตลาดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และรักษาความเป็นธรรมทางสังคม
ควบคู่กันไปด้วยก็ตาม 
 ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติโดยวุฒิสภาได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน ซึ่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ได้ด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ กล่าวคือ วุฒิสภาได้จัดท าฐานข้อมูล 
ด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยด าเนินการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล
กฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยแบ่งกฎหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
 ๑. รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ พร้อมการเปรียบเทียบตามหมวดหมู่
ต่าง ๆ 
 ๒. กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน บันทึกความตกลงในเรื่องต่าง ๆ ของอาเซียน รวมทั้งกับ
ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 
 ๓. กฎหมายตามเป้าหมายความร่วมมือทั้ง ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน อันประกอบด้วย 
กฎหมายด้านความมั่นคงและการเมือง กฎหมายด้านเศรษฐกิจ และกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรม
และเปิดเว็บไซต ์“asean-law.senate.go.th” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อประโยชน์
ในงานด้านนิติบัญญัติของประเทศ และสร้างความพร้อมความเข้มแข็ง และเพ่ิมพูนความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แต่จากการด าเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมา พบอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินการมากมาย เช่น  
การเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายตามเป้าหมายความร่วมมือหรือกฎหมายภายในของประเทศในกลุ่มอาเซียน  
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย ปัญหาผู้รับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลและน าเข้า
ข้อมูลกฎหมาย เป็นต้น 
 ประกอบกับปัจจุบัน ฝ่ายนิติบัญญัติ กล่าวคือ รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยังคงมีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการตรากฎหมาย 
การควบคุมและถ่วงดลุการบรหิารราชการแผ่น รวมทั้งต้องให้การส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
โดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ความ



๓ 
 

ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยเป็นไปตามหลักการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ซึ่งได้มีประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐๑ ก าหนด ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับขั้นตอน 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านๆ มาอย่างมีนัยส าคัญ  
หลายประการ อาทิ หลักการเกี่ยวกับการก าหนดให้รัฐพึงด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย๒ ดังนี้ 
 ๑. จัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น  
 ๒. ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  
 ๓. ด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 และกระบวนเกี่ยวกับการตรากฎหมายที่บัญญัติให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ๓ รัฐพึง 
 ๑. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
 ๒.  วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  
 ๓.  เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน  
 ๔.  น ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
 ๕.  เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 รวมทั้งยังก าหนดหลักการเกี่ยวกับการมีกฎหมายที่มีระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ ๔

ว่า รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที ่จ าเป็น พึงก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 
 
 
 
 

                                                           
๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก หน้า ๑ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 
๒ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง  

 ๓ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง 
 ๔ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสาม 



๔ 
 

 นอกจากนี้ เกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายนั้น รัฐธรรมนูญ๕ ยังก าหนดให้ 
 (๑) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนำให้สอดคล้องกับ 
หลักสำกล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็น
เพื่อให้การท างานเกิดความคล่องตวั โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแกป่ระชาชนเกินความ
จ าเป็น เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๒)  ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
 (๓)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่ายและ 
 (๔)  จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
 ดังนั้น เพ่ือให้มีแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน เว็บไซต์ “asean-
law.senate.go.th” ส าหรับเป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายอีกช่องทางหนึ่ งที่จะท าให้ประชาชน 
ได้เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่เน้นให้
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และการมุ่งพัฒนากฎหมายให้สอดคล้อง
กับหลักสากล และให้ฐานข้อมูลด้านกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมออันจะเป็น
เครื่องบูรณาการข้อมูลทางกฎหมายระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้สามารถ  

                                                           

 ๕ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ค. บัญญัติว่า  
 “มาตรา ๒๕๘  ให้ด าเนินการปฏริปูประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
   ค. ด้านกฎหมาย 
 (๑) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาต 
และระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน  
และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผูม้ี
ความรอบรู้ มีนติิทัศนะ และยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
 (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมาย  
ได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 
 (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
    ฯลฯ    ฯลฯ” 



๕ 
 

เห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องด าเนินการตามข้อผูกพันเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจน
สามารถสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยเฉพาะสามารถสนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่าย  
นิติบัญญัติ เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ทางด้านวิชาการและด้านธุรการให้แก่วุฒิสภา สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วได้จะเป็นผลดีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวฒุสิภาอันจะส่งผลใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาตโิดยรวม 
  นอกจากนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงาน 
นิติบัญญัติตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในวงงานรัฐสภาโดยเฉพาะนิติกรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ตรากฎหมายจะต้องมีการพัฒนากระบวนการท างานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ  
การประชุมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว 

๑.๒  วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
  ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการใช้ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
  ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๑.๓ แนวทำงกำรศึกษำ 
  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  ๑.๓.๑ ศึกษาหน้าที่และอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๑.๓.๒ ศึกษาระบบสารสนเทศของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๓.๓ ศึกษาระบบสารสนเทศของต่างประเทศเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศ 
ในกลุ่มอาเซียน       
 

                                               



๖ 
 

๑.๔ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑.๔.๑ ท าให้ทราบสภาพปัญหาของฐานข้อมูลด้านกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๔.๒ ท าให้ทราบสภาพปัญหาการใช้ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑.๔.๓ ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนเพ่ือสนับสนุน  
การปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 



บทท่ี ๒  
 

แนวคิดในการพัฒนาฐานขอ้มูลดา้นกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 
 

 เพ่ือทราบถึงหลักการเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน เว็บไซต์
“aseanlaw.senate.go.th” ส าหรับเป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายอีกช่องทางหนึ่งที่จะท าให้ประชาชน 
ได้เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่เน้นให้
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และการมุ่งพัฒนากฎหมายให้สอดคล้อง
กับหลักสากล และให้ฐานข้อมูลด้านกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมออันจะเป็น
เครื่องบูรณาการขอ้มูลทางกฎหมายระหว่างส่วนราชการและหนว่ยงานภาครฐัที่เกีย่วข้องให้สามารถเห็น
ภาพรวมของสิ่งที่ต้องด าเนินการตามข้อผูกพันเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนสามารถ
สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมพูนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยเฉพาะสามารถสนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่ายนิติบัญญัติ 
เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงศึกษา
ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ปรากฏผลการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 
 
๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑.๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า  
 “มาตรา ๗๗  รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่
หมดความจ าเปน็หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวติหรือการประกอบ
อาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นขอผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความ
คิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย
ทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 



๘ 

 

    รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง” 
 กล่าวโดยสรุป เมื่อพิจารณาตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญประกอบ จะเห็นได้ว่า มาตรา ๗๗ 
มีการเพ่ิมเนื้อหารายละเอียดในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ภายหลังไปรับฟัง  
ความคิดเห็นของประชาชนแล้ว โดยปรับปรุงร่างมาตรา ๗๓ เป็นมาตรา ๗๗ และจากเดิมมีเพียงวรรค
เดียวเป็นสามวรรค และในส่วนของการก าหนด “การด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง”  
ได้เพิ่มไว้ในวรรคหนึ่งตอนท้าย  
 

ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ....  
(ร่างเบื้องต้น)มาตรา ๗๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐  

มาตรา ๗๗ 
มาตรา ๗๓  รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียง

เท่าที่จ าเป็น และพึงยกเลิก หรือปรับปรุงกฎหมาย 
ที่ ห ม ด ค ว าม จ า เป็ น ห รื อ ไม่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพที่ไม่จ าเป็นโดยเร็ว เพ่ือ
ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 

 มาตรา ๗๗  รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียง
เท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่
หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
หรือที่ เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่
ประชาชน และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัว
บทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถ
เข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง  
 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นขอผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน 
และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้
บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์



๙ 

 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ....  

(ร่างเบื้องต้น)มาตรา ๗๓ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐  

มาตรา ๗๗ 
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือ
พัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 รั ฐ พึ ง ใช้ ระบ บอนุ ญ าตและระบ บ
คณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึง
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน 
และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 

 
การบัญญัติเช่นนี้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐด้านกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ที่ก าหนดให้รัฐ
พึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที ่จ าเป็น ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที ่หมดความจ าเป็นหรือไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์ และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและ
สามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย อีกทั้งก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเมื่อกฎหมายมี
ผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเนื้อหาของกฎหมายนั้น รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ
เฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้ าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจน การก าหนดโทษอาญาในกฎหมาย รัฐพึงก าหนดเฉพาะความผิด
ร้ายแรงเท่านั้นซึ่งการด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถ
เข้าใจกฎหมายได้ง่ายนั้น เป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญคาดหวังมากที่สุด 

 
 ๒.๑.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ค. บัญญัติว่า  

“มาตรา ๒๕๘  ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 



๑๐ 

 

ค. ด้านกฎหมาย 
(๑) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน 

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล 
โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้  
การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น  
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
กฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย” 
 
๒.๑.๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๖  
มาตรา ๖๖  ก าหนดให้แนวนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับด้านต่างประเทศให้รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรี

กับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกัน
และกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยใน
ต่างประเทศ ซึ่งการสนับสนุนภารกิจส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนั้น ปัจจัยสนับสนุนประการ
หนึ่งที่ส าคัญคือ ข้อมูลด้านกฎหมายนั่นเอง 

 
๒.๑.๔ พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พระราชกฤษฎีกานี้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕โดยมีเหตุผลในการตรา คือ โดยที่กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่สังคมประกอบกับปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความต้องการของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ทัศนคติของมหาชน 
ในเรื่องต่าง ๆ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง  
การปกครอง สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพันธกรณี
ระหว่างประเทศ เป็นต้น ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงด าเนินการให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
บทบัญญัติของกฎหมายอยู่เสมอ เพ่ือให้บทบัญญัติของกฎหมายสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง แต่ที่ผ่าน
มาประเทศไทยไม่มีมาตรการใดที่ก าหนดให้ต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของ
กฎหมายอย่างสม่ าเสมอ การเสนอให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายส่วนใหญ่จึงเป็นไปตามข้อเสนอของ



๑๑ 

 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นไปโดยง่ายโดยมิได้ค านึงถึงพลวัตที่เกิดขึ้น กฎหมาย
จ านวนมากจึงมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม กรณีจึงสมควรก าหนดให้ 
ผู้รักษาการตามกฎหมายต่าง ๆ มีหน้าที่จัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของ
กฎหมายทุกฉบับทุกรอบระยะเวลา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการดังกล่าว 
ให้ชัดเจน  

ทั้งนี้ในมาตรา ๑๓  ได้ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาเซียนไว้ดังนี้ 
(๑) ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของรัฐมนตรีผู้รักษาการนั้นทั้งหมด แล้วแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบตามแบบ วิธีการ  
และระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก าหนด ซึ่งต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ 
ใช้บังคับ 

(๒) ถ้ากฎหมายใดใช้บังคับเกิน ๕ ปีนับถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงานแจ้งให้
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วยว่าจะด าเนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
ฉบับใดในปีใด ซึ่งทั้งหมดต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ส าหรับ
กฎหมายใดที่ใช้บังคับยังไม่ถึง ๕ ปีนับถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายนั้นเมื่อกฎหมายนั้นใช้บังคับครบ ๕ ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ 

(๓) เมื่อได้ข้อมูลตาม (๑) แล้ว ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าค าแปล 
ของกฎหมายทั้งหมดเป็นภาษากลางของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับ และเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย และเมื่อใดที่มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขและเผยแพร่ค าแปลของกฎหมายนั้นโดยเร็ว 

 กล่าวโดยสรุป พระราชกฤษฎีกานี้ ได้ให้ความส าคัญถึงอาเซียนอย่างมาก จึงก าหนดให้รัฐมนตรี 
ผู้รักษาการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าค าแปลของกฎหมายทั้งหมดเป็นภาษากลางของอาเซียนให้แล้ว
เสร็จภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายทราบด้วย และเมื่อใดที่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง
แก้ไขและเผยแพร่ค าแปลของกฎหมายนั้นโดยเร็ว 

 
 
 
 



๑๒ 

 

๒.๑.๕ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๙ ให้ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาจัดสภาพแวดล้อม ทั้งทางสถาปัตยกรรม สารสนเทศ การสื่อสาร หรือบริการอื่นใดให้
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก รวมทั้ง 

(๑) จัดท า จัดเก็บ หรือเรียกเอกสารใด ๆ เพ่ือการพิจารณาหรือเผยแพร่ของสภา ให้อยู่ใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เป็นมาตรฐานเปิด หรือซึ่งคนพิการ
และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ด้วย 

(๒) จัดอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงผู้ช่วยส าหรับสมาชิกซึ่ งเป็นคนพิการ
หรือผู้สูงอายุที่มีความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษ เพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

กล่าวโดยสรุปข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้  ได้ให้ความส าคัญถึงการจัดท า 
จัดเก็บ หรือเรียกเอกสารใด ๆ เพื่อการพิจารณาหรือเผยแพร่ของสภา ให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เป็นมาตรฐานเปิด หรือซึ่งคนพิการและผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ด้วยตลอดจนให้จัดอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงผู้ช่วย
ส าหรับสมาชิกซึ่งเป็นคนพิการหรือผู้สูงอายุที่มีความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษ เพ่ือให้สมาชิกสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพโดยก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ด าเนินการจัด
สภาพแวดล้อม ทั้งทางสถาปัตยกรรม สารสนเทศ การสื่อสาร หรือบริการอื่นใดให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันเป็นหลักการใหม่ที่มีการก าหนดไว้ในข้อบังคับการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นครั้งแรก 

 
๒.๒ แนวคิดของผู้บริหารระดับสูงของรัฐสภาและผู้เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเคยมีบทบาท
ส าคัญในด้านต่างประเทศในฐานะเป็นกรรมการบริหารสมาคมกฎหมายอาเซียน (The ASEAN Law 
Association) ตั้ งแต่ปี  ๒๕๓๐  เคยเป็น  Chairman of the Thai National Committee of the 
ASEAN Law Association โดยในคราวการประชุมร่วมกันระหว่างผู้น าอาเซียนกับผู้น าฝ่ายนิติบัญญัติ 
(ASEAN LEADERS INTERFACE WITH AIPA AT ASEAN SUMMIT ๒๐ ๑๗ ) เมื่ อ วัน เสาร์ที่  ๒ ๙ 
เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกันของผู้น าอาเซียนกับผู้น า 
ฝ่ ายนิ ติ บัญ ญั ติ  (ASEAN Leaders Interface with AIPA Representatives at ASEAN SUMMIT 
๒๐๑๗) โดยมีนายโรดรีโก้ ดูแตร์เต้ (Rodrigo Duterte) ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ในฐานะประธาน
อาเซียนเป็นประธานการประชุมการประชุมเริ่มขึน้เมื่อเวลาประมาณ  ๑๖.๐๐ นาฬิกา นาย Pantaleon  



๑๓ 

 

D. Alvarez ประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์และประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-
Parliamentary Assembly : AIPA) กล่าวถ้อยแถลงของ AIPA ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการประชุม
ประธานรัฐสภาอาเซียนเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีการเสนอประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้  
 ๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการหารืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง ASEAN กับ AIPA  
ในทุกระดับให้มากขึ้น 
 ๒. ขยายความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่าง ASEAN และ AIPA เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อาเซียนในด้านสันติภาพ ความมั่นคงและความก้าวหน้าของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) 
 ๓. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ASEAN และ AIPA ในรูปแบบนวัตกรรมและการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง 
 ที่ประชุมได้เปิดให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นซึ่งมีผู้น าหลายประเทศแสดงความคิดเห็น 
และข้อสังเกต อาทิ ประธานาธิบดีอินโดนิเซียได้ขอให้มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีประสิทธิภาพแก่
ผู้ใช้แรงงานอพยพหรือแรงงานข้ามชาติในหมู่ประเทศอาเซียนอย่างเป็นธรรม นางอองซาน ซูจี ผู้น า
เมียนมาร์ ขอให้มีการพัฒนากฎหมายของประเทศในอาเซียนให้สอดคล้องกัน (harmonization of 
laws) และหลักนิติธรรม (the Rule of Law) และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว
ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยยืนยันในกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ควรมีการท าให้มี
ความเข้าใจในหลักกฎหมายและความหมายของหลักกฎหมายนี้อย่างแท้จริง๖นอกจากนี้ ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติยังสนับสนุนแนวทางในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่
ด าเนินการโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยการ
เสนอแนะให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างนักกฎหมายของอาเซียน 
 นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธาน
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดท าฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน โดยเห็นว่า การที่ไทยจะมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือดูแลด้าน
กฎหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการเทียบเคียงกับกฎหมายประเทศในอาเซียน เพ่ือให้ออก
กฎหมายเข้มข้น ก้าวสู่การเป็นผู้น าได้โดยไม่เสียเปรียบ เพราะนอกจากเป็นการร่วมกันสร้างฐานข้อมูล
กฎหมายแล้ว แต่ละหน่วยงานจะน าเสนอข้อมูลกฎหมายที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด พร้อมเสนอแนะสิ่ง  
ที่เป็นประโยชน์จากการเทียบเคียงกับกฎหมายประเทศอาเซียนและการพัฒนากฎหมายในประเทศ 
ให้สามารถรองรับพันธกรณีต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียน โดยจะต้องพัฒนาปรับปรุงทุกภาคส่วนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน ถือเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะฐานะ 
ฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหน้าที่ตรากฎหมาย ต้องค านึงถึงนโยบายของประเทศ รวมทั้งนโยบายโดยรวมของ 
 
                                                           

 ๖ http://click.senate.go.th/?p=๓๘๘๖๔ 



๑๔ 

 

