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ทศ
ประเทศไทยจะกา วไปขา งหนา ไดไ มใ ชค นรนุ อาทติ ยอ สั ดงอยางกระผม แตต อ งเปน คนหนุม สาว
ที่เปนอาทิตยอุทัย และถาเราจะดูประเทศที่เปนมหาอํานาจในขณะนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประธานาธิบดีเขาก็ดี นายกรัฐมนตรีเขาก็ดี รัฐมนตรีเขาก็ดี อายุสามสิบเศษถึงหาสิบเศษ
เทานัน้ ในขณะทีป่ ระเทศไทยนักการเมืองบางคนอายุแปดสิบกวาแลวก็ยงั ทําหนาทีอ่ ยู เพราะฉะนัน้ วันนี้
จึงเปนโอกาสสําคัญทีค่ นหนุม สาวกับคนอาทิตยอสั ดงอยางกระผม จะไดรว มกันในการหาทางออกและ
ขอเสนอแนะตอการปฏิรปู กฎหมายเพือ่ การปฏิรปู ประเทศ
เมือ่ พูดถึงการปฏิรปู กฎหมายสูป ฏิรปู ประเทศ ก็จะเกิดคําถามขึน้ ทันที ๓ ขอ คือ
๑. ทําไมถึงปฏิรปู กฎหมาย?
๒. ใครจะเปนคนปฏิรปู ?
๓. จะปฏิรปู อะไรและอยางไร?
คําวา “ปฏิรูป” นั้น ความจริงเปนคําที่เกิดขึ้นใหม แตคําที่ใชมากอนหนานั้นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทานใชทับศัพทเมื่อครั้งที่เจานายขุนนางสิบสามพระองคและคนนําความ
กราบบังคมทูลใหทรงแกไขเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดิน ก็ทรงมีพระบรมราชาธิบายแถลงการณ
แกไขการปกครองแผนดินวาถึงเวลาทีป่ ระเทศไทยจะมี Parliament อยางทีเ่ ปนอยูใ นประเทศตะวันตก
และสิง่ ทีป่ ระเทศไทยจะตองทําในเวลานัน้ คือคําวา คือสิง่ ทีเ่ รียกวา Government Reform และทาน
ก็ทรงมีพระบรมราชาธิบายวาทําไม Government Reform จึงตองมากอนสิง่ อืน่ สวนคําวา “ปฏิรปู ”
เปนศัพทที่คิดขึ้นมาภายหลังซึ่งมีความหมายเดียวกับคําวา Reform นั่นแหละ ที่แปลวา “ทําใหเกิด
รูปแบบใหมในทางใหดขี นึ้ ”
ประธานกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกํากับการปฏิรูปกฎหมาย ปาฐกถาในงานสัมมนา “Thai Law Reform ปฏิรูปกฎหมาย
สูปฏิรูปประเทศ” วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หองอโนมา แกรนด โรงแรมอโนมา แกรนด
กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ; เรียบเรียงโดย นายธงไทย สุขกสิกร พนักงานบริหารงานปฏิรูปกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย.
*

ก.ค. - ส.ค. ๖๑

51-60-MAC6.indd 51

จุลนิติ

๕๑

11/1/18 1:15 PM

ปฏิรูปกฎหมายสูปฏิรูปประเทศ

คําวา “ปฏิรปู ” ในภาษาบาลีนนั้ อาจารยวษิ ณุ เครืองาม ทานไดชใี้ หเห็นแลววามีความหมาย
อีกความหมายหนึ่ง คือ “เปนของปลอม” โดยเฉพาะเมื่อใชประกอบกับธรรมะ ที่เรียกวา “สัทธรรม
ปฏิรปู ” แปลวา “ธรรมะของปลอม” เพราะฉะนัน้ ก็แปลวามีความเสีย่ งอยูเ หมือนกัน ใครก็ตามทีจ่ ะทํา
Reform มันอาจจะเปน “ปะ-ติ-รู-ปะ” ในความหมายทางบวก คือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหดีขึ้น
กวาเดิม หรือเปน “สัทธรรมปฏิรปู ” คือทําไป-ทํามา
กลายเปนหลอกลวง หรือ ปลอม
คําถาม ทําไมตองปฏิรูปกฎหมาย? เหตุผล
ขอแรกขอใหญที่จะตองเนนกันคือวา วันนี้เรารูวา
กฎหมายคือสิ่งที่ควบคุมสังคม หรือใชในการวินิจฉัย
ขอพิพาท ทีเ่ ปนบทบาทหลัก แตหลังจากคริสตศตวรรษ
ที่ ๑๘ เป น ต น มา กฎหมายมี บ ทบาทสํ า คั ญ มาก
ในการจัดสรรทรัพยากรที่เรียกวา “a location of
resource” เพราะกฎหมายกําหนดสิทธิ สิทธินั้นโดยคํานิยามทางกฎหมายในทางนิติศาสตรหมายถึง
ผลประโยชนทกี่ ฎหมายรับรองและคุม ครอง กฎหมายกําหนดสิทธิ ก็จะบอกวาใครจะไดอะไร? อยางไร?
