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บทนำ�บทสัมภ�ษณ์คว�มเห็นท�งวิช�ก�ร

จุลนิติ

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ประกาศใช้บังคับ 
เม่ือวันที่	 ๖	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 ที่ผ่านมา	 โดยนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่	 ๒๐	 (ไม่รวม
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)	 ของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองประเทศไทย 
ในรอบ	๘๕	ปี	นบัแต่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาประชาธปิก	พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที่	 ๗	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับ

ประชาชนชาวไทย	คือ	“พระราช
บัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดนิสยามชัว่คราว พทุธศกัราช 
๒๔๗๕” เม่ือวันที่	 ๒๗	 มิถุนายน	
๒๔๗๕	เป็นตน้มา	โดยรฐัธรรมนญู 
ฉบบัปัจจุบันได้วางหลกัการในการ 
ให้การรบัรอง	ปกป้อง	และคุม้ครอง 
สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
ให้มีความชัดเจนและครอบคลุม 
อย่างกว้างขวางยิง่ขึน้	โดยถอืหลกัการ 
ส�าคัญที่ว่า	 “การมีสิทธิเสรีภาพ
เป็นหลัก การจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ
เป็นข้อยกเว้น”	 แต่การใช้สิทธิ

เสรภีาพดังกล่าวต้องอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์เพ่ือคุม้ครองส่วนรวม	ดงัจะเห็นได้จากบทบญัญัติ
ในมาตรา	๒๕	วรรคหนึ่ง	ของรัฐธรรมนูญ	ซึ่งบัญญัติว่า	“มาตรา	๒๕	สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย	 นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว	 
การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน	บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรภีาพทีจ่ะท�าการนัน้ได้และได้รบัความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญ	ตราบเท่าทีก่ารใช้สทิธิ 
หรือเสรีภาพเช่นว่าน้ันไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐ	 
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ของบุคคลอื่น”
	 เพื่อให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง	 รัฐธรรมนูญ 
ฉบบัปัจจบุนัจงึได้ก�าหนดหลกัการส�าคญัเพือ่ทีจ่ะป้องกนัมใิห้รฐัตรากฎหมายขึน้ใช้บงัคบั
กับประชาชนตามอ�าเภอใจโดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา	 ๗๗	 ประกอบมาตรา	 ๒๕๘	 ค.	 

มาตรการก่อนการตรากฎหมาย
ของรัฐตามมาตรา ๗๗

ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
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มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ด้านกฎหมาย กล่าวคอื รฐัพงึจดัให้มกีฎหมายเพยีงเท่าทีจ่�าเป็น เพือ่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ทีไ่ม่สามารถใช้มาตรการทางบรหิารในการแก้ไขได้ และควรยกเลกิหรอืปรบัปรงุกฎหมาย
ทีห่มดความจ�าเป็นหรือไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ หรือทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติ
หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และด�าเนินการ 
ให้ประชาชนเข้าถงึตัวบทกฎหมายต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกและท�าให้ประชาชนสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ อันจะช่วยให้
ประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
 เม่ือได้ค�านงึถงึ 
ความจ�าเป็นที่จะต้อง 
ตรากฎหมายขึน้ใช้บังคบั 
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
มาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญยังได้
ก�าหนดว่า “ก่อนการ
ตรากฎหมายทุกฉบับ  
รัฐพงึจดัให้มกีารรบัฟัง 
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง 
ผู ้เก่ียวข้อง” เพื่อให้ 
ประชาชนได ้ทราบ 
ล่วงหน้าว่าก�าลังจะมี 
การตรากฎหมายเรือ่งใด 
ออกมาใช้บังคับ เพือ่ให้ 
ประชาชนทุกคนที่เก่ียวข้องกับการตรากฎหมายเรื่องนั้น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
ตรากฎหมายผ่านการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายฉบับน้ัน และให้หน่วยงาน 
ของรัฐวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายเรื่องน้ัน อย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันของนานาอารยประเทศ 
รวมทั้งต้องเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน 
และน�าเอาข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนผู ้เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา 
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าควรหรือไม ่
ทีจ่ะตรากฎหมายเรือ่งนัน้ขึน้ใช้บังคบั หรอืปัญหาเรือ่งน้ันสามารถใช้มาตรการทางบรหิาร 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนการบัญญัติกฎหมาย 
เพ่ือก�าหนดให้ประชาชนต้องแบกรับภาระในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และรัฐ 
พงึจดัให้มกีารประเมนิผลสมัฤทธ์ิของกฎหมายทกุรอบระยะเวลาทีก่�าหนด โดยรบัฟังความ 
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและ 
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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จุลนิติ

