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 * 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
ปฏริูปกฎหมาย.

  ปปปรรระะะเเเทททศศศไไไทททยยจจะะกกาาววไไไปปปขขาางงหหนนาาไไไดดไไไมมใใใชชคคนนรรุนนออาาททิตตยยออัสสดงอยางกระผม แตตองเปนคนหนุมสาว
ท่ีเปนอาทิตยอุทัย และถาเราจะดูประเทศที่เปนมหาอํานาจในขณะนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ประธานาธบิดเีขากด็ ีนายกรฐัมนตรเีขากด็ ี รฐัมนตรเีขากด็ ีอายสุามสบิเศษถงึหาสบิเศษ
เทานัน้ ในขณะทีป่ระเทศไทยนักการเมืองบางคนอายุแปดสบิกวาแลวกย็งัทาํหนาทีอ่ยู เพราะฉะน้ันวนัน้ี
จึงเปนโอกาสสําคญัทีค่นหนุมสาวกับคนอาทิตยอสัดงอยางกระผม จะไดรวมกันในการหาทางออกและ
ขอเสนอแนะตอการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือการปฏิรปูประเทศ
 เมือ่พูดถงึการปฏิรปูกฎหมายสูปฏรูิปประเทศ กจ็ะเกดิคาํถามขึน้ทนัท ี๓ ขอ คอื
 ๑. ทาํไมถงึปฏิรูปกฎหมาย?  
 ๒. ใครจะเปนคนปฏรูิป? 
 ๓. จะปฏิรูปอะไรและอยางไร? 
 คําวา “ปฏิรูป” นั้น ความจริงเปนคําที่เกิดขึ้นใหม แตคําท่ีใชมากอนหนานั้นพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทานใชทับศัพทเมื่อคร้ังที่เจานายขุนนางสิบสามพระองคและคนนําความ
กราบบังคมทูลใหทรงแกไขเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดิน ก็ทรงมีพระบรมราชาธิบายแถลงการณ
แกไขการปกครองแผนดนิวาถงึเวลาทีป่ระเทศไทยจะม ี Parliament อยางทีเ่ปนอยูในประเทศตะวนัตก
และสิง่ทีป่ระเทศไทยจะตองทาํในเวลานัน้ คอืคาํวา คอืสิง่ทีเ่รยีกวา Government Reform  และทาน
กท็รงมพีระบรมราชาธิบายวาทาํไม Government Reform จงึตองมากอนสิง่อืน่  สวนคาํวา “ปฏรูิป”
เปนศัพทที่คิดขึ้นมาภายหลังซึ่งมีความหมายเดียวกับคําวา Reform นั่นแหละ ที่แปลวา “ทําใหเกิด
รูปแบบใหมในทางใหดขีึน้”  
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 คาํวา “ปฏิรปู” ในภาษาบาลีนัน้ อาจารยวษิณ ุ เครอืงาม ทานไดชีใ้หเหน็แลววามีความหมาย  
อีกความหมายหน่ึง คือ “เปนของปลอม” โดยเฉพาะเม่ือใชประกอบกับธรรมะ ที่เรียกวา “สัทธรรม
ปฏิรปู” แปลวา “ธรรมะของปลอม” เพราะฉะน้ันก็แปลวามคีวามเส่ียงอยูเหมือนกัน ใครก็ตามท่ีจะทํา 
Reform มันอาจจะเปน “ปะ-ติ-รู-ปะ” ในความหมายทางบวก คือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหดีขึ้น
กวาเดิม หรอืเปน “สทัธรรมปฏิรปู” คอืทาํไป-ทาํมา 
กลายเปนหลอกลวง หรอื ปลอม 
 คําถาม ทําไมตองปฏิรูปกฎหมาย? เหตุผล
ขอแรกขอใหญที่จะตองเนนกันคือวา วันนี้เรารูวา
กฎหมายคือสิ่งที่ควบคุมสังคม หรือใชในการวินิจฉัย
ขอพพิาท ทีเ่ปนบทบาทหลกั แตหลังจากครสิตศตวรรษ 
ที่ ๑๘ เปนตนมา กฎหมายมีบทบาทสําคัญมาก
ในการจัดสรรทรัพยากรที่เรียกวา “a location of 
resource” เพราะกฎหมายกําหนดสิทธิ สิทธินั้นโดยคํานิยามทางกฎหมายในทางนิติศาสตรหมายถึง
ผลประโยชนทีก่ฎหมายรับรองและคุมครอง กฎหมายกําหนดสิทธิ กจ็ะบอกวาใครจะไดอะไร? อยางไร? 