เมือ่ ใด? และเทาใด? เพราะฉะนัน้ กฎหมายอยางนีจ้ ะเห็นไดวา มีอยูเ ปนอันมากในกฎหมายเศรษฐกิจไทย
เพราะฉะนั้น กฎหมายจึงเชื่อไดวาเปนโครงสรางจัดสรรผลประโยชนสําคัญที่สุดในสังคม ไมวาจะเปน
กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกพัฒนา (กฎหมาย EEC) เปนตน ดังนั้น คํากลาวที่วา “จะไมมีการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ถาไมมีการปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ” “จะไมมีการปฏิรูปสังคม ถาไมมีการปฏิรูปกฎหมายในสังคม”
“จะไมมกี ารปฏิรปู การเมือง ถาไมมกี ารปฏิรปู กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการเมือง” นัน่ คือเหตุผลขอที่ ๑
เหตุผลขอที่ ๒ ถึงแมวา กฎหมายจะมีความจําเปน เปนกติกาใหบคุ คลทีเ่ กีย่ วของตองถือปฏิบตั ติ าม
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น เพื่อใหเกิดความแนนอน เพราะในทางธุรกิจอะไรก็ตามที่เปนความไมแนนอน
คือ “รายจาย (cost)” ทั้งนั้น ฉะนั้น ตัวกฎหมายเองอาจจะสรางภาระในทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นได
เปนอันมาก ตัวอยางเห็นชัดก็คอื กฎหมายไทยทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการขนสงสินคาทัง้ หมด ตัง้ แตพธิ กี าร
ศุลกากรมาจนกระทัง่ ถึงการควบคุมภายใน ในเรือ่ งอาหาร ยา สิง่ ของทัง้ หลาย ซึง่ จะเห็นไดวา ตนทุน
โลจิสติกสไทยสูงกวาตนทุนโลจิสติกสในหลายประเทศ จึงทําใหราคาสินคาของเราสูงขึ้น เปนอันวา
ถากฎหมายไมดี มันสรางรายจายใหเกิดขึน้ กระผมเองไดบทเรียนจากผูว า การธนาคารแหงประเทศไทย
ดร.วีรไท สันติประภพ ทีจ่ ะกรุณานําประสบการณ ของธนาคารแหงประเทศไทยทีไ่ ปปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา ตัวเลขที่เห็นชัด ๆ คือหลังจากที่ทานทําสิ่งที่เรียกวา
“Regulatory guillotine” คือ ปรับระเบียบใหม และการปรับระเบียบนี้ไมไดเอานักกฎหมายทํา
เพราะถาเอานักกฎหมายทําก็จะคิดแบบนักกฎหมาย ก็จะไมปรับปรุงแกไข จึงตองเอานักเศรษฐศาสตร
ทําคูก บั นักกฎหมาย
ขอมูลที่ไดคือ วันนี้ลดคาใชจายไปพันลาน นี่ยังไมรวมถึงสิ่งที่ทานบอกกระผมเมื่อตะกี้วา
นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการยกเลิกกฎหมายที่มันควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนโดยไมจําเปน ซึ่งอาจจะมี
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มูลคามหาศาลมากกวาหนึ่งพันลานก็เปนได เพราะฉะนั้นถาจะตองการใหประเทศแขงขันได ไมมีทาง
อืน่ ใด นอกเสียจากทานตองทําใหกฎหมายสรางคาใชจา ยนอยทีส่ ดุ ใหเกิดขึน้ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
เหตุผลประการที่ ๓ ที่จําเปนจะตองพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายก็คือ ในขณะที่กฎหมาย
ออกมาจํากัดเสรีภาพของประชาชน กฎหมายใหอาํ นาจ ใหดลุ พินจิ แกเจาหนาที่ เชน อํานาจในการให
ใบอนุญาต ใครอยากไดใบอนุญาตมาก ๆ ก็ยอมที่จะเสียเงิน เพราะอยากไดเร็ว เพราะฉะนั้น
นักเศรษฐศาสตรหลายคนหลายสํานักที่เคาศึกษาตรงกัน พบวาตนเหตุของการทุจริตคือ “การจํากัด
สิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจ” กลาวคือ ถารัฐออกกฎหมายมาจํากัดเสรีภาพนักธุรกิจ ๑ สวน จะเทากับ
เปดโอกาสใหมีการทุจริตคอรัปชั่น ๓ สวน และถาตองการที่จะยกเลิกแกไขปญหาการทุจริตดังกลาว
ทีแ่ ทจริง การจัดตัง้ องคกรปราบทุจริตอยางคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.) หรือคณะกรรมการปองกันและปราบการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) หรืออืน่ ๆ ก็ยงั ไมสามารถ
แกไขปญหาการทุจริตได ซึ่งเปรียบเปรยไดกับมีหนู ๓ ลานตัว มีแมว ๒๐ ตัว ถึงจะวิเศษอยางไร
เหาะได หายตัวได แมวก็ไมมวี นั จับหนูไดหมด ปญหาการทุจริตก็เชนกัน ดังนัน้ วิธแี กใหตรงจุดก็คอื การ
“เลิกกฎหมาย” ที่จํากัดเสรีภาพ จํากัดสิทธิของประชาชน หรือของนักธุรกิจโดยไมจําเปนเสีย
เมือ่ “เลิกกฎหมาย” แลว ก็ไมมใี ครทีจ่ าํ เปนจะตองเดินไปหาหรือติดตอเจาหนาทีร่ ฐั การปฏิสมั พันธก็
ไมมี เจาหนาทีร่ ฐั ก็จะกระทําการทุจริตไมได ชองทางในการเสียเงินใหเจาหนาทีร่ ฐั ก็ไมมตี ามมาเชนกัน
จึงเปนเหตุผลสําคัญทีต่ อ งมีการปฏิรปู โดยเฉพาะการปฏิรปู เทศทีม่ แี ตปญ
 หาการทุจริตมากมาย
ทานที่เคารพครับ เมื่อกลาวถึงการปฏิรูปกฎหมาย ครั้งนี้ไมใชเปนการทําครั้งแรก ซึ่งถาเราดู
