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หากจะกลาวถึงเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมาย” แลว มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีการกําหนดวัตถุประสงคใหเปนที่ชัดเจนวาจะเปนการปฏิรูปเพื่อนําไปสูเปาหมาย
ในด า นใด และหากจะย อ นอดี ต ไปเมื่ อ ๑๒๐ ป ก  อ น ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งพระองคไดมีพระราชดําริจะทําการปฏิรูป
กฎหมายนั้นไดทรงประกาศวา “การที่จะชักชวนทานทั้งหลายใหมา “Reform” กันนี้
ก็เพื่อที่จะใหประเทศของเราเจริญรุงเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ และประเทศอื่น
เขาจะไดไมมาขมขู” นั่นหมายความวา พระองคทรงมีวัตถุประสงคเพื่อตองการยกระดับ
ประเทศไทยและเพิม่ ศักยภาพในการแขงขันกับนานาอารยประเทศ ดังนัน้ หากประเทศไทย
ในวันนี้ตองการจะปฏิรูปกฎหมาย วัตถุประสงคก็ตองชัดเจนวาปฏิรูปเพื่อใหเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปเพื่อใหประเทศไทยเปน Thailand 4.0 หรือ
ปฏิรูปเพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผานมา
กฎหมายไดถูกใชเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดสรรประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมือง
ดังนัน้ ประเทศไทยจึงจําเปนตองกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการปฏิรปู กฎหมาย
ที่ชัดเจน ซึ่งหากพิจารณาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่จะปฏิรูปดานกฎหมายก็จะพบวา
มีความตองการใหมี “กฎหมายที่ดี” ที่สอดคลองกับบริบทของการพัฒนาประเทศ
โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖
การปฏิรปู ประเทศ มาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย ไดกาํ หนดใหมกี ลไกดําเนินการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ที่ใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
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ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การตามมาตรา ๗๗ และพั ฒ นาให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สากล
โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเทาที่
จําเปน เพือ่ ใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผรู บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน และไมสรางภาระ
แกประชาชนเกินความจําเปน เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกัน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ ใหมกี ารปฏิรปู ระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรม
วิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมีความรอบรู มีนิติทัศนะ
และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย ตลอดจนใหมีการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมาย
ไดสะดวก และสามารถเขาใจเนือ้ หาสาระของกฎหมายไดงา ย และจัดใหมกี ลไกชวยเหลือ
ประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ทํ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎหมายของประเทศให เ ป น ไปตาม
รัฐธรรมนูญ และไดกําหนดเปาหมายในการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไว ๑๐ ประการ
ดังนี้
เปาหมายที่ ๑ ใหมีกลไกในการออกกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน โดยการจัดทํา
กฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลว
การจัดใหมีกลไกตรวจสอบหนวยงานของรัฐในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และกําหนด
เกณฑการพิจารณาในเรื่องระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกําหนดกรอบการใช
ดุลพินิจของเจาหนาที่ และการกําหนดโทษทางอาญา
เปาหมายที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัยและเปนอุปสรรคตอการ
ดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนดวยการจัดตั้ง “คณะกรรมการทบทวน
กฎหมายที่ลาสมัยและสรางภาระแกประชาชน” เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาทบทวน
กฎหมายที่ลาสมัย กอใหเกิดความเหลื่อมลํ้าและไมเปนธรรม
เปาหมายที่ ๓ มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมลํ้าและสรางความเปน
ธรรมในสังคม ดวยการจัดตัง้ “คณะกรรมการลดความเหลือ่ มลํา้ และสรางความเปนธรรม
ในสังคม” เพือ่ พิจารณาเสนอแนะใหมกี ารกําหนดใหมาตรการและใหมกี ารปรับปรุงแกไข
หรือการพิจารณาผลักดันกฎหมายวิสาหกิจเพือ่ สังคม เพือ่ ใหเกิดกลไกในการดําเนินธุรกิจ
ที่มีการกระจายผลกําไรกลับคืนสูสังคมหรือชุมชนในพื้นที่
เปาหมายที่ ๔ มีกลไกใหมีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ ไดแก การจัดตั้ง “คณะกรรมการที่ปรึกษา
นโยบายภาษีอากรแหงชาติ” และกําหนดใหมีการใชเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อสงเสริม
และพัฒนาความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และธุรกิจ
สตารทอัพอยางบูรณาการและเปนระบบ
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เป า หมายที่ ๕ พัฒนากระบวนการจัดทําและตรวจพิจารณารางกฎหมาย
ใหรวดเร็ว รอบคอบ และสอดคลองกับเงื่อนเวลาในการตรากฎหมายตามที่มีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูม สี ว นเกีย่ วของพรอมปรับปรุงกระบวนการตรวจพิจารณารางกฎหมาย
ใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เปาหมายที่ ๖ มีกลไกใหประชาชนมีสว นรวมในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย
หรือกฎที่มีความสําคัญ และจัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอ
รางกฎหมาย รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
เปาหมายที่ ๗ มีกลไกใหประชาชนเขาถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวก และเขาใจ
กฎหมายไดงาย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานขอมูลของกฎหมาย คําพิพากษาคําวินิจฉัย
หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎ ใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก ดวยการจัดใหมี
ระบบฐานขอมูลกฎหมายกลางของประเทศที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกส และตองวางระบบ
การเขาถึงขอมูลใหงายตอการใชงาน
เปาหมายที่ ๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย
เพื่อพัฒนานักกฎหมายใหเปนผูประกอบวิชาชีพที่ดี ดวยการแตงตั้ง “คณะกรรมการ
สภานิตศิ กึ ษาแหงชาติ” เพือ่ จัดทํานโยบายและกําหนดกรอบมาตรฐานสําหรับการศึกษา
นิตศิ าสตร และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชานิตศิ าสตรเพือ่ ใหนกั กฎหมาย
ไดรับความรูที่ทันสมัยนําไปใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง
เปาหมายที่ ๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนใหประชาชน
ติดตอกับเจาหนาทีผ่ บู งั คับใชกฎหมายไดโดยสะดวก เพือ่ ลดคาใชจา ยและขจัดชองทางการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ โดยจัดใหมรี ะบบการใหบริการประชาชนผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
ของภาครัฐ
เป า หมายที่ ๑๐ มี ก ลไกส ง เสริ ม การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อาทิ การจัดทํากฎหมายเพื่อเปลี่ยนโทษทางอาญาที่สามารถเปรียบเทียบเพื่อใหคดียุติ
ไดเปนโทษปรับทางปกครอง และกําหนดใหมีการศึกษาการยกเลิกหรือปรับปรุงรางวัล
นําจับที่ใหแกเจาหนาที่ของรัฐในกฎหมายตาง ๆ และจัดใหมีกลไกตรวจสอบตอองคกร
ที่มีอํานาจในการติดตามตรวจสอบ เชน ผูตรวจการแผนดิน เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย
เปนไปตามวัตถุประสงค และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ผูบังคับใชกฎหมาย
ดังนัน้ เพือ่ ใหทราบถึงแนวทางในการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมายตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
ปฏิรปู ประเทศโดยใหประเทศชาติเกิดความมัน่ คง สงเสริมเศรษฐกิจใหมงั่ คัง่ และสนับสนุน
ใหประเทศเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนสืบไป กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงได
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ทางวิ ช าการ ตลอดจนทรรศนะและ
ขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเรื่อง “การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ อันประกอบดวย ศาสตราจารย
ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ กรรมการกฤษฎีกา และประธานกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการรางกฎหมายประจําสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท กรรมการปฏิรปู
ประเทศดานกฎหมาย โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดของเรื่อง
ดังกลาวไดจากบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการของผูท รงคุณวุฒใิ นวารสาร “จุลนิต”ิ
ฉบับนี้
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ศาสตราจารยพเิ ศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ ๑

“การปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย”
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เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จุลนิติ : ขอทราบถึงเหตุและปจจัยสําคัญที่จะตอง
มีการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายของประเทศไทย รวมทั้ง
แนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคที่ผานมา
ศาสตราจารยพเิ ศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ :

การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เพราะ
“กฎหมาย” เปนเครือ่ งมือสําคัญทีม่ ไี วใชสาํ หรับแกไขปญหาของสังคม
ดังนัน้ เมือ่ สภาพปญหาของสังคมเปลีย่ นแปลงไป กฎหมายจึงตองไดรบั
การปฏิรปู เพือ่ ใหสอดคลองกับสภาพปญหาของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ดังกลาว อยางไรก็ตาม บางปญหาถาไมไดมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะ
ไมจําเปนตองปฏิรูปก็ได เชน กฎหมายแพง หรือกฎหมายอาญา
โดยเฉพาะกฎหมายอาญานั้นจะเห็นไดวา ฐานความผิดที่กําหนดไว
เชน ลักทรัพย ฆาผูอื่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือเกี่ยวกับความมั่นคง
ยังคงเปนปญหาทีไ่ มมกี ารเปลีย่ นแปลง กฎหมายในสวนนีก้ จ็ ะไมปฏิรปู
มากนัก จะปฏิรูปเฉพาะเรื่องของบทกําหนดโทษเทานั้น เพราะบท
กําหนดโทษในกฎหมายไทย หากเปนโทษปรับจะเปนอัตราที่กําหนด
ไวอยางแนนอนตายตัว ซึง่ เมือ่ สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงไป
หรื อ มี ป  ญ หาค า เงิ น เฟ อ อั ต ราโทษปรั บ ที่ กํ า หนดไว ใ นอดี ต ย อ ม
ไมสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว เชน ประมวล
กฎหมายอาญาไดตราขึ้นใชบังคับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๙ อัตราสวน
ระหวางโทษจําคุกและโทษปรับที่กําหนดไว คือ ระวางโทษจําคุก ๑ ป
ตอระวางโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ฉะนั้น หากจําคุก ๒ ป ก็ปรับ
ไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท เปนตน แตในปจจุบันการกําหนดอัตราโทษ
ในกรณีทั่วไปจะใชอัตราสวน ระวางโทษจําคุก ๑ ป ตอระวางโทษ
๑

นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักศึกษาอบรมกฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา
นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ Dr.jur.magna cum laude Universitat Freillburg, Germany.
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท และในกรณีทผี่ กู ระทําความผิดไดรบั ประโยชนทางเศรษฐกิจ อัตราโทษจะเพิม่ สูงขึน้
เปนอัตราสวนระวางโทษจําคุก ๑ ป ตอระวางโทษปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อันสงผลใหประมวลกฎหมาย
อาญามีอัตราโทษไมสอดคลองกับกฎหมายฉบับตาง ๆ และเกิดปญหาความลักลั่นหรือไมเสมอภาคกัน
ตามมา ในที่สุดจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุง
อัตราโทษปรับใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันดังกลาว
สําหรับเหตุและปจจัยสําคัญที่จะตองมีการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายของประเทศไทย
นั้นก็คือ “กระแสโลกาภิวัตน” หรือเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชน และมีความเปนสากลของกฎหมายดวย
จึงจําเปนตองปฏิรูปหรือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศใหสอดคลองกับสภาพปญหาหรือ
สภาวะแวดลอมทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั ดังกลาว อยางไรก็ตาม การปฏิรปู กฎหมายของประเทศไทยทีผ่ า นมา
จะเปนไปในลักษณะแยกสวนหรือตางคนตางทํา กลาวคือ สวนราชการใดบังคับใชกฎหมายฉบับใด
สวนราชการนัน้ ก็จะดูแลรับผิดชอบเฉพาะกฎหมายของตนเทานัน้ โดยมิไดนาํ กฎหมายตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
มาพิจารณาประกอบอยางรอบดานดวย ซึ่งกอใหเกิดความลักลั่นและไมเปนเอกภาพ ยกตัวอยางเชน
เปนที่รับรูกันโดยทั่วไปแลววา ในกรณีที่เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
หรือปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยทุจริต เปนความผิดตามมาตรา ๑๕๗ ของประมวลกฎหมาย
อาญา แตกฎหมายฉบับตาง ๆ ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดในทํานองดังกลาวกําหนดไว ทั้ง ๆ ที่
คณะกรรมการหรือเจาหนาทีท่ บี่ งั คับใชกฎหมายฉบับนัน้ ก็เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ซึง่ เปนความผิดอยูแ ลวและไมจาํ เปนตองบัญญัตไิ วอกี และเมือ่ นําไปบัญญัตไิ วเปนฐานความผิดตางหาก
ก็จะเกิดความลักลัน่ ในเรือ่ งอัตราโทษขึน้ ได กลาวคือ หากมิไดพจิ ารณาวากฎหมายหลักไดกาํ หนดโทษไว
หนักเบาเพียงใด แลวไปบัญญัติกฎหมายเฉพาะขึ้นใหม ถาอัตราโทษหนักกวาก็พอเขาใจไดวา
กฎหมายเฉพาะนั้นตองการจะลงโทษใหหนักหรือรุนแรงกวา แตถาบัญญัติไวเบาหรือนอยกวาก็อาจจะ
ตีความไดวากฎหมายไมตองการจะลงโทษหนักสําหรับเรื่องนั้น ซึ่งไมสมเหตุสมผลเทาที่ควร
ตัวอยางเชน ในประมวลกฎหมายอาญาก็มีบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการกระทําการใด ๆ
ในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการจราจรทางบก การเดินเรือหรือการเดินอากาศ
หรือเกีย่ วกับอากาศยาน เรือ รถไฟ หรือรถโดยสาร และหากผลของการกระทํานัน้ เปนเหตุใหบคุ คลอืน่
ถึงแกความตาย หรือไดรับอันตรายสาหัสก็เปนเหตุฉกรรจที่ทําใหตองไดรับโทษหนักขึ้น ซึ่งกําหนดไว
อยางชัดเจนแลวในมาตรา ๒๓๘ แตกม็ กี ฎหมายเฉพาะกําหนดไวอกี เชน กฎหมายวาดวยการขนสงทางราง
กฎหมายวาดวยการเดินเรือทะเล หรือกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พบวา ไดมีการกําหนดใหการยิงบั้งไฟ พลุ ตะไล หรือโคมลอย อันกอใหเกิดอันตรายแกการเดินอากาศ
หรืออากาศยาน เปนความผิดที่มีอัตราโทษนอยกวาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสงผลให
เกิดปญหาการตีความวาการกระทําแกอากาศยานหรือการเดินอากาศ มีอตั ราโทษทีเ่ บากวากรณีกระทํา
แกการขนสงหรือการเดินทางในทางบก และทางทะเล
ดวยความสําคัญของสภาพปญหาดังกลาว นอกจากจะแกไขปญหาโดยกําหนดใหผูที่มีหนาที่
ในการยกรางหรือพิจารณากฎหมายตองมีความรู ความเชีย่ วชาญ และประสบการณเกีย่ วกับกฎหมาย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

อยางรอบดานแลว ยังจําเปนตองมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการ” หรือ “องคกรปฏิรูปกฎหมาย” ขึ้น
เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ก ลั่ น กรองกฎหมายให มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบและดํ า เนิ น การปฏิ รู ป กฎหมาย
ของประเทศ รวมทั้งมีมาตรการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายใหดียิ่งขึ้นดวย
ทั้งนี้ เมื่อยอนไปพิจารณาถึงความพยายามในการจัดตั้งองคกรขึ้นมา โดยเฉพาะเพื่อปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายของประเทศแลวจะพบวา มีการจัดตั้งองคกรที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปกฎหมาย
ที่สําคัญ ๆ ไดแก “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” ตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบดวยกรรมการรางกฎหมายและกรรมการผูท รงคุณวุฒจิ ากมหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานของรัฐหรือของเอกชน ซึง่ ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายกรัฐมนตรี) เปนผูแ ตงตัง้
ทั้ ง นี้ ในทางปฏิ บั ติ จ ะพบว า องค ป ระกอบครึ่ ง หนึ่ ง ของคณะกรรมการชุ ด นี้ จ ะเป น ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จากภายนอกหรือภาคเอกชน และทําหนาทีศ่ กึ ษา ตรวจสอบ และเสนอแกไขกฎหมายใด ๆ ก็ไดทเี่ ห็นวา
ลาสมัย หรือไมเหมาะสมกับสภาพการณของประเทศตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาไดโดยตรง
หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะเสนอตอรัฐสภาเพือ่ พิจารณาตอไป อันเปนการทํางานในเชิงรุก ปจจุบนั
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน มีนายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ ๑ (กฎหมายการเมืองการปกครอง) และประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ เปนประธานกรรมการ
และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหลายชุด โดยเฉพาะ “คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษา
แนวทางการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย”
เพือ่ ทําหนาทีศ่ กึ ษาแนวทางการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย ซึง่ ปจจุบนั อยูร ะหวางการจัดทําหลักเกณฑ
การยกรางกฎหมาย การเสนอกฎหมาย และการพิจารณารางกฎหมายสําหรับสวนราชการ เพือ่ เปนการ
เตรียมความพรอมการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง
องคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปนอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ
และปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ จึงไดตราพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น เพื่อจัดตั้ง “คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย” มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๑ คน โดยกําหนด
ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอีก ๔ คน ตองปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา
เพื่อใหสามารถดําเนินงานดานการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายไดอยางเต็มที่และเปนรูปธรรม
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดนี้ไดถูกยกเลิกแลว โดยคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ
นอกจากนี้ ยังมี “คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย” ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งตราออกมาใชบังคับเพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ประกอบดวย ประธานกรรมการปฏิรปู คนหนึง่ และกรรมการปฏิรปู จํานวนไมเกิน ๑๓ คน ซึง่ คณะรัฐมนตรี
แตงตัง้ จากผูซ งึ่ มีความรู ความเชีย่ วชาญ หรือมีประสบการณในดานทีจ่ ะดําเนินการปฏิรปู โดยคํานึงถึง
ความหลากหลายของผูมีประสบการณในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ
ประกอบกัน มีหนาที่จัดทํารางแผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานกฎหมาย รวมทั้งระยะเวลาที่ตองดําเนินการ
ในแตละขั้นตอน และผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการที่คาดหวังวาจะบรรลุภายในระยะเวลา ๕ ป
ตลอดจนการเสนอใหมหี รือแกไขปรับปรุงกฎหมายทีจ่ าํ เปนเพือ่ ดําเนินการตามแผนการปฏิรปู ประเทศ
ดานกฎหมายดังกลาว ทัง้ นี้ เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ทีก่ าํ หนดไว ปจจุบนั คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย มีจาํ นวนทัง้ สิน้ ๑๐ คน มีศาสตราจารย
กิตติคณ
ุ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๓ (กฎหมายเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการภาครัฐ) และอดีตประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เปนประธานกรรมการ
อนึ่ง จากสภาพปญหากระแสโลกาภิวัตนที่มีความจําเปนตองพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความตองการของประชาชน
ดังกลาว จึงไดมี “มาตรการพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย” ใหดียิ่งขึ้น โดยดําเนินการตามแนวทาง
ตาง ๆ ดังนี้
๑. การนําแนวทางการวิเคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายหรือการทํา RIA ของประเทศ
ในกลุม OECD ซึง่ เปนกลุม ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวมาเปนตนแบบในการจัดทํา “หลักเกณฑตรวจสอบ
ความจําเปนในการตรากฎหมาย” หรือ Checklist ของประเทศไทยในกระบวนการชั้นกอนการ
ตรากฎหมาย ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ (นายมีชัย ฤชุพันธุ
ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ เปนประธานกรรมการ) เสนอ มาใชบังคับ ซึ่งในปจจุบัน
หลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติดังกลาว ปรากฏอยูทายระเบียบ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไดรับการปรับปรุง
โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เพือ่ ใหเปนไป
ตามแนวทางในการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ซึง่ มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบแลว โดยมีประเด็นคําถาม
ที่กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเสนอรางกฎหมายตองตรวจสอบเพื่อตอบคําถามใหครบถวน
ในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนด
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๒. การนํานโยบายการปฏิรูปกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับฝายบริหารตาม “แนวคิด 3D”
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มาใช อันประกอบดวย
“Deregulation” คือ การลดจํานวนกฎหมาย และลดเนื้อหาของกฎหมายที่มีลักษณะ
การใชบังคับเปนการควบคุมใหนอยลง โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐยึดหลักการออกกฎหมาย
เทาที่จาํ เปน และละเวนการควบคุมที่ไมสมควร
“Decentralization” คือ การถายโอนอํานาจใหแกหนวยงานหรือบุคคลอืน่ ไดรว มตัดสินใจ
หรือปฏิบัติแทน โดยเนนการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจของเจาหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัว และเปนการอํานวยความสะดวก ความรวดเร็ว และเพิม่ ชองทางการใหบริการแกประชาชน
ใหหลากหลาย และ
“Decriminalization” คือ การลดเนื้อหาของกฎหมายที่มีลักษณะทางอาญาและมีโทษ
ทางอาญาโดยไมจําเปน หรือการกําหนดโทษหรือระวางโทษสูงเกินควร
๓. การกํ า หนดระยะเวลาการทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎี ก าการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางของประเทศที่พัฒนาแลว
ซึง่ จะกําหนดใหมกี ารพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัตขิ องกฎหมายหรือกฎเกณฑตา ง ๆ
ที่ไดตราออกมาใชบังคับแกสังคมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
ทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัต เพราะหากไมมีการดําเนินการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายหรือกฎเกณฑดังกลาวแลว กฎหมายก็จะกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศและ
สงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยสําหรับสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฯ นัน้ ไดกาํ หนดใหเปนหนาทีข่ องหนวยงานทีบ่ งั คับใชกฎหมาย
ตองทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา ๕ ป และใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของ
ซึ่งไดรับผลกระทบจากกฎหมายมีสวนรวมในการทบทวนกฎหมายดวย
ก.ค. - ส.ค. ๖๑

5-30-MAC6.indd 9

จุลนิติ

๙

10/27/18 10:57 AM

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการปฏิ รู ป ประเทศด า นกฎหมาย เมื่ อ พิ จ ารณา
เปรี ย บเที ย บกั บ ประสบการณ ข องต า งประเทศที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ นั้ น มี แ นวทาง
การดําเนินการอยางไร
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ : ดังไดกลาวแลวในเบื้องตนวา

ดวยความสําคัญของสภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในชวงระยะเวลาที่ผานมาจึงมีความพยายามที่จะให
แตละสวนราชการพิจารณาทบทวนกฎหมายที่ตนใชบังคับเพื่อยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาลาสมัย
ไมเปนธรรม หรือทีเ่ ปนอุปสรรคตอการคา การลงทุน หรือประชาชนในดานตาง ๆ ใหลดนอยลง ซึง่ หาก
ทําไดมากและมีประสิทธิภาพก็จะมีรางวัลใหแกสว นราชการนัน้ โดยเฉพาะการดําเนินการปรับปรุงหรือ
พัฒนากฎหมายใหมลี กั ษณะเปนสากลก็เปนเรือ่ งทีจ่ าํ เปนอยางยิง่ เนือ่ งจากประเทศไทยตองมีการติดตอ
กับตางประเทศ และมีการทํานิตกิ รรมสัญญาระหวางประเทศจํานวนมาก ซึง่ หากเกิดขอพิพาทก็นยิ มใช
การอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคูกรณีสามารถคัดเลือกบุคคลใดที่ตนไววางใจมาพิจารณาตัดสินคดีหรือระงับ
ขอพิพาทของตนใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วได รวมทั้งคดีที่เกิดขึ้นระหวางประเทศจะมีความซับซอน
เปนภาษาตางประเทศ และมีตนทุนทางธุรกิจสูง ซึ่งหากฟองในระบบศาลปกติที่มีการพิจารณา
ตัดสินคดีจนถึงศาลอุทธรณหรือฎีกาก็อาจจะเปนอุปสรรคและกระทบตอการคาการลงทุนระหวาง
ประเทศได ดังนั้น ไมวาจะเปนการระงับคดีขอพิพาท และกฎหมายสารบัญญัติตาง ๆ จึงตองมีลักษณะ
เปนสากล โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แลว ยอมจะตอง
มีการเดินทางหรือการขนสงระหวางประเทศเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งในการเดินทางหรือขนสง
ระหวางประเทศดังกลาว อาจจะมีมาตรฐานหลาย ๆ เรื่องที่กฎหมายจะตองเขามาเกี่ยวของ เชน
เรือ่ งการขนสง สภาพรถบรรทุกทีป่ ระกอบกิจการจะตองไดมาตรฐานหรือมีคณ
ุ ภาพสูงกวาหรือเทียบเทา
กับประเทศทีเ่ ราไปติดตอดวย อาทิ หากมาตรฐานของเราตํา่ กวาประเทศสิงคโปรหรือมาเลเซีย รถบรรทุกนัน้
ก็ไมสามารถขับเขาไปหรือประกอบกิจการได จะจอดไดแคเขตชายแดนของประเทศนั้นเทานั้น
หรือพนักงานขับรถทีม่ ใี บอนุญาตขับขีร่ ถโดยสารสาธารณะก็จะตองมีมาตรฐานสูงกวารถยนตสว นบุคคล
และใบอนุญาตขับขี่นั้นตองสามารถใชในตางประเทศไดดวย รวมถึงกรณีการเดินอากาศ นักบินก็ตอง
มีใบอนุญาต ประสบการณ และจํานวนชั่วโมงบินตามมาตรฐานที่กําหนดไว เหลานี้ลวนเปนเรื่องที่มี
ความจําเปนตองทําใหกฎหมายมีลักษณะเปนสากลทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ฐานความผิดตาง ๆ ทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายก็ควรทําใหเปนสากลดวย อาทิ ความผิด
ฐานลักทรัพย หรือยักยอกทรัพย แตละประเทศอาจจะกําหนดองคประกอบของความผิดไวไมเหมือนกัน
แตองคประกอบพื้นฐาน เชน เรื่องเจตนา จะเหมือนกันทั่วโลก ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย
หากเปนการลักทรัพยโดยฉกฉวยเอาซึง่ หนาถือเปนความผิดฐานวิง่ ราวทรัพย และหากเปนการชิงทรัพย
โดยรวมกันกระทําความผิดตั้งแต ๓ คนขึ้นไปถือเปนความผิดฐานปลนทรัพย แตตางประเทศนั้น
ไมมคี วามผิดฐานวิง่ ราวทรัพยและชิงทรัพย การลักทรัพยโดยฉกฉวยเอาซึง่ หนาในตางประเทศจะถือวา
เปนลักทรัพย หรือการลักทรัพยของนายจาง ตางประเทศจะไมถือเปนความผิดฐานลักทรัพยนายจาง
แตถือเปนยักยอกทรัพย เปนตน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การกระทําที่เปนความผิดของประเทศหนึ่ง
แตอกี ประเทศหนึง่ อาจจะไมเปนความผิดหรือเปนความผิดในฐานทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ก็ได ซึง่ ประเด็น
ปญหาจะเชือ่ มโยงไปถึงกรณี “การสงผูร า ยขามแดน” เพราะการจะขอใหจดั สงผูท กี่ ระทําความผิด

๑๐

5-30-MAC6.indd 10

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑

10/27/18 10:57 AM

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

หรือถูกกลาวหาวากระทําความผิดและหลบหนีไปยังประเทศอืน่ คืนไปยังประเทศทีค่ วามผิดเกิดขึน้ นัน้
ความผิดที่จะสงใหแกกันไดนั้น ตองเปนความผิดทางอาญาสากลหรือตองเปนความผิดของ
ทัง้ ๒ ประเทศ คือ ทัง้ ของประเทศทีร่ อ งขอและประเทศทีไ่ ดรบั การรองขอ ไมวา จะเรียกฐานความผิด
ในชื่อใดก็ตาม ซึ่งเรียกวา “Double Criminality”
ยกตัวอยางเชน มีกรณีพระภิกษุอาบัตแิ ละไดปาราชิกแตยงั คงหมจีวร หลบหนีไปยังสหรัฐอเมริกา
ประเทศไทยจึงไดขอใหจดั สงตัวผูน นั้ เพือ่ มาลงโทษ โดยอางความผิดฐานแตงกายเลียนแบบภิกษุ กรณีนี้
สหรัฐอเมริกาปฏิเสธไมจัดสงตัวให เพราะการแตงกายหรือหมจีวรเหมือนพระสงฆในสหรัฐอเมริกานั้น
ไมเปนความผิด รวมถึงกรณีความผิดทางการเมืองตาง ๆ ประเทศไทยจะขอใหสงผูรายขามแดนไมได
เชนเดียวกัน เพราะความผิดที่จะขอใหสงผูรายขามแดนได ตองมิใชความผิดที่มีลักษณะทางการเมือง
หรือมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะนําตัวไปลงโทษอยางอื่นที่มีลักษณะทางการเมืองดวย
ทั้งนี้ เรื่องฐานความผิดทางอาญา โดยเฉพาะบทกําหนดโทษนั้น ยังเปนประเด็นปญหา
ทีเ่ ชือ่ มโยงไปถึงกรณี “การโอนตัวนักโทษ” ดวย กลาวคือ ความผิดตาง ๆ โดยเฉพาะเกีย่ วกับยาเสพติด
ในประเทศไทยจะมีอัตราโทษคอนขางสูง เชน ประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุก ๓๐ - ๕๐ ป
และผูก ระทําความผิดสวนใหญจะเปนชาวตางชาติ การจะเจรจาเพือ่ โอนตัวนักโทษไปจําคุกยังประเทศ
ของผูกระทําความผิดนั้น นอกจากจะตองเปนความผิดของทั้ง ๒ ประเทศเหมือนกรณีการสงผูราย
ขามแดนแลว ยังมีการพิจารณาถึงอัตราโทษทีไ่ ดรบั ในความผิดนัน้ ๆ ดวย เพราะตางประเทศ โดยเฉพาะ
ในทวีปยุโรป อาทิ ประเทศเยอรมนี มีโทษจําคุกตลอดชีวิต แตโทษจําคุกจะมีไดไมเกิน ๑๕ ป
สวนประเทศสเปน และโปรตุเกส มีโทษจําคุกไดไมเกิน ๒๐ ป เปนตน หากมีการเจราจาตกลงเพื่อขอ
โอนตัวนักโทษ กรณียอมติดขัดในเรื่องอัตราโทษเกิดขึ้น โดยตางประเทศอาจจะเห็นวาขัดกับกฎหมาย
ของประเทศ หรือถามีการขอลดโทษเพื่อใหเทากับจํานวนที่กฎหมายตางประเทศกําหนดอันจะทําให
โอนนักโทษไดแลว ประเทศไทยก็อาจจะเห็นวาเปนการไมชอบดวยกฎหมายเพราะถือไดวาเปนการ
ลมลางคําพิพากษาของศาลไทย ในที่สุดการโอนตัวนักโทษซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักโทษไดกลับไป
รับโทษที่เหลือในประเทศของตัวเอง ไดใกลชิดครอบครัวหรือญาติพี่นอง และอยูในสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม เพื่อประโยชนตอการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยใหเปนคนดีกลับสูสังคม รวมทั้งชวยลดปญหา
ความแออัดของนักโทษภายในเรือนจํา และประหยัดงบประมาณของประเทศ ก็จะไมบรรลุผลสําเร็จ
ดังนั้น กฎหมายจึงถือเปนศูนยกลางของทุกเรื่องซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หรือปฏิรูปอยูเสมอ โดยแนวทางการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จแลวนั้น มีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ๆ
คือ การจัดตั้งองคกรหรือคณะกรรมการโดยเฉพาะขึ้น เพื่อทําหนาที่ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมายของประเทศ เชน ประเทศในกลุม กฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) อาทิ สหรัฐอเมริกา
มี “คณะกรรมการทบทวนกฎหมาย” (Law Revision Commission) และประเทศอังกฤษ
มี “คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย” (Law Commission) ทําหนาทีใ่ นการศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา
บทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาใหมีความสอดคลองหรือมิใหขัดหรือแยงกับแนวคําพิพากษา
ของศาล หรือในประเทศเยอรมนี จะมีองคกรหรือคณะกรรมการทําหนาที่ศึกษา วิจัย ปรับปรุง
หรือใหความเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย เปนตน
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

จุลนิติ : การปฏิ รู ป ประเทศด า นกฎหมายตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยู ใน
ขั้ น ตอนใด และในทรรศนะของท า นเห็ น ว า ควรวางแนวทางดํ า เนิ น การอย า งไร
จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว
ศาสตราจารยพเิ ศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ : การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย

ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปจจุบันไดมีการดําเนินการ
อยูในขั้นตอนใดนั้น ในสวนนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายจะเปนผูรับผิดชอบโดยตรง
แตในสวนความเห็นของผมนั้นเห็นวา การปฏิรูปกฎหมายมีสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องความ
เปนธรรม กลาวคือ หากกฎหมายถาไมไดวัดถึงคุณคาในเรื่องของความเปนธรรมแลวก็ถือวา
ไรประโยชน ทั้งนี้ ในการตรากฎหมาย เมื่อกฎหมายผานการพิจารณาของรัฐสภา รัฐบาลยุคใด
คุมเสียงขางมากก็โหวตกฎหมายผาน แตหากพรรครวมรัฐบาลเริ่มโหวตกฎหมายไมผานก็เปน
การสงสัญญาณว าอาจตองมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือยุบสภา ซึ่งเปนเรื่องปกติของการเมือง
แตบทบัญญัติของกฎหมายนั้น แมเปลี่ยนรัฐบาลไปแตกฎหมายก็ยังคงมีผลใชบังคับตอไป
สําหรับแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม อันเปนแนวคิดที่เนนใหรัฐธรรมนูญตองบังคับใหรัฐ
คุมครองคนที่ดอยกวาในสังคม เพื่อสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้น โดยอาศัย
การวางหลักเกณฑ การจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจของผูใชอํานาจรัฐ เชน
การกําหนดใหมศี าลรัฐธรรมนูญขึน้ ครัง้ แรกในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่ ในขณะทีย่ กรางนัน้ มองวา ศาลรัฐธรรมนูญ
จะทําหนาที่พิจารณาวา กฎหมายที่ผานความเห็นชอบของรัฐสภาอันจะมีผลใชบังคับในอนาคต
หรือกฎหมายที่ใชบังคับมาในอดีต จะตองมีความเปนธรรมและมีความสมควรแกเหตุ ซึ่งในอดีต
แมจะกําหนดหลักสิทธิเสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญ แตก็ไมไดนํามาใช ซึ่งเมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่
ของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญจะมีหนาที่ตรวจสอบกฎหมายในอดีตดวย
กลาวคือ ถาเกินสมควรแกเหตุ หากมีคดีขึ้นสูศาล ศาลจะวินิจฉัยวา เปนกฎหมายที่เกินสมควรแกเหตุ
อันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ เปนตน ดังนัน้ การตรากฎหมายจึงจะตองพิจารณาหลักความสมควรแกเหตุ
และตองเปนหลักที่ประชาชนทั่วไปยอมรับได
ทัง้ นี้ กระบวนการตรากฎหมายทีป่ ระชาชนยอมรับไดนนั้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ จึงไดกําหนดให กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของผูเ กีย่ วของ วิเคราะหผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายอยางรอบดาน
และเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามา
ประกอบการพิ จ ารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุ ก ขั้ น ตอน เมื่ อ กฎหมายมี ผ ลใช บั ง คั บ แล ว
รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟงความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป แตอยางไรก็ตาม ทีผ่ า นมาพบวาหลักการรับฟงความคิดเห็นนัน้ เปนเพียงมาตรการ
บังคับที่สวนใหญจะนําขอมูลลงเว็บไซต หรือจัดเวทีสัมมนาตามโรงแรมโดยมีวิทยากรมาบรรยาย
เกี่ยวกับกฎหมายนั้น แลวก็เปดเวทีใหแสดงความคิดเห็นก็ถือวาจบแลว ดังนั้น จึงจําเปนตองสราง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

มาตรการหรือหลักเกณฑทที่ าํ ใหการรับฟงความคิดเห็นมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ทัง้ นี้ อาจมีการแยงวา
เมื่อมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่อยูแลว กฎหมายที่ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
จึงถือวาประชาชนเห็นดวย ซึ่งโดยสถิติแลว ผูที่ชนะการเลือกตั้งจะมีประชาชนเลือกเพียงรอยละ ๒๐
อีกรอยละ ๘๐ ของผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไปเลือกผูส มัครทีส่ อบตก ดังนัน้ หากเปนผูแ ทนของประชาชนทีเ่ ลือกมา
ดวยเสียงขางนอย กลาวคือ เพียงรอยละ ๒๐ ซึง่ เปนเสียงขางนอยก็จะไมสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย
อันนําไปสูการปฏิรูปกฎหมายโดยการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งใหมใหสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย
เสียงขางมาก เชน การเลือกตัง้ ระบบบัญชีรายชือ่ กลาวคือ พรรคการเมืองใดทีม่ ปี ระชาชนใหความนิยมมาก
ก็มจี าํ นวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมาก ซึง่ รัฐธรรมนูญหลายฉบับทีผ่ า นมาก็กาํ หนดจํานวนสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรซึง่ มาจากบัญชีรายชือ่ จํานวนไมเทากัน โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ไดกาํ หนดไวจาํ นวน ๑๐๐ คน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกาํ หนด
ไวจํานวน ๘๐ คน และตอมามีการแกไขใหมีจํานวน ๑๒๕ คน๒ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับปจจุบัน ไดกําหนดไวจํานวน ๑๕๐ คน จะเห็นไดวา มีการปฏิรูปเกิดขึ้น
แตไมมีความแนนอน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา เกิดจากการขาดองคความรูทางทฤษฎีเปนฐานรองรับ
เชน กรณีการปฏิรูปเรื่องระบบเลือกตั้งโดยสรางองคกรคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขึ้นมา
โดยเปนที่ทราบกันดีวา เมื่อประชาชนเลือกตั้งผูสมัครคนใด เสียงประชาชนนั้นเปนเสียงสวรรค
ฉะนั้น คนที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดก็คือผูแทนประชาชน ถาการกําหนดให กกต. ซึ่งมีเพียง ๕ คน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือ ๗ คน ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน ให กกต. มีดุลพินิจมีอํานาจที่จะประกาศ
ผลหรือไมประกาศผลได ซึ่งเดิมตองมีมติเอกฉันทก็ลดลงมาเปน ๔ ใน ๕ สวน ภายหลังก็เหลือเพียง
เสียงขางมากก็สามารถปฏิเสธเสียงของประชาชนได ทั้งนี้ หาก กกต. ไมประกาศผลเลือกตั้งก็ตอง
เลือกตั้งใหมใหครบจํานวน โดยที่ผูสมัครที่ไมถูกประกาศก็ไมสามารถลงสมัครอีกครั้งได ซึ่งเดิม
ผูส มัครนัน้ จะตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ดวย ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาเจตนารมณเริม่ ตนแลว เพียงตองการ
ที่จะสกัดไมใหผูสมัครดังกลาวลงสมัครอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งใหม เพื่อที่จะไดสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาครบจํานวน อันเปนการสกัดกั้นเพียงแคครั้งเดียว เมื่อเลือกตั้งครั้งใหม
ได ผู  แ ทนคนใหม แ ล ว ถ า ผู  ส มั ค รคนดั ง กล า วทํ า ผิ ด กฎหมายอาญาจริ ง ก็ ดํ า เนิ น คดี อ าญาต อ ไป
แตกลับกลายเปนวาตองถูกลงโทษจําคุกในคดีอาญาและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๕ ปดวย กลาวคือ
นอกจากไม ใ ห ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แล ว ยั ง ลามไปเรื่ อ งเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ด ว ย ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับปจจุบนั ก็เริม่ เห็นแลววา การเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ นัน้ เปนโทษทีร่ นุ แรงเกินไป จึงเปลีย่ นเปนการระงับ
การใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จะเห็นไดวา เมื่อขาดองคความรูทางทฤษฎี อาจทําให กกต. มีอํานาจ
เหนื อ เสี ย งประชาชนได ซึ่ ง หากประกาศให ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร
แลวคอยไปดําเนินคดีอาญา เมือ่ กระทําผิดก็ตอ งพนจากสมาชิกภาพก็ได ดังนัน้ จึงควรสรางกระบวนการ
ดําเนินคดีใหมคี วามรวดเร็ว เนือ่ งจากทีผ่ า นมาการพิจารณาก็ดาํ เนินไปเรือ่ ย ๆ ศาลชัน้ ตน ศาลอุทธรณ
๒

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔.
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ศาลฎีกา และเมื่อเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ขอเลื่อนคดีไปเรื่อย ๆ ซึ่งนานและลาชาเกินไป
ทําใหการแกไขปญหาไมตรงประเด็น เหลานี้ผมคิดวานาจะเปนปญหาใหญ
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการใหม ๆ เชน การกระทําผิดฐานทุจริตเลือกตัง้ หรือการขาดคุณสมบัติ
ก็ตองกําหนดลักษณะความผิด เมื่อการทุจริตการเลือกตั้งระดับชาติเปนอยางไร การทุจริตเลือกตั้ง
ระดับทองถิน่ ก็ตอ งกําหนดโทษไวเหมือนกัน กิจกรรมอยางเดียวกันก็ตอ งปฏิบตั เิ หมือนกัน เชน กรณี
คูหาเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง วิธีการหยอนบัตร การเลือกตั้งทองถิ่นใชระบบใด เลือกตั้งระดับชาติ
ก็ตองใชเหมือนกัน กลาวคือ ตองมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ในการปฏิรูปกฎหมาย
ตองคํานึงถึงเรื่องความเปนเอกภาพดวยเชนกัน
อีกเรื่องหนึ่งที่เปนเรื่องสําคัญมากสําหรับประเทศไทยที่จะตองปฏิรูปคือ มาตรการบังคับ
เพือ่ ใหเปนไปตามคําสัง่ ทางปกครอง หรือวาเพือ่ ใหภารกิจของรัฐบรรลุผล โดยเฉพาะเรือ่ งเงิน หากเปนหนี้
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนหนี้ภาษีอากร คาธรรมเนียม เงินเพิ่ม เงินคาปรับ ฯลฯ กลาวคือ
ถาไมชําระตองนําไปสูการบังคับคดีเทานั้นหนี้จึงจะสิ้นสุดลง ซึ่งการที่หนี้จะสิ้นสุดลงนั้นมีได ๒ กรณี
คือ ๑) การนิรโทษกรรมซึ่งไมสามารถทําได เพราะหากชาวนาไปกูเงินหรือครูเปนหนี้ธนาคารออมสิน
หากแกปญหาโดยการที่รัฐลางหนี้ให ธนาคารก็ลมละลาย ดังนั้น การนิรโทษกรรมหรือการลางหนี้
กรณีที่หนี้เงินคางคงทําไมได ๒) เมื่อการนิรโทษกรรมหรือการลางหนี้ทําไมได จึงนําไปสูการบังคับคดี
ซึ่งถาบังคับใชหนี้จนขาดอายุความ เจาหนาที่ที่ทําใหขาดอายุความตองรับผิดชอบ หากเปนเงินจํานวน
หลักลาน พันลาน หรือหมื่นลานจะทําอยางไร ซึ่งปจจุบันมีหนี้ที่จะตองบังคับเพื่อเอาเงินเขารัฐ
จํานวนมาก
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากรณีที่ศาลปกครองไดวินิจฉัยใหเรื่องละเมิด คาสินไหมทดแทนกรณีละเมิด
ที่เกี่ยวกับหนวยงานของรัฐวา กรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานออกคําสั่งใหชําระหนี้
เปนคําสั่งทางปกครอง เมื่อเปนคําสั่งทางปกครองตองบังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง ซึ่งหนี้
ดังกลาว ถือเปนหนี้ละเมิดไมใชคําสั่งทางปกครอง ซึ่งในอดีตกอนที่จะมีศาลปกครอง ถาเปนหนังสือ
ทวงหนี้ที่ไมชําระก็ไปฟองตอศาลยุติธรรม กลาวคือ สงอัยการฟองเปนคดีแพง ถาชนะคดีก็เปนหนาที่
ของกรมบังคับคดีในการยึดหรืออายัด โดยหนวยงานราชการก็เปนเพียงเจาหนี้ตามคําพิพากษา
แลวก็สืบทรัพยแลวก็สงกรมบังคับคดี แตเมื่อศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําสั่งทางปกครองก็ไมตอง
ฟองศาล งานการยึดอายัดจึงเปนหนาที่ของหนวยงาน เพราะเปนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งบางหนวยงาน
ไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะยึดอายัดได เชน กรณีกิจการโทรคมนาคมซึ่งเปนกิจการที่มีรายไดมหาศาล
หากมีการกระทําผิดกฎหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เลขาธิการ กสทช. สั่งใหชําระคาปรับเปนรายวัน วันละไมตํ่ากวา
๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากหนวยงานไมสามารถที่จะยึด อายัดทรัพย หรือขายทอดตลาดทรัพยได
ผูประกอบกิจการก็ไมเกรงกลัว ยึดไมเปนก็ไมจาย เปนตน ดังนั้น จึงตองการจะยกตัวอยางใหเห็นวา
มีหลายหนวยงานซึ่งการจะไดมาซึ่งทรัพยก็ตองไปเอาตัวทรัพย อสังหาริมทรัพย หรือเงิน ดวยวิธีการ
ยึด อายัด เอาตัวทรัพยแปลงเปนเงินแลวเอาเงินมา ถาเหลือก็คืนเงินไป หากยึดหรืิออายัดผิด
เจาของที่แทจริงตองมารองขัดทรัพย หากมีกรรมสิทธิ์รวมตองมารองขอกันสวน หากมีหนี้เยอะ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