เมือ่ใด? และเทาใด?  เพราะฉะนัน้กฎหมายอยางนีจ้ะเหน็ไดวามอียูเปนอันมากในกฎหมายเศรษฐกิจไทย 
เพราะฉะน้ัน กฎหมายจึงเช่ือไดวาเปนโครงสรางจัดสรรผลประโยชนสําคัญที่สุดในสังคม ไมวาจะเปน
กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กฎหมายวาดวยเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกพัฒนา (กฎหมาย EEC) เปนตน ดังน้ัน คํากลาวที่วา “จะไมมีการปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ถาไมมีการปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ” “จะไมมีการปฏิรูปสังคม ถาไมมีการปฏิรูปกฎหมายในสังคม” 
“จะไมมกีารปฏริปูการเมือง ถาไมมกีารปฏริปูกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเมือง” นัน่คอืเหตผุลขอที ่๑
 เหตผุลขอที ่๒ ถงึแมวากฎหมายจะมีความจําเปน เปนกตกิาใหบคุคลท่ีเกีย่วของตองถอืปฏบิตัติาม
เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ัน เพื่อใหเกิดความแนนอน เพราะในทางธุรกิจอะไรก็ตามที่เปนความไมแนนอน
คือ “รายจาย (cost)” ทั้งนั้น ฉะน้ัน ตัวกฎหมายเองอาจจะสรางภาระในทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นได
เปนอนัมาก ตวัอยางเห็นชดักค็อื กฎหมายไทยท่ีเก่ียวกบักระบวนการขนสงสนิคาทัง้หมด ตัง้แตพธิกีาร
ศลุกากรมาจนกระทัง่ถงึการควบคมุภายใน ในเรือ่งอาหาร ยา สิง่ของทัง้หลาย ซึง่จะเหน็ไดวา ตนทนุ
โลจิสติกสไทยสูงกวาตนทุนโลจิสติกสในหลายประเทศ จึงทําใหราคาสินคาของเราสูงขึ้น เปนอันวา
ถากฎหมายไมด ีมนัสรางรายจายใหเกดิขึน้ กระผมเองไดบทเรยีนจากผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
ดร.วรีไท  สนัตปิระภพ ทีจ่ะกรณุานาํประสบการณ ของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีไปปรบัปรงุกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตรา ตัวเลขที่เห็นชัด ๆ คือหลังจากท่ีทานทําสิ่งที่เรียกวา 
“Regulatory guillotine” คือ ปรับระเบียบใหม และการปรับระเบียบนี้ไมไดเอานักกฎหมายทํา 
เพราะถาเอานกักฎหมายทาํกจ็ะคดิแบบนกักฎหมาย กจ็ะไมปรบัปรงุแกไข จงึตองเอานกัเศรษฐศาสตร
ทาํคูกบันักกฎหมาย
 ขอมูลที่ไดคือ วันนี้ลดคาใชจายไปพันลาน นี่ยังไมรวมถึงสิ่งที่ทานบอกกระผมเมื่อตะกี้วา 
นวัตกรรมท่ีจะเกิดขึ้นจากการยกเลิกกฎหมายท่ีมันควบคุมอัตราแลกเปล่ียนโดยไมจําเปน ซึ่งอาจจะมี
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มูลคามหาศาลมากกวาหนึ่งพันลานก็เปนได เพราะฉะนั้นถาจะตองการใหประเทศแขงขันได ไมมีทาง
อืน่ใด นอกเสยีจากทานตองทาํใหกฎหมายสรางคาใชจายนอยทีส่ดุใหเกดิขึน้กบับคุคลทีเ่กีย่วของ
 เหตุผลประการที่ ๓ ที่จําเปนจะตองพูดเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายก็คือ ในขณะที่กฎหมาย
ออกมาจาํกดัเสรภีาพของประชาชน กฎหมายใหอาํนาจ ใหดลุพนิจิแกเจาหนาที ่ เชน อาํนาจในการให
ใบอนุญาต ใครอยากไดใบอนุญาตมาก ๆ ก็ยอมที่จะเสียเงิน เพราะอยากไดเร็ว เพราะฉะนั้น 
นักเศรษฐศาสตรหลายคนหลายสํานักที่เคาศึกษาตรงกัน พบวาตนเหตุของการทุจริตคือ “การจํากัด
สทิธเิสรีภาพทางเศรษฐกิจ” กลาวคือ ถารฐัออกกฎหมายมาจํากดัเสรีภาพนักธรุกจิ ๑ สวน จะเทากบั
เปดโอกาสใหมีการทุจริตคอรัปชั่น ๓ สวน และถาตองการท่ีจะยกเลิกแกไขปญหาการทุจริตดังกลาว
ทีแ่ทจรงิ การจัดตัง้องคกรปราบทุจรติอยางคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจรติในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) หรอืคณะกรรมการปองกนัและปราบการทจุรติแหงชาต ิ (ป.ป.ช.) หรอือ่ืน ๆ กย็งัไมสามารถ
แกไขปญหาการทุจริตได ซึ่งเปรียบเปรยไดกับมีหนู ๓ ลานตัว มีแมว ๒๐ ตัว ถึงจะวิเศษอยางไร