ประวัตศิ าสตรยอ นหลังไป ผูท ปี่ ฏิรปู พระองคแรกคือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยทานเล็งเห็นจุดออน
ของการคุมกําลังคนของอาณาจักรพระรวง (อาณาจักรสุโขทัย) ซึง่ เปนเหตุใหลม สลายภายใน ๑๐๐ ป
โดยทานไปศึกษาวิธคี มุ กําลังคนของขอม คือ ระบบศักดินา แลวจัดใหมกี ารตรากฎหมายขึน้ ๒ ฉบับ
คือ ๑) กฎหมายศักดินาทหารและพลเรือนหัวเมือง และ ๒) กฎหมายกรมศักดิส์ าํ เร็จ แลวใชกฎหมาย
๒ ฉบับนีม้ าจนกระทัง่ ถึงรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๗ จึงยกเลิก ดังนัน้ คนไทย ชายไทย อายุ ๑๘ – ๖๐ ป
เปนไพร เมือ่ ยามศึกสงครามก็ถกู เกณฑไปเปนทหาร เวลาสงบศึก ตองมารายงานตัวกับมูลนาย นีน่ บั วา
เปนการปฏิรปู ครัง้ ที่ ๑ เพือ่ รักษาพระราชอาณาจักรเอาไวใหได
การปฏิรูปครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นโดยรัชกาลที่ ๕ โดยยอนไปเมื่อป พ.ศ. ๒๓๙๘ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห วั รัชการที่ ๔ ทรงลงพระนามในสนธิสญ
ั ญาทางไมตรีกบั อังกฤษทีเ่ รียกวา “สัญญา
เบาวรงิ (Bowring Treaty)” สนธิสญ
ั ญาถือเปนกฎหมายประเภทหนึง่ และสนธิสญ
ั ญาดังกลาวเปนฉบับ
ที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรชาติไทย เพราะในเวลาตอมาเปนสนธิสัญญาที่สราง “Free trade
agreement” ขึ้นเปนสัญญาแรกของประเทศไทย ทําลายการคาผูกขาดโดยพระคลังสินคาที่มีมา
กอนหนานั้น เมื่อมี Free trade agreement ในฐานะที่เปนกฎหมายระหวางประเทศ บีบบังคับ
ประเทศไทยอยางนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทานทรงเล็งเห็นแลววา
ถาเมืองไทยยังอยูในระบบศักดินานิยม คือไพรเปนคนใชแรงงานทําใหมูลนาย มูลนายนั่งเฉย ๆ ก็ได
แรงงานจากไพร อยางนี้ไมใช Free trade จําเปนจะตองมีการปฏิรูป สิ่งแรกที่พระองคทรงทํา
เมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชบรมราชาภิเษก ก็คือ ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน ทานเรียกทับศัพทวา
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“Council of State” และทรงบัญญัติกฎหมายที่ปฏิรูปประเทศอีกเปนอันมาก เชน กฎหมายเกษียณ
อายุลกู ทาส กฎหมายยกเลิกระบบไพร นีถ่ อื เปน “liberation of labor force” เพือ่ เปลีย่ นประเทศไทย
จาก “Freedom Society” ไปสู “Free trade Society” แคนั้นยังไมพอ ยังออกกฎหมายปรับปรุง
ระบบการเงิน การคลัง ของประเทศ ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน เปนกระทรวงการคลัง ตอไปนี้ภาษีทุกบาท
จะเขาสูเ จาเมืองทีท่ จุ ริตไมไดแลว ตองสงเขาทองพระคลัง เปลีย่ นเจาเมืองทีเ่ ปนขุนนาง เปน “ขาราชการ”
รับพระราชทานเงินเดือน แลวก็เปลี่ยนระบบการบริหารประเทศอีกหลายเรื่อง ทั้งหมดนี้ใชกฎหมาย
ทั้งสิ้น และถาไปดูกฎหมายที่ออกสมัยรัชกาลที่ ๕ จะเห็นวาเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูป ถือเปน
กฎหมายฐานสําคัญที่สุดที่ทําใหประเทศไทยเปนสังคมที่กาวหนากวาประเทศเพื่อนบาน และรักษา
ความเปนเอกราชมาได
หลังจากนั้น การพัฒนาประเทศก็อาศัยกฎหมายเปนหลัก ถาทานดู Thailand ๑.๐ เราเปน
สังคมเกษตร กฎหมายสวนใหญทอี่ อกในยุคสังคมเกษตร ก็จะเปนกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับเกษตร ทรัพยากร
จะเปนกฎหมายปาไม กฎหมายปาสงวน กฎหมายทีด่ นิ กฎหมายชลประทาน กองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง ออกในชวงตน-ชวงปลาย ทศวรรษ ๒๔๙๐ เศษ ๆ แลวมาจนกระทั่งถึงชวงทศวรรษ ๒๕๐๐
นี่คือ Thailand ๑.๐ เราสงออกสินคาเกษตรเปนปฐมภูมิ ตอมา จอมพลสฤษดิ์ มาตั้งสํานักงานสภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขนึ้ โดยแผนฉบับที่ ๑ - ๓
เปนแผนที่เนนโครงสรางในการผลิตของประเทศ ถนน ไฟฟา ประปา เขื่อน โดยการไปยืมเงินจาก
ธนาคารโลกมาทําสิง่ เหลานี้ แลวก็ผลิตสินคาเพือ่ ทดแทนการนําเขา ทีเ่ รียกวา “import substitution”
วันนี้ถาทานไปดู พมา กัมพูชา ลาว เคายังผลิตสินคาอุปโภคบริโภคไมได ยาสีฟน แปรงสีฟน ปนโต
ตองนําเขาจากประเทศไทย แตอีกไมชาไมนานประเทศเหลานี้ก็ตองเดินตามสิ่งที่จอมพลสฤษดิ์ ทําคือ
import substitution ผลิตสินคาบริโภคภายในประเทศ
ทานจะเห็นไดวา พอเริม่ พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ก็มกี ารผลิตทดแทนการนําเขาเพือ่ พัฒนาชนบท