ประชาคมอาเซียนที่ทุกประเทศจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ กรอบของกฎบัตรอาเซียน  
ปฏิญญาอาเซียน และบันทึกความตกลงในเรื่องต่าง ๆ ของอาเซียน ซึ่งการท างานของส านักเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร และส านักเลขาธิการวุฒิสภา แสดงความก้าวหน้าของความร่วมมืออย่างมั่งคงและ
ยั่งยืนด้านประชาคมอาเซียน  ทั้งในส่วนของบคุลากร รัฐสภา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเครือข่าย
ด้านประชาคมอาเซยีนได้เปน็อย่างดี รวมทั้งการสร้างพันธมิตรขยายภาคีเครือข่ายร่วมมือด้านประชาคม
อาเซียนในเป็นรูปธรรม๗  
 นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติ ในฐานะประธานอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล
กฎหมายในกลุ่มอาเซียน กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
เครือข่ายรวม ๒๔ หน่วยงานในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยแบ่งกฎหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ  
 ๑. รัฐธรรมนูญของทั้ง ๑๐ ประเทศพร้อมจัดท าระบบการเปรียบเทียบตามหมวดหมู่  
 ๒. กฎบัตร ปฏิญญาอาเซียนและบันทึกความตกลงในเรื่องต่างๆของอาเซียน  และประเทศ 
คู่เจรจา และ 
 ๓. กฎหมายตามเป้าหมายความร่วมมือของประชาคมอาเซียน อาทิ กลุ่มกฎหมายด้านความ
มั่นคงและการเมือง กลุ่มกฎหมายด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  
  โดยฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียนมีไว้ส าหรับเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติของฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นฐานข้อมูลอันจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงายรัฐ เอกชนภาคประชาชน
ให้สามารถเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องด าเนินการตามข้อผูกพัน ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็ง และ
เพ่ิมพูนความสามารถในการแข่งของไทยในการก้าวสู่ประชาชนอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ได้ด าเนินการต่อเนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ในสมัยวุฒิสภา ปี ๒๕๕๖  
ชุดที่มีศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ  เพชระบูรณิน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานอนุกรรมการฯ  
   นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา กล่าวว่า ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ได้ด าเนินการส่งเสริมสถาบัน 
นิติบัญญัติเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและมีบทบาทน าในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง และได้ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในบริบทนิติบัญญัติ ทั้งบูรณาการฐานข้อมูล
กฎหมายภายใน และในกลุ่มประเทศอาเซียน การสร้างเครือข่ายการท างานด้านประชาคมอาเซียน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญให้มีสมรรถนะและความรู้ด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านประชาคมอาเซียน 
และก้าวทันในเวทีสากล๘ 
                                                           

 ๗ โปรดดูภาคผนวก ก ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง รัฐสภากับการขับเคลื่อนอาเซียนในอนาคต โดยนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ คนท่ีหนึ่ง 
 ๘ http://www.komchadluek.net/news/politic/๒๙๔๘๗๘ 



๑๕ 

 

 ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ ได้แสดงความเห็นการปรับตัวขององค์กรอัยการกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนว่า การเตรียมความพร้อมและก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนั้น  
ในด้านกฎหมายระบบงานยุติธรรมของประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการศึกษาท าความเข้าใจระบบกฎหมาย 
และระบบงานยุติธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนและต้องเปรียบเทียบข้อมูลของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถานะของการพัฒนากฎหมายว่ามีความก้าวหน้าในด้านใดโดยสามารถ
น าไปปรับใช้น าไปสู่การพัฒนาสังคม กฎระเบียบร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และพันธกิจของ
ส านักงานอัยการสูงสุดในการอ านวยความยุติธรรม และพัฒนาความร่วมมือทางกฎหมายกับนานา
ประเทศสมาชิกอาเซียน๙ 
 
๒.๓ แนวคิดการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมาย 
  ส าหรับข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรอืพัฒนางานฉบับนี้ คณะท างานฯ ได้น าแนวความคิด
ดังต่อไปนี้มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการจัดท าแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน 
ดังนี้ 
 แนวคิดในการบูรณาการกฎหมาย๑๐ 
 “การบูรณาการกฎหมาย” เป็นแนวคิดที่เกิดจากการตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการพิจารณากฎหมายจากเดิมที่ เคยมองกฎหมายเป็นรายฉบับแยกจากกัน 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นการมองกฎหมายแบบใหม่ในเชิงองค์รวมที่พิจารณาบทบัญญัติกฎหมาย  
ที่ใช้บังคับกับภารกิจหนึ่งในแง่ที่เป็น“ระบบกฎหมาย”ซึ่งค าว่า “ระบบกฎหมาย” ในที่นี้นอกจาก 
จะครอบคลุมบทบัญญัติกฎหมายหลักที่ส าคัญซึ่งถือเป็น “แก่นแกน” ของกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรื่อง
นั้นโดยตรงแล้วยังรวมถึงบรรดาบทบัญญัติกฎหมายอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนั้นด้วยในลักษณะ 
ที่เป็น “กฎหมายบริวาร” เมื่อบทบัญญัติกฎหมายที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินภารกิจหรือแก้ไขปัญหา
ในเรื่องหนึ่งยังกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายมากมายหลายฉบับกรณีจึงสมควรที่จะน าบทบัญญัติ
กฎหมายเหล่านั้นมารวบรวมไว้ในที่เดียวกันและจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบทั้งนี้เพ่ือที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
ได้รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นทั้งหมดว่าประกอบด้วยบทบัญญัติใดบ้างและจะได้พิจารณาเลือก
บทบัญญัติที่มีความเหมาะสมที่สุดมาบังคับใช้แก่กรณี 
 

                                                           

 ๙ สรุปและเรียบเรียงจากการบรรยายพิเศษของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน, ๒๖ กันยายน 
๒๕๕๙ ณ ส านักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะสืบค้นจาก http://www.asean.ago.go.th/asean-
th//images/AseanTalk๕๙/AseanTalk๒/aseantalk๒.pdf.เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๐ ศุภวัฒน์สิงห์สุวงษ์ ,“การจัดท าประมวลกฎหมายกับการเข้าถึงกฎหมายในประเทศไทย”. ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาwww.krisdika.go.th. สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗. 

http://www.krisdika.go.th/


๑๖ 

 

 การบูรณาการกฎหมายสามารถด าเนินการได้ ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่หน่ึงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันให้เป็นหมวดหมู่
กรณีนี้ก็คือการรวบรวมกฎหมายไว้ในที่เดียวกันเพ่ือความสะดวกในการค้นคว้าและปฏิบัติงานหรือ  
ที่เรียกว่า compilation ซึ่งเป็นการบูรณาการกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการกล่าวคือเอกสารรวบรวม
กฎหมายที่จัดท าขึ้นนั้นไม่มีผลเป็นการยกเลิกและใช้บังคับแทนที่กฎหมายที่น ามารวบรวมแต่เป็นเพียง
เอกสารที่เจ้าหน้าที่ของรฐัใช้ในการปฏิบตัิงานและเป็นคูม่ือส าหรับการค้นคว้ากฎหมายส าหรับประชาชน
เท่านั้น 
 รูปแบบที่สองการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องเดียวกันจากเดิมที่เคยอยู่
ในกฎหมายหลายฉบับให้อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันพร้อมกับก าหนดเลขมาตราใหม่ซึ่งกฎหมายนี้อาจ
เรียกว่า “ประมวลกฎหมาย” หรือจะใช้ชื่ออื่นก็ได้กฎหมายฉบับใหม่นี้เมื่อมีการประกาศใช้แล้วจะมีผล
บังคับใช้แทนบทบัญญัติของกฎหมายฉบับต่างๆที่มีอยู่เดิมการรวบรวมกฎหมายอย่างเป็นทางการ  
ในลักษณะนี้ เป็นการด าเนินการในแนวทางเดียวกันกับการตราพระราชบัญญัติรวมกฎหมายใน  
สหราชอาณาจักรและการจัดท าประมวลกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส 
 นานาอารยประเทศต่างตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าถึงกฎหมายซึ่งแต่ละประเทศ 
ต่างก็มีวิธีการในการส่งเสริมการเข้าถึงกฎหมายแตกต่างกันไปตัวอย่างที่รู้จักกันดีก็คือประเทศฝรั่งเศส  
ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าประมวลกฎหมายในแต่ละเรื่องมานานกว่าหลายทศวรรษโดยเป็นการจัดท า
ประมวลกฎหมายในแบบที่ไม่มีการแก้ไขเนื้อหาของบทบัญญัติกฎหมายที่น ามารวบรวมไว้เพื่อจัดท าเป็น
ประมวลกฎหมายหรือในประเทศเบลเยี่ยมก็ได้มีการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ในที่
เดียวกัน (coordination) เพื่อจัดท าประมวลกฎหมาย 
 แนวคิดว่าด้วย “การบูรณาการกฎหมาย” ได้น ามาใช้ในการจัดท าประมวลกฎหมายของ
ประเทศไทย เพ่ือให้มีแนวคิดในการด าเนินการเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศกล่าวคือมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกทั้งนี้ เพราะการจัดท าประมวลกฎหมายเป็นเรื่อง
ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเห็นได้จากประมวลกฎหมาย
อาญาซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยได้จัดท าขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะยกเลิกโทษ
ทางอาญาที่ป่าเถื่อนที่ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับต่างๆของประเทศในท านองเดียวกันการจัดท าประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ในทางแพ่งและ
พาณิชย์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการจัดท าประมวลกฎหมายในปัจจุบันเป็น “การจัดท าประมวล
กฎหมายในเชิงรูปแบบ” ที่ไม่มีผลเป็นการก าหนดกฎเกณฑ์ใหม่แต่เป็นเพียงการน าบทบัญญัติกฎหมายที่
ใช้บังคับอยู่ในเรื่องหนึ่งมารวบรวมไว้ในเอกสารฉบับเดียวเป็นประมวลกฎหมายโดยจัดหมวดหมู่ให้เป็น
ระบบระเบียบทั้งนี้โดยไมม่ีการแก้ไขเนือ้หาของบทบัญญัตติา่ง ๆ การจัดท าประมวลกฎหมายในแนวทาง
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการมีกฎหมายจ านวนมากและกฎหมายในแต่ละเรื่อง  



๑๗ 

 

มีความซับซ้อนดงันั้นการจัดท าประมวลกฎหมายจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 การบูรณาการกฎหมายแบ่งได้เป็นสองขั้นตอนด้วยกันเริ่มจากการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมาย
เรื่องเดียวกันไว้ในที่เดียวกันซึ่งเป็นการบูรณาการกฎหมายขั้นต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
จัดท าประมวลกฎหมายในขั้นตอนที่สองต่อไป ทั้งนี้ เพราะการจัดท าประมวลกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่
ซับซ้อนซึ่งจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งและมีการก าหนดกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นระบบโดยด าเนินการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ในที่
เดียวกัน เช่น การรวบรวมกฎหมายในเรื่องการป้องกันและควบคุมมลพิษเป็นการน าบทบัญญัติกฎหมาย
ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายในพระราชบัญญัติฉบับต่างๆมารวบรวมไว้ด้วยกันโดยจัดเป็นหมวดหมู่ตาม
หัวข้อหลัก ดังนี้ 
 - หลักเกณฑ์ทัว่ไปเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมมลพิษ 
 - มลพิษทางน้ า 
 - มลพิษทางอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน 
 - มลพิษจากวัตถุอนัตราย 
 - มลพิษจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 ทั้งนี้ในแต่ละหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยจะมีค าอธิบายโดยย่อของบทบัญญัติในส่วนนั้นเพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาโดยสรุปพร้อมทั้งจัดท าดัชนีค้นค าเพ่ือให้การค้นคว้าบทบัญญัติกฎหมายมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 การจัดท าประมวลกฎหมายโดยน าบทบัญญัติกฎหมายมารวบรวมให้เป็นระบบนั้นจะช่วยให้ 
ผู้ร่างกฎหมายเห็นถึงข้อบกพร่องและความลักลั่นของกฎหมายในเรื่องนั้นและเก็บไว้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในโอกาสต่อไป  
 (๒) แนวคดิในการจัดท าฐานข้อมูล 
  (๒.๑) ความหมายของฐานข้อมูลและการจัดการฐานขอ้มูล๑๑ 
  ฐานข้อมูล  (database) หมายถึ งกลุ่มของข้อมูลที่ ถู ก เก็บรวบรวมไว้  โดยมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกนัและกนัเพ่ือลดความซ้ าซอ้นของขอ้มูลและเก็บขอ้มูลเหล่านีไ้วท้ี่ศูนย์กลางเพื่อที่จะน า
ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ร่วมกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดจะต้องเก็บไว้ในแฟ้มเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ
แฟ้ม ที่ส าคัญคือจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนและการเรียกใช้ความสัมพันธ์นั้นได้ มีการ
จ ากัดความซ้ าซ้อนของข้อมูลออกและเก็บแฟ้มข้อมูลเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลางเพ่ือที่จะน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้
ร่วมกัน เมื่อผู้ใช้งานต้องการใช้ข้อมูลนั้นสามารถดึงข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นออกไปใช้งานได้  
                                                           

๑๑ อุทัย เซ่งอั้น, บทเรียนผ่านเครือข่ายสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ,สืบค้นจากเว็บไซต์http://www.pbj.ac.th/IT
๑๑/C๘.html เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗.การจัดการฐานข้อมูลแลนสาร 



๑๘ 

 

  การจัดการฐานข้อมูล(Database Management)คือการบริหารแหล่งข้อมูลที่ถูกเก็บ
รวบรวมไว้ที่ศูนย์กลางเพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล
รวมทั้งลดความขัดแย้งของข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วย 
  ความส าคัญของระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ย่อมดีกว่าการ
เก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล เพราะการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลจะมีส่วนส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เช่น ข้อมูลที่อยู่ใน
แฟ้มข้อมูลของผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้ข้อมูลแต่ละคนจะมีแฟ้มข้อมูลเป็นของตนเอง ระบบฐานข้อมูลจะช่วย
ลดการซ้ าซ้อนการจัดเก็บข้อมูล โดยจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน
ได้โดยผ่านระบบฐานข้อมูล ท าให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลและลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
   ๒) รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากมีฐานข้อมูลเพียงฐานข้อมูลเดียว ในกรณีที่มี
ข้อมูลชุดเดียวกันปรากฏอยู่หลายแห่ง ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องตรงกัน ถ้ามีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลใน
ฐานข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล 
   ๓) ป้องกันการแก้ไขขอ้มูลและการสูญหายของขอ้มูล เพราะระบบฐานข้อมูลจะอนุญาต
ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขฐานข้อมูลได้ 
   ๔) เกิดการประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศ และสะดวกในการสืบค้นข้อมูล  กล่าวคือ 
เมื่อผู้ใช้ต้องการสืบค้นเพื่อน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นในระบบสารสนเทศสามารถน าข้อมูล
ไปใช้ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูล เพราะข้อมูลที่ผู้ใช้น าไปประยุกต์ใช้ใหม่นั้นจะไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างของการจัดเก็บข้อมูล นั่นก็เป็นเพราะว่าการใช้ระบบฐานข้อมูลจะท าให้เกิดความเป็นอิสระ
ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 
   ๕) การบูรณาการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เนื่องจากการ
จัดเก็บข้อมูลในระบบที่ไม่ได้ใช้ฐานข้อมูล ผู้เขียนโปรแกรมแต่ละคนจะมีแฟ้มข้อมูลของตนเอง
โดยเฉพาะ แต่ละคนสามารถสร้างระบบการบูรณาการข้อมูลให้กลับสู่สภาพปกติได้ด้วยวิธีการของ
ตนเองในกรณีที่ข้อมูลเสียหายจึงท าให้ขาดประสิทธิภาพและมาตรฐาน แต่เมื่อใช้ระบบฐานข้อมูลแล้ว 
การบูรณาการข้อมูลให้กลับสู่สภาพปกติจะมีโปรแกรมชุดเดียวกันและมีผู้ดูแลระบบเพียงคนเดียวจึงมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  คุณสมบัติของฐานข้อมูลที่ดี 
  ๑) เนื้อหาน่าสนใจตรงกับความต้องการ 
  ๒) ครบถ้วนสมบูรณ์ (Complete) 
  ๓) เป็นปัจจุบัน (Update) 
  ๔) ถูกต้อง (Accuracy) 
  ๕) ค้นหาได้สะดวก (Retrieve or Query) 



๑๙ 

 

 (๒.๒) การออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในองค์กร๑๒ 
  ระบบฐานข้อมูล (Database System) นับเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีบทบาทส าคัญอย่าง
ยิ่งส าหรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเนื่องจากฐานข้อมูลเป็นส่วนที่ใช้
จัดเก็บข้อมูลน าเข้า (Input) ของทุกระบบสารสนเทศดังนั้นการออกแบบระบบสารสนเทศจึงจ าเป็นตอ้งให้
ความส าคัญต่อการออกแบบฐานข้อมูลด้วยฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมจะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีซึ่งจะท าให้การด าเนินงาน 
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
  การออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือน ามาใช้งานภายในองค์กรสามารถจ าแนกได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
  (๑) การออกแบบฐานข้อมูลจากล่างขึ้นบน (Bottom-up design) ด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่มีการใช้งานอยู่แล้วภายในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพ่ือจัดท าเป็น
ระบบฐานข้อมูลขององค์กร ซึ่งมีข้อจ ากัด คือ การน ากรรมวิธีย่อย ๆ จากการท างานของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ มารวมเข้าด้วยกันเป็นเรื่องที่ท าได้ไม่ง่ายนักและต้องใช้เวลามากจึงจะสามารถออกแบบและ 
สร้างระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ได้ 
  (๒) การออกแบบฐานข้อมูลจากบนลงล่าง (Top-down design) เป็นการออกแบบ
ฐานข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนการท างานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ภายในองค์กร 
และความต้องการใช้งานฐานข้อมูล จากการสังเกตการณ์ สอบถาม หรือสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้งานฐานข้อมูล ตลอดจนรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ภายในหน่วยงาน เพื่อ
น ามาออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลขององคก์ร ซึ่งมีข้อจ ากัดในการออกแบบ คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งานฐานข้อมูลต้องให้ความส าคัญ และความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงจะท าให้ได้ระบบ
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 
  บุคลากรที่ท าหน้ าที่ ในการออกแบบฐานข้อมู ลเพ่ือน ามาใช้ งานภายในองค์กร
ประกอบด้วยบุคคล ๓ ฝ่าย คือ ผู้บริหารฐานข้อมูล (Data Base Administrator : DBA) และผู้บริหาร
ข้อมูล (Data Administrator : DA) นั กวิ เคราะห์ ระบบ (Systems Analysts) นักเขียนโปรแกรม 
(Programmer) และผู้ใช้ (End User) ดังนี้ 
  (๑) ผู้บริหารฐานข้อมูลและผู้บริหารข้อมูล เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
ควบคุม ก าหนดนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานของระบบฐานข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น 
ก าหนดรายละเอียดและวิธีการจัดเก็บข้อมูล ก าหนดควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล ก าหนดระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล ก าหนดระบบส ารองข้อมูล และก าหนดระบบการกู้คืนข้อมูล เป็นต้น ตลอดจนท า
หน้าที่ประสานงานกับผู้ใช้ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม 
                                                           

๑๒วิไลภรณศ์รไีพศาล, แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล, สืบค้นจากเว็บไซต์ 
www.stabundamrong.go.th/web/book/๕๓/b๖_๕๓.pdf  เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

http://www.stabundamrong.go.th/web/book/53/b6_53.pdf%20%20เมื่อ


๒๐ 

 

  (๒) นักวิเคราะห์ระบบและนักเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล ดังนั้นจึงต้องท าการศึกษาและท าความเข้าใจในระบบงานที่
องค์กรต้องการ รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท างานโดยรวมของทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์อีกด้วย นักเขียนโปรแกรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการเขียนโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการใช้
งานในลักษณะต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น การเก็บบันทึกข้อมูล และการเรียกใช้
ข้อมูลจากฐานข้อมูล เป็นต้น 
  (๓) ผู้ใช้ เป็นบุคคลที่ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของระบบ
ฐานข้อมูล คือ ตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ ดังนั้น  ในการออกแบบระบบฐานข้อมูล  
จึงจ าเป็นต้องมีผู้ใช้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มบุคลากรที่ท าหน้าที่ออกแบบฐานข้อมูลด้วย 
 