เจาหนี้ก็มาขอเฉลี่ยทรัพยเหมือนวิธีพิจารณาความแพง ดังนั้น ไมวาจะขายทอดตลาดตามคําพิพากษา
ของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง สรรพากร หรือ กสทช. ก็ควรมีวิธีดําเนินการที่เหมือนกัน แตกฎหมาย
แตละฉบับกลับกําหนดไวไมเหมือนกัน เนือ่ งจากไมมกี ารปฏิรปู เชน หากมีการยึดหรืออายัดก็ใหนาํ กฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งนอกจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลว ยังมี
กฎระเบียบตาง ๆ ของกรมบังคับคดี จะอนุโลมดวยหรือไม ยกตัวอยางกรณีการตรากฎหมายของ กสทช.
ไมมีกรณียึดทรัพยที่เปนของสดของเสียเหมือนกรมบังคับคดี เพราะลูกหนี้คือบริษัทโทรคมนาคม
ดังนั้น สิ่งที่ตองยึดหรืออายัดคือ ๑) เงิน การอายัดเงินในบัญชีธนาคาร รัฐจะมีมาตรการอยางไรเพื่อให
ธนาคารยอมที่จะอายัดเงินแลวโอนเงินใหรัฐ ๒) อสังหาริมทรัพย ซึ่งปจจุบันมีความยุงยากมากขึ้น
เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญหรืออสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารขนาดใหญมีการปลอยใหเชา หรือเปนตึก
ของบริษัทลูกที่ตนเองไปเชา ดังนั้น เรื่องยึดขายทอดตลาดจึงมีความยุงยาก ๓) หุน อาจมีมาตรการ
ยึดหุนออกขายทอดตลาด แลวเอาราคาหุนมาชําระหนี้ ซึ่งการยึดหุนเพื่อขายทอดตลาดก็อาจกระทบ
ตอผูถือหุนที่ซ้ือหุนมาจากตลาดหลักทรัพย อาจทําใหตลาดหลักทรัพยปนปวน กระทบตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศได ๔) สิทธิสัมปทาน อาจดําเนินการเพิกถอนสัมปทานโดยนําสัมปทานดังกลาว
มาประมูลแลวนําเงินที่ไดจากการประมูลใหรัฐ ดังนั้น การไดมาซึ่งเงินเพื่อชําระหนี้ใหแกรัฐนั้น
สิ่งสําคัญคือ อยาใหขาดอายุความ เรื่องนี้ตองมีการปฏิรูปเชนกัน ถาไมมีการปฏิรูปปลอยใหคดี
ขาดอายุความแลวมาดําเนินคดีกับเจาหนาที่ก็ไมเกิดประโยชน เพราะเจาหนาที่ก็ไมมีเงินเพียงพอ
ที่จะชําระหนี้จํานวนมหาศาล สงผลใหเจาหนาที่เองก็ไมอยากทํางานดานนี้ดวย เปนตน
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จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมาย
ศาสตราจารยพเิ ศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ : การปฏิรปู กฎหมายนัน้ มีประโยชน

ตอประเทศไทยอยางแนนอน แตวา อุปสรรคของการปฏิรปู กฎหมายประการแรก คือ ขาดการวิเคราะห
หาสภาพปญหาที่แทจริง ไมสามารถเจาะลึกถึงปญหาที่เกิดขึ้นได เปรียบเหมือนแพทยที่ยังวิเคราะห
โรคไมถูกตอง ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้น ควรแกปญหาอยางเปนภาวะวิสัย อยาเอาอคติสวนตัวเขาไป อยาเอา
ความเห็นของตัวเองเขาไป วิเคราะหปญหาของการบังคับใชกฎหมายของไทย เชน ลาสมัย ไมมีความ
เปนสากล เปนตน เมื่อเห็นปญหาแลวพิจารณาวา เรื่องที่จะแกปญหามีทฤษฎีอะไรบาง เพราะจะตรา
กฎหมายโดยละเวนทฤษฎีไมได กฎหมายจะตองสอดคลองกับทฤษฎี ไมอยางนั้นจะขาดความยั่งยืน
ซึง่ ทีผ่ า นมา เมือ่ ไมมที ฤษฎีรองรับ ก็อา งวาเปนแบบไทย ๆ ก็จะหาเหตุผลไปเรือ่ ย ๆ ฉะนัน้ เมือ่ รูป ญ
 หา
ก็ตอ งหาวิธกี ารแกปญ
 หาโดยตองมีหลักทฤษฎี แลวตองคํานึงถึงความยัง่ ยืน ถาดีจริงก็ไมตอ งประกาศวา
จะใช ๒๐ ป หรือ ๓๐ ป ก็จะใชไดนานโดยตัวของมันเอง แตถา สรางมาโดยขัดแยงกับทฤษฎี จะกําหนด
ใหใชอีก ๕๐ ป ก็ใชไดไมนานเพราะวาขาดการยอมรับ
นอกจากนี้ กฎหมายจะตองมีการประเมินคุณคา กลาวคือ ตองมีความเปนธรรมดวย
กฎหมายใดไมเปนธรรมก็ตองปรับแก ทั้งนี้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไมสามารถจะหยิบกฎหมายขึ้นมา
พิจารณาเองได คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมายก็เปนสวนหนึง่ ทีม่ บี ทบาทสําคัญในการทีจ่ ะ
สะสาง ยกเลิก เพิกถอนกฎหมายเกา หรือปรับปรุงกฎหมายที่ไมทันสมัยโดยคํานึงถึงคุณคา
ในสวนสุดทายที่เปนปญหาใหญที่สุดคือ “บุคลากร” เนื่องจากบุคลากรของประเทศไทย
ทีท่ าํ งานเกีย่ วของในดานเหลานีม้ จี าํ นวนนอย รัฐขาดการสรางบุคลากร ทัง้ นี้ ปจจุบนั เราสรางบุคลากร
ดานกฎหมายโดยไมไดคํานึงวา เราตองการบุคลากรทางดานกฎหมายแบบใด แตกลับปลอยให
ไหลไปตามความนิยม เกียรติ ความมั่นคงในการทํางาน รายไดเปนหลัก โดยบุคลากรสวนหนึ่ง
ก็ไปเปนผูพิพากษา อัยการ เพราะวามีเกียรติดีกวา เงินเดือนมากกวา ถูกฟองนอยกวา ถาเปน
เจาหนาทีฝ่ า ยปกครองก็ถกู ฟองไดงา ยกวา ซึง่ ปญหาเรือ่ งบุคลากรเปนเรือ่ งทีต่ อ งใชเวลา ไมใชเพียงรัฐบาล
มีงบประมาณหมื่นลานก็ดําเนินการไดเลย แตรัฐตองเรียนรูและคัดเลือกคนซึ่งจะตองมีความเสียสละ
สวนหนึ่ง อดทนสวนหนึ่ง ดังนั้น รัฐควรมุงเนนดานการพัฒนาบุคลากร มีนโยบายและโครงการ
พัฒนาบุคลากร โดยใหความสําคัญกับหนวยงานดานนี้ เชือ่ วาในระยะยาวถึงจะทําใหงานปฏิรปู กฎหมาย
สําเร็จดังที่มุงหวังไวไดแนนอน.
.
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นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ๑์

“การปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จุลนิติ : ขอทราบถึ ง เหตุ แ ละป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ
ทีจ่ ะตองมีการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมายของประเทศไทย
รวมทัง้ แนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคทีผ
่ า นมา
นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ : โดยทีท่ ราบกันดีวา

“กฎหมาย” ถือเปน “เครื่องมือในการบริหารราชการแผนดิน”
หรือเปนเครื่องมือในการจัดสรรประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม ทัง้ นี้ นับแตประเทศไทยไดประกาศใช “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ” ฉบับแรก ก็ไดมีการยึดถือวาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับเปนทิศทางสําหรับหนวยงาน
ของรัฐในการจัดใหมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่และอํานาจ
ของแตละหนวยงาน ดังตัวอยางเชน เมือ่ มีการประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙)
ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ แก ก ารยกระดั บ ค า ครองชี พ และการส ง เสริ ม
เกษตรกรรม ภายหลังจากนั้นก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดรูป
ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระราชบัญญัตคิ นั และคูนาํ้
พ.ศ. ๒๕๐๕ ในเวลาต อ มา เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การ
และสาระสํ า คั ญ ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
ฉบับดังกลาว และพอมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับอื่น ประกอบ
กับนโยบายรัฐบาลในแตละยุคแตละชวง ก็ตองมีการตรากฎหมาย
เพื่อรองรับหรือเปนเครื่องมือในการดําเนินการ
โดยเหตุ ที่ บ ริ บ ทในการจั ด ให มี ก ฎหมายของประเทศ
ในลักษณะเชนวานี้ จึงปรากฏผลวา ประเทศไทยไดมีการตรา
กฎหมายขึ้นใชบังคับเปนจํานวนมาก เมื่อประชาชนจะดําเนินการ
ในเรื่องใดก็มีกฎหมายเกี่ยวของหลายฉบับ ซึ่งลวนแตสรางภาระ
๑