	 นอกจากนี้	 มาตรา	 ๗๗	 วรรคสาม	 ของรัฐธรรมนูญยังได้ก�าหนดให้การบัญญัติ
กฎหมายนั้น “รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกฎหมายที่ม ี
ความจ�าเป็น” ซึง่หมายความว่า	กิจการใดถ้าหากไม่มคีวามจ�าเป็นเพือ่ทีจ่ะรกัษาประโยชน์
แห่งรฐัแล้ว	จะต้องให้เสรภีาพกับประชาชนในการด�าเนินการโดยไม่ต้องขออนุญาตจากรฐั	 
รวมถึงการด�าเนินกิจการของรัฐในรูปแบบคณะกรรมการควรมีเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น	 
เพือ่ทีจ่ะก�าหนดหน้าท่ีความรบัผดิชอบในการบริหารราชการแผ่นให้ชดัเจนและตัดขัน้ตอน 
หรอืกระบวนการทีไ่ม่จ�าเป็นออกจากระบบการบรหิารราชการแผ่นดนิ	รวมถงึการก�าหนด
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจ
หรือดุลพินิจตามอ�าเภอใจ	 และก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง	 ๆ 
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย	เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงระยะเวลาในการด�าเนินการที่ชัดเจน	
และพึงก�าหนดโทษทางอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง	ทั้งนี้	เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
		 ประการสุดท้าย	“รัฐจะต้องมีการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะในด้านกฎหมาย” 
ตามมาตรา	๒๕๘	ของรัฐธรรมนูญ	โดยจะต้องมีกลไกในการด�าเนินการปรับปรุงกฎหมาย	
กฎ	 ระเบียบ	 หรือข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี 
ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา	๗๗	และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล	โดยให้มี 
การใช้ระบบอนุญาตและระบบการด�าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ�าเป็น 
เพื่อให้การท�างานเกิดความคล่องตัว	 โดยมีผู ้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 และไม่สร้างภาระ 
แก่ประชาชนเกินความจ�าเป็น	 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	และป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชา 
กฎหมายเพื่อพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู ้มีความรอบรู ้	 มีนิติทัศนะ	 
และยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรมของนักกฎหมาย	พฒันาระบบฐานข้อมลูกฎหมายของ
รัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง	ๆ	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก	และสามารถ
เข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย	และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท�า
และเสนอร่างกฎหมาย	ทั้งนี้	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศให้ประเทศชาต ิ
เกิดความมั่นคง	 เสริมส่งเศรษฐกิจให้มั่งคั่ง	 และสนับสนุนให้ประเทศเกิดการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนตลอดไป	 		
		 กองบรรณาธิการวารสาร	 “จุลนิติ”	 จึงได้พิจารณาเห็นสมควรขอท�าการ
สัมภาษณ์และรบัฟังความเหน็ทางวชิาการ	ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะในประเดน็ 
เรือ่ง	“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรฐัตามมาตรา ๗๗ ของบทบญัญตัริฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐”	จากผูท้รงคุณวุฒิทีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ
และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว	 อันประกอบด้วย	นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ทั้งนี้	เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์
ต่องานด้านนิติบัญญัติของประเทศและประชาชนผู้มีความสนใจโดยทั่วไป	ซึ่งท่านผู้อ่าน
สามารถติดตามรายละเอียดเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติ	ฉบับนี้
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการ แนวคิด และทฤษฎี   
ของมาตรการก่อนการตรากฎหมายของนานาอารยประเทศ
เ กี่ ย ว กับการรั บฟ ั งความคิ ด เ ห็ นของผู ้ เ กี่ ย วข ้ อ ง  
และการวิ เคราะห ์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
อย่างรอบด้านและเป็นระบบว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร

นายมชียั  ฤชพัุนธุ ์:  ห ลั ก ก า ร ส� า คั ญ ข อ ง ม า ต ร ก า ร 
ก่อนการตรากฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบอยู่ท่ีมาตรา ๒๖ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

โดยที่มาตรา ๒๖ ได้บัญญัติว่า “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการ 
จ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมาย 
ดังกล่าวต้องไม ่ขัดต ่อหลักนิติธรรม ไม ่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธ ิ
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศร ี
ความเป็นมนุษย์ของบคุคลมไิด้ รวมทัง้ต้องระบเุหตผุลความจ�าเป็นในการ
จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ต ้องมีผลใช ้บังคับเป็นการท่ัวไป  
ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นการเจาะจง”

ในอดีตสังคมโลกมองว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
จะเกิดขึ้นได้ก็โดยการออกกฎเกณฑ์และออกกฎหมายก�าหนดเพ่ือให้

 
“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 

ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองชั้น ๓
อาคารรัฐสภา ๓ ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร

กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

โดย : นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ๑ 
 ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

  ๑ ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ 
จาก Southern Methodist University ประเทศสหรฐัอเมรกิา เคยด�ารงต�าแหน่งทีป่รกึษานายกรัฐมนตรฝ่ีายกฎหมาย รฐัมนตรปีระจ�า 
ส�านักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา และประธานรัฐสภา

  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ (กฎหมายการเมืองการปกครอง) และประธานกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ.

.
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มนุษย์ปฏิบัติ เมื่อเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีกฎหมายมีจ�านวนมากขึ้นมนุษย์แต่ละคนต้องแบกรับภาระ 
ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นจ�านวนมากขึ้น ต่อมาภายหลัง จึงมีประเด็นค�าถามเกิดขึ้นว่า 
กฎหมายทุกอย่างจะก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติจริงหรือไม่ การที่คนทั้งประเทศต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มค่ากับสิ่งที่รัฐได้รับหรือไม่ และแทนท่ีรัฐจะออกกฎหมายก�าหนดให้ราษฎรต้องด�าเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ รัฐจะด�าเนินการเองได้หรือไม่

ตามที่มีการกล่าวกันว่า “กฎหมายนั้นเหมือนใยแมงมุม” เมื่อสัตว์ตัวเล็ก ๆ บินเข้าไปอยู่ใน
ตาข่ายใยแมงมุม แมงมุมก็จับกินได้แต่ถ้าเป็นสัตว์ตัวใหญ่ ใยแมงมุมก็จะพัง เพราะฉะนั้นในทางโลก 
ก็เช่นกัน การบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลอาจจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ความเหลื่อมล�้าต�่าสูง 
ก็จะเกดิขึน้จากการมกีฎหมาย ยิง่มีกฎหมายมากเท่าไรสทิธิและเสรภีาพของคนก็ยิง่จะถกูจ�ากัดมากขึน้ 
เท่านั้น

กฎหมายแต่ละฉบับนั้นออกกฎเกณฑ์มาบังคับประชาชนจ�านวนเท่าใดให้ต้องปฏิบัติตาม  
และมีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะต้องบังคับ

ยกกรณตีวัอย่างเช่น พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัท่ี ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๗ ตรี ในส่วน ๓ บทก�าหนดโทษ ของหมวด ๒  

วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน ของลักษณะ ๒ ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร แห่งประมวลรัษฎากร
“มาตรา ๓๗ ตรี ความผิดตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗ ทวิ หรือมาตรา ๙๐/๔ ที่ผู้กระท�า 

ความผิดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือน�าส่งภาษีอากร และเป็นความผิดที่เกี่ยวกับจ�านวนภาษีอากร 
ที่หลีกเล่ียงหรือฉ้อโกงต้ังแต่สิบล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป หรือจ�านวนภาษีอากรที่ขอคืนโดยความเท็จ 
โดยฉ้อโกงหรอือบุาย หรอืโดยวธิกีารอืน่ใดท�านองเดยีวกนั ต้ังแต่สองล้านบาทต่อปีภาษขีึน้ไป และผูม้หีน้าที่ 
เสียภาษีอากรหรือน�าส่งภาษีอากรดังกล่าวได้กระท�าในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่าย 
โดยสร้างธรุกรรมอันเป็นเทจ็หรอืปกปิดเงนิได้พงึประเมนิหรอืรายได้ เพือ่หลกีเล่ียงหรือฉ้อโกงภาษอีากร 
และมพีฤตกิรรมปกปิดหรอืซ่อนเร้นทรพัย์สนิทีเ่ก่ียวกับการกระท�าความผดิเพือ่มใิห้ตดิตามทรพัย์สนินัน้ 
ได้ให้ถอืว่าความผิดดงักล่าวเป็นความผดิมลูฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
เมื่ออธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความผิดทางภาษีอากรที่เข้าข่าย 
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ความผดิมูลฐานส่งข้อมูลท่ีเกีย่วข้องให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิแล้ว ให้ด�าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ประกอบด้วยอธิบด ีรองอธิบดแีละทีป่รกึษากรมสรรพากรทกุคน” 
กฎหมายดังกล่าวเป็นการออกกฎหมายให้อ�านาจดุลพินิจแก่กรมสรรพากรเพื่อพิจารณา 