๒.๔ แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ได้
ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ (Vision) คือ องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ 
  พันธกิจ (Mission) คือส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue) มี ๖ ประการ ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์คือ มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ได้แก่ 
๒.๔.๑.๑ พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 
๒.๔.๑.๒ พัฒนาระบบการบรหิารจดัการด้านงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพ 
๒.๔.๑.๓ พัฒนาระบบการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ 
๒.๔.๑.๔ พัฒนาระบบการตดิตามและประเมนิผล 

  ๒.๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ ๑ คือ มีน ักกฎหมายนิต ิบ ัญญ ัต ิที ่ม ีความรู ้ประสบการณ ์ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เป้าประสงค์ที่ ๒ คือ มีองค์ความรู้ ในงานด้านกฎหมายวิชาการเพ่ือสนับสนุน 

การด าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ 
 



๒๑ 

 

   กลยุทธ์ได้แก่ 
๒.๔.๒.๑ พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
๒.๔.๒.๒  พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถในการเปรียบเทียบกฎหมายของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ 
๒.๔.๒.๓  พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 

ของรูปแบบเนื้อหาและความเชื่อมโยงของกฎหมาย 
๒.๔.๒.๔  พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้มี

ประสิทธิภาพ 
๒.๔.๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการเพ่ือตอบสนองการด าเนินการของ

สมาชิกวุฒิสภา 
  ๒.๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
ก้าวหน้าและทันสมัย 
   เป้าประสงค์คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ก้าวหน้า ทันสมัยและครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา 
   กลยุทธ์ได้แก ่

๒.๔.๓.๑ พัฒนาระบบและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 

๒.๔.๓.๒ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
วุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๔.๓.๓ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

  เป้าประสงค์คือ ประชาชนและกลุ่มเปา้หมายมกีารรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   กลยุทธ์ได้แก ่

๒.๔.๔.๑ การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๒.๔.๔.๒ การสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่าน

ช่องทางสื่อ 
๒.๔.๔.๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
   เป้าประสงค์คือ บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



๒๒ 

 

   กลยุทธ์ได้แก ่
๒.๔.๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
๒.๔.๕.๒ สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
๒.๔.๕.๓ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุ

เป้าหมายขององค์กร 
๒.๔.๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส 

  ๒.๔.๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเครือข ่ายและความร่วมม ือทั ้งในและ
ต่างประเทศ     

เป้าประสงค์คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติบัญญัติ กับ
หน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
   กลยุทธ์ได้แก ่

๒.๔.๖.๑ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ 
๒.๔.๖.๒ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

จากการศึกษายุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่  ๔ ดังกล่าวแล้ว 
จะพ ิจารณาเห ็น ได ้ว ่า  แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน เว็บไซต์
“aseanlaw.senate.go.th” นั้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ทั้งในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ การ
พัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัยและประเด็นยุทธศาสตร์ที่๕การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีความเป็นเลิศเนื ่องจากเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายเพื่อประโยชน์ในทางนิติบัญญัติ  
และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของสมาชิก  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชนโดยส่วนรวมต่อไปรวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มี 
องค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพในการ
สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติเพ่ือน าไปสู่การเป็น “นักกฎหมายนิติบัญญัติ” ในฐานะผู้สนับสนุนภารกิจการ
กลั่นกรองร่างกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒.๕ ฐานข้อมูลกฎหมายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาเซียนทั้งไทยและต่างประเทศ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ คณะท างานฯ ได้ก าหนดแนวทางการศึกษาเชิงเปรียบเทียบฐานข้อมูล
กฎหมายขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาเซยีนทั้งไทยและตา่งประเทศเพื่อน าเสนอข้อมูลอันจะเป็น



๒๓ 

 

ประโยชน์ต่อการน าไปวิเคราะห์ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาต่อไป โดยเริ่มจากฐานข้อมูลกฎหมายของไทย และต่างประเทศ ตามล าดับ 
 ๒.๕.๑ ฐานข้อมูลกฎหมายของไทย 

 ๒.๕.๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  http://www.krisdika.go.th เป็นชื่อของเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
ในการให้บริการประชาชนด้านกฎหมาย และมีสาระสังเขปของฐานข้อมูลกฎหมาย ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ ด ารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทาง
วิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดท ากฎหมาย การให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาทางด้าน
กฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม 
  พันธกิจ  
  ๑. จัดท าร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นกลไกการบริหารงาน
ภาครัฐและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
  ๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ
ราชการภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย 
  ๓. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 
  ๔. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๕. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๖. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ 
  ๗. พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ปฏบิัติงานทางกฎหมาย 
  เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน  
  ๑. ร่างกฎหมายและการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายภาครัฐมีคุณภาพสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
นโยบายของรัฐบาล 
  ๒. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถทันต่อความจ าเป็นของราชการและ  
ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวมของหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ขอน าเสนอแผนผังโครงสร้างขององค์กร ดังนี้ 
 
 



๒๔ 

 

แผนผังโครงสร้างของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
  ๒.๕.๑.๒ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  https://www.parliament.go.th/ac๒๐๑๗ เว็บไซต์ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของ
รัฐสภา” (ASEAN Community Center of the National Assembly) เป็นชื่อของเว็บไซต์ฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนของ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา
เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูล และเว็บไซต์ด้านประชาคม
อาเซียนของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภาให้เป็นหนึ่งเดยีว โดย
มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ และ
เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจข้อมูลในเว็บไซต์ “ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา” 
ประกอบด้วย ๑๖ หมวดหมู่ดังนี้ 
  ๑. แนะน าองค์กร 
  ๒. ข้อมูลประชาคมอาเซียน 



๒๕ 

 

  ๓. ระบบรัฐสภาอาเซียน 
  ๔. รัฐสภาไทยกับอาเซียน 
  ๕. ตราสารอาเซียน 
  ๖. การวิจัยและพัฒนากฎหมาย 
  ๗. อาเซียนกับภายนอก 
  ๘. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  ๙. รายการโทรทัศน์ ASEAN LAW  
  ๑๐. รายการวิทยุรัฐสภา 
  ๑๑. วีดิทัศน์กิจกรรม 
  ๑๒. แผนผังเว็บไซต์ 
  ๑๓. Link เครือข่ายหน่วยงานภายนอก 
  ๑๔. แบบสอบถาม 
  ๑๕. การเก็บสถิติการเยี่ยมชม 
  ๑๖. ค าถามค าตอบเกี่ยวกับอาเซียน (FAQ) 
 

ภาพหน้าเว็บไซต์ “ศูนยป์ระชาคมอาเซียนของรัฐสภา” 

 
 
 

   ๒.๕.๑.๓  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   http://asean-law.senate.go.th/th/ เป็นชื่อของเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาและข้อมูล ดังนี้ 
   ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
มีภารกิจในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนด้าน  



๒๖ 

 

นิติบัญญัติของไทยที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับงานด้านกฎหมายและพันธกรณีต่าง ๆ ของอาเซียน
ที่ก าลังจะมีผลกระทบกับการบริหารราชการแผ่นดินและการด าเนินชีวิตของคนในสังคม คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการฯ ได้ริเริ่มให้มีการรวบรวม
ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ของอาเซียนไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านนิติบัญญัติ รวมไปถึงการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวได้ถูกขับเคลื่อน โดยคณะอนุกรรมการรวบรวม
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนซึ่งมีนายธาน ี อ่อนละเอียด  สมาชิกสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ เป็นประธาน
อนุกรรมการฯ โดยได้รวบรวมและจัดกลุ่มของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
   ๑. รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ พร้อมการเปรียบเทียบ 
   ๒. ตราสารทางกฎหมายของอาเซียนเป็นการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของส านักงาน
เลขาธิการอาเซียน 
   ๓. กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียนจ านวน ๒๒ หมวดหมู่หลักดังนี้ 

   (๑) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
   (๒) การคมนาคมและการขนส่ง 
   (๓) การค้า การพาณิชย์ 
   (๔) การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน 
   (๕) การท่องเที่ยวและกีฬา 
   (๖) การปกครอง 
   (๗) การศึกษา 
   (๘) การสื่อสารมวลชน 
   (๙) การเงิน การคลัง และภาษี 
  (๑๐) การแพทย์และสาธารณสุข 
  (๑๑) ความมั่นคง 
  (๑๒) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๑๓) วิทยาศาสตร์ 
 (๑๔) ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (๑๕) สิทธิผู้บริโภค 
 (๑๖) อุตสาหกรรม 
 (๑๗) เกษตรกรรม 
 (๑๘) เด็ก เยาวชนและครอบครัว 
 (๑๙) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๒๗ 

 

 (๒๐) เศรษฐกิจและการลงทุน 
 (๒๑) แรงงานและสวัสดิการสังคม 
 (๒๒) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซยีนนี ้ได้ถูกรวบรวมไวแ้ละเผยแพรไ่ปสู่สาธารณะ
ผ่านเว็บไซต ์asean-law.senate.go.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมาย สามารถสืบค้น
ข้อมูลกฎหมายของไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียนได้ 
 

ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลกฎหมายอาเซยีนของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา” 

 
 
  ๒.๕.๑.๔ ส านักงานอัยการสูงสุด 
  http://www.asean.ago.go.th  เป็นเว็บไซต์ของส านักงานอัยการสูงสุด  โดยได้จัดตั้ง 
“ศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียน” ขึ้นในส านักงานต่างประเทศเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพ่ือ
รองรับภารกิจ และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนอันได้แก่   การจัดท าบันทึก
ข้อตกลงการเจรจาความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับกรอบนโยบายของ
รัฐบาลและท่าทีของประชาคมอาเซียนผ่านการท างานของบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายอาเซียน  โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพ่ือให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติการเชิงรุก 
รวมทั้งเพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ของส านักงานอัยการสูงสุด ภายใต้กรอบอาเซียนที่มีเพ่ิมมากขึ้น 
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถรับมือกับภัยคุกคามของอาชญากรรมรูปแบบใหม่อันจะก่อให้เกิด
ความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ประชาชน  รวมถึงพัฒนาระบบจัดการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ  
โดยวิธีไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามข้อก าหนดของกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นแผนต่อเนื่องระยะยาว  อันมี
ลักษณะยั่งยืนถาวรให้ด าเนินการควบคู่กันไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นประชาคมอาเซียนอย่าง
แท้จริง 



๒๘ 

 

                    ศูนย์พันธกิจประชาชมอาเซียน  ในส านักงานอัยการสูงสุด เป็นศูนย์กลางเก็บรวบรวม
และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านกฎหมาย และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาชมอาเซียนและประเทศ
สมาชิกอาเซียนให้แกบุ่คลากรขององค์กรอัยการ อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและเตรียมความ
พร้อมต่อผลกระทบที่จะมีขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว 
                    ศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียน  ยังเป็นกลไกขับเคลื่อนเพ่ือให้การตอบสนองตรงตาม
หลักการและนโยบายของรัฐบาลสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และช่วยสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์
ในการด า เนินงานเชิงรุก  เพ่ือเพ่ิมบทบาทหน้าที่ส าคัญของส านักงานอัยการสูงสุดให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับท่าทีของประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะส่งผลในการเพ่ิมก าลังการต่อรองกับ
ประเทศกรอบ ASEAN Plus Three เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อันก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้าน
กระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างสูงสุด 
    ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกบั ASEAN LAWS นั้น ได้มีการเชื่อมโยง Link เว็บไซต์ของกฎหมาย
อาเซียนแต่ละประเทศไว้ ดังนี้ 

๑. ASEAN 
๒. Brunei Darussalam 
๓. Cambodia 
๔. Indonesia 
๕. Lao PDR 
๖. Malaysia 
๗. Myanmar 
๘. Philippines 
๙. Singapore 
๑๐. Thailand 
๑๑. Viet Nam 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asean.ago.go.th/asean-th/index.php/2014-01-14-01-56-29
http://www.asean.ago.go.th/asean-th/index.php/2014-01-14-02-06-15
http://www.asean.ago.go.th/asean-th/index.php/2014-01-14-02-08-09
http://www.asean.ago.go.th/asean-th/index.php/indonesia
http://www.asean.ago.go.th/asean-th/index.php/lao-pdr
http://www.asean.ago.go.th/asean-th/index.php/malaysia
http://www.asean.ago.go.th/asean-th/index.php/myanmar
http://www.asean.ago.go.th/asean-th/index.php/philippines
http://www.asean.ago.go.th/asean-th/index.php/singapore
http://www.asean.ago.go.th/asean-th/index.php/thailand
http://www.asean.ago.go.th/asean-th/index.php/viet-nam


๒๙ 

 

ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลด้านอาเซียนของส านักงานอัยการสูงสุด” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๕.๒ ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน 

     ๒.๕.๒.๑ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
  http://www.agc.gov.bnเป็นเว็บไซต์กฎหมายของส านักงานอัยการสูงสุดของบรูไนฯ  
ซึ่งมีความเป็นมา คือ ก่อนวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ส านักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
ทางกฎหมายต่อรัฐบาลบรไูน ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๙ มีก่อตั้ง
อัยการสูงสุดของบรูไนออกมาและนับแต่วันดังกล่าวอัยการสูงสุดก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายต่อ
รัฐบาลบรูไนโดยในฐานข้อมูลดังกล่าวมี ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์ ดังนี้ 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญConstitutional Documents 
๒. หมายเหตุอธิบายExplanatory Note 
๓. รายชื่อกฎหมายของบรูไนดารุสซาลามList of laws of Brunei Darussalam 
๔. กฎหมายของประเทศบรูไน (บทบัญญัติ/กฎหมาย) Laws of Brunei (Chapter/ Acts) 
๕. ค าสั่งตามมาตรา ๘๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญของบรูไนดารุสซาลามOrders under 

Article ๘๓(๓) of The Constitution of Brunei Darussalam 
๖. รายการราคา Price List 

 
 
 
 
 

http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Constitutional%20Documents.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Explanatory%20Note.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Explanatory%20Note.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/List%20of%20Laws%20of%20Brunei%20Darussalam.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/List%20of%20Laws%20of%20Brunei%20Darussalam.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Laws%20of%20Brunei.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Laws%20of%20Brunei.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Text%20of%20Orders.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Text%20of%20Orders.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Text%20of%20Orders.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Price%20List.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Price%20List.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC Site Pages/Legislation Online.aspx#ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea_ctl00_SkipLink


๓๐ 

 

ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลของประเทศบรูไนดารุสซาลาม” 

 
 
     ๒.๕.๒.๒ ประเทศกัมพูชา  
  http://cambodia.ohchr.org/en/laws เป็นเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลกฎหมายของประเทศ
กัมพูชา โดยมีการแนะน า http://www.bakc.org.kh ซึ่งเป็นเว็บที่รวมกฎหมายของประเทศกัมพูชา แต่
มีเนื้อหาเป็นภาษาเขมรทั้งหมด ส่วนในฐานข้อมูลนี้ สามารถสืบค้นกฎหมายได้บางส่วนกล่าวคือ 
กฎหมายในประเทศ โดยแนะน าให้สืบค้นกฎหมายฉบับเต็มรูปแบบของกฎหมายและพระราชกฤษฎีกา
ต่างๆของกัมพูชา ได้จากสมาคมเนติบัณฑิตยสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (BAKC) ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมครบถ้วน (เฉพาะชาวเขมร)และด้านศูนย์สิทธิมนุษยชนกัมพูชายังมีกฎหมายร่างกฎหมาย
ระดับประเทศกฎหมายระดับภูมิภาคกฎหมายระหว่างประเทศและอนุกรรมการต่าง  ๆ ซึ่งมีทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาเขมรและมีการเผยแพร่ฐานข้อมูลอย่างละเอียดของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ผลบังคับใช้ในประเทศกัมพูชา 

ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลของประเทศกัมพูชา” 

 

http://www.bakc.org.kh/en/2013-05-17-03-23-47/2013-08-05-05-59-28
http://www.sithi.org/temp.php?url=law_infrastructur.php&tab_id=&type=1&lg=
http://www.sithi.org/temp.php?url=law_infrastructur.php&tab_id=&type=1&sP=&mt=&yt=&lg=kh


๓๑ 

 

ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลของสมาคมเนติบัณฑิตสภาของประเทศกัมพูชา”

 
 
     ๒.๕.๒.๓ ประเทศอินโดนีเซีย (หมายเหตุ: เนื้อหาของเว็บไซต์และกฎหมายทั้งหมดเป็น
ภาษา bahasa) http://www.kemendagri.go.id/ 

 
ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลของประเทศอินโดนีเซีย” 

 
  
  ๒.๕.๒.๔ ประเทศลาว  
  http://www.laogov.gov.la เป็นเว็บไซต์กฎหมายของประเทศลาว ซึ่งมีการรวบรวม
กฎหมายของประเทศลาว ประกอบด้วย  

๑. รัฐธรรมนูญ หรือ ລັດຖະທໍາມະນູນ 

๒. กฎหมาย หรือ ກົດໝາຍ 

๓. รัฐบัญญัติ หรือ ລັດຖະບັນຍັດ 

http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/undang-undang
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/undang-undang
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/undang-undang
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/undang-undang
http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx?LoaiID=1
http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx?LoaiID=2
http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx?LoaiID=3


๓๒ 

 

๔. ด ารัส หรือ ດໍາລັດ 

๕. ค าสั่ง หรือ ຄໍາສັັ່ ງ 

๖. ข้อตกลง หรือ ຂໍໍ້ ຕົກລົງ 

๗. ประกาศแจ้ง หรือ ແຈໍ້ງການ 

๘. มติตกลง หรือ ມະຕິຕົກລົງ 

๙. สนธิสัญญาและสัญญาสากล หรือ ສົນທິສັນຍາແລະສັນຍາສາກົນ 

๑๐. ค าแนะน า หรือ ຄໍາແນະນໍາ 
 

ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศลาว” 

 
 
  ๒.๕.๒.๕ ประเทศมาเลเซีย 
  http://www.agc.gov.my เว็บไซต์นี้มีเอกสารส าหรับการอ้างอิงโดยส านักงานอัยการ
สูงสุดของมาเลเซีย  

ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศมาเลยีเซีย” 

 

http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx?LoaiID=4
http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx?LoaiID=5
http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx?LoaiID=6
http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx?LoaiID=7
http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx?LoaiID=8
http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx?LoaiID=14
http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx?LoaiID=15


๓๓ 

 

   ๒.๕.๒.๖ ประเทศพม่า  
  http:/www.blc-burma.org เว็บไซต์นี้ เป็นแหล่งข้อมูลทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย ศาลและตุลาการ ข้อตกลง ปฏิญญาแลนด์มาร์คปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพม่าวารสาร
รัฐธรรมนูญ  

 
ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศพม่า” 

 
 