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา.
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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หนาทีอ่ นั เกินความจําเปนใหแกประชาชน อันเปนผลจากการทีใ่ นขณะนัน้ ทิศทางการจัดใหมกี ฎหมาย
ในอดีตยังไมคอยชัดเจนนัก
ทั้งนี้ การแกปญหาและอุปสรรคดังกลาว ไดมีการดําเนินงานมาโดยตลอด กลาวคือ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ ทวิ ไดกําหนดให ในการพิจารณา
รางกฎหมายที่อยูในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น กรรมการกฤษฎีกา
จําตองคํานึงถึงความจําเปน ความเปนไปไดและขอบเขตที่จะตองมีกฎหมายดังกลาว ความสอดคลอง
กับหลักกฎหมายและบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ ความมีประสิทธิภาพของการจัดองคกร
และกลไกเพื่อการใชบังคับกฎหมาย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ ตลอดจนภาระ
หรือความยุง ยากของประชาชนหรือผูท จี่ ะอยูใ นบังคับแหงกฎหมายนัน้ ดวย และดําเนินการแกไขปรับปรุง
ใหถูกตองเหมาะสม
ตอมา ไดมีการออก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งมีการกําหนดแนวทางการเสนอรางกฎหมายใหหนวยงานดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
โดยการกําหนดใหหนวยงานทีเ่ สนอกฎหมายตองจัดทําบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
ซึ่งที่ผานมาก็ไมไดรับการดําเนินการอยางจริงจังและละเอียดถี่ถวนมากนัก นอกจากนี้ การมีสถานะ
เปนเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีก็บังคับไดเฉพาะแตหนวยงานของรัฐฝายบริหารเทานั้น
ในป พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” ขึ้น ในสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา หนึง่ ในอํานาจหนาทีส่ าํ คัญของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คือ การพิจารณา
ยกเลิกกฎหมายที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัย ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน
ตอมา ไดมกี ารจัดตัง้ “คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ การพัฒนาประเทศ” ในป พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยดําเนินงานคูขนานกับคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีผล
การดําเนินงานที่สําคัญและเปนที่รูจักคุนเคยในงานยกรางกฎหมาย ไดแก การกําหนดหลักเกณฑ
การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย หรือทีเ่ รียกวา “บทตรวจสอบ (Checklist) ๑๐ ประการ”
เพื่อตรวจสอบเหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางกฎหมาย ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ อนุมัติหลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
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และแบบคําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมายตามที่คณะกรรมการชุดดังกลาวเสนอ และให
ทุกหนวยงานดําเนินการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย และตองเสนอคําชีแ้ จงความจําเปน
ในการตรากฎหมายประกอบรางกฎหมายดวยทุกครั้ง
ทั้งนี้ บทตรวจสอบ (Checklist) ๑๐ ประการ มีดังนี้
๑) วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร
๒) ใครควรเปนผูทําภารกิจนั้น
๓) มีความจําเปนตองตรากฎหมายขึ้นเพื่อใหการทําภารกิจนั้นประสบความสําเร็จหรือไม
๔) ความซํ้าซอนกับกฎหมายอื่น
๕) ภาระแกบุคคลและความคุมคา
๖) ความพรอมของรัฐ
๗) หนวยงานที่รับผิดชอบ
๘) วิธีการทํางานและการตรวจสอบ
๙) อํานาจในการตราอนุบัญญัติ
๑๐) มีการรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานอืน่ และผูท อี่ าจไดรบั ผลกระทบจากการมีกฎหมาย
นั้นแลวหรือไม
นอกจากนี้ ความพยายามในการแก ไขป ญ หาและพั ฒ นากฎหมายยั ง ปรากฏอยู  ใ น
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีสาระสําคัญสวนหนึ่ง
ในการจัดใหมีกฎหมายที่ดีและเหมาะสมดวยเชนกัน
ดังนั้น จึงมีความเห็นวา การแกไขปญหาอันนําไปสูการปฏิรูปกฎหมายมีการดําเนินการ
และมีความพยายามมาโดยตลอดอันอยูในรูปแบบของพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และมติ
หรือระเบียบคณะรัฐมนตรี กอนที่ในปจจุบันจะไดรับการบัญญัติไวโดยชัดแจงในรัฐธรรมนูญเพื่อให
มีสภาพบังคับมากยิง่ ขึน้ ใน มาตรา ๗๗ และหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ ทีห่ นวยงานของรัฐทุกองคกร
แม แ ต รั ฐ สภาก็ อ ยู  ภ ายใต บั ง คั บ ที่ จ ะต อ งร ว มกั น ดํ า เนิ น งานให ก ารปฏิ รู ป ประเทศด า นกฎหมาย
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ
จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวทางการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย เพือ่ พิจารณาเปรียบเทียบ
กับประสบการณของตางประเทศทีป่ ระสบความสําเร็จนัน้ มีแนวทางการดําเนินการอยางไร
นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ : ในประเทศไทย การกําหนด “บทตรวจสอบ (Checklist)

๑๐ ประการ” ที่ไดกลาวถึงในขอที่แลว ก็เปนการนําแนวทางการแกไขปญหาจากกลุมประเทศ
สมาชิกองคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic
Co-operation and Development - OECD) ซึ่งองคการดังกลาวไดมีการกําหนดประเด็นคําถาม
สําหรับการตั้งถามเพื่อตรวจสอบความจําเปนในการจัดใหมีกฎระเบียบตาง ๆ
ประเทศทีป่ ระสบความสําเร็จในการปฏิรปู กฎหมายซึง่ สัมฤทธิผ์ ลและนาจะเปนตัวอยางในกรณีนี้
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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ไดแก “สาธารณรัฐเกาหลี” ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเองก็ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน
ประสบการณการปฏิรูปกฎหมายของประเทศนี้ในหลายโอกาส สําหรับการปฏิรูปกฎหมายในประเทศ
เกาหลีใตเกิดขึ้นเพื่อแกไขปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณทางการเงินในป พ.ศ. ๒๕๔๐
หรือที่เรียกกันทั่วไปในประเทศไทยวา “วิกฤตตมยํากุง” โดยไดมีการจัดตั้ง คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย (Regulatory Reform Commission (RRC)) ขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานหลัก
ในการกํากับดูแลและขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายของประเทศมาจนถึงปจจุบัน ตลอดจนตรวจสอบ
และวิเคราะหผลกระทบจากการออกกฎหมายในดานตาง ๆ อยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการ
คํานวณ “ตนทุน” ในการออกกฎหมายแตละฉบับดวย
นอกจากนี้ ผลสํารวจจาก OECD ปรากฏผลวา การวิเคราะหผลกระทบจากการออกกฎหมาย
การทบทวนกฎหมาย และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในประเทศเกาหลีใตลวนมีคุณภาพอยูใน
ระดับที่สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศสมาชิก ดังนั้น กระบวนการปฏิรูปดานกฎหมายของประเทศนี้
จึงนับวาเปนตัวอยางที่ดีสําหรับประเทศไทย
อย า งไรก็ ต าม การดํ า เนิ น การเพื่ อ ปฏิ รู ป ประเทศด า นกฎหมายของไทยยั ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ความสอดคลองกับหลักกฎหมายสากลหรือพันธกรณีระหวางประเทศทีม่ ผี ลผูกพันกับประเทศไทยดวย
ดังทีม่ าตรา ๒๕๘ ค. กําหนดหลักการใหการปฏิรปู กฎหมายนัน้ นอกจากตองจัดใหมกี ลไกในการดําเนินการ
ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแลว ยังตองดําเนินการ
พัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากลดวย ซึง่ จะตองใหความสําคัญและจัดใหมกี ารศึกษาแนวทางการพัฒนา
กฎหมายใหสอดคลองกับหลักสากลตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวดวยเชนกัน

๒๐
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จุ ล นิ ติ : การปฏิ รู ป ประเทศด า นกฎหมายตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ นั้ น ป จ จุ บั น ได มี ก ารดํ า เนิ น การ
อยู  ใ นขั้ น ตอนใด และในทรรศนะของท า นเห็ น ว า ควรมี แ นวทางดํ า เนิ น การอย า งไร
จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว
นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ : สําหรับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามที่บัญญัติ

ไวในรัฐธรรมนูญ นั้น ปจจุบันกลาวไดวามีความคืบหนามากพอสมควร เนื่องจากที่ผานมารัฐบาล
ชุดปจจุบันไดมีการผลักดันการดําเนินการในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดการปฏิรูปกฎหมายอยางตอเนื่อง
ทั้งในสวนที่เปนการดําเนินการโดยมาตรการทางบริหาร เชน การแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานตาง ๆ รวม ๑๑ ดาน และการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อทําหนาที่
ประสานระหวางรัฐบาลและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ รวมทั้งผลักดันกิจกรรม
การปฏิรูปประเทศที่สําคัญและเรงดวนภายใตแผนการปฏิรูปประเทศใหเกิดผลเปนรูปธรรม
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดมีการผลักดันกฎหมายในดานตาง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติแผน
และขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติและคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศ
ได ป ระสานและดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามที่
กําหนดในกฎหมายทัง้ ๒ ฉบับดังกลาว จนกระทัง่
ไดเผยแพรประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่ อ ง
การประกาศแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ ๑๑ ดาน
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ และสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ไดใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ
ซึ่งมีสาระสําคัญ ๖ ดาน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ในสวนคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ไดมีการผลักดัน
รางพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย พ.ศ. ....
เพือ่ ใหการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายมีหลักเกณฑและแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งครอบคลุมการดําเนินการของหนวยงานของรัฐที่ไมไดอยูในฝายบริหารดวย
โดยรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย ไดแก
การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ การวิเคราะห
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกฎหมาย และการตรวจสอบเนื้ อ หาของร า งกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ
ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใชดลุ ยพินจิ ของเจาหนาทีข่ องรัฐ และระยะเวลาในการดําเนินการ
ตามขั้นตอนตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย และหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา หลักเกณฑ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ ตามนัยบทบัญญัติ
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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มาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานของรัฐและผูเกี่ยวของเสร็จเรียบรอยแลว
และอยูระหวางการเตรียมการเพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ : จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การปฏิรูปประเทศ

ดานกฎหมายในปจจุบันไดมีความชัดเจนทั้งในเรื่องทิศทาง นโยบาย และแผนการปฏิรูปครบถวนแลว
จึงเหลือเพียงการขับเคลือ่ นในทางปฏิบตั เิ พือ่ ใหบรรลุเปาหมาย ซึง่ ในสวนเปาหมายนัน้ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานกฎหมายก็ไดกําหนดเปาหมายหรือผลอันพึงประสงคของการปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมาย ๑๐ ประการ และในประการที่ ๑๐ นัน้ ไดกาํ หนดวา “มีกลไกสงเสริมการบังคับใชกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” ซึ่งเปนสิ่งที่ไดยินกันมาโดยตลอดวา แมจะมีกฎหมายแตถาการบังคับใช
กฎหมายผิดทิศทางหรือไมมกี ารบังคับใชกฎหมาย กฎหมายนัน้ ก็ไรความหมาย เชนเดียวกันกับการจัดทํา
แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย แมจะเขียนแผนไวดีเพียงใด แตถาไมปฏิบัติตามสิ่งที่กําหนดไว
ในแผนแลว ก็ไมอาจบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ กรณีภารกิจกูภัยโคชและนักเตะหมูปาอคาเดมีแมสาย รวม ๑๓ คน
ออกจากถํ้าหลวงขุนนํ้านางนอน ในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนผลสําเร็จได ก็เพราะ
ผูว า ราชการจังหวัดเชียงราย (นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร) ปจจุบนั ดํารงตําแหนงผูว า ราชการจังหวัดพะเยา
ทานมีความชัดเจนมากในเรื่องของแผน และมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว
ซึ่งในระดับประเทศก็ควรจะตองยึดแนวทางปฏิบัติดังกลาวนี้เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น เมื่อไดมีการ
กําหนดยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ไวแลว หนวยงานของรัฐทุกหนวย
ที่เกี่ยวของจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศอยางเครงครัดและจริงจัง
เพือ่ ใหการปฏิรปู ประเทศดานกฎหมายบรรลุผลสัมฤทธิต์ ามระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวในแผนการดําเนินการ.
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ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท ๑
“การปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ หองรับรองสมาชิกรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑

จุลนิติ : ขอทราบถึงเหตุและปจจัยสําคัญที่จะตอง
มีการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายของประเทศไทย รวมทั้ง
แนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคที่ผานมา
ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท : ในอดีต