กลั่นกรองความผิดฐานดังกล่าว เป็นกฎหมายท่ีอ�านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ แต่อาจ 
ส่งผลเสยีแก่ประชาชนหากเจ้าหน้าทีใ่ช้อ�านาจในทางมชิอบ ดงัน้ัน จึงควรพจิารณาในเรือ่งของความ
คุ้มค่าและความเหมาะสมและประโยชน์ในการตรากฎหมายในเรื่องดังกล่าวด้วย

ดังนั้น ในการตรากฎหมายในแต่ละเรื่อง ต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อประชาชน ผลดีผลเสีย
ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน ภาระที่ประชาชนต้องแบกรับ ประโยชน์และความคุ้มค่าที่รัฐและประชาชน
ได้รับในการตรากฎหมายว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะมีการตรากฎหมายดังกล่าวออกมา

 จลุนติ ิ : รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ 
วรรคสอง ท่ีบญัญัตว่ิา “ก่อนการตรากฎหมายทกุฉบบั รฐัพงึจัดให้มกีารรบัฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบ รวมทัง้เปิดเผยผลการรับฟังความคดิเหน็และการวิเคราะห์นัน้ต่อประชาชน  
และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน...” นั้น 
มเีจตนารมณ์ ขอบเขตและเน้ือหาสาระส�าคญัอย่างไร

นายมชียั  ฤชุพนัธุ ์ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ 
วรรคสองมีเจตนารมณ์ ขอบเขตและเนือ้หาสาระส�าคัญดังนี้

๑.  ต้องการให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าก�าลังจะมีการร่างกฎหมายเรื่องใดออกมา 
และสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

๒. ต้องการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายรับทราบความคิดเห็นของประชาชน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวแล้วน�าข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องน้ันมา
พิจารณาประกอบในขั้นตอนการร่างกฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าควรหรือไม่ 
ที่จะมีการตรากฎหมายฉบับนั้นออกมา หรือควรออกเป็นค�าส่ังทางฝ่ายบริหารเพื่อให้หน่วยราชการ
เป็นฝ่ายด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนการให้ประชาชนต้องแบกรับภาระในการที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย

ยกตวัอย่างเช่น “ก�าจดัผักตบชวา” รฐัควรออกกฎหมายบงัคับให้ประชาชนก�าจัดผกัตบชวาเอง 
หรือรัฐควรออกกฎหมายเพื่อเรียกเก็บภาษีเพิ่มแล้วน�าเงินภาษีไปจ้างคนมาก�าจัดผักตบชวา การก�าจัด
ผักตบชวาควรเป็นหน้าที่ของรัฐหรือประชาชน หากก�าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องท�าเป็นการบังคับ 
ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระมากจนเกินควรหรือไม่ ควรให้ฝ่ายใดด�าเนินการจึงจะเกิดประโยชน์  
คุ้มค่าและเหมาะสมที่สุดในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ในการตรากฎหมายเรื่องต่าง ๆ จึงมีความจ�าเป็นต้อง
มีการพิจารณาศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพื่อให้การตรากฎหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
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ทั้งนี้ หลักการของมาตรา ๗๗ มีหลักการที่ส�าคัญกล่าวคือ
๑. การเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเกีย่วข้องได้แสดงความคิดเห็น และใช้ข้อมลูน้ีประกอบในทกุขัน้ตอน 

การร่างกฎหมาย ไม่ได้หมายความว่าต้องรบัฟังความคิดเห็นในทุกขัน้ตอนการร่างกฎหมาย “แต่เปิดรบัฟัง 
ความคิดเห็นในครั้งแรกแล้วน�าข้อมูลนี้ไปใช้ทุกขั้นตอน”

๒. บังคับให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ว่ากฎหมายที่ตราออกมาสามารถ 
แก้ไขปัญหาตามเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายกฎหมายได้หรือไม่ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได ้
เกิดจากเหตุใด เกิดจากกฎหมายมีข้อบกพร่อง หรือเกิดจากตัวบุคคล 

๓. แก้ไขปัญหาการไม่มีคนรับผิดชอบในการบริหารราชการที่ผ่านมาเราใช้ระบบการตั้ง 
คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ คณะท�างาน เพือ่ด�าเนนิการในเรือ่งต่าง ๆ  “ระบบคณะกรรมการควรม ี
เท่าที่จ�าเป็น และมีเป็นลักษณะ multi discipline” คือมีองค์ประกอบหลากหลายสาขา รวมถึง 
ต้องก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ และขั้นตอนการด�าเนินการให้ชัดเจน

 
 จลุนติิ : โดยทีห่ลกัการของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๗๗ นัน้ 

เป็นหลกัการใหม่ของกระบวนการตรากฎหมายของรฐั ในทรรศนะของท่านมคีวามเหน็เป็น
ประการใด โดยเฉพาะในประเด็นทีเ่ก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการในการบูรณาการกระบวน

การก่อนการตรากฎหมายของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการตรากฎหมายของรัฐ

นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ : โดยที่ปัจจุบันมี “เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์” ที่ทันสมัยคอย 
อ�านวยความสะดวกเป็นจ�านวนมาก ดังน้ัน แนวทางหรือวิธีการในการบูรณาการกระบวนการก่อน
การตรากฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายของรัฐจึงสามารถด�าเนินการได้ไม่ยาก  
ซึ่งผมได้แนะน�าให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด�าเนินการแล้ว กล่าวคือ ให้มีเว็บไซต์ 
ส�าหรับประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ร่างกฎหมายต่าง ๆ โดยเมื่อมีการยกร่างกฎหมายฉบับใด 
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