  ๒.๕.๒.๗ ประเทศฟิลิปปินส์ 
  https://www.lawphil.net/โดยฐานข้อมูลนี้ จะประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
สนธิสัญญา ลิงค์ทางกฎหมายเป็นต้น 

 
ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศฟิลิปินส์” 

 
     
 
 
 

http://web.archive.org/web/20110902211555/http:/www.blc-burma.org/lr_law.html
https://www.lawphil.net/


๓๔ 

 

  ๒.๕.๒.๘ ประเทศสิงคโปร์ 
  https://sso.agc.gov.sg  โดยในเว็บไซต์นี้ สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายสิงคโปร์ได้โดย
วิธีการใส่ค าค้นลงไปในช่องค้นหาและสามารถค้นกฎหมายที่มีอยู่ในฐานข้อมูลได้ อาทิ รัฐธรรมนูญ 
กฎหมายทั่วไป  

 

ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศสิงคโปร์” 

 
 
   ๒.๕.๒.๙ ประเทศเวียดนาม 
  http://www.moj.gov.vn โดยเว็บไซต์นี้ แสดงชนิดข้อมูลเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญ Constitution 
๒. ประมวลกฎหมาย Code 
๓. ข้อมติ Resolution 
๔. พระราชก าหนด Ordinance 
๕. พระราชกฤษฎีกา Decree 
๖. ค าพิพากษา Decision 

ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศเวยีดนาม”

 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/home.w3p
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Constitution
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Code
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Resolution
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Ordinance
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Decree
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Decision


๓๕ 

 

  ๒.๕.๒.๑๐ ประเทศเกาหลีใต้ 
  http://www.moleg.go.kr/english/korLawEng เว็บ ไซต์  MOLEG นี้ ประกอบด้วย
ส านักงานต่าง ๆ อาทิส านักกฎหมาย ดูแลความคิดเห็นของฝ่ายนิติบัญญัติ ส านักตีความและข้อมูลตาม
กฎหมาย  ตีความกฎหมายต่างๆและให้บริการทางกฎหมายที่สะดวกต่อสาธารณชน นอกจากนี้รัฐบาล
ได้ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของรัฐบาล ส านักสนับสนุนกฎหมาย สนับสนุนกฎเกณฑ์
การวางแผนและการออกกฎหมายโดยสมาชิกสมัชชาและมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนทางกฎหมายกับ
ต่างประเทศ ส านักงานโฆษก เป็นผู้รับผิดชอบด้านกิจการสาธารณะและความสัมพันธ์  โดย MOLEG 
เน้นนโยบายว่า จะเป็นคู่มือทางกฎหมายส าหรับสาธารณชน และจะสนับสนุนสังคมใหม่ด้วยกฎหมายที่
เข้าใจง่ายและปฏิบัติตาม โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

  นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลกฎหมายโลกดังนี้ 
๑. MOLEG รวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายจากทั่วโลกและให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ชาวเกาหลี

และ บริษัท ต่าง ๆ ซึ่งก าลังวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศ 
๒. นอกจากนี้ MOLEG ยังจัดให้มีกฎหมายหลักของเกาหลีในภาษาอังกฤษและภาษาจนี

แก่หน่วยงานด้านกฎหมายต่างประเทศและ บริษัท ลงทุนต่างชาติซึ่ งจะช่วยส่งเ สริมนโยบาย
ภายในประเทศของเกาหลีต่อไปทั่วโลกและสร้างรากฐานส าหรับการส่งออกระบบกฎหมาย 



๓๖ 

 

 
 ศูนย์ข้อมูลกฎหมายโลก (http://world.moleg.go.kr) 

สถานะกระบวนการและแผนงาน 

 
 ธุรกิจ Exchange & Collaboration ส าหรบัระบบนิตบิัญญตั ิ

๑. MOLEG ก าลังพยายามที่จะท าให้ระบบกฎหมายของเกาหลีเปน็สากลมากขึ้น 
โดยการแลกเปลี่ยนและรว่มมอืกับหนว่ยงานดา้นกฎหมายอืน่ ๆ  ของคูค่้ารายใหญ ่ๆ  
ของเกาหลเีช่นสหรัฐอเมริกาจีนญีปุ่่นและเวียดนาม เพื่อจุดประสงค์นี ้MOLEG  
ได้ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงกับ ๑๑ หนว่ยงานจาก ๙ ประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ 
MOLEG ก าลังท างานร่วมกบัเวียดนามและพม่าส าหรับการแลกเปลี่ยนระดบัการ
ท างานส าหรับความร่วมมือด้านกฎหมายโดยรวม 

๒. MOLEG มีส่วนร่วมอย่างแขง็ขันในการแบง่ปนัและเผยแพร่ระบบกฎหมายขัน้สูง
ตลอดจนประสบการณข์องตนเองในการพัฒนากบัประเทศก าลังพฒันาใน
เอเชีย เป็นสว่นหนึง่ของความพยายามนี้ MOLEG จัดงาน Asian Formข้อมูลด้าน
กฎหมาย (AFOLIA) สองครัง้คือในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ และมิถนุายน ๒๕๕๕ 
ส าหรบัประเทศในเอเชียและไดร้ับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกว่า ๔๐ ประเทศ 
ที่เข้ารว่มการประชุม 



๓๗ 

 

๓. ปัจจุบัน MOLEG ได้รับข้อซกัถามจากประเทศในเอเชียเกี่ยวกับระบบกฎหมาย 
ขั้นสูงของเกาหลีและศูนยข์อ้มูลด้านกฎหมายแห่งชาต ิ(www.law.go.kr)  
ดังนัน้ MOLEG จึงให้การสนับสนนุทีด่ีที่สุดเท่าที่จะเปน็ไปได้ที่จะแบ่งปนัและ
เผยแพร่ประสบการณแ์ละความรูเ้กี่ยวกับระบบกฎหมายซึ่งท าใหก้ารพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจและสงัคมในประเทศเกาหลีเปน็ไปในประเทศเหล่านี้ 

 
ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศเกาหลี” 

http://world.moleg.go.kr/web/main/index.do 

 
 
  ๒.๕.๒.๑๒ ประเทศออสเตรเลียมีฐานข้อมูลกฎหมาย ๒ ฐาน ดังนี้ 
  https://www.lexadin.nl/wlg/เป็นเว็บไซต์ของประเทศออสเตรเลีย โดยมีการจัด
หมวดหมู่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของทั่วโลก ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Law Firm เป็นต้น  

ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลกฎหมายของwww.lexadin.nl” 

 

http://world.moleg.go.kr/web/main/index.do
https://www.lexadin.nl/wlg/


๓๘ 

 

 
 http://www.worldlii.org/  เป็นเว็บไซต์กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ที่แสดงข้อมูล
กฎหมายทั่วโลก และมีการค้นค าได้ ซึ่งสถาบันข้อมูลทางกฎหมายโลก (World Legal Institute 
Institute - WorldLII) เป็นศูนย์วิจัยกฎหมายสากลที่เป็นอิสระและไม่หวังผลก าไรที่พัฒนาขึ้นโดย
สถาบันข้อมูลด้านกฎหมายและองค์กรอื่น ๆ ต่อไปนี้ 

 สถาบนัข้อมูลกฎหมายออสตราเลเซียน (AustLania) 
 สถาบนัข้อมูลกฎหมายอังกฤษและไอรแ์ลนด ์(BAILII) 
 สถาบนักฎหมายประเทศแคนาดา (CanLII) 
 สถาบนัข้อมูลกฎหมายฮ่องกง (HKLII) 
 สถาบนัข้อมูลกฎหมาย (Cornell) (LII (Cornell)) 
 สถาบนัข้อมูลกฎหมาย Pacific Islands (PacLII) 
 โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัย Wits (โรงเรียนกฎหมาย Wits) 

 
ภาพหน้าเว็บไซต์ “ฐานข้อมูลกฎหมายของ http://www.worldlii.org/” 

 
 
 กล่าวโดยสรุป จากฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนตามตาราง ๒ แสดงฐานข้อมูล
กฎหมายเกี่ยวกับอาเซียนปรากฏว่า ทุกประเทศในอาเซียนมีฐานข้อมูลกฎหมาย แต่จะมีการแปลเป็น
ภาษาอังกฤษอยู่บ้างบางประเทศ และฐานข้อมูลของประเทศอื่นนอกจากประเทศในกลุ่มอาเซียนก็มีการ
พัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายหลายประเทศด้วยกัน กล่าวโดยเฉพาะประเทศไทย ยังมีหน่วยงานที่จัด
ฐานข้อมูลกฎหมายอันเกี่ยวกับอาเซียนอยู่หลายหน่วยงานเช่นเดียวกัน แต่ยังขาดในส่วนของการจัด
หมวดหมู่และการน าเสนอที่สามารถเข้าใจโดยง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 

http://www.austlii.edu.au/
http://www.bailii.org/
http://www.canlii.org/
http://www.hklii.org/
http://www.law.cornell.edu/
http://www.paclii.org/
http://www.law.wits.ac.za/


๓๙ 

 

ตาราง ๒.  แสดงฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับอาเซียน 
ประเทศ ชื่อเว็บไซต ์ ขอบเขตของฐานข้อมูล 

ไทย ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
http://www.kris

dika.go.th 

ฐานข้อมูลกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่ง
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการให้บริการ
ประชาชนด้านกฎหมาย และมีสาระฐานข้อมูลกฏหมายเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลกลางทางกฎหมายของประเทศไทย รวมทั้งการแปล
กฎหมายเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
 

ไทย ส านักงาน
เลขาธกิาร 

สภาผู้แทนราษฎร 
https://www.pa
rliament.go.th/a

c๒๐๑๗ 

เว็ บ ไซ ต์  “ศู น ย์ ป ระช าค ม อ า เซี ยน ข อ งรั ฐ ส ภ า ” (ASEAN 
Community Center of the National Assembly) เป็นชื่อของ
เว็บไซต์ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนของ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรโดยศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภาเกิดขึ้น 
โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพ่ือบูรณาการ
ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ด้านประชาคมอาเซียนของส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็น
หนึ่งเดียว โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติในเวที
ประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ และเผยแพร่ให้
ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจข้อมูลในเว็บไซต์ “ศูนย์ประชาคม
อาเซียนของรัฐสภา” ประกอบด้วย ๑๖ หมวดหมู่ 

ไทย ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
http://asean-

law.senate.go.th/ 

http://asean-law.senate.go.th/th/ เ ป็ น ชื่ อ ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
ฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการ
รวบรวมกลุ่มของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
 ๑. รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ 
พร้อมการเปรียบเทียบ 
 ๒. ตราสารทางกฎหมายของอาเซียนเป็นการเชื่อมโยงจาก
เว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการอาเซียน 
 ๓. กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียนจ านวน  
๒๒ หมวดหมู่หลัก 



๔๐ 

 

ประเทศ ชื่อเว็บไซต ์ ขอบเขตของฐานข้อมูล 
ไทย ส านักงานอัยการ

สูงสุด
http://www.ase

an.ago.go.th 

เว็บไซต์ของส านักงานอัยการสูงสุด  โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์พันธกิจ
ประชาคมอาเซียน” ขึ้นในส านักงานต่างประเทศ เพ่ือรองรับภารกิจ 
และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็น
ศูนย์กลางเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านกฎหมาย และ
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาชมอาเซียนและประเทศสมาชิก
อาเซียนให้แก่บุคลากรขององค์กรอัยการ อันจะเป็นการกระตุ้น 
ให้เกิดการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบที่จะมีขึ้น 
ในระยะสั้นและระยะยาว 

บรูไน 
ดารุสซาลาม 

http://www.agc.
gov.bn 

เว็บไซต์กฎหมายของส านักงานอัยการสูงสุดของบรูไนฯ มีฐานข้อมูล
กฏหมายออนไลน์  ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  Constitutional 
Documents 
หมายเหตุ อธิบาย Explanatory Note รายชื่อกฎหมายของบรูไน
ดารุสซาลาม List of laws of Brunei Darussalamกฎหมายของ
ประเทศบรูไน (บทบัญญัติ/กฎหมาย) Laws of Brunei (Chapter/ 
Acts) ค าสั่งตามมาตรา ๘๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญของบรูไนดารุสซาลาม 
Orders under Article ๘๓ (๓) of The Constitution of Brunei 
Darussalam 

กัมพูชา 
 

http://cambodia.
ohchr.org/en/law

s 

เว็บไซต์ที่แสดงขอ้มูลกฎหมายของประเทศกมัพูชา โดยมีการแนะน า 
http://www.bakc.org.kh ซึ่งเป็นเว็บที่รวมกฎหมายของประเทศ
กัมพูชา แต่มีเนื้อหาเป็นภาษาเขมรทั้งหมด ส่วนในฐานข้อมูลนี้ 
สามารถสืบค้นกฎหมายได้บางส่วนกล่าวคือ กฎหมายในประเทศ 
โดยแนะน าให้สืบค้นกฎหมายฉบับเต็มรูปแบบของกฎหมายและ 
พระราชกฤษฎีกาต่าง ๆ ของกัมพูชา ได้จากสมาคมเนติบัณฑิตยสภา 
แห่ งราชอาณ าจักรกัม พูชา (BAKC) ซึ่ งมี เนื้ อหาครอบคลุม
ครบถ้วน (เฉพาะชาวเขมร)และด้านศูนย์สิทธิมนุษยชนกัมพูชายังมี
กฎหมายร่างกฎหมายระดับประเทศ กฎหมายระดับภูมิภาค 
กฎหมายระหว่างประเทศและอนุกรรมการต่ าง ๆ ซึ่ งมีทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาเขมรและมีการเผยแพร่ฐานข้อมูลอย่าง
ละเอียดของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันมีผลบังคับใช้ในประเทศ
กัมพูชา 

http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Explanatory%20Note.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Explanatory%20Note.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Laws%20of%20Brunei.aspx
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Site%20Pages/Laws%20of%20Brunei.aspx
http://www.bakc.org.kh/en/2013-05-17-03-23-47/2013-08-05-05-59-28
http://www.bakc.org.kh/en/2013-05-17-03-23-47/2013-08-05-05-59-28
http://www.sithi.org/temp.php?url=law_infrastructur.php&tab_id=&type=1&lg=
http://www.sithi.org/temp.php?url=law_infrastructur.php&tab_id=&type=1&sP=&mt=&yt=&lg=kh
http://www.agc.gov.bn/AGC Site Pages/Legislation Online.aspx#ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea_ctl00_SkipLink


๔๑ 

 

ประเทศ ชื่อเว็บไซต ์ ขอบเขตของฐานข้อมูล 
อินโดนีเซีย

  
http://www.ke
mendagri.go.id/ 

(หมายเหตุ : เนื้ อห าของเว็บ ไซต์ และกฎหมายทั้ งหมด เป็ น
ภาษา bahasa) 

ลาว  http://www.lao
gov.gov.la 

เว็บไซต์ซึ่งมีการรวบรวมกฎหมายของประเทศลาว ประกอบด้วย 
รัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐบัญญัติด ารัส ค าสั่ง ข้อตกลง ประกาศแจ้ง 
มติตกลง สนธิสัญญาและสัญญาสากล หรือค าแนะน า 

มาเลเซีย 
 

http://www.agc.
gov.my 

เว็บไซต์นี้มีเอกสารส าหรับการอ้างอิงโดยส านักงานอัยการสูงสุดของ
มาเลเซีย  

พม่า 
 

http:/www.blc-
burma.org 

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ศาล
และตุลาการ ข้อตกลง ปฏิญญาแลนด์มาร์ค ปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับพม่า วารสารรัฐธรรมนูญ  

ฟิลิปปินส ์
 

https://www.la
wphil.net/ 

โดยฐานข้อมูลนี้ จะประกอบด้วย รัฐธรรมนูญ กฎหมาย สนธิสัญญา 
ลิงค์ทางกฎหมายเป็นต้น 

สิงคโปร ์ https://sso.agc. 
gov.sg 

โดยในเว็บไซต์นี้ สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายสิงคโปร์ได้โดยวิธีการ
ใส่ค าค้นลงไปในช่องค้นหาและสามารถค้นกฎหมายที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูลได้ อาทิ รัฐธรรมนูญ กฎหมายทั่วไป  

เวียดนาม 
 

http://www.moj
.gov.vn 

โดยเว็บไซต์นี้  แสดงชนิดข้อมูลเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่าง ๆ 
รั ฐธรรมนู ญ  Constitutionป ระมวลกฎหมาย  Code ข้ อมติ 
Resolutionพระราชก าหนด Ordinanceเป็นต้น 

เกาหลีใต้ 
 

http://www.mo
leg.go.kr/english

/korLawEng 

เว็บไซต์ MOLEG นี้ประกอบด้วยส านักงานต่าง ๆ อาทิ ส านัก
กฎหมาย ดูแลความคิดเห็นของฝ่ายนิติบัญญัติ ส านักตีความและ
ข้อมูลตามกฎหมาย  ตีความกฎหมายต่างๆและให้บริการทาง
กฎหมายที่สะดวกต่อสาธารณชน นอกจากนี้รัฐบาลได้ด าเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของรัฐบาล ส านักสนับสนุนกฎหมาย 
สนับสนุนกฎเกณ ฑ์การวางแผนและการออกกฎหมายโดย 
สมาชิกสมัชชาและมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนทางกฎหมายกับ
ต่างประเทศ ส านักงานโฆษก เป็นผู้รับผิดชอบด้านกิจการสาธารณะ
และความสัมพันธ์ โดย MOLEG เน้นนโยบายว่า จะเป็นคู่มือทาง
กฎหมายส าหรับสาธารณชน และจะสนับสนุนสังคมใหม่ด้วย
กฎหมายทีเ่ข้าใจง่ายและปฏิบัติตาม 
 

http://www.kemendagri.go.id/
http://www.kemendagri.go.id/
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/undang-undang
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/undang-undang
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/undang-undang
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/undang-undang
http://www.agc.gov.my/
http://www.agc.gov.my/
http://web.archive.org/web/20110902211555/http:/www.blc-burma.org/lr_law.html
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Constitution
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Code
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Resolution
http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Ordinance


๔๒ 

 

ประเทศ ชื่อเว็บไซต ์ ขอบเขตของฐานข้อมูล 
ออสเตรเลีย https://www.lex

adin.nl/wlg/ 
เว็บไซต์มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของทั่วโลก 
ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Law Firm เป็นต้น  

ออสเตรเลีย World Legal 
Information 

http://www.worl
dlii.org/ 

เว็บไซต์รวบรวมฐานข้อมูลจ านวน ๑๗๔๓ ฐานข้อมูลกฎหมายจาก
ทั่วโลก โดยแบ่งออกเปน็ องค์กรทางกฎหมาย ๑๔ องคก์รและ
หนว่ยงานศาล ๑๒๓ หนว่ยงาน สามารถสบืค้นข้อมูลกฎหมายได้
แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ออสเตรเลีย
  

http://asianlii.org/ 
 

เว็บไซต์รวบรวมฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ทั้งสิ้นจ านวน ๒๘ ประเทศ และองค์กรทางกฎหมาย ๘ องค์กร  
มีฐานข้อมูลกฎหมายที่ให้บรกิารมีทัง้สิ้น ๓๑๑ ฐานข้อมลู 

