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การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชน
เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
กองบรรณาธิการ
สำ�นักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตไิ ว้ในหมวด ๔ หน้าทีข่ องปวงชนชาวไทย
มาตรา ๕๐ (๓) ให้บคุ คลมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยรัฐมีหน้าทีต่ อ้ งดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี การที่ประชาชน
จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้กต็ อ่ เมือ่ เขารูว้ า่ กฎหมายได้กำ� หนดให้ตอ้ งกระท�ำหรือห้ามกระท�ำ
สิ่งใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากประชาชนไม่อาจรับรู้ได้เลยว่ากฎหมายมีอยู่อย่างไร
ก็คงไม่อาจกล่าวได้ว่าประชาชนกระท�ำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอาญา
ซึง่ ก�ำหนดโทษส�ำหรับการกระท�ำอันเป็นความผิด และวางหลักกฎหมายทัว่ ไปว่า “บุคคล
ไม่อาจอ้างความไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นผิด (ignorance of the law is no excuse)”
อั น เป็ น หลั ก การของระบบกฎหมายอาญาที่ ใ ห้ สั น นิ ษ ฐานว่ า ทุ ก คนต้ อ งรู ้ ก ฎหมาย
ซึง่ ข้อสันนิษฐานดังกล่าวย่อมไม่อาจยอมรับได้หากกฎหมายไม่อยูใ่ นสภาพทีใ่ ห้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ และโดยทีก่ ฎหมายอาจให้สทิ ธิหรือก�ำหนดหน้าทีแ่ ก่ปจั เจกชน จึงจ�ำเป็น
ที่ประชาชนจะต้องสามารถเข้าถึงกฎหมายเพื่อที่จะรับรู้ถึงสิทธิหรือหน้าที่ของตนเอง
เช่นเดียวกัน กฎหมายที่ก�ำหนดหน้าที่แก่ประชาชนย่อมไม่มีประโยชน์หากประชาชน
ไม่รวู้ า่ กฎหมายนัน้ ก�ำหนดหน้าทีใ่ ดเอาไว้ และกฎหมายนัน้ ย่อมไม่อาจบรรลุวตั ถุประสงค์ได้
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“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

จากความส�ำคัญดังกล่าว ปัจจุบันจึงได้มีการน�ำหลักการให้ประชาชนเข้าถึง
ตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวกมาบัญญัติไว้ในมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งก�ำหนดให้รัฐพึงด�ำเนินการให้ประชาชน
เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ค.
ด้านกฎหมาย ก�ำหนดให้ในการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมาย ให้มกี ารพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก
และสามารถเข้าใจเนือ้ หาสาระของกฎหมายได้งา่ ย ซึง่ ในส่วนเป้าหมายนัน้ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายได้ก�ำหนดเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย ๑๐ ประการ โดยในประการที่ ๗ ได้ก�ำหนดว่า “มีกลไก
ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย รวมทั้งพัฒนา
ระบบฐานข้ อ มู ล ของกฎหมาย ค� ำ พิ พ ากษา ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย หรื อ การตี ค วามกฎหมาย
ให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก” นอกจากนี้ ยังได้กำ� หนดแนวทางการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและผลอันพึงประสงค์ดังกล่าว อาทิ ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่
รวบรวมกฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค�ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึง
ค�ำพิพากษา ค�ำวินิจฉัยและความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งวางระเบียบแบบแผน
ในการปฏิบตั ริ าชการและการตีความกฎหมายซึง่ มีผลกระทบต่อประชาชนทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั
ให้ครบถ้วน และจัดหมวดหมูเ่ พือ่ ท�ำเป็นฐานข้อมูลเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้นได้
โดยก�ำหนดให้มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายกลางของประเทศที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมต่อถึงกันผ่านระบบกลางดังกล่าวได้โดยสะดวก และต้อง
วางระบบการเข้าถึงข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้งานและมีความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึง
และคุ้มครองข้อมูล เพื่อให้ระบบช่วยหน่วยงานในการร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการตรากฎหมาย
ขึ้นบังคับใช้เป็นจ�ำนวนมาก โดยบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งอาจกระจัดกระจาย
อยู ่ ใ นกฎหมายหลายฉบั บ ทั้ ง ระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ แ ละอนุ บั ญ ญั ติ ซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรค
และภาระแก่ประชาชนในการสืบค้นกฎหมายหลายฉบับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมายจึงได้ก�ำหนดให้มีกลไกในการจัดท�ำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมาย
ที่มีหลักการและสาระส�ำคัญในเรื่องเดียวกันมาบัญญัติไว้ด้วยกัน โดยจัดโครงสร้าง
ของบทบัญญัตใิ นส่วนต่าง ๆ ขึน้ ใหม่เป็นหมวดเป็นหมูแ่ ละมีความเชือ่ มโยงอย่างเป็นระบบ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงและเอื้อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง
จุ ล นิิ ติ
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เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย
จึ ง ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารจั ด ท� ำ ค� ำ อธิ บ ายกฎหมายส� ำ หรั บ กฎหมายที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ อ ยู ่
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจเจตนารมณ์และเนื้อหาของกฎหมายนั้นได้ดียิ่งขึ้น และ
ยังได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำค�ำแปลกฎหมายในฐานข้อมูลทีร่ วบรวมไว้และค�ำอธิบายกฎหมาย
เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการท�ำงานของอาเซียนเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมาย
ให้แก่ประชาชนโดยใช้สอื่ ประชาสัมพันธ์ทกุ ช่องทาง รวมถึงจัดให้มกี ารอบรมวิธกี ารเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลทางกฎหมายของรัฐให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นทางวิ ช าการด้ า นกฎหมายในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ
การด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายดังกล่าว ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ
จึงได้ด�ำเนินการสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและ
ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในประเด็นเรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการเข้าถึง
ตั ว บทกฎหมายของประชาชนเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”  จากผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ทีเ่ กีย่ วข้อง อันประกอบด้วย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ คนทีส่ อง
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ประธานอนุกรรมการการจัดท�ำกฎหมายว่าด้วย
การจัดท�ำประมวลกฎหมาย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
นางสุรศิ า ไขว้พนั ธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ทราบถึงความส�ำคัญของหลักการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ
ได้โดยสะดวก ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ (Access to Law) แนวทางการด�ำเนินการ
ของต่างประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
สาเหตุสำ� คัญของปัญหาและอุปสรรคทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชน
และรูปแบบของการด�ำเนินการเพื่อช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ตัวบทกฎหมายได้ของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ความคืบหน้าการด�ำเนินการขับเคลือ่ น
การปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชน
ตลอดจนแนวทางการพั ฒ นาหรื อ จ� ำ เป็ น ต้ อ งแก้ ไขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไป
สามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ได้โดยง่ายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยท่านผู้อ่านสามารถศึกษาและติดตาม
รายละเอียดของเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติ ฉบับนี้.
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นายพีระศักดิ์ พอจิต๑

รองประธานสภานิตบ
ิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คนทีส
่ อง
“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”
กองบรรณาธิการ
สำ�นักกฎหมาย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารรัฐสภา ๒

จุ ล นิ ติ : หลั ก การให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้ โดยสะดวก ตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ (Access to Law) นั้น มีความส�ำคัญ
อย่างไร
นายพีระศักดิ์ พอจิต : ในอดีตทีผ่ า่ นมานัน้ มีหลักกฎหมาย

ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมักจะนิยมใช้เป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อปฏิเสธ
ความไม่ รู ้ ก ฎหมายของประชาชน ซึ่ ง ท่ า นทั้ ง หลายคงจะเคย
ได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วส�ำหรับค�ำกล่าวที่ว่า “บุคคลไม่อาจ
อ้ า งความไม่ รู ้ ก ฎหมายเพื่ อ ให้ พ ้ น ผิ ด ” หลั ก การดั ง กล่ า วนี้
เป็ น บทสั น นิ ษ ฐานทางกฎหมายที่ มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม หลั ก ความมั่ น คง
แน่ น อนของกฎหมายมากกว่ า การอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรมตาม
ความเป็นจริง โดยมีประชาชนจ�ำนวนมากทีย่ งั เข้าไม่ถงึ ความยุตธิ รรม
ด้วยบทสันนิษฐานดังกล่าว ดังนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและ
สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในด้านการบังคับใช้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้
ก�ำหนดหลักการ “เข้าถึง เข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง” ดังที่ปรากฏในมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง ความว่า
“รัฐพึง ...ด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ
ได้ โ ดยสะดวกและสามารถเข้ า ใจกฎหมายได้ ง ่ า ยเพื่ อ ปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง” ประกอบกับหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๓) ได้บัญญัติให้ “พัฒนา
๑

รามค�ำแหง.
จุ ล นิิ ติ

ส�ำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เนติบัณฑิตไทย และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
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ระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมาย
ได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจเนือ้ หาสาระของกฎหมายได้งา่ ย” จากหลักการดังกล่าว ท�ำให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องด�ำเนินการปฏิรูปด้านกฎหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมาย
ได้โดยสะดวก มีรปู แบบในการน�ำเสนอกฎหมายทีป่ ระชาชนสามารถเข้าใจได้งา่ ย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง
จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าประเด็นเรื่องใดคือสาเหตุส�ำคัญของปัญหา
และอุปสรรคที่เป็นข้อจ�ำกัดการเข้ าถึ ง ตั ว บทกฎหมายของประชาชน และที่ ผ ่ า นมา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการด�ำเนินการเพื่อช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้ ในรูปแบบวิธี ใดบ้าง
นายพีระศักดิ์ พอจิต : สาเหตุส�ำคัญที่เป็นข้อจ�ำกัดการเข้าถึงกฎหมายของประชาชนนั้น

ได้แก่ การที่กฎหมายของบ้านเมืองเรามีอยู่เป็นจ�ำนวนมากจนไม่อาจรู้ได้โดยแน่ชัดว่ากฎหมายที่ยัง
มีผลใช้บงั คับอยูน่ นั้ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ กีฉ่ บับ และกฎหมายก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ตลอดเวลา ซึง่ ในบางกรณี
การวินิจฉัยข้อเท็จจริงหนึ่งอาจต้องใช้กฎหมายหลายฉบับ และอาจต้องใช้ทั้งที่เป็นกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติและกฎหมายล�ำดับรอง ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่ประชาชนหรือแม้เจ้าหน้าที่ของรัฐเอง
จะทราบได้ นอกจากนี้ กฎหมายอาจเข้าถึงได้ยากเนื่องจากภาษาและส�ำนวนในการร่างกฎหมาย
รวมไปถึงโครงสร้างของกฎหมายซึ่งยากต่อการท�ำความเข้าใจหรือการค้นหาตัวบทกฎหมาย ตลอดจน
การขาดฐานข้อมูลกฎหมายที่สามารถอ�ำนวยความสะดวกต่อการค้นหากฎหมายได้โดยสะดวกและ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้กฎหมายได้

5

ม.ค. - ก.พ. ๖๒

“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชน จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกลแหล่งข้อมูลข่าวสาร หรือแหล่งให้ความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้อง
เช่น ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ห่างจากข้อมูล
ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย โดยเมื่อประชาชนเหล่านี้มีปัญหาทางกฎหมายก็มักจะสอบถาม
จากผูน้ ำ� ท้องถิน่ หรือผูน้ ำ� ชุมชนทัง้ ทีเ่ ป็นทางการ เช่น ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เป็นต้น และผู้น�ำที่ไม่เป็นทางการ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโสในท้องถิ่น หรือข้าราชการในท้องที่
แต่โดยที่บุคคลเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นนักกฎหมาย จึงท�ำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินกิจการ
ต่าง ๆ ของประชาชน อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ ได้บัญญัติให้ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�ำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
และวุ ฒิ ส ภาต่ อ ไป ดั ง นั้ น สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ จึ ง เป็ น องค์ ก รผู ้ ใช้ อ� ำ นาจด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ
ของประเทศ โดยตลอดระยะเวลา ๕ ปีเศษที่ผ่านมา (๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเป็นจ�ำนวนมากมายหลายฉบับ ซึ่งจาก
ข้ อ มู ล สารบบสถานะการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ข องสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ๑ ปรากฏว่ า
มีรา่ งพระราชบัญญัตทิ ผี่ า่ นความเห็นชอบจากสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ จ�ำนวน ๓๔๑ ฉบับ โดยได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จ�ำนวน ๓๑๐ ฉบับ และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว จ�ำนวน ๓๐๘ ฉบับ
ทั้งนี้ สามารถจ�ำแนกประเภทกฎหมายได้ ดังนี้
กฎหมายใหม่ ปรับปรุงกฎหมายเดิม แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม ยกเลิกกฎหมาย
๙๓ ฉบับ
๕๓ ฉบับ
๑๙๑ ฉบับ
๔ ฉบับ
ดังนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่มีความส�ำคัญในการปฏิรูปประเทศ
ผ่านการตรากฎหมาย ซึ่งสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึง
ตัวบทกฎหมายของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเริม่ ตัง้ แต่การช�ำระสะสางเพือ่ ให้มกี ฎหมายเท่าทีจ่ ำ� เป็น
การตรากฎหมายด้วยภาษาสามัญเป็นภาษากฎหมายในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่าย
การลดทอนภาษาในทางเทคนิคต่าง ๆ ทีไ่ ม่จำ� เป็นลง และสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าการตรากฎหมาย
คือ การท�ำให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจกฎหมายเพื่อน�ำไปปรับใช้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการ
ด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในทีน่ ผี้ มจะขอกล่าวถึง “โครงการสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติพบประชาชน” ซึง่ ผมได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นประธานกรรมการ และได้ใช้โอกาสในการลงพืน้ ที่
ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนในการเผยแพร่บทบาท หน้าที่และอ�ำนาจ
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั รูว้ า่ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติคอื อะไร มีบทบาทหน้าที่
และอ�ำนาจอย่างไร และประชาชนจะพึ่งพาสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
๑