ที่ผานมานั้นจะเห็นไดวามีการบัญญัติกฎหมายออกมาแตละชวงเวลา
ตาง ๆ กัน กฎหมายเกาแกที่เรารูจักกัน ไดแก กฎหมายตราสามดวง
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รัฐสภาเกิดขึ้นมาเพื่อเปนองคกรที่ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ
และมีหนาที่ในการตรากฎหมายนั้น ในชวงแรก กฎหมายทีต่ ราขึน้ มา
สวนใหญมักเปนการตราขึ้นเพื่อวางกรอบ กฎเกณฑ และกติกา
ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารประเทศและการจั ด ระบบของ
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน
และระหวางประชาชนดวยกันเอง แตเมือ่ เริม่ ใชบงั คับกฎหมายเหลานัน้
เรื่อยมาก็จะพบชองโหวของกฎหมายหรือพบวา การบังคับใชยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร ทําใหตองมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให
กฎหมายมีเนื้อหาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จํานวนกฎหมาย
จึงเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ตอมาเมื่อสภาวการณของประเทศและ
ของโลกไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งหากพิจารณาจากเนื้อหาในกฎหมาย
ที่มีอยูแลวก็คงจะไมมีการบัญญัติถึงเรื่องเหลานี้เอาไว ดังนั้น เมื่อโลก
มีการพัฒนามากขึน้ มีการใชสงิ่ ของตาง ๆ ทีเ่ กิดจากการพัฒนามากขึน้
ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือประเทศชาติได จึงมี
ความจําเปนทีจ่ ะตองตรากฎหมายเพิม่ ขึน้ อีก แตไมใชการตรากฎหมาย
๑

กรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย.
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เพือ่ การบังคับ แตเปนการตรากฎหมายเพื่อวางกรอบ กฎเกณฑการดําเนินการตาง ๆ รวมถึงการใชชีวิต
ของผูคนที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ เหลานั้นดวย ฉะนั้น จํานวนของกฎหมายจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
หากพิจารณาความหมายดั้งเดิมของคําวา “กฎหมาย” แลว กฎหมายก็คือสิ่งที่เกิดจากผลผลิต
ของตัวแทนประชาชนหรือรัฐสภา และหากพิจารณาจากประวัตศิ าสตรการเมืองการปกครองของไทยแลว
ก็จะพบอีกวารัฐสภาไทยมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง และในแตละชวงเวลารัฐสภาก็จะประกอบไปดวย
บุคคลที่หลากหลาย สมาชิกรัฐสภาบางทานอาจเปนนักกฎหมาย แตก็มีสมาชิกรัฐสภาจํานวนมาก
ทีไ่ มไดเปนนักกฎหมาย แตมวี ธิ คี ดิ หรือมีความเขาใจในเรือ่ งทีเ่ ปนกฎหมาย เพราะฉะนัน้ ความหลากหลาย
ของบุคคลที่ประกอบกันเปนสมาชิกรัฐสภาและเหตุการณบานเมืองในชวงเวลาตาง ๆ ทําใหมีกฎหมาย
ตราขึ้นมาเพื่อใชงานและเพื่อแกปญหา ณ ชวงเวลานั้น เมื่อวันเวลาผานไปจึงมีความจําเปนที่จะตอง
มีการปรับปรุงกฎหมาย ยกตัวอยางเชน ในสมัยที่มีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสตก็ไดมีการตรากฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับคอมมิวนิสต เชน พระราชบัญญัติปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕๒
ตอมาเมื่อไมมีภัยคุกคามดังกลาวแลวจึงมีการยกเลิกกฎหมายนั้นเสีย ในอดีตภัยคุกคามอาจเปน
การแทรกซึมทางวิถคี วามคิด แตปจ จุบนั ภัยคุกคามอาจเขามาในรูปแบบตาง ๆ ไมวา จะเปนการใชมาตรการ
ทางดานเศรษฐกิจ หรือทางดานสังคม ทางดานวัฒนธรรมเขามาคุกคามประเทศอื่น เรื่องภัยคุกคาม
จากคอมมิวนิสตนี้เปนสิ่งที่ทําใหทุกคนมองเห็นภาพไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้นวาเหตุการณของประเทศ
หรือเหตุการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหกฎหมายที่ตราขึ้น ณ ชวงเวลาหนึ่งไมสามารถบังคับใช
ไดอยางเต็มที่กับอีกชวงเวลาหนึ่ง ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการปฏิรูประบบกฎหมาย
นอกจากนี้ จะเห็นไดวาประเทศไทยมีรัฐประหารเกิดขึ้นบอยครั้งและในทุกครั้งจะมีการ
ออกสิ่งที่สามารถใชบังคับกับประชาชนทั้งหมดซึ่งมีสภาพเปนกฎหมาย โดยมากจะออกเปนประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ซึ่งประกาศของคณะปฏิวัติเหลานี้มีเปนจํานวนมาก จึงสมควรที่จะตองมีการปฏิรูป
หรือการสังคายนา เพราะนับแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา ประเทศไทยยังไมเคยมีการปฏิรูประบบ
กฎหมายครั้งใหญเลย แตในเมื่อนักกฎหมายมองเห็นแลววากฎหมายที่ใชบังคับอยูสวนหนึ่งมีปญหา
ไมวาจะเปนนักกฎหมายฝายที่เปนผูใชบังคับกฎหมาย เชน ศาล อัยการ ตํารวจ หรือเปนนักกฎหมาย
ที่เปนนักวิชาการซึ่งตองทํางานวิจัยเพื่อหาขอบกพรองของกฎหมายหรือเพื่อนําสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในโลกมาปรับใชหรือมาสรางกฎหมายใหม ๆ เพื่อที่เราจะไดกาวเขาสูเวทีโลกอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกับชาติอื่น ๆ ซึ่งตางก็มีแนวความคิดไปในทางเดียวกันวาจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูป
ระบบกฎหมาย อยางไรก็ดี ในชวงเวลานั้นไดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” ขึ้น
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ มีลักษณะ
เชนเดียวกับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาทํางานวิจัยเรื่องตาง ๆ ในตางประเทศที่เขาใชคําวา
“Law Reform Commission”

๒

พระราชบัญญัติปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓.
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จะเห็นไดวา การปฏิรปู กฎหมายทัง้ ระบบนัน้ ไมใชเรือ่ งงาย การแกไขเพิม่ เติมกฎหมายแตละฉบับ
เราตองสิน้ เปลืองทัง้ เวลาและงบประมาณ ในอดีตทีผ่ า นมา สิง่ ทีเ่ ราทําไดกค็ อื การแกไขเพิม่ เติมกฎหมาย
เปนรายฉบับ หรือไมกป็ รับปรุงกฎหมายดวยการตรากฎหมายฉบับใหมขนึ้ มาแทน ซึง่ การแกไขเพิม่ เติม
กฎหมายเปนรายฉบับนั้นก็เหมือนกับการปะผุ กลาวคือ มีปญหาในมาตราใดก็แกไขเพิ่มเติมมาตรานั้น
แตเมื่อดําเนินการเสร็จแลวกลับพบวามีปญหาในมาตราอื่น ๆ ตามมาอีก เลยทําใหประเทศของเรา
ยังไมเคยมีการปฏิรูปกฎหมายอยางจริงจังเกิดขึ้นมากอน
จุ ล นิ ติ : ขอทราบแนวทางการปฏิ รู ป ประเทศด า นกฎหมาย เมื่ อ พิ จ ารณา
เปรี ย บเที ย บกั บ ประสบการณ ข องต า งประเทศที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ นั้ น มี แ นวทาง
การดําเนินการอยางไร
ศาสตราจารย ดร.นั น ทวั ฒ น บรมานั น ท : หากพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั บ

ประสบการณของตางประเทศเราอาจดูตัวอยางจากประเทศฝรั่งเศส เพราะในประเทศฝรั่งเศสจะมี
การปฏิรปู กฎหมายอยูต ลอดเวลา โดยจะดําเนินการจัดกลุม กฎหมายแลวปฏิรปู ไปทีละกลุม ยกตัวอยาง
เชน หากประธานาธิบดีตอ งการทีจ่ ะปฏิรปู กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับแรงงานทัง้ ระบบ ซึง่ มีกฎหมายแรงงาน
จํานวนมากกวา ๑๐ ฉบับ พรอมกับอนุบัญญัติอีกรวมรอยฉบับนั้น การดําเนินการปฏิรูปจะเริ่มขึ้น
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จากนั้นประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีผูเปนหัวหนารัฐบาลก็จะแถลง
วาจะปฏิรูปในเรื่องอะไร เพื่อแกไขปญหาในเรื่องใด อยางที่ทราบกันดีวาสหภาพแรงงานของฝรั่งเศส
แข็งแกรงมาก มีอํานาจในการตอรองสูง และมักกระทําการโดยก็ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวม เชน
การนัดหยุดงานที่มีมาอยางตอเนื่องตั้งแตตนปของพนักงานสายการบิน พนักงานยกกระเปา รวมถึง
พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ รวมกันหยุดงานประทวง ซึ่งการหยุดงานประทวงนี้ทําใหประเทศ
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

ฝรัง่ เศสสูญเสียโอกาสในดานเศรษฐกิจเปนอยางมากเพราะนักธุรกิจตางก็ไมกลาเขามาลงทุน นักทองเทีย่ ว
หดหาย คนฝรั่งเศสเองก็ประสบกับความยากลําบาก จําเปนที่จะตองมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะแกไขกฎหมายแรงงานทั้งระบบเพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน การใชแรงงาน การนัดหยุดงานและสวัสดิการตาง ๆ ของพนักงาน นีค่ อื ตัวอยางของการปฏิรปู
กฎหมายในประเทศฝรั่งเศส
เมื่อ ๓ ปกอนนั้นประเทศฝรั่งเศสก็ไดมีการปฏิรูประบบการปกครองสวนทองถิ่น ปฏิรูประบบ
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ และปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับคนตางชาติไมวาจะเปนเรื่อง
การเขาเมือง การขออนุญาตมีถิ่นที่อยู การลี้ภัย หรือสวัสดิการสําหรับคนตางชาติทั้งหมดมาแลว
ซึ่งการจัดกฎหมายเปนกลุมแลวปฏิรูปยอมทําไดงายกวาการปฏิรูปกฎหมายพรอมกันหมดทุกเรื่อง
อยางไรก็ดี ประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศที่มีปญหาแบบเดียวกันกับประเทศไทยของเรา คือ มีกฎหมาย
เปนจํานวนมากและไมมีความสอดคลองกัน ไมสามารถตอบสนองการแกปญหาของประเทศได
เพราะฉะนั้นเวลาประเทศมีปญหา หรือในเวลาที่รัฐบาลใหมมีนโยบายใหม ๆ ก็จะมีการตั้งเปน
คณะทํางานขึน้ มาเพือ่ ปฏิรปู กฎหมายในเรือ่ งนัน้ ๆ นอกจากนี้ ฝรัง่ เศสยังไดมกี ารปฏิรปู กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
กับระบบการทําสัญญาทัง้ หมดไมวา จะเปนสัญญาระหวางรัฐกับเอกชน สัญญาระหวางเอกชนกับเอกชน
สัญญาระหวางรัฐกับตางประเทศ หรือโครงการเครือขายลงทุนตาง ๆ ตลอดจนมีการปฏิรปู กระบวนการ
ยุติธรรมและปฏิรูประบบความรับผิดของเจาหนาที่ของรัฐไปแลวดวย ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศสจะถูกกําหนดเปนหัวขอที่จะทําการปฏิรูป โดยรัฐบาลจะเปนผูกําหนดกรอบ สวนผูที่มี
หนาที่ยกรางหากไมตั้งเปนคณะทํางานชุดพิเศษขึ้นมาก็จะตั้งเปนกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษขึ้น
ทําหนาที่ยกรางกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลหรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่ไดกําหนดกรอบไววาจะ
ปฏิรูปเรื่องใด ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลในฝรั่งเศสมีทั้งฝายสังคมนิยม ฝายขวาจัด และฝายอื่น ๆ ดังนั้น
จึงตองมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของรัฐบาลหรือนโยบายของพรรคการเมือง
ฉะนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผานมาฝรั่งเศสจึงมีการปฏิรูประบบกฎหมายมาอยางตอเนื่อง
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จุ ล นิ ติ : การปฏิ รู ป ประเทศด า นกฎหมายตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยู ใน
ขั้ น ตอนใด และในทรรศนะของท า นเห็ น ว า ควรมี แ นวทางดํ า เนิ น การอย า งไรจึ ง จะ
ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว
ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท : หากรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่วางกรอบในการปฏิรูปประเทศเอาไวอยางชัดเจน
โดยบัญญัติไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยการปฏิรูปดานกฎหมายจะอยูในมาตรา ๒๕๘ ค.๓
ซึ่งกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายใน ๔ เรื่องใหญ ๆ คือ การปรับปรุงกฎหมาย ปรับปรุง
ดานการเรียนการสอน พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมาย และมีกลไกในการชวยเหลือประชาชนในการ
จัดทําหรือเสนอกฎหมาย หลังจากที่รัฐธรรมนูญกําหนดเปาหมายในการปฏิรูปประเทศไวและไดมี
การตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การดําเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมปี ระกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง แตงตัง้ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ๔ ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไดมีการประชุมรวมกัน
และจัดทําแผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย๕ เสร็จเรียบรอยแลว รวมถึงมีการรับฟงความคิดเห็น
ตามภูมิภาคตาง ๆ เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีดังที่ทุกทานไดรับทราบแลวนั้น ทั้งนี้ แผนปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมายไดมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันศุกรที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เปนตนมา สําหรับขั้นตอนตอไป
ภายหลังจากที่ประกาศใชแผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไปแลวก็คือจะตองมีการติดตาม ตรวจสอบ
และการประเมินผลวาหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการปฏิรูปกฎหมายตามแผนที่คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมายไดวางไวหรือไม
๓

