
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
       รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล     

 
1. ประวัติบุคคล 
1.1  ชื่อ                                     รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล 
1.2  สถานที่ท างานปัจจุบัน              คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

                                                 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 
  จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
      โทรศัพท์ที่ท างาน  053 – 942908   
      อี-เมลต์ิดต่อ   
  
1.3 ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. วุฒิปริญญา สาขาวิชา สถาบัน 

2533 นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2538 นิติศาสตรมหา

บัณฑิต  
กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
       

2. ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์ท างาน  
 
2.1 งานวิจัย 

ป ี ชื่อโครงการ / แหล่งทุน สถานะ 
2546 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2546 โครงการทบทวนองค์ความรู้ระบบความ

ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม. สนับสนุนโดย
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

เสร็จสมบูรณ์ 

2547 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2547 บทส ารวจ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535: สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข. 
กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์. 

เสร็จสมบูรณ์ 

2551 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2551 เพศวิถีในค าพิพากษา. กรุงเทพฯ: 
สถาบันวิจัยระพีพัฒนศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ CIDA และโครงการ UNIFEM 
CEDAW SEAP ประเทศไทย 

เสร็จสมบูรณ์ 

2551 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2551 การติดตามและประเมินผลโครงการจัดตั้ง เสร็จสมบูรณ์ 
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คณะอนุกรรมการประสานงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด (ภาคเหนือ) 
โครงการน าร่องจังหวัดล าพูนและสุโขทัย. 2551. สนับสนุนโดย
ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

2556 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2556 บุคคลเพศหลากหลายในระบบกฎหมาย. 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ 

เสร็จสมบูรณ์ 

2556 Somchai Preechasinlapakun. 2013 (2556) Dynamics and 
Institutionalization of Coups in the Thai Constitution. Japan: 
Institute of Developing Economies. 

เสร็จสมบูรณ์ 

2557 สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ. 2557 การศึกษาพัฒนาการการรับรอง
และคุ้มครองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 งานวิจัยโดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

เสร็จสมบูรณ์ 

2557 สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ. 2557 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติของกฎหมาย. งานวิจัยโดยการ
สนับสนุนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

เสร็จสมบูรณ์ 

2558 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2558 ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์
ในองค์กรจัดท ารัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 – 2550 งานวิจัย
สนับสนุนโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เสร็จสมบูรณ์ 

2559 นิฐิณี ทองแท้ และสมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2559 กรรมาธิการพิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญชื่อ “ป๋วย” ใน ประจักษ์ ก้องกีรติ และปกป้อง จันวิทย์ 
บรรณาธิการ ป๋วยกับสังคมไทยในวิกฤตเปลี่ยนผ่าน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

เสร็จสมบูรณ์ 

2561 สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ. 2561 การเมืองเชิงตุลาการและศาล
รัฐธรรมนูญไทย. งานวิจัยโดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

เสร็จสมบูรณ์ 

  
2.2 หนังสือ  / ต ารา / เอกสารค าสอน  

ปี ชื่อผลงาน 
(เขียนแบบบรรณานุกรม) 

2543 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2543 สิทธิการดื้อแพ่งต่อกฎหมาย. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาการเมือง 
2546 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2546 ความยอกย้อนในประวัติศาสตร์ของบิดาแห่งกฎหมายไทย. 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน 
2546 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2546 นิติปรัชญาทางเลือก. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน 
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2548 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2548 นิติศาสตร์นอกคอก. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน 
2548 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2548 นิติศาสตร์ชายขอบ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน 
2549 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2549 นิติศาสตร์ไทยเชิงวิพากษ์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิญญูชน 
2550 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2550 อภิรัฐธรรมนูญไทย ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจ าปี 2550 วัน

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550 ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ 
2552 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2552 ระบบกฎหมายไทยและสภาวะแม่เลี้ยงเดี่ยว ใน โสภิดา วีรกุล

เทวัญ บรรณาธิการ. เป็นพ่อแม่หลังชีวิตคู่แยกทาง: มุมมองด้านกฎหมาย , มิติหญิงชายและวาท
กรรม. เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์ 

2558 สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 2558 การวิจัยกฎหมายทางเลือก: แนวคิดและพรมแดนความรู้ . 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน 

 
2.3 ทุน รางวัล สมาคมวิชาชีพ และอ่ืนๆ 
ทุนและการดูงาน 

- Asian Public Intellectuals Fellowships: API (2000 – 2001) 
- International Visitor Leadership Program of the United States Department of State 

(2008) 

- Visiting Research Fellow ( VRF)  at Institute of Developing Economies ( IDE)  Japan 

(2012-2013) 

รางวัล  
- ศิ ษ ย์ เก่ าดี เด่ น ขอ งม ห าวิ ท ย าลั ย ธ รรม ศ าส ต ร์  เนื่ อ ง ใน โอก าส ครบ รอบ  77  ปี  ข อ ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555 
- รางวัลวิจัยระดับดีจากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2560. สมชาย ปรีชาศิลปกุล และคณะ. 2557 

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติของกฎหมาย. งานวิจัยโดยการ
สนับสนุนของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 