 

http://www.worldlii.org/
http://www.worldlii.org/
http://www.worldlii.org/
http://www.worldlii.org/


๔๓ 
 

 บทที่ ๓  
 

ผลการศึกษาและข้อเสนอ 
 

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
กฎหมายของอาเซียนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยโดยได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ๑. การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) 
 ๒. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  
  โดยการใช้กระบวนการวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) อันประกอบไปด้วย
กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) 
และกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ดังกล่าวข้างต้น ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 
ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่  ๑ สภาพปัญหาของฐานข้อมูลด้านกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอันเกี่ยวกับฐานข้อมูล
ด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียนมีหรือไม่ ประการใดบ้าง 
 ส่วนที่ ๒ สภาพปัญหาของการเข้าใช้ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอันเกี่ยวกับฐานข้อมูล
ด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียนมีหรือไม่ ประการใดบ้าง 
 ส่วนที่ ๓ แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ควรมี
แนวทางอย่างไร 
 
๓.๑ การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) 
 ส าหรับการก าหนดระเบียบวิธีการศึกษาโดยการใช้ กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Study) ด้วยกระบวนวิธีการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) นั้นโดยเบื้องต้น
ทางคณะท างานฯ ได้ด าเนินกระบวนการโดยการใช้กระบวนวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Study) ด้วยกระบวนวิธีการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Study) โดยการทบทวนแนวความคิด 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การศึกษาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ ซึ่งมีการเพ่ิมเนื้อหารายละเอียด 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ภายหลังไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว  
โดยปรับปรุงร่างมาตรา ๗๓ เป็นมาตรา ๗๗ และจากเดิมมีเพียงวรรคเดียวเป็นสามวรรค และในส่วน
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ของการก าหนด “การด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถ
เข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง” ได้เพ่ิมไว้ในวรรคหนึ่งตอนท้ายเพ่ือจะ
เชื่อมโยงให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดให้มีฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย 
 (๒) รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ ค. เกี่ยวกับการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเพื่อให้
เข้าใจถึงหลักการในการมีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบั งคับต่าง ๆ ที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้อง
กับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็น
เพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความ
จ าเป็น เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูป
ระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มี
ความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมายการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถ
เข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่ายรวมถึงการจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมาย 
 (๓) รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ เพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการก าหนดให้แนวนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับด้าน
ต่างประเทศให้รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน 
และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งการสนับสนุนภารกิจส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานา
ประเทศนั้น ปัจจัยสนับสนุนประการหนึ่งที่ส าคัญคือ ข้อมูลด้านกฎหมาย 
 (๔) พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่วางหลักการ
เกี่ยวกับความส าคัญของอาเซียนโดยก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าค าแปล
ของกฎหมายทั้งหมดเป็นภาษากลางของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับ และเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย และเมื่อใดที่มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขและเผยแพร่ค าแปลของกฎหมายนั้นโดยเร็ว 
 (๕) ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติเกีย่วกับการให้ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภาเปน็
ผู้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม ทั้งทางสถาปัตยกรรม สารสนเทศ การสื่อสาร หรือบริการอื่นใดให้
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 (๖ ) ศึ กษ าแนวทางใน การพัฒ นาฐานข้อมู ลด้ านกฎหมายในกลุ่ มอาเซี ยน เว็บ ไซต์
“aseanlaw.senate.go.th” โดยพิจารณาจากแนวคิดของผู้บริหารระดับสูงของรัฐสภาและผู้เกี่ยวข้องกับ
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ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน แนวคิดในการจัดท าฐานข้อมูล  ศึกษาเปรียบเทียบ
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาเซียนที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งไทยและต่างประเทศ 
 
๓.๒ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 
 ส าหรับก าหนดระเบียบวิธีการศึกษาหรือกระบวนวิธีการศึกษา (methodology) ครั้งนี้นั้น 
เนื่องจากการศึกษาไดก้ าหนดกระบวนวิธีการศึกษา(methodology)โดยการใช้กระบวนวิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitativestudy) นั้น ประกอบไปด้วยการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary study) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางหนึ่งโดยการศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารทาง
วิชาการต าราตลอดจนผลงานวจิัยประเภทตา่ง ๆ รวมทั้งข้อมูลจากการค้นควา้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
ข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการสร้างพื้นฐานขององค์ความรู้อย่าง
บูรณาการในทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียนเบื้องต้น
ก่อนอันเป็นแนวทางประการส าคัญในการน าไปสู่การสร้างเครื่องมือที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพต่อไปส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
กระบวนวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) อีกแนวทางหนึ่งนั้นได้แก่แบบสัมภาษณ์ที่มี
ลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) โดยมีการออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามท่ี
สามารถน าไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบชี้น า (guided 
interview) อันเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีการก าหนดโครงสร้างของข้อค าถามที่มีความชัดเจนตายตัวโดย
เป็นแต่เพียงการก าหนดแนวข้อค าถามแบบเปิดกว้างหรือเป็นการใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด ซึ่ งเป็น
กระบวนวิธีการศึกษาที่ มี ผลท าให้ข้อค าถามมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างโดยเทคนิคของ  
การสัมภาษณ์เจาะลึกนั้นเป็นเทคนิคและกระบวนวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งใน
การน ามาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ป็นผู้ที่มีความรู้และความช านาญ
หรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ก าลังด าเนินกระบวนวิธีการศึกษาโดยกระบวนวิธีการศึกษาในลักษณะ
เช่นว่านี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้และความช านาญหรือมีความผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือทรรศนะได้อย่างหลากหลายในทุกแง่มุมโดยคณะท างานฯ สามารถที่จะด าเนินการสัมภาษณ์ และ
สามารถที่จะสอบถามและขอทราบข้อมูลข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดปลีกย่อยที่ส าคัญและมีความ
น่าสนใจในแต่ละประเด็นของค าตอบ อันท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆและ
ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่มีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ที่มีทั้งมิติของความลึกและมิติของความกว้าง
ในเรื่องที่ด าเนินกระบวนวิธีการศึกษานั้น 
 โดยแนวทางประการส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth 
interview) นั้น ทางคณะท างานฯ ได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขอความ
อนุเคราะห์บุคคลส าหรับการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือขอสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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สมาชิกรัฐสภา นักวิชาการตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการนิตบิัญญัติ ทั้งที่เป็นบุคคลที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์หรือนักวิชาการที่ปฎิบัติงานทางวิชาการอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆหรือ
ผู้บริหารของหน่วยงานสังกัดรัฐสภา รวมทั้งบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในส านักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยในกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น  ทางคณะท างานฯ ได้ด าเนิน
กระบวนการบันทึกข้อมูล โดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาหรือผู้ ให้สัมภาษณ์ 
และบางกรณีใช้วิธีบันทึกเสียงโดยการขออนุญาตจากผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาหรือผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนท า
การบันทึกเสียงหากได้รับอนุญาตเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้อง
ย้อนกลับในภายหลังได้ 
 เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คณะท างานฯ ได้น าเอาผลการศึกษาเบื้องต้น และ
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (CoPs) เพ่ือการทบทวน การวิเคราะห์และ
ทบทวนผลการด าเนินการที่ผ่านมาว่ามีขั้นตอนกระบวนการด าเนินการอย่างไร และมีจุดอ่อน 
ข้อบกพร่อง ประสบปัญหา มีข้อจ ากัด หรืออุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และเมื่อได้ข้อมูลทั้ง
หมดแล้ว จะด าเนินการจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และกรอบความคิด
ในการด าเนินการทบทวน และการวิเคราะห์ โดยการเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีตามที่อ้างถึงในบทที่ ๒ 
เพ่ือมาใช้ในการด าเนินการทบทวน และการวิเคราะห์และสนับสนุนข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน เพ่ือเป็นข้อมูลด้านกฎหมายส าหรับประกอบการพิจารณา
กลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและส าหรับเป็นข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
 ส าหรับข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth Interview)กลุ่มตัวอย่างส าหรับ 
กระบวนวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) สามารถแสดงได้อันมีสาระส าคัญโดยสรุป 
ดังต่อไปนี้ 
 
๓.๓ กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เจาะลึก 
 ส าหรับกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น
ประกอบไปด้วย กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเชิงเอกสาร โดยสามารถสังเคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาเชิงเอกสาร ตามนัยของแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน และกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์
เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสภาพปัญหาของฐานข้อมูลด้านกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอันเกี่ยวกับฐานข้อมูล
ด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งสภาพปัญหาของฐานข้อมูลด้านกฎหมายของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะอัน
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เกี่ยวกับฐานข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียนอันมีสาระส าคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

 ๓.๓.๑ กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเชิงเอกสาร 

 ส าหรับกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเชิงเอกสารนั้น สามารถสังเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาเชิงเอกสาร ตามนัยของแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันมีสาระส าคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

  ๓.๓.๑.๑ กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๗๗ อันเกี่ยวกับการด าเนนิการใหป้ระชาชนเขา้ถึงกฎหมายไดโ้ดยสะดวก ซึ่งความเป็นมาของมาตรา ๗๗ 
นี้ มีการเพ่ิมเนื้อหารายละเอียดในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ภายหลังไปรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนแล้ว โดยปรับปรุงร่างมาตรา ๗๓ เป็นมาตรา ๗๗ และจากเดิมมีเพียงวรรค
เดียวเป็นสามวรรค และในส่วนของการก าหนด “การด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ 
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง” ได้เพ่ิมไว้ใน
วรรคหนึ่งตอนท้ายเพ่ือจะเชื่อมโยงให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดให้มีฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย 

  ๓.๓.๑.๒ กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย อันเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านกฎหมาย โดยรัฐธรรมนูญก าหนดให้ด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านกฎหมายให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 

  (๑) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ
อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับ
หลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็น
เพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความ
จ าเป็น เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

  (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

  (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มุ่งเน้นการปฏิรูปเกือบทุกด้านโดยในด้านกฎหมายนั้น เน้นตั้งแต่
กระบวนการตรากฎหมาย การเรียนการสอนกฎหมาย การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย และ
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ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายในการร่างเสนอร่างกฎหมายโดยการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน
อาจกล่าวได้ว่าจัดเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปด้านกฎหมายด้วย 

  ๓.๓.๑.๓ กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๖๖ เป็นบทบัญญัติในส่วนของแนวนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับด้านต่างประเทศให้รัฐพึงส่งเสริม
สัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและ
ของคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งการสนับสนุนภารกิจส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนั้น ปัจจัย
สนับสนุนประการหนึ่งที่ส าคัญคือ ข้อมูลด้านกฎหมายนั่นเอง 

  ๓.๓.๑.๔ กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาพระราชกฤษฎีกาการทบทวน 
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  จากการศึกษาพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ท่ีอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๓/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น เมื่อพิจารณาเหตุผลของการตราที่ก าหนดไว้
ว่า โดยที่กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่สังคมประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความ
ต้องการของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ทัศนคติของมหาชนในเรื่องต่าง ๆ พัฒนาการทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศ เป็นต้น ประเทศที่
พัฒนาแล้วจึงด าเนินการให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายอยู่เสมอ 
เพ่ือให้บทบัญญัติของกฎหมายสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีมาตรการใด 
ที่ก าหนดให้ต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายอย่างสม่ าเสมอ  
การเสนอให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายส่วนใหญ่จึงเป็นไปตามข้อเสนอของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นไปโดยง่ายโดยมิได้ค านึงถึงพลวัตที่เกิดขึ้น กฎหมายจ านวนมากจึงมีบทบัญญัติ
ที่ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม กรณีจึงสมควรก าหนดให้ผู้รักษาการตาม
กฎหมายต่าง ๆ มีหน้าที่จัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับ
ทุกรอบระยะเวลา รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการดังกล่าวให้ชัดเจน  

  ทั้งนี้ในมาตรา ๑๓  ได้ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาเซียนไว้ดังนี้ 
  (๑) ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกฎหมายที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของรัฐมนตรีผู้รักษาการนั้นทั้งหมด แล้วแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบตามแบบ 
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วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายก าหนด ซึ่งต้องไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่พระราช
กฤษฎกีานี้ใช้บังคับ 

  (๒) ถ้ากฎหมายใดใช้บังคับเกิน ๕ ปีนับถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้หน่วยงาน
แจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วยว่าจะด าเนินการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมายฉบับใดในปีใด ซึ่งทั้งหมดต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน ๕ ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 
ส าหรับกฎหมายใดที่ใช้บังคับยังไม่ถึง ๕ ปีนับถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนั้นเมื่อกฎหมายนั้นใช้บังคับครบ ๕ ปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ 

  (๓) เมื่อได้ข้อมูลตาม (๑) แล้ว ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าค า
แปลของกฎหมายทั้งหมดเป็นภาษากลางของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา
นี้ใช้บังคับ และเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย และแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย และเมื่อใดที่มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขและเผยแพร่ค าแปลของกฎหมายนั้นโดยเร็ว 

  เมื่อพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า พระราชกฤษฎีกานี้ ได้ให้ความส าคัญถึงอาเซียนอย่างมาก  
จึงก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าค าแปลของกฎหมายทั้งหมดเป็น
ภาษากลางของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และเผยแพร่ทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และแจ้งให้
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายทราบด้วย และเมื่อใดที่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขและเผยแพร่ค าแปลของกฎหมายนั้นโดยเร็ว 

  อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันมีการยกร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....๑๓ โดยในส่วนของบทบัญญัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลกฎหมาย
อาเซียนได้มีการบัญญัติไว้ในหมวด ๖ การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓๗) ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ในระบบกลาง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้
ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (๑) ตัวบทกฎหมายและกฎที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน (๒) ค าแปลของกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียน (๓) ค าอธิบายโดยสรุปสาระส าคัญของ
กฎหมายในลักษณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าใจได้ ซึ่ งยั งคงก าหนดหลักการเช่นเดียวกันกับ 
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘  

  ๓.๓.๑.๔ กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการจัดการด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี พบว่า ข้อบังคับการประชุม 
                                                           

 
๑๓

 เอกสารการเผยแพรร่่างพระราชบัญญัตหิลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

กฎหมาย (เรื่องเสรจ็ที่ ๘๒๔/๒๕๖๑)สืบค้นจาก http://web.krisdika.go.th/data/news/news๑๒๗๓๓.pdf .เมื่อวันท่ี  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๕๐ 
 

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๙ ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสภาพแวดล้อม 
ทั้งทางสถาปัตยกรรม สารสนเทศ การสื่อสาร หรือบริการอื่นใดให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิก รวมทั้ง 

  (๑) จัดท า จัดเก็บ หรือเรียกเอกสารใด ๆ เพ่ือการพิจารณาหรือเผยแพร่ของสภา ให้อยู่
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เป็นมาตรฐานเปิด หรือซึ่งคน
พิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ด้วย 

  (๒) จัดอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงผู้ช่วยส าหรับสมาชิกซึ่งเป็น
คนพิการหรือผู้สูงอายุที่มีความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษ เพ่ือให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี้ ได้ให้ความส าคัญถึง 
การจัดท า จัดเก็บ หรือเรียกเอกสารใด ๆ เพ่ือการพิจารณาหรือเผยแพร่ของสภา ให้อยู่ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นที่เป็นมาตรฐานเปิด หรือซึ่งคนพิการและ
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ด้วยตลอดจนให้จัดอุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวก รวมถึงผู้ช่วยส าหรับสมาชิกซึ่งเป็นคนพิการหรือผู้สูงอายุที่มีความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษ 
เพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพโดยก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็น
ผู้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม ทั้งทางสถาปัตยกรรม สารสนเทศ การสื่อสาร หรือบริการอื่นใดให้
เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันเป็นหลักการใหม่ที่มีการก าหนดไว้
ในข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นครั้งแรก 
  ๓.๓.๑.๕ กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาแนวคิดของผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐสภาและผู้เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  เมื่อพิจารณาแนวคิดของผู้บริหารระดับสูงในบทที่ ๒ นั้นแล้ว สามารถสังเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นของผู้บริหารได้ดังนี้ 
  (๑) ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนากฎหมายของประเทศในอาเซียนให้สอดคล้องกัน 
(Harmonization of laws) และหลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
  (๒) นอกจากอาเซียนควรมีการร่วมกันสร้างฐานข้อมูลกฎหมายแล้ว แต่ละหน่วยงาน 
ควรจะน าเสนอข้อมูลกฎหมายที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งประโยชน์จากการเทียบเคียงกับกฎหมาย
ประเทศอาเซียนและการพัฒนากฎหมายในประเทศให้สามารถรองรับพันธกรณีต่าง ๆ ของประชาคม
อาเซียน โดยจะต้องพัฒนาปรับปรุงทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจในบริบทที่จะเปลี่ ยนแปลงไป
พร้อมกัน ถือเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหน้าที่ตรากฎหมาย ต้องค านึงถึงนโยบาย
ของประเทศ  รวมทั้งนโยบายโดยรวมของประชาคมอาเซียนที่ทุกประเทศจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
ภายใต้ กรอบของกฎบัตรอาเซียน ปฏิญญา อาเซียน และบันทึกความตกลงในเรื่องต่าง ๆ ของอาเซียน 



๕๑ 
 

  (๓) ควรส่งเสริมบุคลากร รัฐสภา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายด้าน
ประชาคมอาเซียนให้สามารถสร้างพันธมิตรขยายภาคีเครือข่ายร่วมมือด้านประชาคมอาเซียนให้เป็น
รูปธรรม 
  (๔) ฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียนจะสามารถเป็นฐานข้อมูลในการ
สนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นฐานข้อมูลอันจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงายรัฐ  เอกชน
ภาคประชาชนให้สามารถเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องด าเนินการตามข้อผูกพัน  ตลอดจนสามารถสร้าง
ความเข้มแข็ง และเพ่ิมพูนความสามารถในการแข่งของไทยในการก้าวสู่ประชาชนอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  (๕) ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการศึกษาท าความเข้าใจระบบกฎหมาย และระบบงาน
ยุติธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนและต้องเปรียบเทียบข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือแสดง  
ให้เห็นถึงสถานะของการพัฒนากฎหมายว่ามีความก้าวหน้าในด้านใดโดยสามารถน าไปปรับใช้น าไปสู่  
การพัฒนาสังคม กฎระเบียบร่วมกัน 
  ๓.๓.๑.๖ กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน เว็บไซต์“aseanlaw.senate.go.th”และแนวคิดในการจัดท าฐานข้อมูล 
ศึกษาเปรียบเทียบฐานข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาเซียนที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งไทยและ
ต่างประเทศซึ่งจากการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่า แต่ละประเทศในอาเซียนมีฐานข้อมูลกฎหมายอยู่
แต่มิได้มีการจัดเก็บในรูปแบบภาษาอาเซียนทุกประเทศ และยังไม่มีประเทศใดในอาเซียนที่จัดท าเว็บไซต์
รูปแบบการรวบรวมกฎหมายของประเทศอาเซียนไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี ยังมีบางประเทศที่มีการ
รวบรวมกฎหมายทั่วโลกไว้ในฐานกฎหมายนี้ เช่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย เป็นต้น 