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ค. บัญญัติวา
“มาตรา ๒๕๘ ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
ค. ดานกฎหมาย
(๑) มีกลไกใหดาํ เนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ทีใ่ ชบงั คับอยูก อ นวันประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล โดยใหมกี ารใชระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการ
โดยคณะกรรมการเพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และไมสรางภาระแกประชาชน
เกินความจําเปน เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมี
ความรอบรู มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมายไดสะดวก
และสามารถเขาใจเนื้อหาสาระของกฎหมายไดงาย
(๔) จัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย
ฯลฯ
ฯลฯ”.
๔
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง แตงตัง้ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศดานตาง ๆ ไดประกาศในราชกิจานุเบกษา เลม ๑๓๔
ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง หนา ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐.
๕
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง การประกาศแผนการปฏิรปู ประเทศ ไดประกาศในราชกิจานุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ ก
หนา ๑ เมื่อวันศุกรที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑.
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

สําหรับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ค. ทั้ง ๔ เรื่องนั้น ประเด็นที่ผม
ใหความสนใจมาโดยตลอดก็คอื การปฏิรปู ระบบการเรียนการสอนวิชากฎหมาย เพราะในปจจุบนั พบวา
มีสถานศึกษาที่เปดสอนระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตรมากมายหลายสถาบัน แตปรากฏวา
นิสิตนักศึกษาบางคนเรียนจบแลวกลับไมมีความรูความเขาใจดานกฎหมายเลยทั้ง ๆ ที่เปนกฎหมาย
ขัน้ พืน้ ฐาน ฉะนัน้ นีค่ อื ปญหาของการศึกษากฎหมายไทย ซึง่ เมือ่ ครัง้ ทีผ่ มเปนคณบดีของคณะนิตศิ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น ผมไดพยายามผลักดันใหมี “สภานิติศึกษา” ขึ้น โดยผมไดรับอิทธิพล
ทางความคิดมาจากศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในสมัยที่ทานเปนคณบดี เมื่อผมเขา
ดํารงตําแหนงคณบดีจึงไดผลักดันใหมีการรื้อฟนโครงการสภานิติศึกษาขึ้นมาใหม โดยสภานิติศึกษานี้
จะเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน สงเสริม สรางความรวมมือ และประสานงาน
ทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ตอมาเมื่อผมไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย และในรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการปฏิรูประบบ
การเรียนการสอนวิชากฎหมายเอาไว ผมจึงนําเสนอเรื่องสภานิติศึกษานี้ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานกฎหมายซึ่งมี ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน ทําใหเรื่อง
สภานิ ติ ศึ ก ษาถู ก บรรจุ อ ยู  ใ นแผนปฏิ รู ป ประเทศด า นกฎหมายด ว ย โดยในแผนปฏิ รู ป ประเทศ
ดานกฎหมายไดกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการสภานิติศึกษาแหงชาติขึ้น เพื่อจัดทํานโยบาย
และกําหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาวิชานิติศาสตร นี่คือสิ่งที่ผมดีใจมาก เพราะผมตั้งใจทําตั้งแต
ครัง้ ดํารงตําแหนงคณบดี วันนีเ้ รือ่ งสภานิตศิ กึ ษาถูกกําหนดอยูใ นแผนปฏิรปู ประเทศดานกฎหมายแลว
ซึ่งมีผลทําใหหนวยงานคือคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตองเดินหนาปฏิบัติตามแผนเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป
สวนการปฏิรูปกฎหมายในประเด็นอื่น ๆ เชน การกําหนดกลไกในการตรากฎหมายใหมี
เทาที่จําเปนและการทบทวนกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลวนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

๒๘
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗๖ ไดบัญญัติใหรัฐจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปนและยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรค
ตอการดํารงชีวติ หรือการประกอบอาชีพโดยไมชกั ชาเพือ่ ไมใหเปนภาระแกประชาชน ในปจจุบนั จึงมีการ
ยกรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
พ.ศ. .... ขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่องของการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัย เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศนั้น ปจจุบันรัฐบาลก็ไดแตงตั้ง “คณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน”
หรือ คปก. ขึน้ มาดําเนินการ ซึง่ คณะกรรมการชุดนีไ้ ดมกี ารประชุมและดําเนินการในหลาย ๆ เรือ่ งแลว
เชน เรื่องการลดความเหลื่อมลํ้าก็จะมีการปฏิรูประบบภาษี ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายฝาก
หรือเรือ่ งการใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลของรัฐไดมากขึน้ เปนตน ดังนัน้ การปฏิรปู ประเทศดานกฎหมาย
ใหสําเร็จจึงมีความเปนไปไดสูงมาก
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมาย
ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท : การปฏิรูปประเทศนั้นไมไดเกิดขึ้นได

เพราะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาแตจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจ
จากทุก ๆ ฝาย ยกตัวอยางเชน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย ประกอบดวยกรรมการ
ที่มีความถนัดและมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา โดยมีทานประธานและผมเปนนักกฎหมายมหาชน
มีกรรมการที่เปนนักกฎหมายภาคเอกชนซึ่งมาจากสํานักกฎหมายเอกชนและจากหนวยงานของรัฐ
เชน กระทรวงการคลัง อัยการ รวมถึงกรรมการที่เปนอดีตนักการเมืองที่จบการศึกษาดานกฎหมาย
เปนตน ดังนั้น เมื่อองคประกอบของคณะกรรมการมีที่มาตางกัน วิธีการทํางานคือเราจะมองปญหา
รวมกัน ในทุกประเด็นที่ทุกคนเสนอมา เพื่อพิจารณารวมกันวามีปญหาอะไรและจะตองดําเนินการ
แกไขปญหาอยางไร เชน เรื่องการปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิชากฎหมาย ผมซึ่งเปนอาจารย
มีโอกาสไดสมั ผัสกับนิสติ นักศึกษามาโดยตลอด ทําใหทราบวาระบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายไทย
๖

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติวา
“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดใหมกี ฎหมายเพียงเทาทีจ่ าํ เปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจําเปนหรือไมสอดคลอง
กับสภาพการณ หรือทีเ่ ปนอุปสรรคตอการดํารงชีวติ หรือการประกอบอาชีพโดยไมชกั ชาเพือ่ ไมใหเปนภาระแกประชาชน และดําเนินการ
ใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนดโดยรับฟงความคิดเห็นของผูเ กีย่ วของประกอบดวย เพือ่ พัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดรายแรง”.
ก.ค. - ส.ค. ๖๑
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

กําลังประสบปญหา กลาวคือ การตั้งคณะนิติศาสตรหรือแผนกนิติศาสตรนั้นทําไดงาย แตการผลิต
นิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู  ด  า นกฎหมายอย า งแท จ ริ ง รวมถึ ง การเสาะหาอาจารย ผู  ส อนสาขา
วิชานิติศาสตรที่มีความรูความสามารถดานกฎหมายนั้นไมใชเรื่องงาย บางครั้งในบางพื้นที่อาจ
ถึงขั้นขาดแคลนอาจารยผูสอนที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย ในเรื่องนี้ผมมีความเห็นวา
อาจารยผูสอนวิชานิติศาสตรในแตละสาขาวิชาสมควรที่จะตองมีตําราเปนของตนเองกอน เพราะตํารา
เปนสิ่งพิสูจนวาคุณมีความรูในเรื่องนั้น ๆ และตองสามารถถายทอดวิชาความรูใหเปน โดยสามารถ
จับประเด็นสําคัญ ๆ ภายใตเวลาที่จํากัดในการสอนได เรื่องนี้ถือเปนปญหาใหญในขณะนี้ หากเรา
ไมรีบปฏิรูประบบการศึกษากฎหมายทั้งระบบตั้งแตผูสอนและผูเรียนอาจสงผลใหในอนาคตเราจะได
ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ไมมีความเชี่ยวชาญในวิชาการดานกฎหมายอยางแทจริง เมื่อไปทํางาน
กับประชาชนหรือไปแกไขปญหาของประเทศชาติก็อาจ “เปนภัยมากกวาจะเปนคุณ”
ดังนั้น ในเบื้องตนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายทุกคนไดทําความเขาใจรวมกันเพื่อจัดทํา
แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายจนแลวเสร็จ แตสิ่งที่นากังวลตอไปก็คือสวนราชการที่เกี่ยวของ
จะเขาใจในแผนหรือไม แผนกําหนดขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งทุกคนตองยอมรับอยูแลว
แตการยอมรับกับการเขาใจไมเหมือนกัน เมื่อเปนกฎหมายเขาอาจจะยอมรับและเดินตาม แตจะเขาใจ
และเห็นดวยกับแผนหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง ประกอบกับระยะเวลาที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมายตั้งเปาหมายผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการปฏิรูปไวคือภายในระยะเวลา ๕ ป ฉะนั้น
เราจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจและความชวยเหลือจากทุกฝายรวมถึงขาราชการประจํา
เปนอยางมากในการเดินหนาใหสําเร็จลุลวงและเปนไปตามแผนการปฏิรูปใหไดในที่สุด.
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