เหาะได หายตวัได แมวกไ็มมวัีนจบัหนไูดหมด ปญหาการทุจรติกเ็ชนกนั ดงันัน้ วธิแีกใหตรงจดุกค็อืการ 
“เลิกกฎหมาย” ที่จํากัดเสรีภาพ จํากัดสิทธิของประชาชน หรือของนักธุรกิจโดยไมจําเปนเสีย 
เมือ่ “เลิกกฎหมาย” แลว กไ็มมใีครทีจ่าํเปนจะตองเดนิไปหาหรอืตดิตอเจาหนาทีร่ฐั การปฏสิมัพนัธก็
ไมม ี เจาหนาทีร่ฐักจ็ะกระทาํการทจุรติไมได ชองทางในการเสยีเงนิใหเจาหนาทีร่ฐักไ็มมตีามมาเชนกนั
จงึเปนเหตผุลสาํคญัทีต่องมกีารปฏริปู โดยเฉพาะการปฏิรปูเทศทีม่แีตปญหาการทุจรติมากมาย
 ทานท่ีเคารพครับ เมื่อกลาวถึงการปฏิรูปกฎหมาย ครั้งน้ีไมใชเปนการทําคร้ังแรก ซึ่งถาเราดู
ประวัตศิาสตรยอนหลงัไป ผูทีป่ฏริปูพระองคแรกคอื สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ โดยทานเลง็เหน็จดุออน   
ของการคมุกาํลงัคนของอาณาจกัรพระรวง (อาณาจกัรสโุขทยั) ซึง่เปนเหตใุหลมสลายภายใน ๑๐๐ ป 
โดยทานไปศกึษาวธิคีมุกาํลงัคนของขอม คอื ระบบศกัดนิา แลวจดัใหมกีารตรากฎหมายขึน้ ๒ ฉบบั 
คอื ๑) กฎหมายศักดนิาทหารและพลเรือนหวัเมือง และ ๒) กฎหมายกรมศักดิส์าํเรจ็ แลวใชกฎหมาย 
๒ ฉบบันีม้าจนกระท่ังถงึรชักาลท่ี ๕ พ.ศ. ๒๔๔๗ จงึยกเลกิ ดงันัน้ คนไทย ชายไทย อาย ุ๑๘ – ๖๐ ป 
เปนไพร เม่ือยามศึกสงครามก็ถกูเกณฑไปเปนทหาร เวลาสงบศึก ตองมารายงานตัวกบัมลูนาย นีน่บัวา
เปนการปฏิรปูครัง้ที ่๑ เพือ่รกัษาพระราชอาณาจักรเอาไวใหได
 การปฏิรูปคร้ังที่ ๒ เกิดขึ้นโดยรัชกาลท่ี ๕ โดยยอนไปเม่ือป พ.ศ. ๒๓๙๘ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหวั รชัการที ่๔ ทรงลงพระนามในสนธิสญัญาทางไมตรีกบัองักฤษท่ีเรยีกวา “สญัญา
เบาวรงิ (Bowring Treaty)” สนธิสญัญาถอืเปนกฎหมายประเภทหน่ึง และสนธสิญัญาดงักลาวเปนฉบบั
ที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรชาติไทย เพราะในเวลาตอมาเปนสนธิสัญญาท่ีสราง “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 

51-60-MAC6.indd   5351-60-MAC6.indd   53 10/27/18   11:37 AM10/27/18   11:37 AM

creo




ปฏิรูปกฎหมายสูปฏิรูปประเทศ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๕๔ จุลนิติ

“Council of State” และทรงบัญญัติกฎหมายที่ปฏิรูปประเทศอีกเปนอันมาก เชน กฎหมายเกษียณ
อายลุกูทาส กฎหมายยกเลิกระบบไพร นีถ่อืเปน “liberation of labor force” เพือ่เปลีย่นประเทศไทย
จาก “Freedom Society” ไปสู “Free trade Society” แคนั้นยังไมพอ ยังออกกฎหมายปรับปรุง
ระบบการเงิน การคลัง ของประเทศ ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน เปนกระทรวงการคลัง ตอไปนี้ภาษีทุกบาท
จะเขาสูเจาเมืองท่ีทจุริตไมไดแลว ตองสงเขาทองพระคลัง เปล่ียนเจาเมืองท่ีเปนขนุนาง เปน “ขาราชการ”  
รับพระราชทานเงินเดือน แลวก็เปลี่ยนระบบการบริหารประเทศอีกหลายเรื่อง ทั้งหมดนี้ใชกฎหมาย
ทั้งสิ้น และถาไปดูกฎหมายที่ออกสมัยรัชกาลที่ ๕ จะเห็นวาเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูป ถือเปน
กฎหมายฐานสําคัญที่สุดที่ทําใหประเทศไทยเปนสังคมที่กาวหนากวาประเทศเพ่ือนบาน และรักษา
ความเปนเอกราชมาได
 หลังจากนั้น การพัฒนาประเทศก็อาศัยกฎหมายเปนหลัก ถาทานดู Thailand ๑.๐ เราเปน
สงัคมเกษตร กฎหมายสวนใหญทีอ่อกในยุคสงัคมเกษตร กจ็ะเปนกฎหมายท่ีเกีย่วกับเกษตร ทรพัยากร 
จะเปนกฎหมายปาไม กฎหมายปาสงวน กฎหมายทีด่นิ กฎหมายชลประทาน กองทนุสงเคราะหการทาํ
สวนยาง ออกในชวงตน-ชวงปลาย ทศวรรษ ๒๔๙๐ เศษ ๆ แลวมาจนกระท่ังถึงชวงทศวรรษ ๒๕๐๐ 
นี่คือ Thailand ๑.๐ เราสงออกสินคาเกษตรเปนปฐมภูมิ ตอมา จอมพลสฤษด์ิ มาตั้งสํานักงานสภา