แล้วก็ให้น�าร่างกฎหมายฉบับนั้นมาแสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งตัวอักษรวิ่งหรือข้อความที่แจ้ง 
ให้ทราบว่าขณะนี้หน่วยงานก�าลังพิจารณากฎหมายเรื่องใด มีสาระส�าคัญประการใดบ้าง  
และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ยังสามารถด�าเนินการได้โดยวิธี “การประกาศรับลงทะเบียนบุคคลที่สนใจ 
ร่างกฎหมายประเภทต่าง ๆ” โดยเม่ือหน่วยงานได้มีการพิจารณาหรือยกร่างกฎหมายท่ีตรงกับ
ประเภทหรอืเรือ่งทีบุ่คคลนัน้ได้แจ้งความประสงค์หรอืลงทะเบียนไว้ ก็จะมหีนงัสอืแจ้งไปยังบุคคลน้ัน 
เพื่อทราบและสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งวิธีการน้ีถือเป็นช่องทางที่ด�าเนินการ 
ได้โดยง่าย ไม่ต้องลงทุน และไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายใด ๆ มารองรับก็สามารถรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนผู้เกี่ยวข้องโดยตรงได้

อย่างไรก็ดี ส�าหรับในส่วนของ “รัฐสภา” หรือฝ่ายนิติบัญญัติน้ัน ซ่ึงแม้ว่าไม่มีความจ�าเป็น 
ต้องด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพราะ 
ร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีน้ันได้มีการด�าเนินการมาแล้วอย่างครบถ้วนก็ตาม ก็สามารถ 
จะรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้ก่ียวข้องได้ กล่าวคอื เมือ่รฐัสภาได้รบัร่างกฎหมายมาจากคณะรฐัมนตรแีล้ว 
ก็ให้น�าร่างกฎหมายน้ันมาแสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์พร้อมทั้งสรุปสาระส�าคัญและแจ้งให้ประชาชนทราบ 
โดยทั่วไปว่ามีกฎหมายฉบับใดเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งผู้ท่ีสนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้  
ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ร่างกฎหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นของรัฐสภาดังกล่าว  
นอกจากจะแสดงเป็นตัวอักษรหรือข้อความว่ิงบนหน้าเว็บไซต์แล้ว อาจจะแพร่ภาพข้อมูลผ่านทาง
โทรทศัน์รฐัสภาหรือสือ่กระจายเสยีงผ่านทางสถานวีทิยขุองรฐัสภากไ็ด้ ทัง้นี ้เพือ่จะได้รับฟังความคดิเหน็ 
และน�าความคิดเห็นที่ได้รับมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 จลุนติิ : บทสรุปและข้อเสนอแนะส่งท้ายอืน่ ๆ 

นายมชียั  ฤชพุนัธุ ์:  จากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๗๗ นั้น โดยผิวเผินแล้วอาจจะมองว่าเป็นอุปสรรคที่ท�าให้การตรากฎหมายน้ันล่าช้า  
แต่หากพิจารณาให้ถ่องแท้จะพบว่าการมีกฎหมายเป็นจ�านวนมากก็มิใช่เรื่องดีและแม้ว่าจะล่าช้า 
เพราะต้องด�าเนินการตามกระบวนการที่ก�าหนดไว้ในมาตรา ๗๗ ก็มิใช่เรื่องเสียหาย เพราะจะช่วยให้ 
กฎหมายผ่านการพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ และความเป็นจริงก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความ 
ล่าช้าด้วย ทั้งน้ี เพราะการด�าเนินการตามหลักการในมาตรา ๗๗ โดยเฉพาะการจัดให้มีการรับ 
ฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องนั้น สามารถกระท�าคู่ขนานไปพร้อมกับการตรากฎหมาย กล่าวคือ  
ไม่จ�าเป็นต้องหยุดการพิจารณาเพื่อไปรบัฟงัความคิดเห็น หรือต้องรับฟังความคิดเห็นก่อนจึงจะยกร่าง 
หรือเริ่มการพิจารณากฎหมายได้ หรือในการยกร่างกฎหมายก็ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการ
พิจารณาอยู่แล้ว โดยบางฉบับอาจใช้เวลาเป็นเดือนจึงจะเสร็จเรียบร้อย ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้
สามารถรบัฟังความคดิเหน็ได้ตลอด ดงันัน้ หลกัการของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๗๗ น้ัน  
จึงไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการตรากฎหมายแต่ประการใด
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ขอทราบถึงหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ของ 
มาตรการก่อนการตรากฎหมายของนานาอารยประเทศเกีย่วกบั 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและ 
เป็นระบบว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร

นายสรุชยั  เลีย้งบญุเลศิชยั : มาตรการก่อนการตรากฎหมาย 
เกีย่วกบัการรบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง และการวเิคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบตามหลักการ 
ของมาตรา ๗๗๒ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จะเป็นกระบวนการส�าหรับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทางด้านการเมืองที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
หลักการส�าคัญประการหนึ่งที่จะยืนยันถึงทฤษฎีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยซึ่งทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้การปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยที่บอกว่า อ�านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐กองบรรณาธิการ
สำ นักกฎหมาย

โดย :  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย
๑

 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

๑  ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา, หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ ๔๓๑๓ จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

๒  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า 
 “มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�าเป็น 

หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่
ประชาชนและด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

 ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทัง้เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเหน็และการวเิคราะห์นัน้ต่อประชาชน และน�ามาประกอบ
การพจิารณาในกระบวนการตรากฎหมายทกุข้ันตอน เมือ่กฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้ว รฐัพงึจดัให้มกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย
ทกุรอบระยะเวลาทีก่�าหนดโดยรับฟังความคดิเห็นของผูเ้กีย่วข้องประกอบด้วย เพือ่พฒันากฎหมายทุกฉบบัให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

 รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ�าเป็น พึงก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงก�าหนดโทษอาญา 
เฉพาะความผิดร้ายแรง”. 