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (มติย่อ) ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๖๑.
จุ ล นิิ ติ
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ได้อย่างไร โดยในการไปพบปะพีน่ อ้ งประชาชนดังกล่าวสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มกี ารบรรยาย
ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะท�ำให้ประชาชนได้มีโอกาส
เข้าถึงกฎหมาย มีความรูค้ วามเข้าใจถึงสิทธิและหน้าทีต่ ามกฎหมาย และสามารถน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้
ซึ่งตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจนครบทั้ง ๗๗ จังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การด�ำเนินการโครงการสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพบประชาชน นัน้ เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนในภูมภิ าคต่าง ๆ ได้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารกับสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเพือ่ ส่งต่อให้แก่รฐั บาล
เกี่ยวกับปัญหาและความเดือดร้อนของตนเองและชุมชน และเพื่อเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ ตามแนวคิดของโครงการที่ก�ำหนดไว้ว่า “สะท้อน
ปัญหา น�ำพาแก้ไข ห่วงใยประชา” ส�ำหรับการเผยแพร่ผลงานด้านนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ประชาชนนั้น ได้มีการ
จัดท�ำเอกสารสรุปผลงานด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสาระส�ำคัญประกอบด้วย
สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตขิ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ การจ�ำแนกประเภทพระราชบัญญัติ
ทีผ่ า่ นการพิจารณาของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ และสรุปสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัตทิ ผี่ า่ นการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
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“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ�ำนาจด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนได้รับทราบ
สาระส�ำคัญของกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการติดตาม
กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตขิ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราขึ้นซึ่งจะน�ำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อไป
จุลนิติ : บทสรุปและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
นายพีระศักดิ์ พอจิต : ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วว่ากฎหมายของประเทศไทยเรานัน้ มีเป็นจ�ำนวนมาก

ซึ่งแม้แต่นักกฎหมายเองก็ยังไม่อาจรู้ได้ว่ามีกฎหมายในเรื่องอะไรบ้าง และมีจ�ำนวนทั้งหมดกี่ฉบับ
จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ประชาชนทั่วไปจะไม่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย การอ้างหลักกฎหมายว่า
“บุคคลไม่อาจอ้างความไม่รกู้ ฎหมายเพือ่ ให้พน้ ผิด” เพือ่ จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังเช่นทีเ่ คย
ปฏิบตั กิ นั มาแต่ในอดีตนัน้ จึงเป็นการกระท�ำทีอ่ าจจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และเป็นการกระท�ำทีใ่ ช้บงั คับไม่ได้ในปัจจุบนั ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้เข้าถึงกฎหมายได้โดยง่ายและอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีการน�ำเสนอ
กฎหมายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจสิทธิและหน้าที่ในประการต่าง ๆ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ
ปฏิรปู ด้านการรับรูก้ ฎหมายของประชาชนตามหลักการทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
คือ “เข้าถึง เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง” อันเป็นหลักการทีส่ ำ� คัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สุดท้ายนี้ ก็อยากจะขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการตรากฎหมายของรัฐโดยเริม่ ตัง้ แต่ในชัน้ การรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎหมาย รวมทัง้
ในชัน้ การพิจารณากฎหมายของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะเป็นการสร้างความรับรูแ้ ละเข้าใจ
กฎหมายร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

จุ ล นิิ ติ
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นายวัลลภ นาคบัว

๑

ผูอ
้ �ำ นวยการสำ�นักงานกิจการยุตธ
ิ รรม กระทรวงยุตธ
ิ รรม
“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”
กองบรรณาธิการ
สำ�นักกฎหมาย

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ สำ�นักงานกิจการยุติธรรม

จุลนิติ : หลักการให้ประชาชาชนสามารถเข้าถึง
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้ โดยสะดวกตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ (Access to Law) นั้น มีความส�ำคัญ
อย่างไร และหากจะเปรียบเทียบกับแนวทางการด�ำเนินการ
ของต่างประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีนั้น เป็นอย่างไร
นายวั ล ลภ นาคบั ว : การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
โดยเฉพาะมาตรา ๗๗ นอกจากจะน�ำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง
ครัง้ ส�ำคัญต่อการปฏิรปู โครงสร้างการจัดท�ำกฎหมายในประเทศไทย
ทั้ ง ในเชิ ง กระบวนการและเนื้ อ หาเพื่ อ ให้ มี “กฎหมายที่ ดี ”
ตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ
ต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ
ทีม่ หี น้าทีเ่ สนอกฎหมาย ให้มหี น้าทีต่ อ้ งสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบให้ ป ระชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง อันถือเป็นความก้าวหน้าของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับแนวความคิดในการสร้างการรับรูด้ า้ นกฎหมาย
ให้กับประชาชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำกฎหมาย
ทุกขัน้ ตอน ตามความทีป่ รากฏในมาตรา ๗๗ วรรคหนึง่ และวรรคสอง
ซึ่งบัญญัติว่า
๑

ส�ำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองชาติ (คอป.) รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม.
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“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�ำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ทีห่ มดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวติ หรือการประกอบ
อาชีพโดยไม่ชกั ช้าเพือ่ ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทัง้ เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นนั้ ต่อประชาชน และน�ำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขัน้ ตอน
เมือ่ กฎหมายมีผลใช้บงั คับแล้ว รัฐพึงจัดให้มกี ารประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายทุกรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
โดยรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องประกอบด้วย เพือ่ พัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป”
ในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน การท�ำให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกฎหมายนัน้ สามารถกระท�ำได้โดยสะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ
ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า หลักการที่รัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์ในการก�ำหนดให้ประชาชนสามารถ
“เข้าถึงและเข้าใจ” กฎหมายนัน้ นอกจากหน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐทีจ่ ะต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยง่ายผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ แล้ว “ความสามารถที่จะเข้าใจกฎหมาย” ก็เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
อย่างยิ่ง เพราะหากเข้าถึง แต่ไม่เข้าใจ ก็อาจน�ำไปสู่การกระท�ำผิดเพราะความไม่รู้ได้ เนื่องจาก
ภาษากฎหมายเป็นภาษาเฉพาะทางทีเ่ ข้าใจกันดีเฉพาะในกลุม่ นักกฎหมาย แม้กระนัน้ ก็ตาม หลายครัง้
นักกฎหมายเองก็ยังมีการตีความแตกต่างกัน “ภาษากฎหมาย” จึงเป็นเรื่องยากส�ำหรับประชาชน
ที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนหรือมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย อีกทั้งบางประเด็นมีการเชื่อมโยงและเป็นเงื่อนไข
ซึ่งกันและกันหลายมาตรา ซึ่งหากอ่านไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรวจตราให้ละเอียดรอบคอบก็อาจท�ำให้
เกิดความเข้าใจผิด ตีความไม่ถูกต้อง และไม่สามารถน�ำไปปรับใช้ให้ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ ประชาชนบางกลุ่มที่อยู่ในชนบทห่างไกลหรือไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะจัดหาทนายความ
หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ก็อาจไม่มีความรู้หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายได้ “ความไม่รู้
กฎหมาย” ดังกล่าว จึงอาจส่งผลให้ประชาชนกระท�ำผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้ง
เป็นการเปิดช่องให้มกี ารทุจริตของเจ้าหน้าทีร่ ฐั อันท�ำให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างบุคคลทีม่ ฐี านะ
เอือ้ อ�ำนวยให้สามารถเข้าถึงกฎหมายกับประชาชนทีม่ ฐี านะยากจนซึง่ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ภายใต้เจตนารมณ์ของมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย มิได้มีเป้าหมายเฉพาะกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น แต่ยังก�ำหนดให้
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รวบรวมกฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค�ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
รวมถึงค�ำพิพากษา ค�ำวินจิ ฉัย และความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ซึง่ วางระเบียบแบบแผนในการปฏิบตั ิ
ราชการและการตีความกฎหมายซึง่ มีผลกระทบต่อประชาชนทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ให้ครบถ้วน และจัดหมวดหมู่
เพือ่ ท�ำเป็นฐานข้อมูลเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้นได้ดว้ ย ทัง้ นี้ โดยก�ำหนดให้มรี ะบบ “ฐานข้อมูล
กฎหมายกลาง” ของประเทศที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้
โดยสะดวก รวมทั้งต้องวาง “ระบบการเข้าถึงข้อมูล” ให้ง่ายต่อการใช้งานและมีความมั่นคงปลอดภัย
จุ ล นิิ ติ
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ในการเข้าถึงและคุ้มครองข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถช่วยหน่วยงานในการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้มีการจัดท�ำค�ำอธิบายกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจเจตนารมณ์และเนื้อหาของกฎหมายนั้นได้ดียิ่งขึ้นด้วย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ แนวทางการด� ำ เนิ น การของต่ า งประเทศพบว่ า ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ
ต่อหลักการพัฒนากฎหมายที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชน และค�ำนึงถึงการเข้าถึงตัวบท
ของกฎหมายของประชาชนเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากแนวคิดเกี่ยวกับ “การจัดท�ำประมวล
กฎหมายแบบใหม่” เพือ่ แก้ไขปัญหาการเข้าถึงกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตวั อย่างของประเทศ
ที่ส�ำคัญ ๆ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ
• ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสมีแนวคิดในการจัดท�ำประมวลกฎหมายแบบใหม่เพื่อบูรณาการกฎหมาย
และแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกฎหมายในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุด โดยนักกฎหมายที่ท�ำงาน
เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจที่เห็นความส�ำคัญของการมีเอกสารทางกฎหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์
และชัดเจนส�ำหรับค้นคว้ากฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจนั้น ๆ ของตน นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดว่า
การจั ด ท� ำ ประมวลกฎหมายถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ รู ป ระบบราชการและพั ฒ นาระบบ
บริการสาธารณะที่รัฐจัดให้แก่ประชาชน ภายใต้แนวคิดว่า “การจัดท�ำประมวลกฎหมายเป็นการท�ำให้
กฎหมายเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะท�ำให้การบริหารจัดการองค์กรของรัฐมีประสิทธิภาพ
และช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการด�ำเนินงานของภาครัฐ”
ปัจจุบัน องค์กรกลางที่ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและควบคุมคุณภาพการจัดท�ำประมวล
กฎหมายของฝรั่งเศส คือ “คณะกรรมการก�ำกับดูแลการจัดท�ำประมวลกฎหมาย” (commission
superieur de codification) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีองค์ประกอบจากหน่วยงาน
ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ด�ำเนินการภายใต้แนวคิดว่า “การจัดท�ำประมวลกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมายและเข้าใจกฎหมายโดยง่าย
อันเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับประชาชน เพื่อจะได้ใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้อย่างแท้จริง” ประกอบกับช่วยลดความซับซ้อนของกฎหมาย เพราะต้องมีการจัดหมวดหมู่
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“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