และก็มีกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อการนี้เปนอันมาก เชน กฎหมายไฟฟายันฮี กฎหมายลิกไนซ
เหลานี้ เปนตน แลวก็ออกกฎหมายสงเสริมการลงทุนฉบับแรก จะเห็นไดวา ดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ประเทศไทยขยายตัวมากขึน้ เปนลําดับอยูท ี่
๗.๒ - ๘% ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ และที่ ๒ และเติบโต ๖.๕% ในแผนฯ
ฉบับที่ ๓ เมืองไทยมีถนนเพิ่มขึ้น ๓,๘๐๐ กิโลเมตร มีเขื่อน มีระบบไฟฟา มีระบบประปา ประเทศไทย
ก็เขาสูระบบที่เรียกวา Thailand ๒.๐ ทั้งหมดนี้ทําโดยกฎหมายทั้งนั้น นโยบายเฉย ๆ ไมเกิดผลทั้งนั้น
เวนแตจะมีกฎหมายรองรับ
ในชวงที่ ๓ ตั้งแตป ๒๕๒๐ – ๒๕๒๙ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ และ
ฉบับที่ ๕ จะเห็นไดวาเมืองไทยเปลี่ยน ขยับยุทธศาสตรขึ้นไปเปน Thailand ๓.๐ สงเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมหนัก ผลิตเพือ่ การสงออก มีการพัฒนาเมือง ทีส่ าํ คัญคือ ในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท
เปนนายกรัฐมนตรี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน เปนรัฐมนตรีวาการอุตสาหกรรม ก็ทําโครงการที่
เรียกวา “อีสเทิรน ซีบอรด (Eastern Seaboard)” ในชวงนีก้ จ็ ะมีการออกกฎหมายเปนอันมากเหมือนกัน
ซึ่งทําใหยุทธศาสตรที่เรียกวา “ผลิตเพื่อสงอออก” เกิดขึ้นไดจริง มีพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนฯ
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บทความทางวิชาการ

พระราชบัญญัติการนิคมอุต สาหกรรมแหงประเทศไทยฯ พระราชบัญ ญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ พระราชบัญญัตสิ ภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยฯ พระราชบัญญัตสิ ภาหอการคาฯ ออกมา
ชวงนี้เพิ่มบทบาทเอกชนในเศรษฐกิจ
จะเห็นไดวาเปนครั้งแรก ที่สัดสวนของการสงออกผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสูงกวาสินคาเกษตร
และ GDP ไทยเติบโต ๔.๗% ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ และ เติบโต ๕.๔%
ในแผนฯ ฉบับที่ ๕ และเมื่ออีสเทิรนซีบอรด สงผลไดอยางชัดเจน ยุทธศาสตรโลกาภิวัฒนพัฒนาสงผล
ไดโดยชัดเจน ในป พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๔๐ GDP ของประเทศเติบโตมาก ๑๐% ในแผนฯ ฉบับที่ ๖ และ
เติบโต ๘.๑% ในแผนฯ ฉบับที่ ๗ จนกระทั่งพูดกันวาประเทศไทยจะเปนเสือตัวที่ ๕ ของเอเซีย
แตวาทั้งหมดนี้ ปญหาก็ตามมา เพราะในระหวางที่เราพัฒนาโดยอาศัยยุทธศาสตรโลกาภิวัฒน
พัฒนา คือสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญเพื่อการสงออก เราก็ละเลยคนจน เกษตรกร ธุรกิจ
ขนาดเล็ก (SME) สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติเขียนไวแผนฯ ฉบับที่ ๖ วาเศรษฐกิจดี สังคมดี
แตปญหาการพัฒนาไมยั่งยืน และก็เปนจริง ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เกิดวิกฤติตมยํากุง และตั้งแตนั้นเปนตนมา
ประเทศไทยก็เติบโตนอย ตัวเลขการเติบโตตองถามนักเศรษฐศาสตรอยาง ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ดร.วีรไท สันติประภพ แตคาดวาไมถึง ๕% และเฉลี่ยอยูที่ ๒ – ๓% เรื่อยมาจนถึงวันนี้ คําถามก็คือ
วาประเทศไทยทีก่ าํ ลังเปนตัว S ขาลง จะทําใหกระดกหัวขึน้ ไดอยางไร ก็แปลวา เราจะตองทํายุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศใหดี แลวกระผมก็คิดวายุทธศาสตรที่ ดร.รังสรรค ธนะพรพรรณ ไดนําเสนอเอาไว
อยางนาสนใจ คือ “ยุทธศาสตรทางใครไทยเลือก” หรือที่เรียกวา “ทวิยุทธศาสตร” แมยุทธศาสตร
โลกาภิวัฒนพัฒนากําลังดําเนินตอไป เราก็ตองสนับสนุนใหอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนภาคผลิตสินคา
อุปโภค บริโภค บริการ ยังตองไปเชื่อมโยงกับตลาดโลกได และแขงขันกับเคาได นี่คือยุทธศาสตร
โลกาภิวตั นพฒ
ั นาทีด่ าํ เนินมาแลว ๕๐ ป และมีกฎหมายรองรับเปนอันมาก แตเราตองเพิม่ “ยุทธศาสตร
ชุมชนทองถิ่นพัฒนา” คือลงไปดูแลคนจน เกษตรกร ผูดอยโอกาสทั้งหลายในสังคม และทั้งหมดนี้มี
กฎหมายเปนหัวใจทัง้ นัน้ วันนีก้ ระผมเอามาใหดวู า เวลาเคาวัดความสามารถของประเทศ อยาง World
bank institute เคามี World governance indicators (ธรรมาภิบาลของภาครัฐ) มีตัวชี้วัด ๖ ตัว