“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 

ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

โดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อ�านาจนั้นผ่าน ๓ ทาง กล่าวคือ อ�านาจนิติบัญญัติ อ�านาจบริหาร และ
อ�านาจตุลาการ 

ขณะเดยีวกนัหลกัประชาธิปไตยจะยนืยนัว่าการทีป่ระชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจ อ�านาจอธปิไตยนัน้ 
ยังคงอยู่กับประชาชนซ่ึงการที่ประชาชนจะใช้สิทธิของตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการ 
ทางการเมอืงจงึเป็นสิทธอินัชอบธรรมของประชาชน ดงันัน้ เราจะเหน็ได้ว่ารฐัธรรมนญูทกุฉบบัจะยนืยนั 
หลักการนี้มาโดยตลอด ไม่ว่าสิทธิของประชาชนในการที่จะเลือกตัวแทนของตนเข้าไปท�าหน้าที ่
ด้านต่าง ๆ เช่น ในการเลือกต้ัง ส.ส. ส.ว. การเลือกตัวแทนในระดับท้องถิ่นอื่น ๆ หรือแม้แต่การที่
รัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีสิทธิเข้าช่ือกันจ�านวนหน่ึงในการเสนอกฎหมาย หรือการที่ให้ประชาชน 
มีสิทธิเข้าชื่อกันจ�านวนหนึ่งในการที่จะถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น โดยสิทธิต่าง ๆ 
เหล่านี ้ล้วนเป็นสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน เพราะฉะนัน้ ในหลกัการของมาตรา ๗๗  
จึงมาจากหลักการเดียวกันนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมาย

ถ้ากล่าวถึงเรื่องของการบัญญัติกฎหมาย เราคงทราบดีว่าท่ีสุด “กฎหมาย” น้ัน คือกติกา 
หรือกฎเกณฑ์ของสังคมที่จะถูกน�ามาบังคับใช้กับประชาชน เพราะฉะนั้น เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของ
อ�านาจอธิปไตยซึง่รวมไปถงึอ�านาจนติบัิญญตัใินเรือ่งของการบญัญตักิฎหมาย แล้วในทีส่ดุกฎหมายนัน้ 
จะต้องน�ากลับมาบังคับใช้กับประชาชน เหตุใดจึงจะไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วย
กันคิดตั้งแต่ต้นโดยน�าหลักการต่าง ๆ เหล่าน้ี มาบัญญัติเป็นมาตรา ๗๗ ซึ่งถือว่าเป็นหลักการที่ดี  
และเป็นหลักการใหม่ทีไ่ม่เคยระบุรายละเอยีดเช่นนีใ้นรัฐธรรมนญูฉบบัก่อนหน้านีแ้ต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 
หลักการนี้ไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อนเพียงแต่ว่าไม่มีการก�าหนดรายละเอียดมากเท่ากับ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

จลุนิต ิ: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗  

วรรคสอง ท่ีบัญญัติว่า “ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง 

ความคดิเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง วเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายอย่างรอบด้าน 

และเป็นระบบ รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเหน็และการวิเคราะห์น้ันต่อประชาชน 

และน�ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ...” น้ัน  

มีเจตนารมณ์ ขอบเขตหรือเนื้อหาสาระส�าคัญอย่างไร

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย : ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗ ไม่ได้บัญญัติเพียงหลักการ 
เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายเท่านั้น แต่ประกอบด้วยสาระส�าคัญทั้งหมด ๓ ส่วน ดังนี้

ประการแรก ในมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง ได้วางหลักการที่ส�าคัญ ๓ เรื่อง คือ
เรื่องที่ ๑ คือ ตามที่บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ�าเป็น” หลักการนี ้

เป็นหลักการแรกสุดก่อนที่จะไปสู่กระบวนการตามที่มาตรา ๗๗ วรรคสอง คือกระบวนการ “รับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง” และเรื่องอื่น ๆ  ในขั้นตอนต่อมาซึ่งก็หมายความว่า การที่รัฐเริ่มต้นคิด
จะมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศสักฉบับหนึ่ง ในมาตรา ๗๗ ก�าหนดให้ต้องพิจารณา
ก่อนว่ามีความจ�าเป็นแค่ไหนที่จะต้องมีกฎหมายนั้น ๆ ถ้าไม่มีความจ�าเป็นหรือสามารถใช้เครื่องมือ 
อื่น ๆ ได้ก็ไม่จ�าเป็นต้องออกกฎหมายฉบับนั้น 
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เรื่องที่ ๒ คือ ตามที่บัญญัติว่า “... ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจ�าเป็นหรือ 
ไม่สอดคล้องกบัสภาพการณ์ หรอืท่ีเป็นอปุสรรคต่อการด�ารงชวีติหรอืการประกอบอาชพีโดยไม่ชกัช้า
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ...” ซึ่งแม้ว่าจะมีกฎหมายเดิมอยู่แล้ว มาตรา ๗๗ ให้ไปพิจารณา
ทบทวนไปสะสางเสีย หากกฎหมายเดิมที่มีอยู่นั้นฉบับไหนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือวิถีชีวิต 
ของประชาชนกใ็ห้ไปปรบัปรงุแก้ไขเสยีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรอืถ้าสภาพการณ์ไม่มคีวามจ�าเป็น
ที่จะต้องมีกฎหมายนั้นแล้วก็ให้ยกเลิกกฎหมายฉบับนั้น

เรื่องที่ ๓ ในมาตรา ๗๗ วรรคแรก ตามที่บัญญัติว่า  “... และด�าเนินการให้ประชาชนเข้าถึง 
ตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง” ทั้งนี้ รัฐจะต้องไปศึกษาแล้วก็ด�าเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้
ทัง้หมดโดยสะดวก เพือ่ให้ประชาชนสามารถทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายได้โดยง่าย ซึง่จะเป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญต้องการให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกครอง
ประเทศที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสังคมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด�ารงชีวิตหรอืวิถชีีวิตของประชาชน ขณะเดียวกัน เพือ่ให้ประชาชนซ่ึงเป็นคนทีถ่กูบงัคับใช้กฎหมายนัน้
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องโดยที่ประชาชนสามารถเข้าใจกฎหมายนั้นได้ง่าย 