 ๓.๓.๒ กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

  ๓.๓.๒.๑ สภาพปัญหาของฐานข้อมูลด้านกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอันเกี่ยวกับฐานข้อมูล
ด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
  จากการใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูลด้านกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พบว่า 
ฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทั้งสองแห่งมีสภาพปัญหา ดังนี้  
   ๑) การจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายและระบบข้อมูลนิติบัญญัติของสองส่วนราชการ  
มีลักษณะต่างคนต่างท า ข้อมูลบางส่วนจึงมีความซ้ าซ้อนกัน ขาดการบูรณาการข้อมูลที่เป็นเอกภาพ ๑๔ 

                                                           
๑๔ค าให้สัมภาษณ์ของนางพรรษมนต์  ไทยวัฒนานุกูลรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๕๒ 
 

       ๒)  ข้อมูลสนับสนุนการตรากฎหมายยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ โดยเฉพาะยังขาดข้อมูล
เปรียบเทียบกฎหมายในเชิงลึก โดยเฉพาะการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับต่างประเทศโดยเฉพาะใน
ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ๑๕ 
   ๓)  การเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ของสอง 
ส่วนราชการ  ท าให้ผู้ใช้บริการไม่สะดวกเท่าที่ควร๑๖ 
   ๔)  เครื่องมือค้นหา (search) โดยเฉพาะ Advance Search ท าได้ยากมาก เพราะต้อง
กรอกข้อมูลในแบบที่ก าหนดไวอ้ย่างละเอียดยิบ เช่น Website ภาคภาษาไทย ของ ส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิ สภา (http://www.asean-law.senate.go.th/th/) ตราสารทางกฎหมาย/บันทึกข้อตกลง 
http://agreement.asean.org/search/advance.html?name_of_instrument=&if_status=&id_
area_cooperation=&id_document_type=&docs_start=&docs_end=&signature_place=&type=d
ocs ) ASEAN LegalInstrument/Advance Search เช่น จะหา “ASEAN Charter” หรือ “ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement” จะต้องให้ข้อมูล ตั้ งแต่  title, status, pillar, document 
type, date (from/to), place of signing ซึ่งถ้ากรอกไม่ครบ จะค้นหาไม่ได้ ซึ่งในแง่ความเป็นจริง 
โอกาสที่ผู้ค้นหาจะมีข้อมูลดังกล่าวครบ น่าจะมีน้อยควรท าให้สามารถค้นได้ โดยใส่ชื่อ (title) เท่านั้น๑๗ 
   ๕) ข้อมูลในแต่ละหัวข้อ (Heading) ภาคภาษาไทย ยังมีน้อย โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับ ตราสารอาเซียน (ASEAN Instruments) ต่าง ๆ ซึ่งหาได้ง่าย ซึ่งถึงแม้ว่าเป็นภาษาอังกฤษ แต่
ก็เป็นภาษาทางการของอาเซียน จึงควรไปรวบรวมมาเป็นข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้๑๘ 
   ๖) Websites ของรัฐสภาในปั จจุบั น  มีทั้ งของส านั กงาน เลขาธิการวุฒิ สภา 
(http://www.asean-law.senate.go.th/th/ ) และของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
(https://www.parliament.go.th/ac๒๐๑๗/ ) ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีการบูรณาการ ดังนั้น จึง ท าให้
ผู้ใช้บริการ สับสน และไม่สะดวกในการใช้๑๙ 
   ๗) Website ข อ ง ส า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร
(https://www.parliament.go.th/ac๒๐๑๗/ ) ในปัจจุบัน ยังไม่มีภาคภาษาอังกฤษ๒๐    

                                                           
๑๕อ้างแล้ว. 
๑๖อ้างแล้ว. 
๑๗ค าให้สัมภาษณ์ของดร.ธเนศ  สุจารีกุล อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่  

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖๑. 
๑๘อ้างแล้ว. 
๑๙อ้างแล้ว. 
๒๐อ้างแล้ว. 



๕๓ 
 

   ๘) Website ของส านักงานเลขาธิการวุฒิ สภาในปัจจุบัน มีภาคภาษาอังกฤษ 
(http://www.asean-law.senate.go.th/en/  ) แต่ข้อมูลใน Website ดังกล่าวกลับเป็นภาษาไทยใน
หลักการ ข้อมูลในภาษาไทยควรอยู่ในภาคภาษาไทย ส าหรับข้อมูลภาษาไทย แต่ต้องการให้อยู่ในภาค
ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาอังกฤษเสียก่อน๒๑ 
   ๙) Website ข อ ง ส า นั ก ง า น เล ข า ธิ ก า ร วุ ฒิ ส ภ า ภ า ค ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
(http://www.asean-law.senate.go.th/en/ ) หัวข้อในแถบแนวนอน ยังไม่ค่อยเป็นระบบ และหัวข้อ
ที่ว่า Law in Every Day Life คืออะไร ใครเป็นผู้ก าหนด และต่างจาก ASEAN Law/ASEAN Member 
States Legislation อย่างไร๒๒ 
  ๓.๓.๒.๒ สภาพปัญหาการใช้ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะอันเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
ด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 
 สภาพปัญหาการใช้ฐานข้อมูลกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีดังนี้  
  ๑) ข้อมูลด้านกฎหมายที่มีอยู่ในฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ คือตัวบท
กฎหมาย ยังไม่มีการเปรยีบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศในเชงิลึก ท าให้ผู้ใช้บริการ เช่น สมาชิกสภาฯ 
หรือนักกฎหมาย ระหว่างประเทศ ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เพราะต้องศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเอง๒๓ 
  ๒) การเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ผู้ใช้บริการยังเข้าถึงระบบเพ่ือการสืบค้นได้มีสะดวก เนื่องจากต้องสืบค้นผ่านเว็บไซต์ของแต่ละส่วน
ราชการ๒๔ 
  ๓) ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปของภาษาถิ่นของประเทศนั้น  
 มีประเทศสมาชิกอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่อนข้างน้อยท าให้ไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบกฎหมายได้ ๒๕ 
  ๔) ยังขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกฎหมายของกระทรวง หน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนเช่นเดียวกัน๒๖ 

                                                           
๒๑อ้างแล้ว. 
๒๒อ้างแล้ว. 

  ๒๓ค าให้สัมภาษณ์ของนางพรรษมนต์  ไทยวัฒนานุกูลรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๔อ้างแล้ว. 
  ๒๕อ้างแล้ว. 
  ๒๖อ้างแล้ว. 



๕๔ 
 

  ๕) เครื่องมือค้นหา (search) โดยเฉพาะ Advance Search ท าได้ยากมาก เพราะต้อง
กรอกข้อมูลในแบบที่ก าหนดไว้อย่างละเอียดยิบ เช่นWebsite ภาคภาษาไทย ของ ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิ สภา (http://www.asean-law.senate.go.th/th/ ) ตราสารทางกฎหมาย/บันทึกข้อตกลง 
http://agreement.asean.org/search/advance.html?name_of_instrument=&if_status=&id_
area_cooperation=&id_document_type=&docs_start=&docs_end=&signature_place=&type=d
ocs) ASEAN Legal Instrument/Advance Search เช่น จะหา “ASEAN Charter” หรือ “ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement” จะต้องให้ข้อมูล ตั้ งแต่  title, status, pillar, document 
type, date (from/to), place of signing ซึ่งถ้ากรอกไม่ครบ จะค้นหาไม่ได้ ซึ่งในแง่ความเป็นจริง 
โอกาสที่ผู้ค้นหาจะมีข้อมูลดังกล่าวครบ น่าจะมีน้อยควรท าให้สามารถค้นได้ โดยใส่ชื่อ (title) เท่านั้น๒๗ 
 ๖) Website ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (http://www.asean-law.senate.go.th/th/)  
ภาคภาษาอังกฤษ ในหลักการ ข้อมูลทั้งหมดควรเป็นภาอังกฤษ แต่ข้อมูลใน Website ดังกล่าวกลับเป็น
ข้อมูลทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ข้อมูลในภาษาไทย ในหลักการ ควรอยู่ในภาคภาษาไทย 
ส่วนข้อมูลภาษาไทยแต่ต้องการให้อยู่ในภาคภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาอังกฤษเสียก่อน๒๘ 
 ๗) Website ข อ ง ส า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร 
(https://www.parliament.go.th/ac๒๐๑๗/ ) หัวข้อในแนวตั้งที่ว่า “อาเซียนกับภายนอก” น่าจะ
เปลี่ยนเป็น “อาเซียนกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศอื่น” ทั้งนี้ โดยน าเอาความตกลงที่
อาเซียนท ากับองค์การระหว่างประเทศอื่น เช่นอาเซียนกับสหประชาชาติ และ ฯลฯ หากมี มาใส่เป็น
ข้อมูลในส่วนนี้ด้วย๒๙ 
  ๓.๓.๒.๓ แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 
  ๑) ควรมีการบูรณาการเว็บไซต์ด้านประชาคมอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้
เป็นเอกภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง๓๐ 
  ๒) มีการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ือให้บริการข้อมูลกฎหมายด้านประชาคม
อาเซียนส าหรับประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลกฎหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว๓๑ 

                                                           

  ๒๗ค าให้สัมภาษณ์ของดร.ธเนศ  สุจารีกุล อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

๒๘อ้างแล้ว. 
  ๒๙ค าให้สัมภาษณ์ของดร.ธเนศ  สุจารีกุล อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๐ค าให้สัมภาษณ์ของนางพรรษมนต์  ไทยวัฒนานุกูลรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๑อ้างแล้ว. 



๕๕ 
 

  ๓) ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา
ที่มีการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายด้านอาเซียน เพ่ือการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 
เพื่อขจัดความซ้ าซ้อนในการจัดท าข้อมูล๓๒ 
  ๔) ควรผลักดันการสร้างความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนด้วยกัน โดยผ่านความเห็นชอบของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)๓๓ 
  ๕) ควรท าให้เครื่องมือค้นหา (search) โดยเฉพาะ Advance Search สามารถค้นหาได้ 
โดยใส่ชื่อ (title) สิ่งที่ต้องการค้นเท่านั้น๓๔ 
  ๖) ควรบูรณาการWebsites ของรัฐสภาในปัจจุบัน มีทั้งของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (http://www.asean-law.senate.go.th/th/) และของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
(https://www.parliament.go.th/ac๒๐๑๗/)เข้าด้วยกัน เพ่ือความเป็นเอกภาพ และท าให้ผู้ใช้ได้รับ
ความสะดวกยิ่งขึ้น๓๕ 
  ๗) ควรมีการแปลข้อมูลภาษาไทยที่ต้องการเผยแพร่ให้คนต่างชาติทราบ เป็น
ภาษาอังกฤษ แล้วน าไปใส่ไว้ในWebsite ของรัฐสภาภาคภาษาอังกฤษ๓๖ 
  ๘) ข้อมูลเกี่ยวกับกระทู้ในรัฐสภา อาจแยกได้ระหว่าง วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร๓๗ 

 ๓.๓.๓ สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเชิงเอกสารและข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก  

 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความเป็นมาและความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าฐานข้อมูล
ด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน สรุปความได้ว่า ทั้งรัฐธรรมนูญก็ดี กฎหมายในล าดับรองหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องก็ดี นโยบายของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายก็ดี ล้วนแล้วแต่ 
มุ่งเจตนาที่จะให้มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านกฎหมายในรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ และโดยมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และจัดเป็นหมวดส าหรับน ามาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างง่าย เพ่ือการปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพภาพ แต่อย่างไรก็ดี มีประเด็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขให้เกิดการ
พัฒนา ดังนี้ 

๑) ด้านปัญหาของฐานข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียนนั้น มีประเด็นปัญหา ดังนี้คือ 

                                                           

  ๓๒อ้างแล้ว. 
  ๓๓อ้างแล้ว. 
  ๓๔ค าให้สัมภาษณ์ของ ดร.ธเนศ  สุจารีกุล อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๕อ้างแล้ว. 
  ๓๖อ้างแล้ว. 
  ๓๗อ้างแล้ว. 

http://www.asean-law.senate.go.th/th/
https://www.parliament.go.th/ac2017/


๕๖ 
 

  ๑.๑) ด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านกฎหมายอาเซียนไม่มีความเป็นเอกภาพของ 
สองส่วนราชการ กล่าวคือ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา แม้ว่า 
ข้อมูลในส่วนอื่นจะได้เริ่มมีการบูรณาการการท างานร่วมกันแล้วก็ตามท าให้ผู้สืบค้นต้องสืบค้นข้อมูล
กฎหมายผ่านสองส านักงานฯ ๒ ช่องทาง ๒ เว็บไซต์ ท าให้ไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ  
  ๑.๒) ข้อมูลสนับสนุนการตรากฎหมายยังไม่สมบูรณ์ เพียงพอ เช่น ข้อมูลด้าน 
การเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนอื่น เว็บไซต์ไม่มี  
ภาคที่แสดงผลในรูปภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  ๑.๓) ข้อมูลในฐานมีจ านวนน้อยไม่ครอบคลุมตามพันธกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ  
  ๑.๔) การจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายค่อนข้างกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ  

๒) ด้านปัญหาของการใช้ฐานข้อมูลด้านกฎหมายในกลุ่มอาเซียนนั้น มีประเด็นปัญหา 
ดังนี้คือ 

 ๒.๑) การเข้าถึงข้อมูลกฎหมายอาเซียนกระท าได้โดยยาก  
  ๒.๒) ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเป็นข้อมูลปฐมภูมิเป็นส่วนใหญ่ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที เพราะต้องศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลเอง 
  ๒.๓) ข้อมูลกฎหมายส่วนใหญ่อยู่ในรูปของภาษาถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียนและมี
ภาษาอังกฤษหรือที่แปลเป็นภาษาแล้วค่อนข้างน้อยท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  
  ๒.๔) ข้อมูลไม่เป็นเอกภาพท าให้ผู้สืบค้นต้องสืบค้นข้อมูลกฎหมายต้องด าเนินการผ่าน
สองส านักงานฯ ๒ ช่องทาง ๒ เว็บไซต์ ท าให้ไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ  
  ๒.๕) ไม่ทราบว่าฐานข้อมูลด้านกฎหมายอาเซียนของส านักงานเลขาธิการทั้งสองแห่งมี
ข้อมูลใดบ้างซึ่งอาจเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับฐานข้อมูลกฎหมาย ฯลฯ) 
 ๓) ด้านปัญหาบุคลากรในการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย พบว่า มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง  
๒ ประการคือ ประการแรก บุคลากรที่เป็นผู้พัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายยังขาดทักษะและความช านาญ  
ในการน าเข้าข้อมูลกฎหมาย ทั้งทักษะทางด้านภาษาและทั้งด้านเทคนิคการน าเข้า และประการที่สอง 
คือ ไม่มีการก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบในลักษณะของงานประจ าเนื่องจากปัจจุบันเป็นลักษณะงาน
มอบหมายโดยการตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการเท่านั้น 
 ๔) ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสถานที่ในการน าเสนอองค์ความรู้ด้านกฎหมายอาเซียน 
กล่าวคือ ด้านเทคโนโลยีนั้น ยังขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรที่เป็นคณะท างานเฉพาะกิจในการน าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน 
 
 
 



๕๗ 
 

๓.๔ ข้อเสนอ 
 จากศึกษาหลักวิชาการอันเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนและจากการได้
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว สามารถน าไปวิเคราะห์ให้เห็นแนวทางในการด าเนินการตามบทบัญญัติ 
ในส่วนนี้ โดยเบื้องต้นสรุปได้ว่า ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนที่ด าเนินการโดยส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่ดีและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้ ให้ความส าคัญ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประธานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ 
(ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธานกรรมการ) และคณะกรรมการฯ 
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน (นายธานี อ่อนละเอียด เป็นประธาน
อนุกรรมการ) แสดงให้เห็นว่า ในเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญที่ทางส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องรับ
ด าเนินการอย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดแนวทางหรือมาตรการเพ่ือการพัฒนาฐานข้อมูล
กฎหมายในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนควรส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการเพ่ือตอบสนอง
การด าเนินการของสมาชิกวุฒิสภาและในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัยที่มีเป้าประสงค์เพ่ือให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้า ทันสมัยและครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภาและสามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ดังจะน าเสนอในบทต่อไป 



 
 

บทที่ ๔ 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

๔.๑ บทสรุป 

 โดยที่อาเซียน (ASEAN: Association of Southeast Asian Nations)หรือ สมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประกอบไปด้วยสมาชิก ๑๐ ประเทศ อันได้แก่ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา
ลาว ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใน
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รวมตัวเป็นประชาคมอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๕๘ ซึ่งจ าเป็นที่
ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องมีการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในประเทศ
หรือนอกประเทศ  สิ่งที่จะท าให้แต่ละฝ่ายได้เห็นมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้อง 
จ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลดา้นกฎหมายเพ่ือแจ้งใหป้ระชาชนแตป่ระเทศทราบโดยเฉพาะข้อมูลของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน  
 ดั งนั้ น เพ่ื อให้ มี แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมู ลด้ านกฎหมายในกลุ่ มอาเซี ยน เว็บ ไซต์
“aseanlaw.senate.go.th” ส าหรับเป็นฐานข้อมูลด้านกฎหมายอีกช่องทางหนึ่งที่จะท าให้ประชาชน 
ได้เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่เน้นให้
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และการมุ่งพัฒนากฎหมายให้สอดคล้อง
กับหลักสากล และให้ฐานข้อมูลด้านกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมออันจะเป็น
เครื่องบูรณาการข้อมูลทางกฎหมายระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้สามารถ  
เห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องด าเนินการตามข้อผูกพันเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจน
สามารถสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยเฉพาะสามารถสนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่ายนิติ
บัญญัติ เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางด้านวิชาการและ
ด้านธุรการให้แก่วฒุิสภา สามารถให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็วไดจ้ะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
วุฒิสภาอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม 
 นอกจากนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจในวงงาน 
นิติบัญญัติตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔ ดังนั้น จึงมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในวงงานรัฐสภาโดยเฉพาะนิติกรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ



๖๐ 

 