อย่างเป็นระบบ และต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่มีการแก้ไขหลักการและเนื้อหาสาระ
ของกฎหมาย อาทิ “ประมวลกฎหมายการเกษตร” ได้รวบรวมไว้ทงั้ เรือ่ งการพัฒนาและการจัดรูปทีด่ นิ
เพือ่ การเกษตรกรรม เรือ่ งสุขอนามัยสัตว์ การคุม้ ครองพืช การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม การท�ำเกษตรกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ การเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม องค์กรวิชาชีพเกษตรกร ผลผลิตการเกษตร
และตลาดการเกษตร การคุม้ ครองแรงงานและสวัสดิการสังคมของเกษตรกร การศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาศาสตร์การอาหาร ทั้งนี้ การจัดท�ำ
ประมวลกฎหมายนั้น อาจแก้ไขปรับปรุงรูปแบบหรือถ้อยค�ำที่ล้าสมัย หรือตัดถ้อยค�ำที่ซ�้ำซ้อน รวมทั้ง
อาจปรับปรุงรูปประโยคและถ้อยค�ำส�ำนวนต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ ซึ่งส่งผลให้ประมวลกฎหมายนั้น
มีเอกภาพ อันเป็นผลพลอยได้จากการปรับปรุงคุณภาพของกฎหมาย นอกจากนี้ เมื่อมีการประกาศใช้
ประมวลกฎหมายแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือเวียนเพื่ออธิบายสาระส�ำคัญ
ของบทบัญญัติต่าง ๆ ในประมวลกฎหมาย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.legifrance.gouv.fr
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลที่ให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่ประชาชน
• สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบ common law ซึ่งไม่มีการจัดท�ำกฎหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกับประเทศไทย อย่างไรก็ดี เนื่องจากการตรากฎหมายในกระบวนการ
นิตบิ ญ
ั ญัตทิ มี่ ากขึน้ ได้สร้างปัญหาให้แก่ประชาชนในการติดตามร่างกฎหมาย และไม่สามารถทราบได้วา่
กฎหมายนัน้ ถูกแก้ไขปรับปรุงไปแล้วหรือไม่ สหรัฐอเมริกาจึงได้จดั ท�ำ “ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา” ขึน้
โดยน�ำกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการทั่วไปและถาวรมารวบรวมและจัดท�ำเป็นประมวลกฎหมาย
ตามเนื้อหาสาระของกฎหมาย พร้อมทั้งจัดโครงสร้างใหม่และยกเลิกบทบัญญัติที่ล้าสมัยออกไป
ปัจจุบัน องค์กรกลางที่ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและควบคุมคุณภาพการจัดท�ำประมวล
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา คือ “ส�ำนักงานคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย” (office of law
revision counsel) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในสภาผู้แทนราษฎร ท�ำหน้าที่พัฒนาและปรับปรุง
ประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกาให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งรักษาความเป็นกลางเกี่ยวกับประเด็น
ของนโยบายทางนิตบิ ญ
ั ญัตทิ รี่ ฐั สภาเป็นผูพ้ จิ ารณา โดยการรวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยูน่ นั้
จะไม่เปลี่ยนแปลงสาระส�ำคัญที่เป็นหลัก ซึ่งมีท้ัง “การรวบรวมกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการ”
(compilation) คือ การรวบรวมกฎหมายทีไ่ ม่มสี ถานภาพเป็นกฎหมาย เช่น บทบัญญัตเิ กีย่ วกับต่างด้าว
และการถือสัญญา และบทบัญญัติเกี่ยวกับชาวอินเดียนแดง เป็นต้น และ “การรวบรวมกฎหมาย
อย่างไม่เป็นทางการ” หรือ “การจัดท�ำประมวลกฎหมาย” ซึ่งปัจจุบันได้มีการรวบรวมไว้เป็นหมวด
(title) ต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๕๐ หมวด อาทิ หมวดทั่วไปว่าด้วยประธานาธิบดี ธงชาติและตราต�ำแหน่ง
ของรัฐบาล กองทัพ และเจ้าหน้าที่ชายฝั่ง เป็นต้น โดยส�ำนักงานคณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
จะต้องจัดท�ำข้อมูลเปรียบเทียบ ทีม่ าของบทบัญญัติ และแหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมทัง้ ข้อสังเกตต่อการแก้ไข
อย่างละเอียด ทัง้ นี้ เมือ่ มีการจัดท�ำบทบัญญัตแิ ละประมวลกฎหมายแล้ว ส�ำนักงานคณะกรรมการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายจะต้องน�ำข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งค�ำอธิบายและเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เผยแพร่
บนเว็บไซต์ www.uscode.house.gov ด้วย
จุ ล นิิ ติ

12

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

นอกจากนี้ ในบางประเทศ อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ ได้ก�ำหนดเรื่อง “การใช้ภาษาในกฎหมาย”
ไว้เป็นหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อก�ำหนดให้หน่วยงานที่เสนอร่างกฎหมายซึ่งจัดท�ำบทวิเคราะห์
ผลกระทบทางกฎหมาย หรือ RIA ต้องสอบถามผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนถึงภาษาทีใ่ ช้ในกฎหมาย
ด้วยว่า มีความถูกต้องและชัดเจนหรือไม่ มีการใช้ถอ้ ยค�ำใด ๆ ทีต่ อ้ งอาศัยการตีความหรือไม่ และภาษา
ที่ใช้สาธารณชนสามารถเข้าใจได้โดยง่ายหรือไม่
จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าประเด็นเรื่องใดคือสาเหตุส�ำคัญของปัญหา
และอุปสรรคทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชน และทีผ
่ า่ นมาภาครัฐ
ได้มก
ี ารด�ำเนินการเพือ
่ ช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ได้ในรูปแบบวิธีใดบ้าง
นายวัลลภ นาคบัว : ในรอบทศวรรษทีผ่ า่ นมา จะเห็นได้วา่ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และการสื่อสารได้น�ำมาสู่รูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลด้านกฎหมาย ดังนั้น สาเหตุส�ำคัญของปัญหาและอุปสรรคที่เป็นข้อจ�ำกัดต่อการเข้าถึงตัวบท
กฎหมาย จึงมีที่มาจากสาเหตุหลักที่ส�ำคัญ ๒ ประการ คือ เรื่อง “เนื้อหาและรูปแบบของกฎหมาย
ที่จะน�ำเสนอ” และ “แนวทางหรือวิธีการน�ำเนื้อหาและรูปแบบของกฎหมายที่จะน�ำเสนอไปสู่
ประชาชนที่อยู่ห่างไกลเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและง่ายต่อการตกเป็นเหยื่อ
ของผู้ที่มีความรู้กฎหมาย
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทาง
การเผยแพร่กฎหมายเพือ่ สร้างการรับรูใ้ ห้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐตามที่ “คณะกรรมการพัฒนา
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ” หรือ “กพยช.” เสนอ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้เสนอให้มี
หรือปรับปรุงกฎหมายต้องจัดส่งแบบตรวจสอบการเผยแพร่กฎหมาย เพือ่ สร้างการรับรูใ้ ห้แก่ประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐไปยังส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ
ของ กพยช. เมื่อกฎหมายนั้น ๆ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
ท�ำหน้าที่เป็น “ศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่ด้านกฎหมาย”
ทั้งนี้ แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
ดังกล่าวเน้นในทุกบริบท ไม่วา่ จะเป็นเนือ้ หาของกฎหมาย กลุม่ เป้าหมาย สือ่ หรือช่องทางในการเผยแพร่
และการก�ำหนดหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการเผยแพร่กฎหมาย รวมทัง้ การติดตามและประเมินผล กล่าวคือ
๑. กรอบของกฎหมายที่มีความส�ำคัญซึ่งจะต้องเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ ประกอบด้วย
				 กรอบที่ ๑ กฎหมายใหม่และกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม
				 กรอบที่ ๒ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
				 กรอบที่ ๓ กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้ และ
				 กรอบที่ ๔ กฎหมายที่สื่อมวลชนควรรู้
๒. กลุม่ เป้าหมาย ต้องก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้สามารถก�ำหนดช่องทางและวิธกี าร
เผยแพร่ที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
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				 (๑) กลุ่มผู้ใช้กฎหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้เสนอกฎหมาย เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานผูม้ บี ทบาทร่วมในการเผยแพร่
กฎหมาย
				 (๒) กลุม่ ผูป้ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย ประกอบด้วย ประชาชนทีม่ คี วามสามารถในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ
เด็กและเยาวชน ครูหรือผู้ปกครอง และนักสื่อสารมวลชน
๓. สื่อหรือช่องทางในการด�ำเนินการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร จึงก�ำหนดวิธีการในการส่งผ่านข้อมูลหรือ
สารสนเทศให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ผ่าน ๔ ช่องทาง ดังนี้
				 (๑) การเผยแพร่ผ่านสื่อกระแสหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
				 (๒) การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และไลน์ เป็นต้น
				 (๓) การจัดโครงการหรือกิจกรรม เช่น การให้ความรู้ผ่านผู้น�ำเครือข่ายในชุมชนต่าง ๆ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง หรือศูนย์ด�ำรงธรรม การให้ความรู้ทางกฎหมาย
ในโรงเรียน การสร้างเครือข่ายกับสถาบันและบุคลากรทางการศึกษา เช่น คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) การจัดหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชน และการจัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้น และ
				 (๔) โฆษกประจ�ำกระทรวงหรือหน่วยงาน เช่น การประชาสัมพันธ์เนื้อหาของกฎหมาย
โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ของกระทรวงหรือหน่วยงาน เป็นต้น
๔. หน่วยงานที่มีบทบาทในการเผยแพร่กฎหมาย นอกจากจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เป็นเจ้าของเรื่องหรือเสนอกฎหมายแล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
และมีบทบาทร่วมหรือสามารถด�ำเนินการเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายด้วย ซึ่งหน่วยงาน
ที่มีบทบาทร่วมดังกล่าว ประกอบด้วย ๕ หน่วยงาน ดังนี้
จุ ล นิิ ติ