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิทาํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาตขิึน้ โดยแผนฉบับที ่๑ - ๓ 
เปนแผนที่เนนโครงสรางในการผลิตของประเทศ ถนน ไฟฟา ประปา เขื่อน โดยการไปยืมเงินจาก
ธนาคารโลกมาทําส่ิงเหลานี ้แลวก็ผลติสนิคาเพ่ือทดแทนการนําเขา ทีเ่รยีกวา “import substitution” 
วันนี้ถาทานไปดู พมา กัมพูชา ลาว เคายังผลิตสินคาอุปโภคบริโภคไมได ยาสีฟน แปรงสีฟน ปนโต 
ตองนําเขาจากประเทศไทย  แตอีกไมชาไมนานประเทศเหลานี้ก็ตองเดินตามสิ่งที่จอมพลสฤษด์ิ ทําคือ 
import substitution ผลิตสินคาบริโภคภายในประเทศ
 ทานจะเห็นไดวาพอเร่ิมพฒันาโครงสรางพ้ืนฐาน กม็กีารผลิตทดแทนการนําเขาเพ่ือพฒันาชนบท 
และก็มีกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพ่ือการน้ีเปนอันมาก เชน กฎหมายไฟฟายันฮี กฎหมายลิกไนซ 
เหลานี้ เปนตน แลวก็ออกกฎหมายสงเสริมการลงทุนฉบับแรก จะเห็นไดวา ดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ประเทศไทยขยายตัวมากขึน้เปนลาํดบัอยูที่ 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ ๔ และ
ฉบับที่ ๕ จะเห็นไดวาเมืองไทยเปล่ียน ขยับยุทธศาสตรขึ้นไปเปน Thailand ๓.๐ สงเสริมการลงทุน
อตุสาหกรรมหนกั ผลิตเพือ่การสงออก มกีารพฒันาเมอืง ทีส่าํคญัคอื ในสมยัพลเอก เปรม ตณิสลูานนท 
เปนนายกรัฐมนตรี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัน เปนรัฐมนตรีวาการอุตสาหกรรม ก็ทําโครงการที่
เรยีกวา “อสีเทิรนซบีอรด (Eastern Seaboard)” ในชวงนีก้จ็ะมกีารออกกฎหมายเปนอนัมากเหมือนกนั 
ซึ่งทําใหยุทธศาสตรที่เรียกวา “ผลิตเพื่อสงอออก” เกิดขึ้นไดจริง มีพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนฯ 
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บทความทางวิชาการ 

ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๕๕จุลนิติ

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลกัทรัพยฯ พระราชบัญญตัสิภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยฯ พระราชบัญญติัสภาหอการคาฯ 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% เรื่อยมาจนถึงวันน้ี  คําถามก็คือ
วาประเทศไทยทีก่าํลงัเปนตวั S ขาลง จะทาํใหกระดกหวัขึน้ไดอยางไร กแ็ปลวา เราจะตองทาํยทุธศาสตร
การพัฒนาประเทศใหดี  แลวกระผมก็คิดวายุทธศาสตรที่ ดร.รังสรรค  ธนะพรพรรณ ไดนําเสนอเอาไว
อยางนาสนใจ คือ “ยุทธศาสตรทางใครไทยเลือก” หรือที่เรียกวา “ทวิยุทธศาสตร” แมยุทธศาสตร
โลกาภิวัฒนพัฒนากําลังดําเนินตอไป เราก็ตองสนับสนุนใหอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนภาคผลิตสินคา 
อุปโภค บริโภค บริการ ยังตองไปเชื่อมโยงกับตลาดโลกได และแขงขันกับเคาได  นี่คือยุทธศาสตร
โลกาภวิตันพฒันาทีด่าํเนนิมาแลว ๕๐ ป และมกีฎหมายรองรบัเปนอนัมาก แตเราตองเพิม่ “ยทุธศาสตร
ชุมชนทองถิ่นพัฒนา” คือลงไปดูแลคนจน เกษตรกร ผูดอยโอกาสทั้งหลายในสังคม และทั้งหมดนี้มี
กฎหมายเปนหวัใจทัง้นัน้ วนันีก้ระผมเอามาใหดวูาเวลาเคาวดัความสามารถของประเทศ 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 (ดชันคีวามสามารถในการแขงขนั) 
ก็วัดอยางเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยอยูในอันดับที่ตํ่ากวาประเทศมาเลเซีย
 ทีนี้เมื่อรูแลววาประเทศเราจะไปเปน Thailand ๔.๐ แลวเราจะใชทวิยุทธศาสตร หรือ
ยุทธศาสตรทางใครไทยเลือก ดานนึงคือยุทธศาสตรโลกาภิวัตนพัฒนาเหมือนเดิม คือ สงเสริมธุรกิจ
อุตสาหกรรม ที่ใหไปแขงขันได แตอีกดานนึง คือลงไปลดความเหล่ือมลํ้าและไปสรางความเปนธรรม
ใหสังคม คนจน เกษตรกร ธุรกิจขนาดเล็ก (SME) เราก็ตองใชกฎหมายเปนหลัก จึงสูคําถามที่วาแลว
ใครเปนคนทํา?