โดยเปนมิติทางกฎหมาย ๒ ตัว ไดแก ๑) rule of law คือ มีหลักนิติธรรมไหม เคารพกฎหมายไหม
ทําสัญญาแลวเคารพสัญญาไหม ปลนฆากันเยอะไหม และ ๒) คือ regulatory in burden มีปญหาวา
กฎหมายมากเกินไป สรางภาระโดยไมจําเปน ไปจํากัดเสรีภาพโดยไมจําเปนหรือไม เปนตน ซึ่งตัวชี้วัด
International Institute for Management Development : IMD (ดัชนีความสามารถในการแขงขัน)
ก็วัดอยางเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยอยูในอันดับที่ตํ่ากวาประเทศมาเลเซีย
ทีนี้เมื่อรูแลววาประเทศเราจะไปเปน Thailand ๔.๐ แลวเราจะใชทวิยุทธศาสตร หรือ
ยุทธศาสตรทางใครไทยเลือก ดานนึงคือยุทธศาสตรโลกาภิวัตนพัฒนาเหมือนเดิม คือ สงเสริมธุรกิจ
อุตสาหกรรม ที่ใหไปแขงขันได แตอีกดานนึง คือลงไปลดความเหลื่อมลํ้าและไปสรางความเปนธรรม
ใหสังคม คนจน เกษตรกร ธุรกิจขนาดเล็ก (SME) เราก็ตองใชกฎหมายเปนหลัก จึงสูคําถามที่วาแลว
ใครเปนคนทํา?
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ทานที่เคารพครับ วันนี้เรามีคนทําหนาที่นี้อยู ๓ คณะกรรมการหลัก ๆ ไดแก
๑. คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย อันนี้จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๕ คือการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการกฤษฎีกาฯ จัดตัง้ กรรมการพัฒนากฎหมายขึน้ มีอาจารยมชี ยั ฤชุพนั ธ
เปนประธาน กระผมก็เปนกรรมการดวยอยูใ นนัน้
๒. คณะกรรมการทีป่ รึกษาเพือ่ กํากับการปฏิรปู กฎหมาย (ทปก.) (ชือ่ ใหม คือ คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน) เปนองคประกอบหนึ่งของ “คณะกรรมการบริหารราชแผนดินตาม
กรอบการปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)” ของรัฐบาล
คณะกรรมการชุดนีเ้ สนอใหปฏิรปู อะไร เสนอรางกฎหมายได
๓. คณะกรรมการปฏิรปู ดานกฎหมาย ตามพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการปฏิรปู ประเทศ
ทีอ่ อกตามรัฐธรรมนูญใหมกี ารปฏิรปู
คณะกรรมการทั้ง ๓ ชุดนี้ชวยกันทํา ซํ้าซอนกันหรือไม คําตอบคือ “ไมซํ้าซอน” แตเปนการ
“ซํ้าเสริม” กลาวคือ คณะที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ก็ดําเนินงานไปตามหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนด กฎหมายหลายฉบับทีอ่ อกมาเปนผลงานแลว เชน พระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมายฯ พระราชบัญญัตอิ าํ นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ พระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายทีล่ า สมัย ไมจาํ เปน ไมสอดคลองกับสถานการณ จํานวน ๓ ฉบับ ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๘
ก็มาจากคณะกรรมการชุดนี้ และในเวลานี้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายนี้ก็จะทําหนาที่หลัก ๆ ก็คือ
ใหเปนไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย คือมีการยกรางพระราชบัญญัติ
การจัดทําและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ ซึ่งเดิมเปนมติคณะรัฐมนตรี สั่งเมื่อวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๐ รอรับการประกาศใชรัฐธรรมนูญในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ วันนี้เปนเพียงมติคณะรัฐมนตรี
ไมพอแลว ในกฎหมายฉบับนีจ้ ะบอกวาทานตองทํา “Checklist” อยางไร ขัน้ ตอนการรับฟงความคิดเห็น
ของผูเ กีย่ วของตองทําอยางไร และตองทําการวิเคราะหผลกระทบของรางกฎหมายทีท่ า นกําลังจะเสนอ
อยางไร และทายที่สุดก็จะบอกวาจะตองประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอยางไร
ทั้งหมดนี้ รวมถึงสิ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๗๗ เชน การใชระบบคณะกรรมการ
ตองมีเทาทีจ่ าํ เปน การใชระบบอนุมตั ิ อนุญาต ตองเทาทีจ่ าํ เปน โทษอาญาทีเ่ ขียนอะไรก็ตอ งรับผิดทาง
อาญาไปเสียหมดก็ตองใชเทาที่จําเปน นี่คือการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในเวลานี้
ซึ่งก็ทําไปเรื่อย ๆ และก็เปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอยูในคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ ๒ คือ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกํากับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) ตั้งขึ้นโดย ป.ย.ป.