14

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

				 (๑) หน่วยงานผู้เสนอกฎหมายหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
				 (๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
				 (๓) หน่วยงานผู้มีบทบาทร่วมในการเผยแพร่กฎหมาย
				 (๔) หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการใช้กฎหมาย และ
				 (๕) สื่อมวลชน
๕. การติดตามและประเมินผล การด�ำเนินการตามแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้าง
การรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐนั้น จะต้องมีการติดตามความก้าวหน้าเพื่อก�ำกับดูแล
การท�ำงาน และให้หน่วยงานทราบถึงผลการด�ำเนินงาน รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
โดยแนวทางในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย
				 (๑) การก�ำหนดตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จในการด�ำเนินการเผยแพร่กฎหมาย เพือ่ เป็นการติดตาม
และประเมินผลความส�ำเร็จของการด�ำเนินการ รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ผลการด�ำเนินการต่อไป
				 (๒) การติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานตามแนวทางการเผยแพร่ ก ฎหมายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ผ่านกิจกรรม โดยต้องด�ำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่กฎหมายนั้นได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
				 (๓) การตรวจสอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย หากมีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย
เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการเผยแพร่กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
				 (๔) การรวบรวมและสรุปผลการด�ำเนินการเผยแพร่กฎหมาย และรายงานผลการด�ำเนินการ
ในภาพรวม ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งจัดส่งตัวอย่างผลผลิตในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เช่น โปสเตอร์
และวีดิทัศน์ เป็นต้น มายัง “ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม” ในฐานะศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่ด้านกฎหมาย
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
				 ส�ำหรับการติดตามและประเมินผลดังกล่าว หน่วยงานที่ด�ำเนินการจะต้องพิจารณาก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั ทีส่ ามารถแสดงให้เห็นได้วา่ การเผยแพร่กฎหมายประสบความส�ำเร็จจริงหรือไม่ ซึง่ อาจประเมินได้
จากการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของประชน (Reach) การตระหนั ก รู ้ (Awareness) ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ด้านกฎหมาย (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการแก้ปัญหาเมื่อได้รับผลกระทบทางกฎหมาย
(Solve Solution)
ทั้งนี้ ในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ด�ำเนินการ ดังนี้
๑. หน่วยงานผูเ้ สนอกฎหมาย เมือ่ กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นผู้เสนอกฎหมายด�ำเนินการ ดังนี้
				 ๑.๑ จั ด ท� ำ แบบตรวจสอบการเผยแพร่ ก ฎหมายเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ (Law Acknowledgement Monitoring Platform I : LAMP 1) ภายใน ๑๕ วัน
				 ๑.๒ ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการเผยแพร่กฎหมายภายใน ๖๐ วัน
				 ๑.๓ รายงานผลการด�ำเนินการตามแบบรายงานการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้
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ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ (Law Acknowledgement Monitoring Platform II : LAMP 2)
ภายใน ๑๒๐ วัน
๒. ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่ด้านกฎหมาย เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับ
และติดตามการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
				 ๒.๑ จัดท�ำฐานข้อมูลกฎหมาย (กฎหมายที่ประกาศใช้ตามกรอบกฎหมายทั้ง ๔ กรอบ)
				 ๒.๒ รวบรวมผลผลิตที่ได้จากการเผยแพร่กฎหมาย เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ แผ่นภาพ คู่มือ
การปฏิบตั งิ าน สือ่ สิง่ พิมพ์อนื่ ๆ วีดทิ ศั น์ หรือสือ่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบเอกสาร หรือไฟล์ดจิ ทิ ลั
ที่สามารถเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ URL ได้ทันที เป็นต้น
				 ๒.๓ ก�ำกับ ติดตาม และประมวลผล ตามแบบรายงานทีห่ น่วยงานผูเ้ สนอกฎหมายจัดส่งมา
					 ๒.๔ จัดท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนินงานตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ทั้งนี้ เพื่อให้แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรมได้มกี ารด�ำเนินการต่าง ๆ
ดังนี้
๑. การจัดท�ำเว็บไซต์ “รู้กฎหมาย” (http://lamp.oja.go.th) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม
และเผยแพร่กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งการเผยแพร่เสียงบรรยาย วิดีโอ แผ่นพับ
วารสาร และอินโฟกราฟิก (infographic) ต่าง ๆ โดยนับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ หรือวันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นมา มีกฎหมายที่เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นจ�ำนวนกว่า ๑๒๐ ฉบับ สื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก ๔๘ เรื่อง เสียงความรู้กฎหมาย ๑๐๐ ตอน และบทความ
๑๑ เรื่อง เป็นต้น
๒. โครงการสร้างการรับรูก้ ฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมผ่านระบบแชทบอท (Chatbot)
ซึ่งเป็นการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Application Line) ในชื่อ
ผู้ใหญ่ลอว์ (POOYAILAW) ที่พัฒนาขึ้นให้มีความรู้ด้านกฎหมาย โดยใส่ข้อมูล สื่อ หรือเนื้อหา
ของกฎหมายต่าง ๆ เพือ่ ให้คอมพิวเตอร์และผูใ้ ช้งานสามารถพูดคุยโต้ตอบผ่านการส่งข้อความ รูปภาพ
วิดีโอ หรือการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย
สะดวก ทั่วถึง และตรงกับการใช้ชีวิตประจ�ำวันมากยิ่งขึ้น
๓. การพัฒนาระบบการเผยแพร่กฎหมายแบบออฟไลน์ โดยการจัดท�ำ “ชุดความรูใ้ นการสร้าง
การรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” ในลักษณะบ็อกซ์เซ็ต (box set) เพื่อเป็นเครื่องมือ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ไปยังส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญในการให้ค�ำปรึกษา
และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม โดยชุดความรูใ้ นการสร้างการรับรู้
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดท�ำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ที่เหมาะส�ำหรับประชาชน ได้แก่ “สื่อสิ่งพิมพ์” เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก
และ “สื่ออิเล็กทรอนิกส์” ได้แก่ การผลิตสื่อดิจิทัล เสียงบรรยายกฎหมาย และการผลิตข้อมูลลงแผ่น
ซีดีรอม
จุ ล นิิ ติ
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แผนภาพแสดงการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

จุลนิติ : การปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ของประชาชน ปัจจุบนั ได้มกี ารขับเคลือ่ นในทางปฏิบต
ั อิ ย่างไร และจะมีแนวทางอืน่ ใดทีจ่ ะต้อง
มีการพัฒนาหรือจ�ำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง
ตัวบทต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและมีความรูค
้ วามเข้าใจกฎหมายได้โดยง่ายหรือไม่ ประการใด
นายวัลลภ นาคบัว : ส�ำหรับประเทศไทย มีแนวคิดทีจ่ ะให้มกี ารพัฒนาการเข้าถึงกฎหมาย

ได้โดยสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ โดยใช้แนวคิดการรวบรวมบทบัญญัติไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้ง
การจัดท�ำประมวลกฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ด�ำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและความมุ่งหมายในการปฏิรูประบบราชการเช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส รวมทั้ง
มีความพยายามในการจัดท�ำประมวลกฎหมายเพื่อความสะดวกของประชาชนในการค้นคว้ากฎหมาย
โดยได้จดั ท�ำร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำประมวลกฎหมาย พ.ศ. .... และร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
ของกระบวนการ รูปแบบ และวิธีการในการยกร่างประมวลกฎหมาย พ.ศ. .... ขึ้น แต่ยังมิได้เสนอ
ร่างกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด ปัจจุบันพบว่าจ�ำนวนกฎหมายของประเทศไทยยังมีจ�ำนวนมากกว่า
๑๐,๐๐๐ ฉบับ ยังไม่รวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทีม่ อี ยูอ่ กี จ�ำนวนมาก โดยบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้อง
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“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

กับเรื่องหนึ่งอาจกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ทั้งระดับพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติ
ซึ่งเป็นอุปสรรคและภาระแก่ประชาชนในการสืบค้นกฎหมายหลายฉบับ เป็นผลให้ในปัจจุบัน
คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายได้กำ� หนดให้มกี ลไกทางกฎหมาย โดยจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ
การจัดท�ำฐานข้อมูลกฎหมายและประมวลกฎหมายและกฎแบบต่อเนือ่ ง พ.ศ. .... ขึน้ เพือ่ ให้มกี ารจัดท�ำ
ฐานข้อมูลกฎหมายและประมวลกฎหมาย ผ่านคณะกรรมการรวบรวมกฎหมาย และคณะกรรมการ
จัดท�ำประมวลกฎหมาย โดยก�ำหนด “หลักเกณฑ์การจัดท�ำฐานข้อมูลกฎหมาย” ให้มีการรวบรวม
ข้อมูลกฎหมายอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ผา่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ประโยชน์ในการสืบค้น
รวมทัง้ ก�ำหนด “หลักเกณฑ์การจัดท�ำประมวลกฎหมาย” โดยให้รวบรวมกฎหมายและกฎในเรือ่ งเดียวกัน
เข้าไว้ด้วยกัน จัดหมวดหมู่บทบัญญัติส่วนต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล
โดยไม่มีการแก้ไขหลักการ เนื้อความ หรือสาระส�ำคัญเดิม และใช้บังคับแทนกฎหมายและกฎที่น�ำมา
รวบรวมนั้น ทั้งนี้ จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงประมวลกฎหมายและกฎนั้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย เพื่อช่วยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าถึงข้อมูลกฎหมาย
และตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวก ตลอดจนเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้โดยง่าย ขณะนี้ร่างกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้เปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
ตามที่กล่าวไว้เบื้องต้น มาตรา ๗๗ มิได้เพียงบัญญัติถึงการก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่ายและสะดวกเท่านั้น แต่ยังถือเป็นความก้าวหน้า
ทางกฎหมายอีกด้านหนึ่งที่ก�ำหนดให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน
ของกฎหมาย สอดคล้องกับ “หลักการสร้างสังคมเคารพกฎหมาย” หรือ “Culture of Lawfulness”
จุ ล นิิ ติ
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ในทางสากล ซึ่งก�ำหนดแนวทางการสร้างสังคมเคารพกฎหมายไว้ว่า ต้องเกิดขึ้นจากความสมัครใจ
ของประชาชน โดยมีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ ๒ ประการ ได้แก่ ประการที่ ๑ การมีสว่ นร่วมของประชาชน
และประการที่ ๒ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการสื่อสาร กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดท�ำกฎหมายทุกขัน้ ตอนตามทีม่ าตรา ๗๗ ก�ำหนด จึงถือเป็นกระบวนการสร้างการรับรู้
ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา
สภาพปัญหา วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลประกอบเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นร่วมกับหน่วยงาน
จากฝ่ายบริหารตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดท�ำกฎหมาย การเปิดรับฟังความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยใช้เครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและลักษณะของกฎหมาย
ที่จัดท�ำ โดยการจ�ำแนกแยกแยะให้ชัดเจนว่า มีใครบ้างที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ใครเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยอ้อม และใครเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ จะท�ำให้ประชาชนได้เข้าถึงและเข้าใจ
ถึงที่มา หลักการและเหตุผลของการจัดท�ำกฎหมายนั้น ๆ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรน�ำเทคนิค
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การส�ำรวจความคิดเห็น
มาใช้ร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม ครบถ้วน อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเข้าร่วมกระบวนการได้มากขึ้น
สิ่งส�ำคัญประการหนึ่งที่ประชาชนจะเข้าถึงกฎหมายได้ทั้งก่อนจัดท�ำกฎหมาย ระหว่างจัดท�ำ
กฎหมาย และเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วนั้นก็คือ การให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น จนสิ้ น สุ ด กระบวนการ จะช่ ว ยให้ ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบในการจั ด ท� ำ กฎหมาย
และการรับฟังความคิดเห็นทีจ่ ดั ขึน้ มีความโปร่งใส เป็นทีย่ อมรับ และท�ำให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องสามารถติดตาม
ผลการด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐต้องด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึง
ความสะดวกในการเข้าถึงของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
โดยใช้ภาษาที่เรียบง่าย ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้ภาษากฎหมาย หรือต้องมีค�ำอธิบายในกรณีที่มี
การใช้ศัพท์หรือส�ำนวนทางเทคนิค มีการแสดงข้อมูลเชิงสถิติตัวเลขหรือการสรุปสังเคราะห์
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องน�ำเสนอให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้รับทราบอย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาแนวทางหรือกลไกเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายในต่างประเทศ
แล้วจะพบว่า ทั้งในประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาต่างมีกลไกของหน่วยงานกลางที่ก�ำกับดูแล
และควบคุมคุณภาพ โดยอาจตั้งเป็นส�ำนักงานหรือคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบมาจากผู้แทน
ทัง้ หน่วยงานฝ่ายบริหาร นิตบิ ญ
ั ญัติ และตุลาการ ต้องอาศัยองค์ความรูด้ า้ นสังคมวิทยาหลายแขนง รวมถึง
องค์ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อคิดเห็นที่ครอบคลุม ครบถ้วน ท�ำหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองการด�ำเนินการ จัดท�ำค�ำอธิบาย และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ แต่ปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานกลางที่ท�ำหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม หากแต่เป็นไป
ในลักษณะของการแบ่งหน้าที่กันท�ำ ทั้งในส่วนการยกร่าง การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย การเสนอ
ร่ า งกฎหมาย และการสร้ า งการรั บ รู ้ ก ฎหมาย หน่ ว ยงานทั้ ง หมดจึ ง ควรต้ อ งมี ก ลไกในลั ก ษณะ
ของการบูรณาการ เพื่อให้ทั้งหน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
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“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
นายวัลลภ นาคบัว : ทีผ่ า่ นมาหน่วยงานของรัฐก็พยายามปรับตัว โดยการเข้าถึงประชาชน