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ปฏิรูปกฎหมายสูปฏิรูปประเทศ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๕๖ จุลนิติ

 ทานที่เคารพครับ วันนี้เรามีคนทําหนาที่นี้อยู ๓ คณะกรรมการหลัก ๆ ไดแก 
 ๑. คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย อันน้ีจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๕ คือการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญัตคิณะกรรมการกฤษฎกีาฯ จดัตัง้กรรมการพฒันากฎหมายขึน้ มอีาจารยมชียั  ฤชพุนัธ 
เปนประธาน กระผมก็เปนกรรมการดวยอยูในนัน้  
 ๒. คณะกรรมการทีป่รกึษาเพือ่กาํกบัการปฏริปูกฎหมาย (ทปก.) (ชือ่ใหม คอื คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน) เปนองคประกอบหน่ึงของ “คณะกรรมการบริหารราชแผนดินตาม
กรอบการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตรชาต ิและการสรางความสามคัคปีรองดอง (ป.ย.ป)” ของรฐับาล 
คณะกรรมการชุดนีเ้สนอใหปฏิรปูอะไร เสนอรางกฎหมายได  
 ๓. คณะกรรมการปฏิรปูดานกฎหมาย ตามพระราชบัญญตัแิผนและข้ันตอนการปฏิรปูประเทศ  
ทีอ่อกตามรัฐธรรมนญูใหมกีารปฏริปู 
 คณะกรรมการท้ัง ๓ ชุดนี้ชวยกันทํา ซํ้าซอนกันหรือไม คําตอบคือ “ไมซํ้าซอน” แตเปนการ          
“ซํ้าเสริม” กลาวคือ คณะท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ก็ดําเนินงานไปตามหนาที่ที่กฎหมาย
กาํหนด กฎหมายหลายฉบับทีอ่อกมาเปนผลงานแลว เชน พระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมายฯ พระราชบัญญตัอิาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ พระราชบัญญตัิ
ยกเลกิกฎหมายทีล่าสมยั ไมจาํเปน ไมสอดคลองกบัสถานการณ จาํนวน ๓ ฉบบั ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๘ 
ก็มาจากคณะกรรมการชุดนี้ และในเวลานี้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายนี้ก็จะทําหนาที่หลัก ๆ ก็คือ
ใหเปนไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย คือมีการยกรางพระราชบัญญัติ
การจัดทําและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฯ ซึ่งเดิมเปนมติคณะรัฐมนตรี สั่งเมื่อวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๐ รอรับการประกาศใชรัฐธรรมนูญในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ วันนี้เปนเพียงมติคณะรัฐมนตรี
ไมพอแลว  ในกฎหมายฉบับนีจ้ะบอกวาทานตองทาํ “Checklist” อยางไร ขัน้ตอนการรับฟงความคดิเหน็
ของผูเกีย่วของตองทําอยางไร  และตองทําการวิเคราะหผลกระทบของรางกฎหมายท่ีทานกําลงัจะเสนอ
อยางไร และทายที่สุดก็จะบอกวาจะตองประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอยางไร
 ทั้งหมดน้ี รวมถึงสิ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๗๗ เชน การใชระบบคณะกรรมการ
ตองมีเทาทีจ่าํเปน การใชระบบอนุมตั ิอนุญาต ตองเทาทีจ่าํเปน โทษอาญาท่ีเขียนอะไรก็ตองรับผดิทาง
อาญาไปเสียหมดก็ตองใชเทาท่ีจําเปน นี่คือการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในเวลานี้ 
ซึ่งก็ทําไปเรื่อย ๆ และก็เปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอยูในคณะกรรมการกฤษฎีกา
 คณะที่ ๒ คือ คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือกํากับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) ตั้งขึ้นโดย ป.ย.ป. 