เพื่อดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน สิ่งที่ทําในเวลานี้ดานที่ ๑ คือ สรางและปรับปรุง
กฎหมาย ยกเลิกกฎหมายเพื่อสงเสริมโลกาภิวัฒน ความจริงหลายฉบับจะเห็นไดวากฎหมาย EEC ที่
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ทํา คณะกรรมการชุดนี้เขาไปมีสวนผลักดันเหมือนกัน ซึ่งจะเขาสภานิติบัญญัติ
แหงชาติวันนี้ ความจริงสวนราชการหลายสวนไมเห็นดวย เคาบอกวามีอํานาจทําไดอยูแลว อยางกรม
ศุลกากรเคาบอกวา ทีเ่ ขียนไววา ใหยกเวนกฎหมายศุลกากรไดทงั้ หมด บอกไมตอ งออกหรอก เพราะเคา
ยกเวนไดอยูแลว ความจริงไมใช และที่พิสูจนเห็นชัดที่สุด ตัวอยางที่ขาวลง “แจ็ค หมา” (Jack Ma)
เคาก็เปรียบเทียบการนําสินคาเขามาระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ปรากฏวาประเทศมาเลเซีย
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สินคาที่จะนํามา distribute มันตอง distribute ไปทั้งนอกมาเลเซียและในประเทศมาเลเซีย
ของไทยเราทําไมได ใชเวลานานมาก เคาก็เลยตัดสินใจทิง้ ประเทศไทย ทัง้ ๆ ทีเ่ ราเปนศูนยกลางมากกวา
ประเทศมาเลเซีย วันนี้เคาไปลงทุนที่มาเลเซียแลว
กฎหมายสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ กฎหมายเพื่อ “Ease of doing business”
อยางที่ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กําลังทําอยู วาในการทําธุรกิจใน ๘ Area จะตองเลิกกฎหมายที่มัน
รกรุงรัง กี่ฉบับ ก็เปนงานที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวนทํา นอกจากนี้ จะดูกฎหมาย
ที่ลดความเหลื่อมลํ้า ซึ่งไดเสนอกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคมไปแลว จะเขาวาระการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีในเร็ว ๆ นี้ กฎหมายสงเสริมการเขาถึงทรัพยากรและทุน กฎหมายทีส่ ง เสริมการผลิตภาค
SME อยางนี้ เปนตน
คณะที่ ๓ คือ คณะกรรมการปฏิรูปดานกฎหมาย ใหมีหนาที่หลักคือ ทําแผนการปฏิรูปใชไปอีก
๕ ป มีคําถามวาคณะกรรมการชุดนี้ ดําเนินงานอะไรที่ตางจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เรงดวน ที่เราสัมมนาอยูในวันนี้อยางไร คําตอบคือวา คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศฯ มีหนาที่ทําแผนอยางเดียว โดยทําแผนใหเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เสร็จแลวภายในกลางเดือนมกราคม คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
ตองใหความเห็นชอบ ภายหลังจากนัน้ ก็นาํ ไปใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ประกาศแผน ฯ และสวนราชการ
ตองทําตามแผนฯ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการปฏิรูปดานกฎหมาย ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายแผนและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ไมมีสิทธิเสนอกฎหมายไดเอง ในขณะที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกํากับ
การปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) มีสิทธิยกรางกฎหมายไดโดยไมจําเปนตองรอแผน ฯ
ทานที่เคารพครับ เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปดานกฎหมายตามรัฐธรรมนูญขึ้นมา
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกํากับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) ก็เปลี่ยนชื่อเปน “คณะกรรมการดําเนิน
การปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน” แลวเราหยิบเรื่องที่สําคัญเรงดวนมาทํา เชน ประการที่ ๑ เราจะ
ปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพและธุรกิจอยางไร มี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
เปนผูรับผิดชอบ ตรงนี้ก็จะชวยในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจได และจะไมทําแคนี้
เพราะวาคณะกรรมการปฏิรูปดานกฎหมายก็จะเอาเรื่องสําคัญเรงดวนของ ทปก. ไปเขียนไวในแผนฯ
ใหทําตออีก ๕ ป ในเรื่องตาง ๆ
ประการที่ ๒ คือ กฎหมายวาดวยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการฯ ซึ่งในวันนี้ก็จะมีการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ กฎหมาย
ดังกลาว และจะมีการสัมมนาในหองยอยที่มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณสุรชัย ภูประเสริฐ