ทั้งเรื่องการอ�ำนวยความยุติธรรม การบริการภาครัฐ รวมถึงการเข้าถึงตัวบทกฎหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่
ของทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน และถือเป็นภารกิจส�ำคัญของกระทรวงยุตธิ รรม โดยพลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ก�ำหนดแนวทางในการบริหารราชการโดยใช้ข้อความ
ที่เข้าใจได้โดยง่ายไว้ ดังนี้
“๕ จ�ำเป็นต่อเนือ่ ง” ประกอบด้วย อ�ำนวยความยุตธิ รรม ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ขจัดความทุกข์ยาก
สร้างประชาสามัคคี และส่งเสริมคนดีสู่สังคม
“๔ จ�ำเป็นเร่งด่วน” ประกอบด้วย เร่งรัดต้านภัยยาเสพติด เร่งรัดปราบทุจริตคอร์รัปชัน
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่คุณธรรม และสร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน
“๓ จ�ำเป็นยัง่ ยืน” ประกอบด้วย สร้างการรับรูก้ ฎกติกา ร่วมพัฒนาเครือข่ายอาสา และมุง่ เดินหน้า
สามัคคีปรองดอง
ดังนั้น หลักการของมาตรา ๗๗ ที่มุ่งประสงค์จะสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้เข้าถึง
และเข้าใจเจตนารมณ์และบทบัญญัตขิ องกฎหมาย รวมทัง้ สามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้ถกู ต้อง ตลอดจน
ก�ำหนดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของกฎหมาย หากสามารถด�ำเนินการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนแล้ว จะเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
รวมทัง้ อุดช่องว่างของปัญหาความไม่รกู้ ฎหมายของประชาชน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แก่ข้าราชการ ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ความตอนหนึ่งว่า
“...แต่ว่าในการปกครองนั้น บางทีกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ถึงประชาชน หลักที่ว่าทุกคนย่อมทราบ
ถึงกฎหมายและต้องท�ำตามกฎหมายนัน้ รูส้ กึ ว่าบางครัง้ ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่ถงึ ประชาชน
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ที่จะทราบถึงกฎหมาย แต่ว่าไม่มีทางที่จะทราบถึงกฎหมาย ในเรื่องนี้
ก็มีข้อสังเกตว่าเป็นความผิดของประชาชน ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น ต้องนึกบ้างว่าเป็นความผิด
ของทางราชการที่ไม่สามารถที่จะน�ำกฎหมายไปให้ถึงประชาชน ผู้พิพากษานั้นบอกว่าไม่ใช่เรื่อง
ของผู้พิพากษาหรือของทางศาลที่จะท�ำการแก้ไขกฎหมายหรือแก้ไขวิธีการต่าง ๆ เป็นเรื่องของ
ทางราชการส่วนอื่น ถ้าดูตามกฎหมายโดยตรงก็เป็นเรื่องของนิติบัญญัติ ซึ่งพอดีผู้แทนราษฎร
ก็อยู่ในที่นั้น เขาก็ยกมือให้ว่าเป็นความผิดเสียแล้ว ความจริงที่จะขอ อยากจะขอร้องว่า แม้ผู้ใด
จะอยูใ่ นหน้าทีใ่ ดก็ลว้ นเป็นผูใ้ หญ่ เป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์มาแล้ว ก็ขอให้ชว่ ยกันคิด ช่วยกันพิจารณา
ว่าเราจะแก้ไขกฎเกณฑ์อย่างไร เพื่อให้งานการทุกด้านได้ลุล่วงไปโดยดี...”
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“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ๑

ประธานอนุกรรมการการจัดทำ�กฎหมายว่าด้วยการจัดทำ�ประมวลกฎหมาย
“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”
กองบรรณาธิการ
สำ�นักกฎหมาย

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

จุลนิติ : หลักการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ (Access to Law) นัน้ มีความส�ำคัญ
อย่างไร และหากจะเปรียบเทียบกับแนวทางการด�ำเนินการ
ของต่างประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีนั้น เป็นอย่างไร
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ : หากเรา

พิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๗๗๒ แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นการก�ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
กฎหมายเพียงเท่าที่จ�ำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่หมดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการด�ำรงชีวติ หรือการประกอบอาชีพของประชาชน
และด� ำ เนิ น การให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ตั ว บทกฎหมายต่ า ง ๆ
ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
๑

ส�ำเร็จการศึกษา นิตศิ าสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เนติบณ
ั ฑิตไทย นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมาย
มหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท (Magister Legum) และปริญญาเอก (Doktor der Rechte - Dr.jur) จากมหาวิทยาลัย
Bochum ศิลปศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาผูน้ ำ� ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
คณะนิตศิ าสตร์
สถาบั
น
บั
ณ
ฑิ
ต
พัฒนบริหารศาสตร์.
๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗
“มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มกี ฎหมายเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ หรือทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวติ หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชกั ช้าเพือ่ ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�ำเนินการ
ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน�ำมา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้องประกอบด้วย เพือ่ พัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�ำเป็น พึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�ำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก�ำหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง”.
จุ ล นิิ ติ
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มีการรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย รวมทัง้
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย รวมถึงก�ำหนดให้รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี
ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการเข้าถึงตัวบทกฎหมายนัน้ มีขอ้ พิจารณาอยู่ ๒ ประการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ๑. การเข้าถึง
(Access) ซึง่ หมายถึง การเข้าถึงสิง่ ต่าง ๆ ในเชิงกายภาพหรือการเข้าถึงโดยระบบต่าง ๆ และ ๒. การเข้าใจ
ในตัวบทกฎหมายนั้น ดังนั้น ในร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมาย
จึงได้มีการก�ำหนดหลักการส�ำคัญของเรื่องดังกล่าวไว้ ๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก หลักการเข้าถึงในเชิงกายภาพหรือโดยระบบต่าง ๆ (Access) ซึ่งในปัจจุบันระบบ
ฐานข้อมูลหรือระบบปฏิบัติการทั้งหลายได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นระบบดิจิทัล (Digital system)
ดังนัน้ หลักการส�ำคัญประการแรกของร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ จึงเป็นการจัดท�ำฐานข้อมูลกฎหมายกลาง
ของประเทศ โดยฐานข้อมูลกฎหมายกลางนี้จะเปลี่ยนระบบปฏิบัติการทั้งหลายให้เป็นระบบดิจิทัล
ซึง่ คาดว่าส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งนีแ้ ละด�ำเนินการ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงฐานข้อมูลกฎหมายได้โดยง่ายและสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ประการที่สอง หลักการรวบรวมกฎหมายอย่างเป็นระบบ (Compilations) ซึ่งก�ำหนดเป็น
หลักการหนึ่งในร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพราะการเข้าถึงกฎหมายในเชิงกายภาพหรือโดยระบบต่าง ๆ แต่เพียง
อย่างเดียว ประชาชนอาจไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมายที่บัญญัตินั้นก็ได้ ประกอบกับตัวบทกฎหมาย
ของประเทศเรามีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ตั้งแต่กฎหมายล�ำดับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำวินิจฉัย หรือค�ำสั่งต่าง ๆ โดยเฉพาะค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่งที่อาจน�ำไปสู่
การบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น แม้เราจะเข้าถึงกฎหมายได้ แต่ก็อาจไม่รู้ถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องนั้น
ว่ามีดุลพินิจเป็นอย่างไร ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีการก�ำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวม
กฎหมายให้เป็นระบบ หรือที่เรียกว่า “Compilations” โดยการน�ำกฎหมายที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่
มารวมในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงตามวัน เวลา ที่ประกาศบังคับใช้ หรือเรียงตามเนื้อหา
ทั้งนี้ โดยไม่ได้แก้ไขแบบฟอร์ม (Form) หรือรูปแบบของกฎหมายแต่อย่างใด เป็นเพียงการรวบรวม
ให้เป็นระบบเพือ่ ประโยชน์ในการสืบค้น โดยจัดท�ำทัง้ ในรูปแบบการรวบรวมเอกสาร ตลอดจนการพัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานทั้งหลายได้มีการด�ำเนินการในเรื่องนี้
อยู่แล้วเพียงแต่เป็นการด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ในการใช้งานของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่
ดังนั้น จึงต้องให้ความส�ำคัญและกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมกฎหมายอย่างเป็นระบบ
โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
ประการที่ ส าม หลั ก การจั ด ท� ำ ประมวลกฎหมายรู ป แบบใหม่ ที่ ไ ม่ ใช่ เรื่ อ งการรวบรวม
แต่เป็นเรื่องการจัดระบบกฎหมายให้เป็นหมวดเป็นหมู่เดียวกัน หรือที่เรียกว่า “Codification”
ซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังไม่เคยมีการจัดท�ำมาก่อน การจัดท�ำประมวลกฎหมายรูปแบบใหม่นี้
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มีหลักในการด�ำเนินการโดยการน�ำเอากฎหมายในเรื่องเดียวกันที่กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายต่าง ๆ
มารวบรวมเขียนใหม่ให้เป็นฉบับเดียวกัน ซึง่ ตรงนีจ้ ะท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายและสามารถ
เข้าใจกฎหมายในเรือ่ งเดียวกันได้ทงั้ หมด เป็นการรวบรวมให้เป็นระบบ โดยการจัดท�ำประมวลกฎหมาย
รูปแบบใหม่นี้มีได้หลายลักษณะ ยกตัวอย่างเช่น
รูปแบบแรก เป็นการน�ำเอากฎหมายในเรือ่ งเดียวกันหรือมีเนือ้ หาใกล้เคียงกันทีม่ อี ยูห่ ลายฉบับ
น�ำมารวบรวมเรียบเรียงไว้ในที่เดียวกัน โดยมีการจัดหัวข้อ หมวดหมู่ขึ้นใหม่ แล้วน�ำเอาเนื้อหา
ในกฎหมายหลาย ๆ ฉบับนัน้ รวมถึงกฎหมายล�ำดับรองทีเ่ กีย่ วข้องมารวมไว้ภายใต้หมวดหมูท่ กี่ ำ� หนดไว้
ยกตัวอย่างเช่น การน�ำกฎหมายว่าด้วยการกีฬาที่มีจ�ำนวน ๔ – ๕ ฉบับ มารวมไว้ในที่เดียวกัน
มีการตั้งหัวข้อจัดเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น หมวดว่าด้วยคณะกรรมการ หมวดว่าด้วยมาตรการในการ
ควบคุม จากนัน้ น�ำเอากฎหมายล�ำดับรอง เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง มารวมไว้ภายใต้หมวดหมู่
ที่ก�ำหนด ซึ่งถือว่าการรวมกฎหมายในรูปแบบนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะต้องท�ำความเข้าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ทั้งหมดแล้วจึงเรียบเรียงขึ้นใหม่
รูปแบบที่สอง เป็นการรวบรวมกฎหมายในเรื่องเดียวกันมารวมไว้ในเล่มเดียวกัน ทั้งกฎหมาย
ในระดั บพระราชบัญญัติ กฎหมายล�ำดับรอง ตลอดจนค�ำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน โดยไม่มี
การใส่เรียงล�ำดับมาตราใหม่ ไม่มกี ารจัดหมวดหมูใ่ หม่ ไม่มกี ารวางเค้าโครงใหม่แต่เป็นการน�ำกฎหมาย
ทั้งหลายมาเรียงต่อ ๆ กันไปหลายฉบับ ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดท�ำได้ง่าย และใช้เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้ใช้งานได้
ประโยชน์ของการจัดท�ำประมวลกฎหมายในลักษณะรวบรวมนี้ คือการท�ำให้กฎหมายที่มีอยู่
เป็นจ�ำนวนมากเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และการรวบรวมกฎหมายเข้าด้วยกันจะท�ำให้เราเริ่มมองเห็น
ความทับซ้อนของอ�ำนาจ ความทับซ้อนของบทบัญญัติต่าง ๆ ของกฎหมาย ดังนั้น การจัดท�ำประมวล
กฎหมายจึงน�ำไปสู่การพัฒนา และปรับปรุงกฎหมายให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถ
จุ ล นิิ ติ
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เข้าถึงกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแม่บท กฎหมายลูกบท รวมถึงค�ำสั่ง ค�ำวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้โดยง่าย
เพราะในทางปฏิบัติแ ล้ว ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้แต่อาจไม่เข้าใจกฎหมาย
อย่างแท้จริง เพราะกฎหมายมีการใช้ดุลพินิจในการอนุญาต หรืออนุมัติ ซึ่งมักจะก�ำหนดอยู่ในระเบียบ
กฎ หรือ ค�ำสัง่ ทีป่ ระชาชนมักเข้าไม่ถงึ สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เกิดข้อเรียกร้องให้มกี ารจัดท�ำประมวลกฎหมายขึน้
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบทั้งตัวบทกฎหมาย หลักการ กฎ ข้อบังคับ รวมไปถึงแนวทาง
การใช้ดุลพินิจทั้งหลาย อันนี้จึงเรียกว่าเป็นการเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง
จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าประเด็นเรื่องใดคือสาเหตุส�ำคัญของปัญหา
และอุปสรรคทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชน และทีผ
่ า่ นมาภาครัฐ
ได้มก
ี ารด�ำเนินการเพือ
่ ช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ได้ในรูปแบบวิธี ใดบ้าง
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ : แต่เดิมการเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ นั้น

ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านกฎหมายหรือกลุม่ คนผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องโดยตรง โดยจะเป็น
การเข้าถึงตัวบทกฎหมายอย่างมากในระดับกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง แต่ไม่สามารถเข้าถึงแนวทาง
ปฏิบัติต่าง ๆ ได้ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
เข้าถึงอย่างมีข้อจ�ำกัด แต่เมื่อระบบปฏิบัติการ
(Platform) เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบดิจิทัล
ผมเห็นว่าจะสามารถท�ำลายอุปสรรคทั้งหลาย
ในเรือ่ งการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนได้
ปัจจุบนั เราสามารถใช้เทคโนโลยีในโทรศัพท์มอื ถือ
เพื่อเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้โดยง่าย เห็นได้ว่า
ระบบปฏิบตั กิ ารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ เทคโนโลยี
ที่เข้ามารองรับท�ำให้การเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ของประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทกุ หนทุกแห่งและตลอดเวลา ดังนัน้ เทคโนโลยีจงึ มีสว่ นส�ำคัญเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึง่ คาดว่าจะเป็นหน่วยงานหลักคงต้องมีการเตรียมพัฒนา
ฐานข้อมูลให้กว้างขวางขึ้น เพราะข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลส่วนหนึ่ง ได้แก่
ร่างกฎหมายทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา หรือทีเ่ ป็นเรือ่ งเสร็จ แต่ตอ่ จากนีอ้ าจต้อง
หมายรวมถึงฐานข้อมูลกฎหมายของกระทรวง ทบวง กรม ด้วย ซึ่งข้อจ�ำกัดของกระทรวง ทบวง กรม
ในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ นั้น แต่เดิมที่ด�ำเนินการในรูปของเอกสารกฎหมายที่เป็นสิ่งพิมพ์
การแก้ไขโดยพิมพ์ใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายย่อมเป็นเรื่องยากเพราะเราไม่มีระบบที่จะไป
อัปเดตสิ่งพิมพ์เหล่านั้น แต่ถ้าเราด�ำเนินการในระบบดิจิทัล เราสามารถปรับปรุงข้อมูลกฎหมาย
ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อรวบรวมและส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ ไปยังส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งจะถือว่าเป็นฐานข้อมูลกฎหมายกลางในการด�ำเนินการต่อไปได้
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จุ ล นิ ติ : การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นกฎหมายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การเข้ า ถึ ง
ตัวบทกฎหมายของประชาชน ปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
และจะมีแนวทางอืน
่ ใดทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาหรือจ�ำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเพือ
่ ให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้ โดยสะดวกและมีความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายได้โดยง่ายหรือไม่ ประการใด
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ : การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

ในทางปฏิบตั นิ นั้ ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในฐานะประธานกรรมการปฏิรปู ประเทศ
ด้านกฎหมาย และประธานกรรมการด�ำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้มอบหมายให้ผม
รับผิดชอบในส่วนของกฎหมายทีต่ อ้ งด�ำเนินการปฏิรปู โดยเร่งด่วน โดยด�ำเนินการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ
การจัดท�ำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ซึ่งในปัจจุบัน
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และจะถูก
ส่งกลับมาที่คณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
โดยการจั ด ท� ำ ประมวลกฎหมายแบบต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง เป็ น การจั ด ท� ำ ประมวลรู ป แบบใหม่ นั้ น
คณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการด�ำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนได้มีการจัดท�ำ
ประมวลกฎหมายการกีฬาขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวอย่างให้เห็นรูปแบบของการจัดท�ำประมวลแบบใหม่
โดยจัดท�ำขึ้นเป็น ๒ แบบ ได้แก่ แบบที่ ๑ เราน�ำกฎหมายทุกฉบับที่บัญญัติในเรื่องเดียวกันทั้งใน
ระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล�ำดับรองมารวมเข้าเป็นฉบับเดียวกันโดยมีการระบุรหัสไว้ว่า
ส่วนใดเป็นพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง และแบบที่ ๒ คือ การน�ำกฎหมายทุกฉบับที่บัญญัติ
จุ ล นิิ ติ
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ในเรื่องเดียวกันเฉพาะในระดับพระราชบัญญัติรวมเข้าด้วยกัน และน�ำกฎหมายล�ำดับรอง เช่น
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกออกเป็นอีกส่วน ซึ่งเราคาดว่าจะด�ำเนินการ
ให้แล้วเสร็จทันการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ำประมวลกฎหมายแบบต่อเนื่องฯ ของ
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ เ ห็ น เป็ น ตั ว อย่ า งของประมวลกฎหมายรู ป แบบใหม่ สิ่ ง เหล่ า นี้
คือการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ส�ำหรับแนวทางอื่นที่จะต้อง
มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ต้ อ งแก้ ไขเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ตั ว บทกฎหมายได้ โ ดยสะดวกและ
มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายได้โดยง่ายนั้น ผมเห็นว่าถ้าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
จะเกิดผลที่ส�ำคัญ คือ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นกระทรวง ทบวง กรม
ที่ จ ะต้ อ งด� ำ เนิ น การรวบรวมกฎหมายต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานของตนและเชื่ อ มโยงให้
ประชาชนได้เข้าถึงได้งา่ ยโดยการพัฒนาฐานข้อมูลในระบบดิจทิ ลั ให้ทนั สมัย ซึง่ ถือเป็นการขจัดอุปสรรค
การเข้าถึงกฎหมายและเอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างมาก
จุลนิติ : ในบทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ : นอกจากปัญหาในการเข้าถึงตัวบทกฎหมาย

ของประชาชนแล้ว ยังมีปัญหาในทางกฎหมายเรื่องอื่น ๆ อีกเช่น ปัญหาความขัดแย้งของนักกฎหมาย
การใช้และการตีความกฎหมาย ซึง่ เป็นปัญหาของนักกฎหมายทีใ่ นอนาคตจะมีมากขึน้ หากเราพิจารณา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ วรรคสอง๓ ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้นำ� เรือ่ ง “หลักนิตธิ รรม” เข้ามาใช้
ในการตรากฎหมายและการตีความกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ซึ่งต่อไป
เชื่อว่า “หลักนิติธรรม” นี้จะถูกยกมาใช้ในการพิจารณามากขึ้น โดยการใช้อ�ำนาจรัฐทั้งหลายจ�ำต้อง
ผูกพันกับหลักนิติธรรม หลักนิติธรรมจะถูกน�ำมาใช้เป็นข้อจ�ำกัดของอ�ำนาจรัฐ เพราะฉะนั้นนอกเหนือ
จากตัวบทกฎหมายแล้ว การท�ำให้ประชาชนมีความเข้าใจในหลักนิติธรรม จะท�ำให้ประชาชนเข้าใจว่า
แม้รฐั จะมีอำ� นาจแต่การใช้อำ� นาจของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องอยูภ่ ายใต้หลักนิตธิ รรม ผมเห็นว่าประเด็นนี้
จะท�ำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่ามีเครื่องมือที่เป็นข้อจ�ำกัดของอ�ำนาจรัฐนอกเหนือจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายต่าง ๆ ดังนัน้ ผมจึงเห็นว่าสิง่ ส�ำคัญนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายทีม่ อี ยูก่ ค็ อื หลักกฎหมาย
เหล่านี้ หากเราสามารถท�ำให้สิ่งเหล่านี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

๓

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓
“มาตรา ๓ อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อ�ำนาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
และหลักนิตธิ รรม เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม”.
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“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

๑
นางสุ
ร
ศ
ิ
า
ไขว้
พ
น
ั
ธุ
์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”
กองบรรณาธิการ
สำ�นักกฎหมาย

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุด ชั้น ๕
อาคาร ๑ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จุลนิติ : หลักการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ (Access to Law) นั้น มีความ
ส� ำ คั ญ อย่ า งไร และหากจะเปรี ย บเที ย บกั บ แนวทาง
การด�ำเนินการของต่างประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดีนั้น
เป็นอย่างไร
นางสุริศา ไขว้พันธุ์ : การท�ำให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงตัวบทกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นส่วนส�ำคัญของการปกครอง
โดยกฎหมาย เพราะประชาชนจะปฏิบัติตามกฎหมายได้ต่อเมื่อ
ประชาชนคนนั้นรู้ว่ากฎหมายได้ก�ำหนดให้ต้องกระท�ำหรือไม่
กระท�ำสิ่งใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากประชาชนไม่อาจ
รั บ รู ้ ไ ด้ เ ลยว่ า กฎหมายมี อ ยู ่ อ ย่ า งไร ก็ ค งไม่ อ าจกล่ า วได้ ว ่ า
ประชาชนกระท�ำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายอาญา
ซึง่ ก�ำหนดโทษส�ำหรับการกระท�ำอันเป็นความผิด และวางหลัก
กฎหมายทัว่ ไปว่า “บุคคลไม่อาจอ้างความไม่รกู้ ฎหมายเพือ่ ให้
พ้นผิด (ignorance of the law is no excuse)” อันเป็น
หลักการของระบบกฎหมายอาญาที่ให้สันนิษฐานว่าทุกคน
ต้องรูก้ ฎหมาย ซึง่ ข้อสันนิษฐานดังกล่าวย่อมไม่อาจยอมรับได้
หากกฎหมายไม่อยู่ในสภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
และโดยทีก่ ฎหมายอาจให้สทิ ธิหรือก�ำหนดหน้าทีแ่ ก่ปจั เจกชน

๑

ส�ำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.

จุ ล นิิ ติ
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จึงจ�ำเป็นที่ประชาชนจะต้องเข้าถึงกฎหมายเพื่อที่
จะรับรู้ถึงสิทธิหรือหน้าที่ของตนเอง เช่นเดียวกัน
กฎหมายที่ ก� ำ หนดหน้ า ที่ แ ก่ ป ระชาชนย่ อ มไม่ มี
ประโยชน์หากประชาชนไม่รู้ว่ากฎหมายนั้นก�ำหนด
หน้าทีเ่ รือ่ งใดเอาไว้ และกฎหมายนัน้ ย่อมไม่อาจบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ซึ่งการท�ำให้กฎหมายสามารถเข้าถึง
ได้โดยทั่วไปนั้น มิได้มุ่งหมายให้ประชาชนทุกคน
ต้องรู้กฎหมายทุกเรื่องทุกฉบับ แต่เพื่อให้ประชาชน
คนใดที่ต้องการรู้กฎหมายในเรื่องใดสามารถเข้าถึง
กฎหมายฉบับนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้แล้วการเผยแพร่
กฎหมายอย่ า งเหมาะสมยั ง ช่ ว ยให้ ป ระชาชน
สามารถรู้ว่ากฎหมายคืออะไร รู้ว่าการกระท�ำใด
กฎหมายอนุญาตหรือการกระท�ำใดกฎหมายห้ามไว้
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถตั้งค�ำถามเพื่อให้เกิด
การวิพากษ์วิจารณ์ และช่วยตรวจสอบการท�ำงาน
ของผู้ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ภาครั ฐ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ ผ ลั ก ดั น ก� ำ หนดเรื่ อ งนี้ เ ป็ น หลั ก การไว้
ในมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รัฐพึงด�ำเนินการ
ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้โดยง่ายเพือ่ ให้ประชาชน
สามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ซึง่ ก็เป็นหลักการทีห่ ลายคนรับรูแ้ ละเข้าใจ แต่การทีจ่ ะท�ำให้
เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการขับเคลื่อน
ในทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมา กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนหน่วยงานของรัฐอื่น
ได้มกี ารจัดท�ำฐานข้อมูลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจของหน่วยงานตนไว้แล้ว แต่โดยทีก่ ฎหมายฉบับหนึง่
อาจมีที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน การจัดให้มีเฉพาะกฎหมายของหน่วยงานตนเท่านั้น ก็อาจจะ
ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ดี การที่จะท�ำให้ฐานข้อมูลกฎหมายเชื่อมโยงกัน ก็เป็นเรื่องที่มีข้อพิจารณา
ในประเด็นรายละเอียดค่อนข้างมากและอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินการของต่างประเทศในเรื่องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ตัวบทกฎหมายนัน้ เห็นว่า บริบทแตกต่างจากของประเทศไทย ความตระหนักรับรูค้ วามส�ำคัญของสิทธิ
หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชนของหลายประเทศพัฒนาต่อเนื่องจากความพยายามแก้ไขสภาพ
ปัญหาสังคม ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นมายาวนาน ก่อนหน้าประเทศเรา หลายปัญหาเกิดขึ้นแล้ว
กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลายเรื่องเป็นปัญหาที่เกิดจากการบริหารราชการของภาครัฐ
ส่งผลให้ประชาชนของประเทศเหล่านัน้ แสวงหาความคุม้ ครอง หลักประกันสิทธิ ตลอดจนข้อเรียกร้อง
ให้ภาครัฐต้องมีการเปิดเผยข้อมูล ต้องมีความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ เหล่านี้ผลักดันให้ภาครัฐ
ต้ อ งจั ด ให้ มี ข ้ อ มู ล ด้ า นกฎหมายเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ตั ว บทกฎหมายได้ โ ดยสะดวก
ในหลายช่องทางและเป็นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน ในบางประเทศยังได้กำ� หนดให้ในการเข้าถึง
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“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