เพื่อดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน สิ่งที่ทําในเวลานี้ดานที่ ๑ คือ สรางและปรับปรุง
กฎหมาย ยกเลิกกฎหมายเพ่ือสงเสริมโลกาภิวัฒน ความจริงหลายฉบับจะเห็นไดวากฎหมาย EEC ที่ 
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ทํา คณะกรรมการชุดนี้เขาไปมีสวนผลักดันเหมือนกัน ซึ่งจะเขาสภานิติบัญญัติ
แหงชาติวันนี้ ความจริงสวนราชการหลายสวนไมเห็นดวย เคาบอกวามีอํานาจทําไดอยูแลว อยางกรม
ศลุกากรเคาบอกวา ทีเ่ขยีนไววาใหยกเวนกฎหมายศลุกากรไดทัง้หมด บอกไมตองออกหรอก เพราะเคา
ยกเวนไดอยูแลว ความจริงไมใช และที่พิสูจนเห็นชัดที่สุด ตัวอยางที่ขาวลง “แจ็ค หมา” (Jack Ma) 
เคากเ็ปรียบเทียบการนําสินคาเขามาระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ปรากฏวาประเทศมาเลเซีย
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สินคาที่จะนํามา distribute มันตอง distribute ไปท้ังนอกมาเลเซียและในประเทศมาเลเซีย 
ของไทยเราทําไมได ใชเวลานานมาก เคากเ็ลยตดัสนิใจทิง้ประเทศไทย ทัง้ ๆ  ทีเ่ราเปนศนูยกลางมากกวา
ประเทศมาเลเซีย วันนี้เคาไปลงทุนที่มาเลเซียแลว 
 กฎหมายสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ  กฎหมายเพ่ือ “Ease of doing business” 
อยางที่ ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล กําลงัทําอยู วาในการทําธุรกิจใน ๘ Area จะตองเลิกกฎหมายท่ีมัน
รกรุงรัง กี่ฉบับ ก็เปนงานที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวนทํา นอกจากนี้ จะดูกฎหมาย
ที่ลดความเหล่ือมล้ํา ซึ่งไดเสนอกฎหมายวิสาหกิจเพ่ือสังคมไปแลว จะเขาวาระการพิจารณาของ
คณะรฐัมนตรใีนเรว็ ๆ นี ้  กฎหมายสงเสรมิการเขาถงึทรพัยากรและทุน กฎหมายท่ีสงเสรมิการผลิตภาค 
SME อยางนี้ เปนตน 
 คณะที่ ๓ คือ คณะกรรมการปฏิรูปดานกฎหมาย ใหมีหนาที่หลักคือ ทําแผนการปฏิรูปใชไปอีก 
๕ ป มีคําถามวาคณะกรรมการชุดนี้ ดําเนินงานอะไรท่ีตางจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เรงดวน ที่เราสัมมนาอยูในวันนี้อยางไร คําตอบคือวา คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศฯ มีหนาท่ีทําแผนอยางเดียว โดยทําแผนใหเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เสร็จแลวภายในกลางเดือนมกราคม คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
ตองใหความเห็นชอบ ภายหลังจากน้ันกน็าํไปใหคณะรัฐมนตรีเหน็ชอบ ประกาศแผน ฯ และสวนราชการ
ตองทําตามแผนฯ เพราะฉะน้ันคณะกรรมการปฏิรูปดานกฎหมาย ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายแผนและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ไมมีสิทธิเสนอกฎหมายไดเอง ในขณะที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกํากับ
การปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) มีสิทธิยกรางกฎหมายไดโดยไมจําเปนตองรอแผน ฯ 
 ทานที่เคารพครับ เม่ือมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปดานกฎหมายตามรัฐธรรมนูญข้ึนมา 
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกํากับการปฏิรูปกฎหมาย (ทปก.) ก็เปลี่ยนชื่อเปน “คณะกรรมการดําเนิน
การปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน” แลวเราหยิบเรื่องที่สําคัญเรงดวนมาทํา เชน ประการท่ี ๑ เราจะ
ปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพและธุรกิจอยางไร มี ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล 
เปนผูรับผิดชอบ ตรงน้ีก็จะชวยในเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจได และจะไมทําแคน้ี 