เปนผูร บั ผิดชอบ ซึง่ จะรับฟงความคิดเห็นของทาน กฎหมายฉบับนีส้ าํ คัญอยางไร? สําคัญเพราะวาปญหา
ที่เราประสบอยูวันนี้ เชน ปญหาเรื่องการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) หรือปญหาเรื่องประมง
ผิดกฎหมาย ถาลงไปดูลึก ๆ แลว มันเกิดจากการใหใบอนุญาต อยางเชน ประมงผิดกฎหมาย การจะมี
เรือประมงตองขอใบอนุญาตเรือประมง จะเอาเรือประมงไปจับปลาก็ตองขออนุญาตใชเรือประมง
ใบอนุญาตเหลานี้มีอายุใบอนุญาต พออายุใบอนุญาตสิ้นสุด เคาก็มาขอตอใบอนุญาต กฎหมายบอกวา
ตองไปตรวจ เรือประมงนี่มีเปนพันลํา แตเจาหนาที่ที่กรมประมงมีแคสิบกวาคน ตรวจไมทัน พอตรวจ
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ไมทัน เรือประมงเคาก็ตองทํามาหากินของเคาตอไป เปนเหตุใหสหภาพยุโรป (European Union: EU)
บอกวา ประเทศไทยปลอยปละละเลยใหมีเรือประมงผิดกฎหมายจับปลาอยูในนานนํ้าไทย เคาเลย
Section ไป ถามวาแลวใครผิด ? กรมประมงเคาไมผดิ หรอก เพราะเคาขออัตรากําลังไปทีค่ ณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) แลว แต ก.พ.บอกวาอัตรากําลัง แคนี้พอแลว ๒๐ คน กรมประมงก็บอกวา
๒๐ คน ก็ตรวจไดแค วันละ ๓ - ๕ ลํา ตองใชเวลาในการตรวจ ๓ ป จึงจะครบ ถาอยางงั้นใน ๓ ปนี้
ก็มีเรือจํานวนมากที่ผิดกฎหมายไป ปญหา ICAO ก็เหมือนกัน มีคนตรวจอยู ๑๐ กวาคน แตมีเครื่องบิน
๒,๐๐๐ ลํา ผลสุดทายก็มีปญหาเชนเดียวกัน
รางกฎหมายที่กําลังแกไขนี้ทานไปอานดูเถอะครับ จะบอกวาใบอนุญาตมี ๒ ประเภท
ประเภทที่ ๑ คือ ชําระคาธรรมเนียมเฉย ๆ ไมตอ งตรวจ พอทานไปจายคาธรรมเนียม มีใบรับคาธรรมเนียม
เรียบรอย ก็ใหถือวาตอใบอนุญาตเลย สวนประเภทที่ตองไปตรวจ เมื่อไปยื่นชําระคาธรรมเนียม และ
ระหวางที่ยังไมมีการไปตรวจ ใหถือวาใบเสร็จกับใบรับตออายุเปนการตออายุใบอนุญาต แลวกําหนด
ใหเจาหนาที่ตองไปตรวจภายใน ๑๒๐ วัน ถาหลัง ๑๒๐ วัน จะไปตรวจไมไดอีกแลว และถาเกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึ้น ใหเจาหนาที่ตองรับผิดชอบ แลวจะกําหนดการทบทวนใด ๆ เกี่ยวกับการมีใบอนุญาต
ไวในรางกฎหมายฉบับใหมนี้ดวย
ตอไปเราก็จะทํางานอีกชิ้นนึง คือกฎหมายวาดวยการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐ
ซึ่งการบูรณาการนั้นไมมีกฎหมายกําหนด มีแตกรมและกรม ทุกคนตางมีอํานาจตามกฎหมายของตัว
และตางคนตางทํา ตัวอยางเชน ถนนเสนนี้กรุงเทพมหานครสราง วันหนึ่งการไฟฟาจะเอาสายไฟลงดิน
ก็มาขุด ใชเวลาขุดปนึงกลบ ปตอไปการประปาบอกจะซอมทอก็มาขุดใหมปอ ีกปนึงแลวก็กลบ ปตอไป
โทรศัพทบอกจะเอาสายลงดินบางก็มาขุดและกลบ ฉะนั้น สิ่งเหลานี้มีใหเห็นเกลื่อนกลาดดาษดา
วาสวนราชการไทยเคา ไมรวมมือกันหรอก เคาตางคนตางทํา ตางใชอํานาจของตัวเอง คงจะตองมี
กฎหมายออกมาใหเคาตองรวมมือกัน ศูนยบริการทีเ่ รียกวา One stop service ยอจาก ๑๖ หนวยงาน
ที่จะตองวิ่งไปขอการอนุญาต มาเหลือโตะเดียวจุดเดียว ฟงดูดีนะ แตวาโตะเดียวนี้มี ๑๖ ลิ้นชัก
เพราะวาสวนราชการทั้ง ๑๖ สวน ยังเอาอํานาจไวที่ตัว เพราะฉะนั้น One stop service ความจริง
เปนที่ประสานงานในการสงใบขออนุญาต แทนที่จะวิ่งไปขออนุญาตทั้ง ๑๖ แหง ก็เปลี่ยนมาขอที่เดียว
แลวเคาจะสงใหแทนคุณ เราจะทําใหเปน One stop service ที่แทจริงไดอยางไร คือมาสงที่นี่
แลวอนุญาตไดทั้งหมด
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําประมวลกฎหมายนี่ก็สําคัญ เขียนไวบางสวนแลวเปนรางกฎหมาย
และจะไดนาํ รับฟงความคิดเห็นตอไป เหตุผลทีต่ อ งมีกฎหมายฉบับนีเ้ พราะวาสวนราชการทานมีกฎหมายเยอะ
คนจะศึกษากฎหมายก็มปี ญ
 หา ไมรวู า จะไปใชกฎเกณฑไหนเปนบรรทัดฐาน ครัง้ เมือ่ ผมเคยเปนเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเคยไดสงั่ ใหหามติคณะรัฐมนตรีเรือ่ งปาไม ทานเชือ่ ไหม มีเปนพันฉบับ? ถาทานจะอนุญาต
ใหใชก็ไปหยิบมติคณะรัฐมนตรีที่เคยอนุญาตแลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตถาทานไมตองการให
คนนีไ้ ดรบั อนุญาต ก็ไปคนมติคณะรัฐมนตรี ตัง้ แต ป ๒๔๘๕ มติคณะรัฐมนตรีบอกวาทําไมได กรณีอยางนี้
ประชาชนจะเหลืออะไร จะเชือ่ อะไร เพราะฉะนัน้ เราจึงตองสะสางกฎเกณฑทกี่ ระจัดกระจายมารวมไว
เปนประเภทเดียวกัน