ตรากฎหมายจะต้องมีการพัฒนากระบวนการท างานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการ
ประชุมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและค้นคว้า วิเคราะห์และหาแนวทางในการ
พัฒนาต่อไป 
 เมื่อพิจารณาที่มาและเจตนารมณ์ของการก าหนดหลักการเกี่ยวกับที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ 
ในเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายหรือการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญให้ความส าคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายเพ่ือให้
ประชาชนสามารถปฏิบัติตามได้และปกป้องสิทธิของประชาชน โดยให้ประชาชนสามารถทราบถึงสิทธิ
ของตนตามกฎหมาย แต่ส าหรับเฉพาะฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น นอกจาก
รัฐธรรมนูญ กฎหมายล าดับรองจะได้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบด้วยแล้ว นโยบายทางการเมืองหรือฝ่ายบริหารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็มีนโยบาย
สนับสนุนให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์กฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
 นอกจากนี้ ได้ศึกษาค้นคว้าการจัดท าฐานข้อมูลด้านกฎหมายของต่างประเทศ พบว่า เว็บไซต์
ของแต่ละประเทศมีข้อมูลกฎหมายที่รวบรวมแตกต่างกัน บางประเทศก็ขาดการแปลเป็นภาษาอาเซียน 
ไม่มีการจัดเป็นหมวดหมู่มาตรฐานเดียวกัน และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ ไม่มีประเทศใดที่ริเริ่มในการจัดท า
ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน เว้นแต่ประเทศไทยที่มีการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมาย
ของประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งผู้ศึกษาจะได้สรุปผลและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน พบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการนิติบัญญัติได้มีความเห็นสอดคล้องต้องกันเกี่ยวกับสภาพปัญหาของฐานและสภาพปัญหา
การใช้ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ 

๑) ข้อมูลสนับสนุนการตรากฎหมายยังไม่สมบูรณ์ เพียงพอโดยเฉพาะข้อมูลด้านการ
เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนอื่น  

๒) ข้อมูลในฐานมีจ านวนน้อยไม่ครอบคลุมตามพันธกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ  
๓) การจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายค่อนข้างกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ  
๔) ขาดการบูรณาการข้อมูลให้เป็นเอกภาพผู้สืบค้นต้องสืบค้นข้อมูลกฎหมายผ่านสองส านักงาน  

๒ ช่องทาง ๒ เว็บไซต์ ท าให้ไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ  
๕) การเข้าถึงข้อมูลกฎหมายอาเซียนกระท าได้โดยยาก  
๖) ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเป็นข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิเป็นส่วนใหญ่ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ทันที เพราะต้องต้องศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลเอง 



๖๑ 

 

๗) ข้อมูลกฎหมายส่วนใหญ่อยู่ ในรูปของภาษาถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียนและมี
ภาษาอังกฤษหรือที่แปลเป็นภาษาแล้วค่อนข้างน้อยท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  

๘) ข้อมูลไม่เป็นเอกภาพท าให้ผู้สืบค้นต้องสืบค้นข้อมูลกฎหมายต้องด าเนินการผ่านสองส านักงาน 
๒ ช่องทาง ๒ เว็บไซต์ ท าให้ไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ  

๙) การขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับฐานข้อมูลกฎหมายท าให้ไม่ทราบว่าฐานข้อมูล
ด้านกฎหมายอาเซียนของส านักงานเลขาธิการทั้งสองแห่งมีข้อมูลใดบ้าง 
 

๔.๒ ข้อเสนอแนะ 
  ส าหรับแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เนื่องจากการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น บางกรณีต้องใช้ระยะเวลายาวนานและบางกรณีต้องการการด าเนินการในทันที 
จึงมีข้อเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนโดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ ระยะเร่งด่วน 
   ๑) เห็นควรตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นคณะประจ า
หรือถาวรส าหรับด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซต์กฎหมายอาเซียน โดยประกอบด้วยบุคลากรจาก
หลากหลายส านัก อาทิ ส านักกฎหมาย ส านักภาษาต่างประเทศ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร เพื่อด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนเป็นการเร่งด่วน 
   ๒) จัดอบรมบุคลากรผู้เป็นคณะท างานดังกล่าว เพ่ือให้มีทักษะและความช านาญ 
ในการน าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์ พร้อมกับการท างานน าเข้าข้อมูลกฎหมายในลักษณะการจัด
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
   ๓) มอบหมายภารกิจให้กลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการดูแลฐานข้อมูลกฎหมายอย่างใกล้ชิด 
   ๔) ผลักดันให้มีการด าเนินการน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน  
(THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY : AIPA) เกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนในเว็บไซต์  “asean-law.senate.go.th” 
ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น 
   ๕) ควรมีมาตรการในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บุคคลภายในและภายนอกทราบ
ด้วยวิธีแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้น 
  ๔.๒.๒ ระยะยาว 
  ๑) ในระยะเริ่มแรกเห็นควรปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานพัฒนา
กฎหมาย ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ



๖๒ 

 

ด าเนินการจัดท าข้อมูล ข้อเสนอแนะและให้บริการทางกฎหมายรวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย
ของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา สมาชิก
วุฒิสภาคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา ข้าราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภาซึ่งเป็นภารกิจ
นอกเหนือจากภารกิจเดิมที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารทางวิชาการ เช่น  การด าเนินการศึกษา 
ติดตาม รวบรวมและประมวลเหตุผลและเจตนารมณ์ในการน าเสนอ  และการพิจารณากฎหมายที่
วุฒิสภาต้องพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในชั้นกระทรวง ทบวง กรม คณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาการด าเนินการติดต่อ ประสานงาน และเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ส่วนราชการและองคก์รอสิระที่เกี่ยวขอ้งในการรับทราบขอ้มูล ความเคลื่อนไหวและประเมนิสถานการณ์
อันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณากฎหมายที่วุฒิสภาต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นต้น 
   ๒) ในอนาคต เห็นควรมีการจัดตั้งกลุ่มงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพ่ือมาด าเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นการเฉพาะ โดยต้องบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวเฉพาะมาด าเนินการ ได้แก่ ด้านกฎหมายต่างประเทศ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านอื่นที่จ าเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูล โดยอาจจะก าหนด
เป็น “กลุ่มงานกฎหมายต่างประเทศ สังกัด ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” 
  ส่วนข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปนั้น เห็นควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทาง 
การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมบริการ
รูปแบบใหม่ ๆ 
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ภาคผนวก 



(๑) 
 
ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง รัฐสภากับการขับเคลื่อนอาเซียนในอนาคต 
โดยนายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ คนที่หนึ่ง 
 
 ภารกิจของรัฐสภาต่อการขับเคลื่อนอาเซียนในห้าสิบปีข้างหน้า มันเป็นเรื่องยากที่ผู้จัดจัดให้พูด
ถึงเรื่องอนาคตห้าสิบปีข้างหน้า แค่เหลียวหลัง มองหลังไปห้าสิบปีข้างหลัง ที่ผ่านมาเรายังมองไม่เห็นว่า
ห้าสิบปีที่ผ่านมาเราได้ท าอะไรไปแล้วบ้าง โดยเฉพาะตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมในพัฒนาอาเซียนห้าสิบปี 
และจะให้ผมพูดอนาคตห้าสิบปีข้างหน้า ล าพังอายุตัวเองก็อยู่ไม่ถึงอยู่แล้ว พูดเท่าที่คิดว่าน่าจะมีความ
เป็นไปได้ส าหรับภารกิจของรัฐสภา พูดเท่าที่ตัวเองเห็นว่าควรจะเป็นและอยากจะเห็นการขับเคลือ่นของ
รัฐสภาต่อภารกิจอาเซียน พูดเท่าที่ผมคิดว่าความที่ควรจะเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะต่อการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติต่อภารกิจการขับเคลื่อนอาเซียนและมีบทพ้ืนฐาน
ของผลประโยชน์ของประเทศชาติ และอยู่บนพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียนร่วมกัน พวกเราทราบดีว่า
การรวมตัวของประชาคมอาเซียน พวกเราทุกคนทราบดีว่าจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๑๐ ที่มีการ
ประชุมกัน (ปฏิญญากรุงเทพ) ซึ่งตอนนั้นก็มี ๕ ประเทศที่เห็นพ้องต้องกันที่รวมตัวกัน ได้แก่ ประเทศ
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และหลังจากนั้นอีก ๑๗ ปี ก็มีประเทศสมาชิกที่เหลืออีก 
๕ ประเทศ ตัดสินใจมาเข้าร่วม ซึ่งก็เป็นภายหลังที่ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เริ่มลดลง จากนั้นก็ได้มีการตกลงกรอบใหญ่ ๆ ซึ่งจะเป็นเป้าหมายส าคัญของการรวมตัวกันเป็นสากล
อาเซียน หรือที่รู้จักกันว่าเป็นสามเสาหลักของอาเซียน ได้แก่ เสาที่ว่าด้วยเรื่องการเมืองและความมั่นคง 
เสาที่ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ และเสาที่ว่าด้วยเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม  
  เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจข้อตกลงได้มีผลบังคับมาตั้งแต่สิ้นปี ๒๕๕๘ ขณะนี้ผ่านไปแล้วสองปีเศษ 
หลายคนยังบอกว่าข้อตกลงเรื่องประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ (AEC) AEC  เริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อ  
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หลายคนถึงบอกว่าสัมผัสภาคของการบรรลุข้อตกลงได้ยังไม่ค่อยชัดเจนนัก 
อาจจะเป็นด้วยเรื่องของการขับเคลื่อนร่วมกันของบรรดาสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ยังมีความไม่ชัดเจน 
หลายประเทศอาจมีความพร้อมมากกว่า หลายประเทศยังอาจมีความไม่พร้อมมากกว่า แต่ โดยส่วนตัว
ผมมองว่าประเด็นปัญหาหนึ่งน่าจะเกิดขึ้นจากการที่ยังไม่ค่อยเช้าใจถึงบริบทที่จะปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือ
น าไปสู่การบรรลุข้อตกลง ซึ่งเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งผมคิดว่าการที่จะบรรลุไปสู่
ข้อตกลงเรื่องของประชาคมอาเซียนทุกฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจว่า AEC เกิดขึ้นเพ่ือผลประโยชน์อะไร  
มีเป้าหมายอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องมีความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย 
ถ้าเราไม่เข้าใจเป้าหมายเราไม่สามารถที่จะก าหนดยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์การท างานที่จะน าไปสู่
เป้าหมายต่าง ๆ ได้ ผมเห็นว่า 



(๒) 
 
  เป้าหมายที่ ๑ ของการที่จะเป็น AEC นั้น เป็น AEC ไปเพ่ืออะไร เป็น AEC เพ่ือให้อาเซียนเป็น
ตลาดการค้าและขายผลผลิตเดียวกัน นั่นคือเป้าหมายที่ควรจะเป็นในประการที่ ๑  
  เป้าหมายที่  ๒ เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่ งขันด้านการค้าในภูมิภาคนี้ ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าได้อย่างเท่าเทียมและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ 
  เป้าหมายที่  ๓ เป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยหลักความเสมอภาค  
นั่นหมายความว่าใน ๑๐ ประเทศของการเป็นสมาชิก AEC ประเทศที่มีความเข้มแข็งหรือมีความ
แข็งแรงทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าก็ต้องเข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือประเทศที่มีความเข้มแข็งหรือมีความ
แข็งแรงน้อยกว่าเพ่ือท าให้ภูมิภาคนี้มีความเสมอภาคในด้านเศรษฐกิจ และที่สุดเมื่อมีความเสมอภาค
เรื่องเศรษฐกิจและที่สุดเมื่อมีความเสมอภาคเรื่องเศรษฐกิจแล้วมันจะน ามาสู่ 
  เป้าหมายที่ ๔ เป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการที่จะแข่งขันกับเศรษฐกิจระดับโลกได้  
ถ้าตราบใดใน AEC มีความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ ตราบใด AEC เองยังมีความแตกต่างในเรื่องของ
ฐานะเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนด้วยกันเอง ตราบนั้น AEC เองจะคงมีความแข่งขันด้วยกันเอง และ
เมื่อนั้นจะท าให้ความสามารถของภูมิภาคในการที่จะแข่งขันกับชาวโลกด้อยลงไป  
  เมื่อเราเห็นพ้องต้องกันว่าเป้าหมายของ AEC ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของการรวมตัวกันเป็น
อาเซียนมีเป้าหมายต่าง ๆ เราควรที่ขับเคลื่อนอาเซียนต่อไปอย่างไร ถ้าเราหันกลับไปศึกษาข้อตกลง  
ต่าง ๆ ภายใต้เสาหลักของการเป็น AEC เราจะเห็นว่ามีข้อตกลงเยอะมาก หลายข้อตกลงมีผลท าให้
ประเทศสมาชิกจะต้องไปออกกฎหมายภายในเพ่ือให้เป็นไปตามข้อผูกพัน หลายข้อตกลงเป็นเพียง
เจตจ านงร่วมกันว่าจะปฏิบัติไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งตามที่ข้อตกลงต่าง ๆ  ได้ก าหนดไว้ แต่ไมถ่งึขัน้
บังคับว่าประเทศสมาชิกต้องไปปรับปรุงกฎหมายภายใน เพราะฉะนั้นในการที่จะบรรลุข้อตกลง AEC 
เรื่องเสาเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งมีผลผูกพันให้ประเทศสมาชิกต้องไปปรับปรุง
กฎหมายภายในก็ดี หรือการปฏิบัติตามเจตจ านงผ่านข้อตกลงต่าง ๆ  ที่ท าขึ้นแม้จะไม่มีผลถึงขั้นบังคับให้
ประเทศสมาชิกจะต้องไปออกกฎหมายภายในก็ดี แต่ทั้งหมดจะมีผลที่ท าให้ประเทศสมาชิกจะต้อง
ปฏิบัติตามหรือควรที่จะต้องปฏิบัติตาม ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของความผูกพันในข้อตกลงต่าง ๆ 
เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่จะต้องมองย่อยลงมาในบริบทของการเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็คือ ดังนั้นกระบวนการตรา
กฎหมายภายในประเทศของกลุ่ม AEC ถูกประเทศอาเซียนเพ่ือไปตอบโจทย์เป้าหมายของการเป็น AEC 
ควรจะต้องมีบริบทอย่างไร ก็มีโจทย์ที่หลายคนคิดในเรื่องนี้ หลายคนก็บอกว่าประเทศในกลุ่มสมาชิก
เวลาออกกฎหมายภายในของตัวเอง ควรที่จะต้องมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมาย 
ความหมายของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกฎหมาย ถ้าเป็นความหมายอย่างกว้างก็คือ กติกาหรือ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ผ่านกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ควรที่จะมีหลักเกณฑ์และกติกาอย่าง
เดียวกันทั้ง ๑๐ ประเทศ ถ้ามองความหมายของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาคแคบก็คือ กฎหมาย
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ภายในของแต่ละประเทศควรที่จะสอดรับกับข้อผูกพันที่ประเทศสมาชิกมีอยู่กับข้อตกลงต่าง ๆ ไม่ว่า  
ข้อผูกพันนั้นจะเป็นลักษณะข้อบังคับที่เราจะต้องออกกฎหมายภายในที่สอดคล้องกับข้อผูกพันหรือไม่มี
ลักษณะบังคับ คือ เป็นเพียงเจตจ านงของ ๑๐ ประเทศร่วมกัน  
  ตรงนี้ที่จะเรียนท่านทั้งหลายว่า จึงเป็นบทบาทส าคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องปรับตัวเอง ในยุค
สมัยขณะนี้ที่เป็นยุคสมัยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ท าหน้าที่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภา 
(ซึ่งเป็นคนริเริ่มให้ท าเว็บไซต์เกี่ยวกับฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน เพ่ือจะเป็นฐานข้อมูลและเครื่องมือ
ส าคัญให้กับสมาชิก เพ่ือนข้าราชการทั้งหลาย เพ่ือนข้าราชการที่ท างานในส่วนกรรมาธิการคณะต่างๆ 
และเพ่ือนข้าราชการที่ท างานในส านักวิชาการ ส านักกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการที่จะช่วยกัน  
ให้ความเห็น บทวิเคราะห์เวลามีร่างกฎหมายต่าง ๆ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา) กรรมาธิการคณะต่าง ๆ 
มีบทบาทส าคัญในการให้ความเห็นต่อท่านกรรมาธิการ เวลากลุ่มเป้าหมายให้รับผิดชอบร่างกฎหมาย
ต่าง ๆ ในชั้นกรรมาธิการ ประเด็นหนึ่งที่ควรจะเป็นอย่างยิ่ง แต่ยังไม่ได้เป็นอย่างยิ่ง คือ เป็นอย่างน้อยอยู่  
ที่คิดว่าน้อยเกินไป ก็คือ การพิจารณาร่างกฎหมายต่าง ๆ ยังขาดการพิจารณาในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ 
กับกฎหมายในกลุ่มอาเซียนและยังขาดการพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบกับข้อผูกพันต่าง ๆ ถ้าเป็น  
ข้อผูกพันที่มีผลบังคับให้ประเทศสมาชิกรับเอาข้อผูกพันนั้นไปแล้วจะต้องไปออกกฎหมายภายในให้
สอดคล้องกับข้อผูกพันนั้นไม่ค่อยจะมีปัญหานัก แต่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาต้องคิดเลย บ่อยครั้งที่เราจะเห็น  
ผู้เสนอกฎหมายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของร่างกฎหมายมาให้ข้อมูลกับพวกเรา ก็มักจะให้
ข้อมูลไปในน้ าหนักที่ว่าความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายฉบับนี้เพ่ือมีข้อผูกพันอย่างหนึ่ง อย่างใดอยู่ 
ดังนั้นจึงต้องออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพัน ถ้าคิดแค่นั้นก็ได้แค่นั้น ถ้าคิดแค่นั้นก้าวกระโดด
ของประเทศไทยก็จะเป็นผู้ก้าวเดินตาม เราไม่มีโอกาสเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เราไม่มีโอกาสที่จะเปน็
ผู้ถือธงเดินน าหน้าอีก ๙ ประเทศ ในสมาชิกอาเซียน  
  อีกด้านหนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นกฎหมายที่เราจะต้องไม่มีหน้าที่ที่จะถูกบังคับให้ออก แต่เราออก
กฎหมายนั้น ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตจ านง อันนี้เป็นเรื่องยากเข้าไปอีกที่ต้องคิดรายละเอียดและ
จะต้องมียุทธศาสตร์การคิดอย่างลึกซึ้งเพียงพอว่ากฎหมายที่ไม่ถูกบังคับให้ออก แต่ปร ะเทศไทย
เห็นสมควรว่าจะต้องออกมียุทธศาสตร์ความคิดอย่างไร ออกแล้วจะมีเหตุผลกระทบในเชิงบวกเชิงลบ  
กับประเทศอย่างไร ถ้าจะใช้ถ้อยค าตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗ วรรคสอง ก็คือ ต้องวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและรอบด้าน อันนี้ค่อนข้างเป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งและอาศัยคนที่มีความรู้ที่สามารถคิดเปน็ระบบ
และสามารถคิดเป็นรอบด้านเพื่อผลประโยชน์ของประเทศได้ ตรงนี้คือสิ่งที่เราขาดอยู่  
  ถามว่าท าไมจากนี้ไปบริบทการขับเคลื่อนของรัฐสภาต่อภารกิจของอาเซียนจึงต้องคิดเรื่องนี้ก่อน 
คือคิดเรื่องของการผ่านกฎหมายที่มีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งในมิติอย่างกว้างและมิติอย่างแคบ 
ที่ผมได้เรียนไปแล้ว เพราะมันจะลดแรงเสียดทานหลังจากที่เราประกาศใช้กฎหมายออกไปแล้ว  
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และกฎหมายฉบับนั้น ๆ เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือแม้กระทั่งมีผลกระทบ  
ต่อผลประโยชน์ของอาเซียนโดยรวม ยกตัวอย่างง่าย ๆ ว่า ถ้ าวันหนึ่งเราต้องบังคับใช้กฎหมายภายใน
ของเราแล้วผลของการตีความของการใช้บังคับกฎหมายภายในของเราเกิดมีความแตกต่าง จะแตกต่าง
ในลักษณะสอดคล้องก็ดี หรือแตกต่างในลักษณะขัดแย้งกับข้อตกลงที่มีอยู่ของอาเซียน เราจะใช้
กฎหมายฉบับไหนบังคับระหว่างข้อตกลงซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน  
เห็นไหมว่าถ้าเรายังคงบัญญัติกฎหมายโดยดูเฉพาะเนื้อหาสาระภายในของกฎหมายฉบับนั้นเองโดย  
ไม่มองออกไปในโลกภายนอกแล้วและเขียนกฎหมายให้มีลักษณะอันหนึ่งอันเดียวกัน  เวลาบังคับใช้
กฎหมายจะเกิดปัญหาในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้น ยกตัวอย่าง สิ่งที่เริ่มเป็นประเด็นเข้าสู่การอภิปรายในที่
ประชุมรัฐสภา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเสนอพระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็น าข้อมูลมาแจ้งให้ทราบว่ากฎหมายฉบับนี้ต้องออกตามข้อบังคับ 
ที่เรามีอยู่เหมือนชาวโลก แต่ปรากฏว่าพอไปอ่านข้อผูกพันฉบับนั้นซึ่งในวันเดียวกันนั้น สภาให้ความ
เห็นชอบอนุมัติให้รัฐบาลไปให้สัตยาบันข้อผูกพันฉบับนั้นได้ และวันเดียวกันเราก็พิจารณากฎหมาย  
ที่จะต้องออกตามข้อผูกพัน ปรากฏว่าเนื้อหาสาระลิขสิทธิ์ฉบับที่แก้ไขใหม่เราบัญญัติเนื้อหาขยายความ
มากกว่าข้อผูกพันที่เราจะต้องออกกฎหมายภายใน ถามว่าผิดไหมในเมื่อข้อผูกพันบอกว่าให้ประเทศ
สมาชิกไปออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยมีสาระส าคัญแค่เพียง AEC แต่เราเขียนขยาย
กฎหมายภายในไปถึง Z เลย เราผิดไหม ค าตอบ คือ ผิด ในเรื่องนี้แยกเป็น ๒ ประเด็น คือ 
  ประเด็นที่ ๑ เนื้อหาสาระที่เราขยายไป A ถึง Z นั้นแปลว่าเรามี A B C อยู่ ตัดข้อผูกพันที่เรา
จะต้องออก ตรงนี้เราถูกในฐานะที่เราให้สัตยาบันเราก็ปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ก็ได้ออกกฎหมายภายใน  
แต่ข้อความที่เราขยายไปถึง Z นั้น เป็นข้อความที่ไม่ผิด ไม่มีข้อผูกพันไหนที่จะบอกว่าประเทศสมาชิก 
ไม่มีสิทธิที่จะออกกฎหมายภายใน ขยายความหรือให้สิทธิประชาชนภายในประเทศของตัวเองมากกว่านั้น 
อะไรเป็นหลักที่จะคิดว่าถูกหรือผิดในส่วนที่ข้อความที่เราขยายมากกว่าความผูกพันที่เรามี ก็คือ
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติที่เราจะต้องคิดว่าการมีสิทธิมากกว่าข้อผู กพันนั้นมันเป็น
ประโยชน์ส าหรับประชาชนมากกว่าหรือเปล่า เช่น ล าพังพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนั้นเป็นประโยชน์
ต่อผู้พิการมากกว่าหรือเปล่าและเป็นช่องทางที่จะท าให้เจ้าของลิขสิทธิ์เขาออกมาต่อต้านกฎหมายฉบับ
นี้หรือไม่ว่าต่อไปงานอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเขา เมื่อเข้าสู่ประเทศไทยแล้วอาจจะน าไปท าซ้ าเผยแพร่ได้
มากกว่าข้อผูกพันที่มีอยู่จะเกิดกระแสต่อต้านเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่ อันนี้ก็คือการที่จะต้องผ่านการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและรอบด้าน  