เพราะวาคณะกรรมการปฏิรูปดานกฎหมายก็จะเอาเร่ืองสําคัญเรงดวนของ ทปก. ไปเขียนไวในแผนฯ 
ใหทําตออีก ๕ ป ในเรื่องตาง ๆ
 ประการท่ี ๒ คือ กฎหมายวาดวยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการฯ ซึ่งในวันนี้ก็จะมีการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมฯ กฎหมาย
ดังกลาว และจะมีการสัมมนาในหองยอยที่มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุณสุรชัย ภูประเสริฐ 
เปนผูรบัผดิชอบ ซึง่จะรบัฟงความคดิเหน็ของทาน กฎหมายฉบบันีส้าํคญัอยางไร? สาํคญัเพราะวาปญหา
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 ถามวาแลวใครผดิ ? กรมประมงเคาไมผดิหรอก เพราะเคาขออตัรากาํลงัไปทีค่ณะกรรมการ
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                 
ประเภทท่ี ๑ คอื ชาํระคาธรรมเนียมเฉย ๆ  ไมตองตรวจ พอทานไปจายคาธรรมเนยีม มใีบรบัคาธรรมเนยีม
เรียบรอย ก็ใหถือวาตอใบอนุญาตเลย สวนประเภทท่ีตองไปตรวจ เมื่อไปยื่นชําระคาธรรมเนียม และ
ระหวางท่ียังไมมีการไปตรวจ ใหถือวาใบเสร็จกับใบรับตออายุเปนการตออายุใบอนุญาต แลวกําหนด
ใหเจาหนาที่ตองไปตรวจภายใน ๑๒๐ วัน ถาหลัง ๑๒๐ วัน จะไปตรวจไมไดอีกแลว และถาเกิดความ
เสียหายใด ๆ  ขึ้น ใหเจาหนาที่ตองรับผิดชอบ แลวจะกําหนดการทบทวนใด ๆ  เกี่ยวกับการมีใบอนุญาต
ไวในรางกฎหมายฉบับใหมนี้ดวย
 ตอไปเราก็จะทํางานอีกช้ินนึง คือกฎหมายวาดวยการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐ              
ซึ่งการบูรณาการนั้นไมมีกฎหมายกําหนด  มีแตกรมและกรม ทุกคนตางมีอํานาจตามกฎหมายของตัว 
และตางคนตางทํา ตัวอยางเชน ถนนเสนนี้กรุงเทพมหานครสราง วันหนึ่งการไฟฟาจะเอาสายไฟลงดิน
ก็มาขุด ใชเวลาขุดปนึงกลบ ปตอไปการประปาบอกจะซอมทอก็มาขุดใหมปอีกปนึงแลวก็กลบ ปตอไป
โทรศัพทบอกจะเอาสายลงดินบางก็มาขุดและกลบ ฉะน้ัน สิ่งเหลานี้มีใหเห็นเกล่ือนกลาดดาษดา 
วาสวนราชการไทยเคา ไมรวมมือกันหรอก เคาตางคนตางทํา ตางใชอํานาจของตัวเอง คงจะตองมี
กฎหมายออกมาใหเคาตองรวมมอืกนั ศูนยบรกิารทีเ่รยีกวา One stop service  ยอจาก ๑๖ หนวยงาน
ที่จะตองวิ่งไปขอการอนุญาต มาเหลือโตะเดียวจุดเดียว ฟงดูดีนะ แตวาโตะเดียวน้ีมี 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
และจะไดนาํรบัฟงความคิดเห็นตอไป เหตุผลท่ีตองมกีฎหมายฉบับนีเ้พราะวาสวนราชการทานมกีฎหมายเยอะ 
คนจะศกึษากฎหมายก็มปีญหา ไมรูวาจะไปใชกฎเกณฑไหนเปนบรรทดัฐาน ครัง้เมือ่ผมเคยเปนเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรีเคยไดสัง่ใหหามติคณะรัฐมนตรีเรือ่งปาไม ทานเช่ือไหม มเีปนพนัฉบบั?  ถาทานจะอนุญาต
ใหใชก็ไปหยิบมติคณะรัฐมนตรีที่เคยอนุญาตแลวเสนอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  แตถาทานไมตองการให
คนน้ีไดรบัอนญุาต  กไ็ปคนมติคณะรัฐมนตร ีตัง้แต ป ๒๔๘๕ มตคิณะรฐัมนตรบีอกวาทาํไมได กรณอียางนี้ 
ประชาชนจะเหลืออะไร จะเช่ืออะไร เพราะฉะนัน้ เราจึงตองสะสางกฎเกณฑทีก่ระจดักระจายมารวมไว
เปนประเภทเดียวกัน
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 คณะกรรมการปฏริปูดานกฎหมายตามรฐัธรรมนูญ เราจะทาํแผนปฏิรปูดานกฎหมาย มทีัง้หมด 
๙ ดาน และตองขอความรวมมือสวนราชการใหทําตามแผนตลอด ๕ ป ดังนี้ 
 ๑. มกีลไกและการออกกฎหมายทีด่เีทาทีจ่าํเปนตามทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดไวและมกีลไกในการ
ทบทวนกฎหมาย กฎ ที่มีผลใชบังคับแลว
 ๒. ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีลาสมัย เปนอปุสรรคตอการดํารงชีวติ หรอืการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 ๓. จัดใหมีกฎหมายท่ีสรางความเปนธรรมและขจัดความเหล่ือมลํ้าในสังคม ขอ ๓ นี้เรากําลัง