หลักการของรัฐธรรมนูญในมาตรา ๗๗ วรรคแรกน้ี ถ้าพิจารณาศึกษาที่มาของแนวคิด 
จะสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร เนื่องจากพระองค์ได้เคยพระราชทานพระบรมราโชวาทเก่ียวกับเรื่องวิธีการบัญญัติ
กฎหมายไว้ ซึ่งผมเข้าใจว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คงน้อมรับพระบรมราโชวาทดังกล่าวมาเป็นแนวทาง 
ในการบญัญตัมิาตรา ๗๗ ซึง่ในคราวเสดจ็พระราชด�าเนินไปพระราชทานประกาศนียบตัรให้แก่ผูส้�าเรจ็
การศึกษาเนติบัณฑิตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ความตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาท ซึ่งได้พระราชทานไว้
เพื่อเป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมายมีใจความส�าคัญว่า “...กฎหมายบ้านเมืองน้ัน โดยหลักการ 
มีไว้ส�าหรับรักษาความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยในแผ่นดินด้วยการจัดสรรอ�านวยสิทธิเสรีภาพ
แก่บุคคลโดยถ้วนหน้าและเสมอหน้า... ผู้มีหน้าที่ด้านกฎหมายจะต้องคิดอ่าน กระท�าการ ให้กฎหมาย  
ได้เป็นปัจจัยผดุงความเที่ยงธรรมและสงบสุขอย่างแท้จริง...ส�าคัญที่สุด ขอให้ถือหลักเหตุผลและ 
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ความเป็นจริง... การน�าบทบัญญัติที่ปฏิบัติไม่ได้ตามสภาพที่เป็นจริงของชีวิตมาบังคับใช้เป็นต้นเหตุ 
แห่งความเดอืดร้อนแตกแยกในชาตแิละประชาชน บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีจะยังความสงบเรยีบร้อย
ให้เกิดขึ้นได้ ต้องตราขึ้นตามสภาพการณ์และสภาพชีวิตท่ีแท้จริงของบ้านเมืองและบุคคล” ๓ 

เพราะฉะนั้น ถ้าเราอ่านดูให้ดีจะเห็นว่ามาตรา ๗๗ วรรคแรก สอดคล้องกับพระบรมราโชวาท 
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร ได้พระราชทานไว้ เมือ่ ๔๖ ปีท่ีแล้ว 
เม่ือพิจารณาศึกษาเนื้อหาของกฎหมายตามล�าดับของมาตรา ๗๗ วรรคแรก คือ การพิจารณาถึง 
ความจ�าเป็นในการทีจ่ะต้องมกีฎหมาย รวมทัง้การเขยีนกฎหมายซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน แล้วน�ามาสู่การได้รับค�าตอบว่าจ�าเป็นต้องมีกฎหมายนั้น เราจึง 
จดัท�าร่างกฎหมายให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคม จากน้ันจึงจะเข้าสูก่ระบวนการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
กล่าวคือกระบวนการที่ว่าด้วยเรื่อง 

๑. การรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
  กล่าวคือ กระบวนการที่ต้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกฎหมาย 

ฉบับน้ัน ๆ ซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนว่าการวิเคราะห์น้ันต้องวิเคราะห์อย่างรอบด้านและเป็นระบบด้วย 
หมายความว่า จะวิเคราะห์เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ และเป็นระบบน้ันก็คือ ต้องเป็นการวิเคราะห์
ที่มีการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ และ

๓. เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน กล่าวคือ
  เมื่อรับฟังความเห็นแล้ว วิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านแล้ว ยังต้องเปิดเผยผลการ

รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ที่ได้ต่อประชาชนด้วย
  เพราะฉะนัน้ บคุคล ๒ กลุม่นี ้จะไม่ใช่บคุคลจากกลุม่เดยีวกนั ในขัน้ตอนการรบัฟังความเหน็ 

เป็นการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง  
ด�าเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของร่างพระราชบัญญัติ ผู้เสนอร่างกฎหมายนั้นมีหน้าที่ในการวิเคราะห์  
แต่การวิเคราะห์นั้นจะต้องได้มาตรฐานตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า “อย่างรอบด้านและเป็นระบบ”  
โดยมีข้ันตอนสุดท้ายให้เผยแพร่ต่อประชาชน ซ่ึงในส่วนน้ีตีความได้กว้างกว่า เน่ืองจากไม่ได้จ�ากัด
เป็นการเฉพาะว่าให้เผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ให้เผยแพร่ต่อประชาชนโดยรวม

  ประการสุดท้าย คือ เมื่อร่างกฎหมายได้ด�าเนินการจัดท�าขึ้นเสร็จเรียบร้อย และเจ้าของ
ร่างกฎหมายหรือหน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายฉบับน้ัน ๆ ประเมินผลว่าจากการรับฟังความเห็น 
และจากการท�าการวเิคราะห์ผลกระทบของกฎหมายแล้ว ยงัคงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องย้อนกลบัไปพิจารณา 
ตามมาตรา ๗๗ วรรคหน่ึง กล่าวคอื ยงัคงมคีวามจ�าเป็นทีต้่องมกีฎหมาย และร่างกฎหมายทีจั่ดท�าขึน้นัน้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของสงัคม และสอดคล้องกับวิถชีวิีตของประชาชน ในท่ีสดุถ้ากระบวนการ
นั้นเดินทางมาถึงรัฐสภา คือฝ่ายนิติบัญญัติในการพิจารณาร่างกฎหมายนั้น ๆ ของรัฐสภา  

  ๓  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๔.
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รัฐสภาต้องใช้ข้อมูลตามกระบวนการท่ีได้ด�าเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง มาประกอบการ
พิจารณาทุกขั้นตอน หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลใช้บังคับ๔ หลังจากนี้ไปถ้าคณะรัฐมนตรี 
หรือผู้เสนอกฎหมายซึ่งในรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วว่าใครเป็นผู้มีอ�านาจเสนอกฎหมายบ้าง ต้องการ
เสนอร่างกฎหมายมาที่รัฐสภา จะแนบเอกสารเฉพาะบทวิเคราะห์และสรุปสาระส�าคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติแบบเดิม ๆ มาอย่างเดียวไม่ได้แล้ว จะต้องแนบหลักฐานและผลของการไปรับฟัง 
ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานการศึกษาว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวมีความจ�าเป็นมากน้อยเพียงไร 
มาด้วย รวมถงึบทวเิคราะห์จากการศกึษาและวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและหลกัฐานการเปิดเผย 
ข้อมูลให้กับประชาชนมาที่รัฐสภาด้วย โดยที่รัฐสภาจะต้องน�าเอาข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ประกอบ
การพิจารณาทุกขั้นตอนของรัฐสภา นี่คือกระบวนการที่ถูกออกแบบไว้ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่