ประเด็นที่ ๒ อะไรเป็นผลประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันจะน าไปสู่การ
ตอบโจทก์เรื่องของการมียุทธศาสตร์ความคิดที่แหลมคมและการแสดงถึงภาวการณ์เป็นผู้น า อะไรก็
ตามที่ปฏิบัติตามข้อผูกพันแล้วอาจท าให้ประเทศชาติที่จะต้องสูญเสียผลประโยชน์หรือประเทศชาติอยู่
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ในภาวะของการที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นหรือประชาชนในประเทศยังขาดการ
เตรียมความพร้อมการออกกฎหมายภายในเพ่ือให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกฎหมายภายนอกหรือให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับข้อผูกพันต่าง ๆ ที่มีอยู่ ก็ต้องออกด้วยความระมัดระวัง อย่าตีวงให้มันกว้างนัก 
แต่ถ้าอะไรที่เราคิดว่าประเทศมีความพร้อมเราพร้อมที่จะแสดงภาวการณ์เป็นผู้น า พร้อมที่จะชี้น าให้
ประเทศอื่นเขาเห็นถึงศักยภาพของประเทศอย่างนั้น เราสามารถที่จะออกกฎหมายภายในที่จะขยายวง
ออกไปได้ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีผลประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้งแล้วพยายามรักษา
ผลประโยชน์อย่างเสมอภาคของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเอง  

การที่จะน าไปสู่จุดเดินดังกล่าวได้ส าคัญ คือ สภาจะต้องปรับปรุงกระบวนการในการตรากฎหมาย 
เริ่มตั้งแต่วิธีการในการท าบทวิเคราะห์กฎหมายผ่านบรรดาเพ่ือนข้าราชการทั้งหลาย อาจจะเป็นส านัก
วิชาการ ส านักกฎหมาย ในการที่จะเสนอบทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบมากขึ้น จากเดิมที่เราอาจมีการ
เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายภายในของประเทศเพื่อรักษาความเป็นเอกภาพของระบบกฎหมายภายใน
ของประเทศ แต่ ณ เวลานี้โลกเปลี่ยนแล้ว เราก็ต้องขยายวง ปรับวิธีการท างานใหม่  ก็คือ การท า 
ผลวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเปรียบเทียบกับโลกภายนอก เริ่มตั้ งแต่กลุ่มอาเซียนด้วยกันเองในฐานะที่มี
ข้อผูกพัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปจ ากัดวิธีคิด วิธีวิเคราะห์ของเราอยู่แค่เพียงการศึกษาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียนเท่านั้นเอง แต่จะต้องออกไปในโลกกว้างด้วย เพราะเป้าหมาย
ส าคัญประการหนึ่งของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เป้าหมายที่ ๔ เมื่อยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันยกระดับเรื่องของความเสมอภาคในเรื่องของเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนแล้ว   
ก็จะน าไปสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ อาเซียนต้องมีความสามารถในการที่จะไปแข่งขันกับเวทีโลกได้   
การแข่งขันในเวทีโลก ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้ประเทศแข่งขันและไม่เกิดการเสียเปรียบ 
คือกฎหมายซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการที่จะพาประเทศไปแข่งขันกับชาวโลก ถ้ากฎหมายเรายังขาด
ความทันสมัยชาวโลกก็จะดูแคลนว่าประเทศคุณขาดกฎกติกาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ ไม่เอื้อที่เค้าจะมาลงทุน
หรือท าธุรกิจกับประเทศไทย แต่ถ้ากฎหมายเรายกระดับอย่างเข้มข้นมากกว่าเขาก็จะเมินหน้าหนี
เช่นเดียวกันว่ากฎกติกาของประเทศไทยเข้มงวดมากกว่าจนกระทั่งเขาขาดความเป็นอิสระหรือขาด
ความคล่องตัวในการที่จะมาลงทุนหรือท าการค้าการขายกับประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้น  
  เพราะฉะนั้นการรักษามิติของกฎหมายในประเทศนอกเหนือไปจากที่จะท าอย่างไรให้กฎหมาย
ภายในของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านกระบวนการวิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบทั้งกฎหมายในกลุ่ม
อาเซียนและกฎหมายในภูมิภาคนอกอาเซียนด้วยกันแล้ว สิ่งที่จะต้องเพ่ิมเติมคือแนวความคิดหรือ
ยุทธศาสตร์ความคิด ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก คนที่จะให้ความคิดประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ได้
จะต้องเป็นคนที่มีความรู้คลุกคลีกับงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมายฉบับนั้น ๆ  มาพอสมควร 
จึงจะสามารถมองภาพออกได้ว่าเวลาเราร่างกฎหมาย เราเขียนกฎหมาย เราควรที่จะให้รายละเอียด
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เนื้อหานั้นมีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหน เป้าหมายของการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกฎหมาย
ในกลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายในกลุ่มที่เกี่ยวกับ
การค้าการลงทุน เป็นกฎหมายที่จะต้องอาศัยยุทธศาสตร์ความคิดค่อนข้างสูงมาก กฎหมายต่าง ๆ 
เหล่านี้จะสามารถมองเห็นและประสบความส าเร็จได้ก็คือ การที่จะต้องศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่มีพัฒนาการทางกฎหมายเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นมาก่อนประเทศไทย และถอดประสบการณ์ของ
ประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นว่าเค้ามีวิวัฒนาการทางกฎหมายอย่างไร จุดเริ่มต้นของการตรากฎหมายนั้น ๆ 
แล้วที่สุดเค้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าจุดเริ่มต้นของการตรากฎหมาย  
ไม่ใช้บังคับแล้วเค้าประสบปัญหา จึงต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กระบวนการเนื้อหา ขั้นตอนของการ
แก้ไขแต่ละขั้นตอนนั้นเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร ทั้งหมดคือสิ่งที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเรียนรู้แล้วก็น ามา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในการท างานและกระบวนทัศน์ในการคิดต่อระบบงานนิติ
บัญญัติในห้าสิบปีข้างหน้า สุดท้ายขอฝากว่าการตรากฎหมายที่จะไม่ให้ขัดแย้งกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศมีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างน้อย ๓ ประการ  

ประการแรก คือ หลีกเลี่ยงการมีกฎหมายที่มีความขัดหรือแย้งกับข้อตกลงต่าง ๆ ที่เรามีอยู่กับ
ประชาคมอาเซียน 

ประการที่สอง คือ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการตีความ 
ประการที่สาม คือ เพ่ือเป็นการวางยุทธศาสตร์ให้กับประเทศไทยในการที่เราจะเป็นศูนย์กลาง

ของอาเซียน หรือถ้าเป็นได้มากกว่านั้นคือการเป็นผู้น าของกลุ่มอาเซียน 
แนวความคิดในเรื่องของรัฐสภากับการขับเคลื่อนอาเซียนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงาน

การบัญญัติกฎหมายในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าเพ่ือนข้าราชการทั้งหลาย 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเรื่องของการบรรยายกฎหมายจะได้น าเอาแนวความคิดนี้ไปใช้ปรับปรุงการท างาน
ต่อไปในอนาคต เพ่ือให้กฎหมายของประเทศไทยเป็นกฎหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความผูกพัน  
ที่ประเทศมีความผูกพันกับภูมิภาคอาเซียนและผูกพันกับชาวโลก เพ่ือให้กฎหมายของประเทศไทย  
เป็นกฎหมายที่มีความเป็นสากลและที่ส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือให้กฎหมายของประเทศไทยเป็นเครื่องมือของ
ประเทศในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถไปยืนอยู่บนเวทีในระดับภูมิภาคอาเซียน และไปยืน  
อยู่ในเวทีระดับโลกได้อย่างสง่างาม. 
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การใชง้านระบบบรหิารจัดการขอ้มลู
กฎหมายของประเทศในกลุม่อาเซยีน
ในเว็บไซตข์อ้มลูกฎหมายในกลุม่อาเซยีน
http://asean-law.senate.go.th 

เว็บไซตข์อ้มลูกฎหมายในกลุม่อาเซยีน

• รัฐธรรมนูญ 10 ประเทศ

• ตราสารทางกฎหมาย

• กฎหมาย (พ.ร.บ.) 10 ประเทศ

http://asean-law.senate.go.th/
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ระบบบรหิารจัดการขอ้มลู
กฎหมายของประเทศในกลุม่
อาเซยีนท าอะไร

- จัดการขอ้มลูกฎหมาย เชน่ ชือ่
กฎหมาย ประเภทกฎหมาย วันที่
ประกาศใช ้ค าส าคัญ ทัง้ภาษาไทย
และอังกฤษ

- จัดการขอ้มลูเนือ้หาของกฎหมาย 
ไดแ้ก ่html link และ PDF file

- จัดการขอ้มลูการแปลเป็น
ภาษาตา่งประเทศ

- จัดการขอ้มลูการแสดงกฎหมายใน
แบบ Infographic

วธิกีารเขา้ใชง้านระบบบรหิารจัดการขอ้มลู
กฎหมายของประเทศในกลุม่อาเซยีน

• กรณียังไมม่ชีือ่ผูใ้ชง้านระบบ
• แจง้ชือ่และรายละเอยีดอืน่ๆใหผู้ด้แูล
ระบบ (Admin)

• ผูด้แูลระบบเพิม่ขอ้มลูบัญชผีูใ้ช ้

• ผูใ้ชง้านสามารถ login เขา้ใชง้าน
ระบบได ้

• จ าชือ่ไมไ่ด ้ลมืรหัสผา่น
• ใหผู้ด้แูลระบบเรยีกดบัูญชผีูใ้ชแ้ลว้
แจง้กลับไปยังผูใ้ชง้าน

• ยกเลกิบัญชผีูใ้ชเ้ดมิแลว้ลงทะเบยีน
ใหม่

ผูดู้แลระบบ (ส ำนกัเทคโนฯ)

บญัชชีื่อผูใ้ชง้ำน

http://asean-law.senate.go.th/lawman
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วธิกีารเขา้ใชง้านระบบบรหิารจัดการขอ้มลู
กฎหมายของประเทศในกลุม่อาเซยีน

• ขอ้มลูบัญชผีูใ้ชง้าน
• ชือ่-นามสกลุ

• ต าแหน่ง

• กลุม่งาน

• ส านัก

• ชือ่ผูใ้ช ้(User name) ใชช้ือ่อเีมล์

• รหัสผา่น 5-15 ตวัอกัษร

วธิกีารเขา้ใชง้านระบบบรหิารจัดการขอ้มลู
กฎหมายของประเทศในกลุม่อาเซยีน

• มชีือ่ผูใ้ชง้านอยูแ่ลว้
• Login เขา้ระบบที ่URL: asean-law.senate.go.th/lawman

• กรอกชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน

http://asean-law.senate.go.th/lawman
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สว่นประกอบของระบบฯ

• เมนูหลัก
• สรุปขอ้มลูกฎหมาย

• ขอ้มลูกฎหมาย

• ขอ้มลูการแปล

• ขอ้มลูกฎหมายใกลต้วัประชาชน 
(Infographic)

สว่นประกอบของระบบฯ

• เมนูยอ่ยการท างานภายใน
• แบง่การจัดการขอ้มลูภายในตาม
เมนูหลกันัน้ๆ

• แสดงรายละเอยีดการท างานของ
ระบบการบรหิารจัดการขอ้มูล
กฎหมาย
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เมนูหลกั-สรปุขอ้มลูกฎหมาย

สถานะของขอ้มลูกฎหมาย ขอ้มลูกฎหมายแยกตามประเทศ

เมนูหลกั-สรปุขอ้มลูกฎหมาย

ขอ้มลูกฎหมายแยกตามประเภทของ
กฎหมาย

ขอ้มลูกฎหมายแยกตามหมวดหมูท่ี่
เกีย่วขอ้ง
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เมนูหลกั-ขอ้มลูกฎหมาย

เพิม่ขอ้มลูกฎหมำยใหม่

เมนูหลกั-ขอ้มลูกฎหมาย

แกไ้ข/ปรบัปรุงขอ้มลู

ของกฎหมำย
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เมนูหลกั-ขอ้มลูกฎหมาย

แกไ้ข/ปรบัปรุงกำร

อำ้งองิเน้ือหำขอ้มลู

กฎหมำย

เมนูหลกั-ขอ้มลูกฎหมาย

จดักำรขอ้มลูหมวดหมู่

ของกฎหมำย
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เมนูหลกั-ขอ้มลูการแปล

เพิม่ขอ้มลูกำรแปล

กฎหมำย

เมนูหลกั-ขอ้มลูการแปล

ขอ้มลูกฎหมำยทีแ่ปล

เสรจ็แลว้
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เมนูหลกั-ขอ้มลูกฎหมายใกลต้วัประชาชน

เพิม่ขอ้มลูเรื่องที่

ประชำชนสนใจ

เมนูหลกั-ขอ้มลูกฎหมายใกลต้วัประชาชน

แกไ้ข/ปรบัปรุงขอ้มลู

เรื่องทีป่ระชำชนสนใจ
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เมนูหลกั-ขอ้มลูกฎหมายใกลต้วัประชาชน

แกไ้ข/ปรบัปรุงขอ้มลู

เรื่องทีป่ระชำชนสนใจ

เมนูหลกั-ขอ้มลูกฎหมายใกลต้วัประชาชน

จบัคู่ขอ้มลูกฎหมำยกบั

ขอ้มลูเรื่องทีป่ระชำชน

สนใจ



(๒๑) 
 

กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 
ของชุมชนนักปฏิบัติ CoPs (Community of Practices) 

(ASEAN LAW TEAM) 
 

 
 

  
 

  
 

    



(๒๒) 
 

   
 

  
 

  
 

 



(๒๓) 
 

ภาพรวมกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

  
นายสุรชยั  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ คนที่หน่ึง เปิดเวบ็ไซต ์asean-law.senate.go.th 

  

นายนัฑ  ผาสุข  เลขาธิการวุฒิสภา ลงนาม MOU กับ ผู้บริหารมหาวิทยาลยัราชภัฎนครปฐม  
โดยนายธานี  อ่อนละเอียด ประธานอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน เป็นสักขีพยาน 

 
 

ชุมชนนักปฏิบตัิ (CoPs) ร่วมพิธีลงนาม MOU และสัมมนา ณ มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 



(๒๔) 
 

      
 

      
 

   
 

       

 

       