เสนอใหตั้งคณะกรรมการเฉพาะดานนี้ขึ้นมา ทําการปรับปรุงกฎหมาย ชวยคนจน เกษตรกร แท็กซ่ี 
คนขายของบนทางเทา หาบเรแผงลอยทั้งหลาย 
 ๔. จัดใหมีกฎหมายเพ่ือเพิ่มศักยภาพของประเทศ 
 ๕. พัฒนากระบวนการจัดทํากฎหมาย ใหรวดเร็ว รอบคอบ สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
 ๖. เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย หรือกฎที่สําคัญ
 ๗. ดาํเนนิการใหประชาชนเขาถงึกฎหมาย หรอืกฎโดยสะดวก เขาใจกฎหมายงาย รวมทัง้พฒันา
ระบบฐานขอมูลกฎหมาย คําพิพากษา คําวินิจฉัย การตีความกฎหมาย หรือกฎ ใหประชาชนเขาถึง
โดยสะดวก ตอไปใครไปติดตอสรรพากร จะไปขอขอหารือเรื่องนั้น ไปขอคําวินิจฉัย คณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณภาษี จะบอกเปนความลับตอไปไมไดแลว
 ๘. การปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนานักกฎหมาย
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพที่ดี 
 ๙. การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนนุใหประชาชนตดิตอกบัเจาหนาท่ีผูบงัคับ
ใชกฎหมายโดยสะดวกเพ่ือลดคาใชจาย และขจัดชองทางทุจริต อันนี้สําคัญนะทุจริตคือการท่ีมี
ความสมัพนัธระหวางคนตอคน ทีเ่รยีกวา human contact เมือ่ไหรก็ตามทีค่ณุตองไปออกใบขนสนิคา
กับเจาหนาที่ศุลกากร เมื่อนั้นอาจจะตองมีซองใส ไปจดทะเบียนที่ดินจะเอาเร็วก็ตองมีซองใส แตถา
เปลี่ยนมาใหคนติดตอกับเครื่องแทน  เครื่องมันเรียกสินบนไมเปน
 ฉะนั้น ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ตองปฏิรูปและอยูในแผนฯ อีก ๕ ป ที่จะตองขอความรวมมือใหสวน
ราชการทํา แตความสาํเรจ็ของทัง้หมดนี ้มนัจะขึน้อยูกบัปจจยัหลายเรือ่ง เรือ่งสาํคญัสิง่แรก คอืเรือ่งคน 
คนในที่นี้คือสวนราชการ หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ ถาทานไมใหความรวมมือ ประเทศก็จะอยูแค 
Thailand ๐.๔ อยูอยางน้ี อยางวันน้ีกฎหมายคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) บอกวา
ใหประชาชนทีไ่ปตดิตอราชการไมตองถายสาํเนาบตัรประชาชน ไมตองถายสาํเนาทะเบยีนบาน ฟงออก
มาดีใจมากไมตองพกแลว ปรากฏวาพอไปถึงสํานักงานที่ดินเคาบอกวาได เคาจะทําตามประกาศของ 
คสช. แตใหคณุมาใหมอกี ๔  เดือนขางหนา  ถามวาทําไมตองมาอีก ๔  เดอืนขางหนา  กต็อบวากรมการปกครอง
ซื้อเครื่องอานบัตรประชาชนมาตอแลว แตยังไมมีใครตามเรื่องการเชื่อมตอ เพราะฉะนั้นอีก ๔ เดือนมั้ง 
ถึงจะเสร็จจากการเชื่อมตอ แลวถามวาถาจะใหเสร็จวันน้ีตองทําอยางไร ก็ไปถายเอกสารมาซิ 
นี่เปนตัวอยางคลาสสิค แตเปนเรื่องจริง เพราะฉะนั้น ถาสวนราชการไมรวมมือดวย ยังไงเคาก็มีวิธีการ
ที่จะไมปฏิบัติตาม การใหความรวมมือของสวนราชการ จะนําไปสูการผลักดันประเทศไทยใหเขาสู 

51-60-MAC6.indd   5951-60-MAC6.indd   59 10/27/18   11:37 AM10/27/18   11:37 AM

creo




ปฏิรูปกฎหมายสูปฏิรูปประเทศ

ก.ค. - ส.ค. ๖๑๖๐ จุลนิติ

Thailand ๔.๐ จึงสําคัญยิ่ง  เรื่องสําคัญสิ่งที่ ๒ ก็คือ สื่อมวลชนและประชาชน ถากระแสสงัคมไมเหน็
สิง่นีเ้ปนสิง่สาํคญัและสนบัสนนุการปฏริปู ซึง่มนัจะทาํใหหลายคนตองเปลีย่น ตองปรบัปรุง หลายกรณี
จึงไปขัดอํานาจเขา และจะอาศัยเขาตองปฏิรูปอยางเดียวไมได กระแสสังคมจึงเปนสิ่งสําคัญและชวย
ผลักดันใหเกิดการปฏิรูป การสัมมนาวันน้ีจึงมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคทั้งสองอยาง คือขอความรวมมือ
จากสวนราชการและขอใหสังคมติดตามใหการปฏิรูปกฎหมาย นําสูการปฏิรูปประเทศ มีความสําเร็จ 
ขอบพระคุณครบั
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