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คณะกรรมการปฏิรปู ดานกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ เราจะทําแผนปฏิรปู ดานกฎหมาย มีทงั้ หมด
๙ ดาน และตองขอความรวมมือสวนราชการใหทําตามแผนตลอด ๕ ป ดังนี้
๑. มีกลไกและการออกกฎหมายทีด่ เี ทาทีจ่ าํ เปนตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดไวและมีกลไกในการ
ทบทวนกฎหมาย กฎ ที่มีผลใชบังคับแลว
๒. ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายทีล่ า สมัย เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวติ หรือการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
๓. จัดใหมีกฎหมายที่สรางความเปนธรรมและขจัดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ขอ ๓ นี้เรากําลัง
เสนอใหตั้งคณะกรรมการเฉพาะดานนี้ขึ้นมา ทําการปรับปรุงกฎหมาย ชวยคนจน เกษตรกร แท็กซี่
คนขายของบนทางเทา หาบเรแผงลอยทั้งหลาย
๔. จัดใหมีกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศ
๕. พัฒนากระบวนการจัดทํากฎหมาย ใหรวดเร็ว รอบคอบ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
๖. เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย หรือกฎที่สําคัญ
๗. ดําเนินการใหประชาชนเขาถึงกฎหมาย หรือกฎโดยสะดวก เขาใจกฎหมายงาย รวมทัง้ พัฒนา
ระบบฐานขอมูลกฎหมาย คําพิพากษา คําวินิจฉัย การตีความกฎหมาย หรือกฎ ใหประชาชนเขาถึง
โดยสะดวก ตอไปใครไปติดตอสรรพากร จะไปขอขอหารือเรื่องนั้น ไปขอคําวินิจฉัย คณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณภาษี จะบอกเปนความลับตอไปไมไดแลว
๘. การปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมาย
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพที่ดี
๙. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนใหประชาชนติดตอกับเจาหนาทีผ่ บู งั คับ
ใชกฎหมายโดยสะดวกเพื่อลดคาใชจาย และขจัดชองทางทุจริต อันนี้สําคัญนะทุจริตคือการที่มี
ความสัมพันธระหวางคนตอคน ทีเ่ รียกวา human contact เมือ่ ไหรกต็ ามทีค่ ณ
ุ ตองไปออกใบขนสินคา
กับเจาหนาที่ศุลกากร เมื่อนั้นอาจจะตองมีซองใส ไปจดทะเบียนที่ดินจะเอาเร็วก็ตองมีซองใส แตถา
เปลี่ยนมาใหคนติดตอกับเครื่องแทน เครื่องมันเรียกสินบนไมเปน
ฉะนั้น ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ตองปฏิรูปและอยูในแผนฯ อีก ๕ ป ที่จะตองขอความรวมมือใหสวน
ราชการทํา แตความสําเร็จของทัง้ หมดนี้ มันจะขึน้ อยูก บั ปจจัยหลายเรือ่ ง เรือ่ งสําคัญสิง่ แรก คือเรือ่ งคน
คนในที่นี้คือสวนราชการ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ถาทานไมใหความรวมมือ ประเทศก็จะอยูแค
Thailand ๐.๔ อยูอยางนี้ อยางวันนี้กฎหมายคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) บอกวา
ใหประชาชนทีไ่ ปติดตอราชการไมตอ งถายสําเนาบัตรประชาชน ไมตอ งถายสําเนาทะเบียนบาน ฟงออก
มาดีใจมากไมตองพกแลว ปรากฏวาพอไปถึงสํานักงานที่ดินเคาบอกวาได เคาจะทําตามประกาศของ
คสช. แตใหคณ
ุ มาใหมอกี ๔ เดือนขางหนา ถามวาทําไมตองมาอีก ๔ เดือนขางหนา ก็ตอบวากรมการปกครอง
ซื้อเครื่องอานบัตรประชาชนมาตอแลว แตยังไมมีใครตามเรื่องการเชื่อมตอ เพราะฉะนั้นอีก ๔ เดือนมั้ง
ถึงจะเสร็จจากการเชื่อมตอ แลวถามวาถาจะใหเสร็จวันนี้ตองทําอยางไร ก็ไปถายเอกสารมาซิ
นี่เปนตัวอยางคลาสสิค แตเปนเรื่องจริง เพราะฉะนั้น ถาสวนราชการไมรวมมือดวย ยังไงเคาก็มีวิธีการ
ที่จะไมปฏิบัติตาม การใหความรวมมือของสวนราชการ จะนําไปสูการผลักดันประเทศไทยใหเขาสู
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ปฏิรูปกฎหมายสูปฏิรูปประเทศ

Thailand ๔.๐ จึงสําคัญยิ่ง เรื่องสําคัญสิ่งที่ ๒ ก็คือ สื่อมวลชนและประชาชน ถากระแสสังคมไมเห็น
สิง่ นีเ้ ปนสิง่ สําคัญและสนับสนุนการปฏิรปู ซึง่ มันจะทําใหหลายคนตองเปลีย่ น ตองปรับปรุง หลายกรณี
จึงไปขัดอํานาจเขา และจะอาศัยเขาตองปฏิรูปอยางเดียวไมได กระแสสังคมจึงเปนสิ่งสําคัญและชวย
ผลักดันใหเกิดการปฏิรูป การสัมมนาวันนี้จึงมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทั้งสองอยาง คือขอความรวมมือ
จากสวนราชการและขอใหสังคมติดตามใหการปฏิรูปกฎหมาย นําสูการปฏิรูปประเทศ มีความสําเร็จ
ขอบพระคุณครับ
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