ข้อมูลด้านกฎหมายเป็นบริการสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ฝรั่งเศส
ได้กำ� หนดหน้าทีด่ งั กล่าวเอาไว้โดยกฤษฎีกาฉบับที่ ๒๐๐๒-๑๐๖๔ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๐๐๒ ให้จดั ท�ำ
บริการสาธารณะด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลกฎหมายฝรัง่ เศสทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ทชี่ อื่ ว่า
Legifrance.gouv.fr และกฎหมายดังกล่าวยังก�ำหนดให้เว็บไซต์ตอ้ งมีเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้สามารถค้นหา
ข้อมูลได้ ต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ต้องมีการปรับปรุงข้อความในบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม และที่ส�ำคัญการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือนิวซีแลนด์
ได้มีการก�ำหนดหน้าที่ของรัฐในการเผยแพร่กฎหมายเอาไว้โดย Legislation Act 2012 ซึ่งก�ำหนดให้
ส�ำนักงานร่างกฎหมาย หรือ Parliamentary Counsel Office มีหน้าที่เผยแพร่กฎหมาย ซึ่งรวมถึง
การเผยแพร่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากช่องทางเว็บไซต์ที่บริหารจัดการ
โดยหรือในนามของรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น
จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านคิดว่าประเด็นเรื่องใดคือสาเหตุส�ำคัญของปัญหา
และอุปสรรคทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชน และทีผ
่ า่ นมาภาครัฐ
ได้มก
ี ารด�ำเนินการเพือ
่ ช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ได้ในรูปแบบวิธี ใดบ้าง
นางสุริศา ไขว้พันธุ์ : สาเหตุส�ำคัญของปัญหาและอุปสรรคที่เป็นข้อจ�ำกัดการเข้าถึง

ตัวบทกฎหมายของประชาชน มีหลายประการ อาทิ
ประการแรก ปริมาณกฎหมายที่มีจ�ำนวนมากและการจัดเก็บไม่เป็นระบบ กระจัดกระจาย
สาเหตุส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากวัฒนธรรมทางการเมือง ที่ต้องการผลงานที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้
การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย จึงมักเป็นทางเลือกในอันดับต้น ๆ ทั้งที่หลายเรื่อง
สามารถอาศัยมาตรการทางบริหารในการขับเคลื่อนได้ การเสนอกฎหมายของบ้านเรา ที่ผ่านมา
ยังคงไม่ได้มองภาพรวมทัง้ ระบบ ส่วนมากมักเสนอแก้ไขบางจุดบางประเด็นทีล่ ะเล็กทีละน้อย ทีผ่ า่ นมา
แม้ว่าจะมีการผลักดันให้มีการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยและหมดความจ�ำเป็นแล้ว แต่เมื่อเทียบ
สัดส่วนกับกฎหมายใหม่ที่ตราขึ้นใหม่แล้ว ต้องยอมรับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ซึ่งลักษณะดังกล่าว
เป็นทั้งในส่วนของกฎหมายหลักระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล�ำดับรอง ส่งผลให้อัตราการลดลง
ของปริมาณกฎหมายของประเทศไม่มาก ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนกฎหมายแต่ละประเภทที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี จ�ำนวนกฎหมายที่เพิ่มขึ้นอาจไม่เป็นปัญหา
ก็ได้ หากกฎหมายทีต่ ราขึน้ นัน้ เป็นกฎหมายทีจ่ ำ� เป็น คุม้ ค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
กรณีจึงเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย
เพือ่ ให้กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับมีประสิทธิภาพ ปัญหาของการมีกฎหมายมาก คือ วิธกี ารในการจัดเก็บข้อมูล
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ส่วนปัญหาเรื่องการกระจัดกระจายของข้อมูลนั้น สาเหตุหลักน่าจะมาจากการติดกรอบ
เรื่องขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งต่างก็รับผิดชอบเฉพาะกฎหมายของตนเป็นหลัก
จึงมิได้ให้ความส�ำคัญกับกฎหมายอื่นที่เชื่อมโยงถึงกัน ปัญหานี้เมื่อมาผนวกกับปัญหาปริมาณกฎหมาย
ปัญหาความเข้าใจเรือ่ งความเชือ่ มโยงของตัวบทกฎหมายของผูท้ เี่ กีย่ วข้องแล้ว ยิง่ ท�ำให้ขอ้ มูลกฎหมาย
กระจัดกระจาย ซึ่งท�ำให้ประชาชนขาดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
จุ ล นิิ ติ
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ประการที่สอง ฐานข้อมูลกฎหมายไม่สมบูรณ์ ท�ำให้ประชาชนไม่สามารถน�ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ สาเหตุของอุปสรรคนี้ สัมพันธ์กับปริมาณกฎหมายที่มากความซับซ้อนของกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติเชื่อมโยง ยึดโยงไปมาของกฎหมายต่างฉบับ ต่างกระทรวงที่รับผิดชอบ ตลอดจน
ข้อจ�ำกัดด้านจ�ำนวนบุคลากร ข้อจ�ำกัดด้านเวลา ข้อจ�ำกัดด้านศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐที่จัดท�ำฐาน
ข้อมูลกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งรับผิดชอบในการจัดท�ำฐานข้อมูลไม่สามารถ
ท�ำกฎหมายให้เป็นปัจจุบันได้ทันกับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ก็เป็นเรื่องของข้อจ�ำกัด
ด้านเทคโนโลยีภายในหน่วยงาน ที่อาจจะพัฒนาไม่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของโลก อาทิ
ฐานข้อมูลจัดท�ำโดยระบบเทคโนโลยีเก่า ไม่รองรับหรือตอบสนองกับระบบใหม่ ประกอบกับกฎหมาย
บ้านเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย การจัดท�ำปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นภารกิจที่ต้องด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการท�ำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีกฎหมายไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ย่อมมี
โอกาสที่ผู้ใช้ข้อมูลจะใช้กฎหมายผิดได้ และเมื่อข้อมูลกฎหมายไม่มีความถูกต้องแม้เพียงบางส่วน
ย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในข้อมูลทั้งหมดได้เช่นกัน
ประการที่สาม ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย การเข้าถึงกฎหมายไม่ได้มี
ความหมายเพียงแต่ประชาชนสามารถได้มาซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการ
ทีป่ ระชาชนจะต้องได้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายมาโดยไม่ยากล�ำบากเกินควร ปัจจุบนั กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
ต้องประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์นจี้ งึ เป็นช่องทางหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการประกาศเผยแพร่
กฎหมายให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ แต่อย่างไรก็ดี การสืบค้นกฎหมายที่ต้องการก็ยังมีอุปสรรค
และข้อจ�ำกัดอยูบ่ า้ งบางประการ คือ แม้จะมีระบบทีช่ ว่ ยการสืบค้นข้อมูล แต่หากไม่ทราบวิธคี น้ ค�ำ
หรือใช้คำ� ค้นไม่ตรง การแสดงผลข้อมูลก็อาจแสดงกฎหมายส่วนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องแต่ผคู้ น้ ไม่ตอ้ งการด้วย
ส่งผลให้ในทางปฏิบตั มิ เี พียงเจ้าหน้าทีท่ ที่ ำ� งานด้านกฎหมายเท่านัน้ ทีจ่ ะทราบถึงวิธกี ารในการเข้าไป
สืบค้นฐานข้อมูลดังกล่าวได้ ในขณะทีป่ ระชาชนทัว่ ไปทีไ่ ม่ทราบถึงวิธกี ารในการทีจ่ ะเข้าถึงฐานข้อมูล
ด้านกฎหมายและไม่อาจเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายทีเ่ ขาต้องการได้ สาเหตุสว่ นหนึง่ อาจมาจากการที่
ประชาชนไม่ทราบเนื้อหาสาระของกฎหมาย รายละเอียดของกฎหมาย ตลอดจนไม่ทราบแน่ชัดว่า
กฎหมายฉบับที่ต้องการศึกษานั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด และปัจจุบันกฎหมายฉบับนั้น
ยังมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ ท�ำให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลกฎหมายที่ต้องการ
ได้อย่างที่ต้องการ ประกอบกับกฎหมายที่เผยแพร่นั้น มีลักษณะประกาศเป็นรายฉบับเรียงล�ำดับ
ตามวันเวลาที่มีการประกาศโดยมิได้ปรับปรุงกฎหมายฉบับแรกให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชน
สับสน เข้าใจคลาดเคลื่อน และน�ำข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันไปใช้ หรืออ้างอิง อันอาจสร้างความเสียหาย
ให้เกิดขึน้ ได้ ดังนัน้ รัฐจึงต้องมีหน้าทีจ่ ดั หาช่องทางเพือ่ ให้ประชาชนสามารถรับรูก้ ฎหมายได้ในทางปฏิบตั ิ
เช่น การจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา
กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนหน่วยงานของรัฐก็ได้พยายามเผยแพร่และท�ำกฎหมายที่ตนรับผิดชอบ
ให้เป็นปัจจุบนั ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน แต่ดงั ทีไ่ ด้กล่าวแล้วว่า กฎหมาย
หลายฉบับมีความเชื่อมโยงกัน การที่จะเข้าถึงกฎหมายได้ครบถ้วน ยังคงต้องเข้าถึงโดยผ่านช่องทาง
ของหลายหน่วยงาน ซึ่งก็สร้างความไม่สะดวกให้แก่ประชาชน
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“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