จลุนติิ : โดยเหตท่ีุหลกัการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ นัน้ 
เป็นหลักการใหม่ของกระบวนการตรากฎหมายของรัฐ ในทรรศนะของท่านมีความ
คิดเป็นประการใด โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวกับแนวทางหรือวิธีการในการบูรณาการ 
กระบวนการก่อนการตรากฎหมายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการตรากฎหมายของรฐั

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย : ตั้งแต่ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมีผลใช้บังคับ 
ในเรือ่งนีไ้ด้มกีารหยบิยกขึน้หารอืกนัในทีป่ระชมุคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย ซ่ึงประกอบด้วย 

  ๔  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก.
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มาระดับหนึ่งแล้ว  
โดยที่คณะรัฐมนตรีก็ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้จนกระทั่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง แนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย โดยเรือ่งของหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบญัญตัิ 
(Checklist) กไ็ด้มีการประชุมกนัในคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิหรอื วปิ สนช. 
แล้วก็มีมติของวิปสนช. สองสัปดาห์ที่ผ่านมาติดต่อกัน พิจารณาเรื่องนี้ถึง ๒ ครั้ง 

บทสรุปก็ได้แนวทางปฏิบัติตรงกัน กล่าวคือ จากนี้ไปหน่วยงานจะเสนอร่างพระราชบัญญัต ิ
ไปทีค่ณะรฐัมนตรจีะต้องผ่านกระบวนการ “Checklist” ก็คือการตรวจสอบรายการท่ีเป็นข้อท่ีจะต้อง 
ปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ ว่าร่างกฎหมายนั้นได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๗๗ หรือไม ่
ส่วนร่างกฎหมายทีส่่งมาทีส่ภานติิบัญญตัแิห่งชาตกิเ็ช่นเดยีวกนั เราก็จะมรีายการ checklist เหมอืนกนัว่า 
ได้ด�าเนินการมาครบกระบวนการ และได้แนบหลักฐานของการปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ มาครบถ้วน 
หรือยัง ถ้าไม่ครบถ้วน แนวทางปฏิบัติให้ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังไม่รับ 
ร่างกฎหมายฉบับนั้น ส่วนนี้คือส�าหรับกฎหมายใหม่ที่จะส่งเข้ามาหลังจากรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ

กรณีที่จะเป็นปัญหาอยู่บ้างคือ กฎหมายเก่าที่ยังค้างการพิจารณา โดยได้สรุปเป็นมติที่ประชุม 
วปิ สนช. ให้ประธานคณะกรรมาธิการแต่ละคณะทีร่บัผดิชอบพจิารณาร่างกฎหมายทีผ่่านวาระ ๑ แล้ว  
และจะน�าเข้าสู ่การพิจารณาในขั้นของคณะกรรมาธิการเป็นผู ้รับผิดชอบไปด�าเนินกระบวนการ 
ตาม Checklist คอื ตรวจสอบว่าร่างกฎหมายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของคณะกรรมาธกิารแต่ละคณะนัน้ 
ได้ผ่านกระบวนการตามมาตรา ๗๗ แล้วหรือยัง ถ้ายังก็จะให้ประธานคณะกรรมาธิการท�าบันทึก 
แจ้งมาที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แล้วส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของร่างกฎหมายไปด�าเนินการเสียให้ครบถ้วน แล้วก็ส่งหลักฐานเหล่าน้ัน 
มาประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป นี่คือแนวทางปฏิบัติที่เราด�าเนินการอยู่

ตอบค�าถามที่ว่า ท�าไมจึงใช้แนวทางนี้ ก็ต้องเรียนว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีความเห็นว่า 
มาตรา ๗๗ มีผลใช้บังคับทันที ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ คือวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ 
เนือ่งจากไม่มีบทเฉพาะกาลส่วนใดเขยีนเป็นบทยกเว้นไว้ว่า กฎหมายทีค้่างการพจิารณาหรอืกฎหมาย 
ที่ผู้มีอ�านาจเสนอกฎหมายส่งมาที่สภาก่อนวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับแล้วไม่ต้องน�ามาตรา ๗๗ 
มาใช้บงัคบั เพราะฉะนัน้กต้็องตีความไปในทางทีคุ่ม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน และการคุ้มครอง
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งผมได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามาตรา ๗๗ นั้น เป็นมาตรา 
ทีม่าจากหลักการทีใ่ห้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมอืง ซ่ึงหลกัการเช่นว่าน้ีเป็นหลกัการของการยนืยนั
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งถือเป็นเร่ืองใหญ่มาก  
โดยเราไม่อาจจะตีความในลักษณะของการยกเว้นไม่น�ามาตรา ๗๗ มาบังคับใช้ ซึ่งนี่คือเหตุผล 
ที่ผมเห็นว่า มาตรา ๗๗ ใช้ครอบคลุมไปถึงร่างกฎหมายที่ถูกส่งมาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับด้วย และในส่วนน้ีก็เป็นแนวทางที่เราได้มีมติเห็นชอบในการที่จะ 
ถือปฏิบัติ เพราะนับจากนี้ไปการพิจารณากฎหมายทุกขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะน�า 
ข้อมูลต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของมาตรา ๗๗ วรรคสอง มาใช้ประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอน
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จลุนิต ิ: บทสรุปและข้อเสนอแนะ

นายสุรชยั  เลีย้งบญุเลิศชยั : ส�าหรับข้อเสนอแนะคือ อยากฝากไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่จะเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรี รวมถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยว่า 
มาตรา ๗๗ เป็นบทบัญญัติที่ผมได้เรียนแล้วว่าเป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของประชาชนในการ 
มีส่วนร่วมทางการเมือง ขณะเดียวกันก็เป็นบทที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนว่าจะไม่ถูกจ�ากัดสิทธิด้วย 
การตรากฎหมายที่ไม่มีความจ�าเป็น หรือใช้กระบวนการที่ประชาชนหรือผู ้มีส่วนเก่ียวข้องไม่มี 
ส่วนร่วมด้วย เพราะฉะนัน้หน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องควรทีจ่ะถอืปฏบัิต ิตามมาตรา ๗๗ โดยเคร่งครดั
แม้ว่ายังมีบางท่านเห็นว่าอาจจะไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรา ๗๗ โดยเคร่งครัดก็ได้ โดยให้เหตุผล
ว่ามาตรา ๗๗ อยู่ในหมวด ๖ ที่ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐ พร้อมกับให้ความเห็นว่า แนวนโยบาย
แห่งรัฐมีมาตรา ๖๔ เป็นมาตราน�าจึงตีความว่าแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นเพียงแนวทางในการให้รัฐตรา
กฎหมาย หรือเป็นเพียงแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น และถ้อยค�าในมาตรา ๗๗ ก็ใช ้
ค�าว่า “รัฐพึง” จึงแปลความว่าเป็นเพียงระดับข้อแนะน�าเท่านั้นเอง ไม่ใช่เป็นบทบังคับเด็ดขาด  
ซึง่ผมมคีวามเหน็ทีแ่ตกต่างกบัแนวความคิดน้ี เน่ืองจากมาตรา ๗๗ น้ัน แม้ว่าจะอยูใ่นหมวดแนวนโยบาย
แห่งรัฐซึ่งเป็นแนวทางในการตรากฎหมายก็ตามแต่ถ้าเราอ่านรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนทุกมาตราแล้ว 
เราจะพบว่า ในรัฐธรรมนูญเองหมวด ๑๖ ว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปประเทศ จะมีมาตราหนึ่งคือมาตรา  
๒๕๘ ค (๒) ที่กล่าวถึงเรื่องของการปฏิรูปกฎหมาย ในมาตรานี้ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย
ว่า รัฐจะต้องปฏิรูประบบกฎหมายของประเทศโดยปฏิบัติตามหลักการที่บัญญัติอยู่ในมาตรา ๗๗  
เพราะฉะนั้น ถ้าเราอ่านโดยน�า มาตรา ๒๕๘ มาพิจารณาประกอบกับมาตรา ๗๗ เราจะเห็นเลยว่า  
มาตรา ๗๗ ไม่ได้เป็นเพียงค�าแนะน�า แต่เป็นบทบัญญัติที่ถูกเขียนผูกโยงไปสู่เรื่องการปฏิรูประบบ
กฎหมายว่าจากนีต่้อไป ต้องมีการปฏริปูระบบกฎหมายโดยยดึถือตามหลกัการของมาตรา ๗๗ ซึง่ถ้าเรา 
เข้าใจตรงกันในประเด็นนี้ ผมคิดว่าข้อเห็นต่างส่วนนั้นก็น่าจะไม่มี

นอกจากนี้ ในมาตรา ๗๗ ไม่ได้เขียนแค่กระบวนการที่ปรากฏอยู่ในมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสองเท่านัน้ แต่ว่ายงัมกีระบวนการหลังจากการประกาศใช้กฎหมายไปแล้ว โดยท่ีรฐัจะต้อง
ตดิตามประเมนิผลของการบงัคบัใช้กฎหมายด้วย ในประเดน็น้ีกเ็ป็นเรือ่งทีอ่ยากจะฝากถงึหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานทีจ่ะเป็นผูบ้งัคบัใช้กฎหมายต่อไปว่าหลงัจากกฎหมายมผีลใช้บงัคบัแล้ว
ท่านอย่าลมืไปตดิตามผลการบงัคบัใช้กฎหมาย ตามเหตผุลทีร่ฐัธรรมนูญก�าหนดให้ต้องมกีารประเมนิผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด ในตอนท้ายของวรรคสองของมาตรา ๗๗ ได้ก�าหนด
เหตุผลไว้เพื่อที่ท�าให้ตัวบทกฎหมายมีชีวิต เราจะได้ตระหนักว่าควรที่จะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
แต่ละฉบับที่ประกาศใช้ไปแล้วอย่างไร

จากหลักการทั้งหมดน้ี เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป สุดท้ายก็วนกลับไปสู่หลักการเดิมในมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง คือหลักการที่กฎหมาย
ต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคม ดังนั้น ถ้ากระบวนการพัฒนากฎหมายหยุดนิ่งลงเพียงแค ่
การพิจารณากฎหมาย ณ วันที่ตรากฎหมาย แต่หลังจากที่กฎหมายผ่านความเห็นชอบและประกาศ
ใช้ไปแล้ว โดยที่ไม่ได้มีการติดตามศึกษาต่อเกี่ยวกับความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคม  
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“มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ 
ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”

เมือ่กาลเวลาเปลีย่นไปการบงัคบัใช้กฎหมายผ่านไปชัว่ระยะเวลาหนึง่อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
ของสังคมหรือบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นเหตุผลหลักตามรัฐธรรมนูญให้ต้องมีการศึกษา 
ผลที่จะตามมาภายหลังการบังคับใช้กฎหมายด้วย เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ต้องฝากให้หน่วยงานที่มี 
การบงัคับใช้กฎหมายจะต้องตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิข์องการบงัคบัใช้กฎหมายทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 
ของตนด้วย

ประเด็นสุดท้าย หน่วยงานที่เสนอกฎหมายจะต้องน�าหลักการของมาตรา ๗๗ วรรคท้าย 
มาใช้ด้วย ได้แก่ ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ว่าการเสนอร่างกฎหมายแล้วเขียนบทบัญญัติให้ต้อง 
มีการขออนญุาตในเรือ่งต่าง ๆ  รฐัธรรมนูญก�าหนดให้รฐัใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายเฉพาะกรณท่ีีจ�าเป็น 
ซึ่งหมายความว่ากิจการใดถ้าไม่มีความจ�าเป็นอย่างเคร่งครัด ต้องให้เสรีภาพกับประชาชนในการ 
ที่จะด�าเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุญาตจากรัฐ รวมถึงการบริหารกิจการของรัฐในรูปแบบของ
คณะกรรมการก็ให้ใช้เท่าที่จ�าเป็นเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดกระบวนการหรือขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็น  
ขณะเดียวกันก็ต้องก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการ 
ด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่าง ๆ  ทีบ่ญัญัตไิว้ในกฎหมายให้ชัดเจน อันน้ีก็เป็นการยนืยนัหลกัในการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และในเรื่องการก�าหนดโทษอาญาน้ัน รัฐธรรมนูญได้วางแนวทางไว้ว่า 
เฉพาะความผิดร้ายแรงจริง ๆ  ถงึจะก�าหนดโทษทางอาญาไว้ได้ เหล่าน้ีเป็นสิง่ทีอ่ยากจะฝากไปยงัผูท้ีจ่ะ
เสนอกฎหมายให้ตระหนกัถงึหลักเกณฑ์ทีร่ฐัธรรมนูญมาตรา ๗๗ วรรคท้าย ได้ก�าหนดไว้โดยสามารถใช้
เป็นแนวทางในการยกร่างกฎหมายได้
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