ประการที่สี่ กฎหมายเข้าใจยาก เรื่องนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความเป็นมาในการ
ยกร่างกฎหมาย ซึง่ ในช่วงแรกประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องอาศัยนักกฎหมายจากต่างประเทศมาช่วย
ในการยกร่างกฎหมาย ส่งผลให้สำ� นวนภาษาทีป่ รากฏในกฎหมายแอบอิงอยูก่ บั ส�ำนวนภาษาและวิธกี าร
เขียนกฎหมายของต่างประเทศ และแม้วา่ เวลาจะผ่านมานาน แต่สำ� นวนภาษาทีใ่ ช้ในกฎหมายปัจจุบนั
ก็ ยั ง คงมี ก ลิ่ น อายของภาษาต่ า งประเทศอยู ่ บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายบางมาตราจึ ง ยั ง ไม่ ไ ด้
เป็นภาษาไทยแท้ ๆ ประกอบกับในการร่างกฎหมายนั้น นอกจากความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
ที่เป็นสาระส�ำคัญแล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะและทักษะในการใช้ภาษาด้วย แม้ว่าในทาง
ปฏิบตั จิ ะมีความพยายามในการก�ำหนดรูปแบบหรือแนวทางการยกร่างกฎหมายหลัก ๆ ไว้แล้วก็ตาม
แต่ในส่วนของส�ำนวนภาษาและการยึดโยง เชื่อมโยงบทบัญญัติของกฎหมายนั้นส่วนใหญ่เป็นไป
ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการยกร่าง รวมตลอดถึงวิธีการคิดวิเคราะห์
ตามฐานคติของผูย้ กร่างในแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึง่ บางครัง้ ก็เป็นเรือ่ งยากส�ำหรับคนทัว่ ไปทีม่ ไิ ด้คลุกคลี
กับการร่างกฎหมายจะท�ำความเข้าใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กฎหมายเก่าแก่ทใี่ ช้ลลี าการเขียนทีพ่ น้ สมัย
และเข้าใจยาก ปัจจุบนั ปัญหานีย้ งั คงมีอยูแ่ ละทวีความซับซ้อนยิง่ ขึน้ เมือ่ ปัจจุบนั การแก้ไขร่างกฎหมาย
มาจากผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งความเข้าใจในการใช้ภาษาแตกต่างกัน
ส่งผลให้ภาษาและวิธีการเขียนบทบัญญัติในกฎหมายในระยะหลังเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม ๆ
อาทิ การใช้ค�ำศัพท์ในทางการบริหาร ค�ำศัพท์เทคนิคในทางวิชาการ การใช้ภาษาและรูปประโยค
ในเชิงพรรณนาแทนการใช้ภาษาทีส่ นั้ กระชับ ชัดเจน, การขาดการเชือ่ มโยง เพราะน�ำทุกเรือ่ งมาระบุ
ในทุกมาตราที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้บทบัญญัติแต่ละมาตรายืดยาว จนไม่ทราบว่าต้องการให้ผู้ตกอยู่
ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายนัน้ ปฏิบตั อิ ย่างไร, การยกร่างบทบัญญัตใิ นลักษณะ มีการผนวกค�ำอธิบาย
ไว้ในตัวบทกฎหมายโดยมีเจตนาดีเพื่อให้เกิดความชัดเจน แต่หลายกรณีก็ส่งผลให้กฎหมาย
แคบและแข็งตัวจนเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย, การเขียนซ�้ำซ้อนกัน เป็นต้น
จุ ล นิิ ติ
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นอกจากนี้ ก็มสี าเหตุจากการแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายต่างยุคตามสมัยกัน เมือ่ มีการจัดท�ำกฎหมาย
ให้เป็นปัจจุบนั โดยรวมบทบัญญัตทิ มี่ กี ารแก้ไขปรับปรุงเข้าไว้เป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน ก็ทำ� ให้กฎหมาย
นั้นประกอบไปด้วยบทบัญญัติมาตราที่มีลีลาการเขียน การใช้รูปประโยค และการใช้ถ้อยค�ำส�ำนวน
ที่แตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยของการแก้ไขเพิ่มเติม ท�ำให้บทบัญญัติในกฎหมายฉบับเดียวกัน
มีหลากหลายส�ำนวน หลายลักษณะ แปลกแยกจากกัน และหลายกรณีพบว่า มีการใช้ส�ำนวนเดียวกัน
แต่มีความหมายต่างกันเพราะภาษามีความเคลื่อนไหว เหล่านี้เป็นต้น ท�ำให้ประชาชนและผู้บังคับใช้
กฎหมายต้องพบกับบทบัญญัตทิ มี่ ลี กั ษณะแตกต่างกันโดยสิน้ เชิงในกฎหมายฉบับเดียวกัน กรณีดงั กล่าว
นอกจากจะท�ำให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดในการอ่านกฎหมายแล้ว ยังส่งผลให้เกิดปัญหา
การตีความกฎหมายด้วยในหลายกรณี เพราะถ้อยค�ำเดียวกันก็อาจมีความหมายเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัยได้เช่นกัน เราจึงมักได้ยินประโยคที่ประชาชนจะพูดอยู่เสมอว่า อ่านภาษากฎหมายแล้ว
ไม่ค่อยเข้าใจ ส�ำบัดส�ำนวน เจ้าถ้อยหมอความ
อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั ภาครัฐได้ผลักดันให้มกี ารยกเลิกกฎหมายเก่า ปรับปรุงกฎหมายใหม่ทงั้ ฉบับ
รวมไปถึงปรับปรุงรูปแบบวิธกี ารเขียนบทบัญญัติ โดยให้ใช้ภาษาทีป่ ระชาชนทัว่ ไปเข้าใจกฎหมายได้งา่ ย
ซึ่งก็จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้มากขึ้น
จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าถึงตัวบท
กฎหมายของประชาชน ปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง และจะมี
แนวทางอื่นใดที่จะต้องมีการพัฒนาหรือจ�ำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้ โดยสะดวกและมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ได้โดยง่าย หรือไม่ ประการใด
นางสุรศ
ิ า ไขว้พน
ั ธุ์ : อันทีจ่ ริง ก่อนจะมีการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ

การเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชน ภาครัฐก็ดำ� เนินการในเรือ่ งนีม้ าโดยตลอดอย่างต่อเนือ่ ง แต่อาจ
จะขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางของแหล่งการเข้าถึง ตลอดจนวิธกี ารในการเข้าถึง
และการสืบค้น อีกทั้งต้องยอมรับว่า หลายภาคส่วนเพิ่งเริ่มตระหนักถึงความส�ำคัญของกฎหมาย
ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว ฉะนั้น ที่ผ่านมา ผู้ที่เข้าใช้ประโยชน์ข้อมูลกฎหมายส่วนใหญ่ จึงเป็นนักกฎหมาย
นักวิจยั และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับกฎหมายโดยตรง อาทิ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ หี น้าทีใ่ นการยกร่าง
การแก้ไขเพิม่ เติม การปรับปรุงกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย ท�ำให้
การออกแบบระบบ ภาษาที่ใช้ วิธีการสืบค้น ยากต่อความเข้าใจและการเข้าใช้ประโยชน์ของประชาชน
โดยทั่วไป ประกอบกับการจัดท�ำฐานข้อมูลกฎหมายชองภาครัฐที่ผ่านมา มีลักษณะที่ต่างคนต่างท�ำ
ออกแบบวางระบบสร้างฐานข้อมูลกฎหมายของตนเองเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน หลายหน่วยงานจัดท�ำแล้วก็ละเลยการท�ำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ขาดการดูแลตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ข้อมูลกฎหมายไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ สุดท้าย
ก็ทิ้งร้าง เสียเปล่าไป ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายก็ทราบถึงข้อจ�ำกัดหรืออุปสรรค
ดังกล่าว ฉะนัน้ เมือ่ มีการปฏิรปู ประเทศ คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายจึงได้กำ� หนดเป้าหมาย
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“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

หรือผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายประการหนึ่ง คือ ให้รัฐจัดให้มีกลไก
ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของกฎหมาย ค�ำพิพากษา ค�ำวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนทัว่ ไปรวมถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องสามารถเข้าใจเนือ้ หาสาระของกฎหมายได้งา่ ย
จึงมีการก�ำหนดให้จดั ท�ำค�ำอธิบายกฎหมายส�ำหรับกฎหมายทีม่ ผี ลบังคับใช้อยูเ่ พือ่ ให้ประชาชนสามารถ
เข้าใจเจตนารมณ์ และเนือ้ หาของกฎหมายนัน้ ได้ดยี งิ่ ขึน้ และยังได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำค�ำแปลกฎหมาย
ในฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้และค�ำอธิบายกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการท�ำงานของ
อาเซียนเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้กำ� หนดให้มกี ารเผยแพร่ให้ความรู้
ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางรวมถึงจัดให้มีการอบรมวิธีการเข้าถึง
ระบบฐานข้อมูลทางกฎหมายของรัฐให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
ส�ำหรับการขับเคลือ่ นในทางปฏิบตั ิ ปัจจุบนั คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้อง
กับเรือ่ งนีโ้ ดยตรง คือ ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การจัดท�ำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. .... มีหลักการส�ำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดให้มีระบบกลางขึ้น เพื่อประโยชน์
ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมาย การเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย ตลอดจนวางระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งขณะนี้
อยูใ่ นขัน้ ตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
การจัดท�ำฐานข้อมูลกฎหมายและประมวลกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ในส่วนของหน่วยงานของรัฐ ได้มีการขับเคลื่อนภารกิจโดยการด�ำเนินการ
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงตัวบทกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ตัวบทกฎหมาย ค�ำอธิบายกฎหมาย การจัดท�ำคู่มือ การจัดให้มีข้อมูลภาครัฐ
จุ ล นิิ ติ

004-036_03 �������� ������� ���� 1/562_NT_R1.indd 34

34

4/23/2562 BE 3:02 PM

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ในรูปแบบ “Info Graphic” การสรุปประเด็นส�ำคัญ การส่งข่าวความคืบหน้าในการด�ำเนินการผลักดัน
ร่างกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารทีเ่ กีย่ วข้องผ่านช่องทางการสือ่ สารมวลชน และสือ่ social ทัง้ หลาย
นอกจากนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระจัดกระจายของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกันในกฎหมายหลายฉบับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทาง
ในการจัดท�ำประมวลกฎหมายทีส่ ำ� คัญ อาทิ ประมวลกฎหมายผังเมือง ประมวลกฎหมายควบคุมอาคาร
ประมวลกฎหมายแรงงาน ประมวลกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษี พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยด�ำเนินการพิจารณาร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และนักกฎหมายสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ควบคู่ไปกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดให้มรี ะบบเผยแพร่ขอ้ มูลและการเข้าถึง
บทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งได้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลกฎหมาย การพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงและสืบค้นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากการด�ำเนินงานข้างต้นแล้ว มีความคิดเห็นว่า ภาครัฐจ�ำต้องปรับบทบาทตนเอง
ในด�ำเนินการเรื่องนี้จากเดิม เป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยจ�ำต้องท�ำงานร่วมกันกับภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะ
ภาคการสือ่ สารมวลชน ภาควิชาการสถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคประชาสังคม เพือ่ การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลภาครัฐตามทีก่ ฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนการลงพืน้ ที่
พบปะประชาชนผ่านกลไกประชารัฐ และการอาศัยกลไกและโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อถ่ายทอด ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่
ส�ำหรับแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงตัวบท
กฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและมีความรูค้ วามเข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย นัน้ มีแนวทางทีห่ ลากหลาย
แต่มีข้อสังเกตว่า ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมิได้ตระหนักถึงข้อจ�ำกัดของประชาชนในการเข้าถึง
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“การปฏิรปู กระบวนการเข้าถึงตัวบทกฎหมายของประชาชนเพือ่ สร้างความเข้าใจ
และปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”

ตัวบทกฎหมายได้อย่างครอบคลุมเท่าทีค่ วร เพราะกระบวนการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจในรูปแบบใหม่
เช่นการน�ำระบบการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้อาจไม่เหมาะสมส�ำหรับ
ประชากรบางกลุ่ม ดังนั้น กลไกการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบเก่าดั้งเดิม ก็อาจจะยังคง
มีความส�ำคัญส�ำหรับการเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกอยู่
นอกจากนี้ การเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ประชาชนและกลุม่ วิชาชีพอืน่ นอกจากนักกฎหมายได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในกระบวนการร่างกฎหมาย และกระบวนการจัดท�ำฐานข้อมูลกฎหมายและการเผยแพร่ขอ้ มูลกฎหมาย
ก็เป็นอีกแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยเปิดมุมมองการด�ำเนินการในเรือ่ งนีใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพราะปัจจุบนั
บทบัญญัติของกฎหมายมิได้มีแต่เพียงข้อมูลเชิงกฎหมายเท่านั้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ ก็จ�ำต้องตระหนักและสร้างความเข้าใจว่าควรปรับ
วิธีการบริหารจัดการภาครัฐให้เน้นเชิงคุณภาพแทนการมุ่งเน้นเชิงปริมาณ เช่น จ�ำนวนของกฎหมาย
และระเบียบที่หน่วยงานจะใช้เป็นเครื่องมือการด�ำเนินงานของหน่วยงาน เป็นต้น
จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
นางสุรศ
ิ า ไขว้พน
ั ธุ์ : หากจะให้การรับรองสิทธิในการเข้าถึงกฎหมายของประชาชนเป็นไป

โดยสมบูรณ์แล้ว นอกจากการท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
และมีความรูค้ วามเข้าใจได้โดยง่าย ซึง่ เป็นการด�ำเนินการเมือ่ กฎหมายฉบับหนึง่ ฉบับใดมีผลใช้บงั คับแล้ว
เห็นว่าภาครัฐควรให้ความส�ำคัญถึงการทีป่ ระชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในชัน้ “กระบวนการ
จัดท�ำร่างกฎหมาย” ได้ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบถึงสภาพปัญหา เหตุผลและความจ�ำเป็นในการจัดให้
มีกฎหมายในแต่ละเรื่องเป็นล�ำดับขั้นตอน และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ที่มีต่อร่างกฎหมายฉบับนั้น ๆ ทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญคือ การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและน�ำเสนอ
ข้อมูลทีป่ ระชาชนสามารถเข้าใจและเสนอความเห็นได้งา่ ย เพือ่ ให้เกิดการรับรูแ้ ละเกิดการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะน�ำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันในหลักการของกฎหมาย และเพื่อป้องกัน
การเกิดทัศนคติด้านลบของประชาชนที่มีต่อกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล
ตลอดจนลดปัญหาการต่อต้านหรือการไม่เปิดรับของประชาชนที่มีต่อกฎหมาย จึงอาจกล่าวได้ว่า
การท�ำให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้นั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท�ำกฎหมาย และเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายแล้วก็จะมีการเผยแพร่ท�ำความเข้าใจกับประชาชน
หากท� ำ ได้ เช่ น นี้ จ ะท� ำ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง และเข้ า ใจกฎหมาย ตลอดจนปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
อันจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
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