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 หากจะกลาวถึงเรื่อง “การปฏิรูปกฎหมาย” แลว มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีการกําหนดวัตถุประสงคใหเปนที่ชัดเจนวาจะเปนการปฏิรูปเพื่อนําไปสูเปาหมาย
ในดานใด และหากจะยอนอดีตไปเม่ือ ๑๒๐ ปกอน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งพระองคไดมีพระราชดําริจะทําการปฏิรูป
กฎหมายนั้นไดทรงประกาศวา “การที่จะชักชวนทานทั้งหลายใหมา “Reform” กันนี้ 
ก็เพื่อที่จะใหประเทศของเราเจริญรุงเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ และประเทศอื่น
เขาจะไดไมมาขมขู” นั่นหมายความวา พระองคทรงมีวัตถุประสงคเพื่อตองการยกระดับ
ประเทศไทยและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาอารยประเทศ ดงัน้ัน หากประเทศไทย
ในวันนี้ตองการจะปฏิรูปกฎหมาย วัตถุประสงคก็ตองชัดเจนวาปฏิรูปเพ่ือใหเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปเพื่อใหประเทศไทยเปน Thailand 4.0 หรือ
ปฏิรูปเพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผานมา 
กฎหมายไดถูกใชเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดสรรประโยชนทางเศรษฐกิจและการเมือง 
ดงันัน้ ประเทศไทยจึงจําเปนตองกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการปฏิรปูกฎหมาย
ที่ชัดเจน ซึ่งหากพิจารณาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่จะปฏิรูปดานกฎหมายก็จะพบวา
มีความตองการใหมี “กฎหมายที่ดี” ที่สอดคลองกับบริบทของการพัฒนาประเทศ
 โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ 
การปฏริปูประเทศ มาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย ไดกาํหนดใหมกีลไกดาํเนนิการปรบัปรงุ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ  ที่ใชบังคับอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
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ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลักสากล 
โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเทาที่
จาํเปน เพือ่ใหการทาํงานเกดิความคลองตวั โดยมผีูรบัผดิชอบทีช่ดัเจน และไมสรางภาระ
แกประชาชนเกินความจําเปน เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกัน
การทุจริตและประพฤติมชิอบ ใหมกีารปฏิรปูระบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรม
วิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมีความรอบรู มีนิติทัศนะ 
และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย ตลอดจนใหมีการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมาย
ไดสะดวก และสามารถเขาใจเนือ้หาสาระของกฎหมายไดงาย และจดัใหมกีลไกชวยเหลอื
ประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ทําหนาที่ดําเนินการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ และไดกําหนดเปาหมายในการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไว ๑๐ ประการ 
ดังนี้
 เปาหมายที่ ๑ ใหมีกลไกในการออกกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน โดยการจัดทํา
กฎหมายเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลว 
การจัดใหมีกลไกตรวจสอบหนวยงานของรัฐในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และกําหนด
เกณฑการพิจารณาในเรื่องระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกําหนดกรอบการใช
ดุลพินิจของเจาหนาที่ และการกําหนดโทษทางอาญา
 เปาหมายที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีลาสมัยและเปนอุปสรรคตอการ
ดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนดวยการจัดตั้ง “คณะกรรมการทบทวน
กฎหมายที่ลาสมัยและสรางภาระแกประชาชน” เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาทบทวน
กฎหมายที่ลาสมัย กอใหเกิดความเหลื่อมลํ้าและไมเปนธรรม
 เปาหมายที่ ๓ มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือขจัดความเหล่ือมลํ้าและสรางความเปน
ธรรมในสงัคม ดวยการจดัตัง้ “คณะกรรมการลดความเหลือ่มลํา้และสรางความเปนธรรม
ในสงัคม” เพือ่พจิารณาเสนอแนะใหมกีารกาํหนดใหมาตรการและใหมกีารปรบัปรงุแกไข 
หรอืการพิจารณาผลักดนักฎหมายวิสาหกิจเพ่ือสงัคม เพือ่ใหเกิดกลไกในการดําเนินธุรกจิ
ที่มีการกระจายผลกําไรกลับคืนสูสังคมหรือชุมชนในพื้นที่ 
 เปาหมายที่ ๔ มีกลไกใหมีการตรากฎหมายเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สําคัญ ไดแก การจัดต้ัง “คณะกรรมการที่ปรึกษา
นโยบายภาษีอากรแหงชาติ” และกําหนดใหมีการใชเคร่ืองมือทางกฎหมายเพ่ือสงเสริม
และพฒันาความสามารถในการแขงขนัของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม และธรุกิจ
สตารทอัพอยางบูรณาการและเปนระบบ
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 เปาหมายที่ ๕ พัฒนากระบวนการจัดทําและตรวจพิจารณารางกฎหมาย
ใหรวดเร็ว รอบคอบ และสอดคลองกับเง่ือนเวลาในการตรากฎหมายตามท่ีมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูมสีวนเก่ียวของพรอมปรับปรุงกระบวนการตรวจพิจารณารางกฎหมาย
ใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 เปาหมายที ่๖ มกีลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทาํและเสนอรางกฎหมาย
หรือกฎที่มีความสําคัญ และจัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอ
รางกฎหมาย รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 
 เปาหมายที่ ๗ มีกลไกใหประชาชนเขาถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวก และเขาใจ
กฎหมายไดงาย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานขอมูลของกฎหมาย คําพิพากษาคําวินิจฉัย 
หรือการตีความกฎหมาย หรือกฎ ใหประชาชนเขาถึงไดโดยสะดวก ดวยการจัดใหมี
ระบบฐานขอมูลกฎหมายกลางของประเทศท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส และตองวางระบบ
การเขาถึงขอมูลใหงายตอการใชงาน
 เปาหมายที่ ๘ ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย 
เพื่อพัฒนานักกฎหมายใหเปนผูประกอบวิชาชีพที่ดี ดวยการแตงตั้ง “คณะกรรมการ
สภานติิศกึษาแหงชาติ” เพือ่จัดทาํนโยบายและกําหนดกรอบมาตรฐานสําหรบัการศึกษา
นติศิาสตร และการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนในวชิานติศิาสตรเพือ่ใหนกักฎหมาย
ไดรับความรูที่ทันสมัยนําไปใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง
 เปาหมายท่ี ๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนใหประชาชน
ตดิตอกบัเจาหนาทีผู่บงัคบัใชกฎหมายไดโดยสะดวก เพือ่ลดคาใชจายและขจดัชองทางการ
ทจุรติประพฤติมชิอบ โดยจัดใหมรีะบบการใหบรกิารประชาชนผานชองทางอิเลก็ทรอนิกส
ของภาครัฐ
 เปาหมายท่ี ๑๐ มีกลไกสงเสริมการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 
อาทิ การจัดทํากฎหมายเพื่อเปลี่ยนโทษทางอาญาที่สามารถเปรียบเทียบเพื่อใหคดียุติ
ไดเปนโทษปรับทางปกครอง และกําหนดใหมีการศึกษาการยกเลิกหรือปรับปรุงรางวัล
นําจับที่ใหแกเจาหนาที่ของรัฐในกฎหมายตาง ๆ และจัดใหมีกลไกตรวจสอบตอองคกร
ที่มีอํานาจในการติดตามตรวจสอบ เชน ผูตรวจการแผนดิน เพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย
เปนไปตามวัตถุประสงค และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ผูบังคับใชกฎหมาย
 ดงันัน้ เพือ่ใหทราบถงึแนวทางในการปฏริปูประเทศดานกฎหมายตามบทบญัญตัิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
ปฏิรปูประเทศโดยใหประเทศชาติเกิดความม่ันคง สงเสริมเศรษฐกิจใหมัง่คัง่ และสนับสนุน
ใหประเทศเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนสืบไป กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงได
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ดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและ
ขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเร่ือง “การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ อันประกอบดวย ศาสตราจารย 
ดร.กมลชัย รตันสกาววงศ กรรมการกฤษฎีกา และประธานกรรมการวิธปีฏิบตัริาชการ
ทางปกครอง นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการรางกฎหมายประจําสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา และศาสตราจารย ดร.นนัทวฒัน บรมานนัท กรรมการปฏริปู
ประเทศดานกฎหมาย โดยทานผูอานสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดของเร่ือง
ดงักลาวไดจากบทสมัภาษณความเหน็ทางวชิาการของผูทรงคณุวฒุใินวารสาร “จลุนติ”ิ 
ฉบับนี้
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เมื่อวันจันทรที ่๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๑  นติศิาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัศกึษาอบรมกฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา 
นติศิาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายอาญา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร และ Dr.jur.magna cum laude Universitat Freillburg, Germany.

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ ๑

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

จุลนิติ : ขอทราบถึงเหตุและปจจัยสําคัญท่ีจะตอง
มีการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายของประเทศไทย รวมทั้ง
แนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคที่ผานมา 

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ : 
การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไดดําเนินการมาอยางตอเน่ือง เพราะ 
“กฎหมาย” เปนเครือ่งมอืสาํคญัทีม่ไีวใชสาํหรบัแกไขปญหาของสงัคม 
ดงันัน้ เมือ่สภาพปญหาของสังคมเปล่ียนแปลงไป กฎหมายจึงตองไดรบั
การปฏริปูเพือ่ใหสอดคลองกบัสภาพปญหาของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ดังกลาว อยางไรก็ตาม บางปญหาถาไมไดมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะ
ไมจําเปนตองปฏิรูปก็ได เชน กฎหมายแพง หรือกฎหมายอาญา 
โดยเฉพาะกฎหมายอาญาน้ันจะเห็นไดวา ฐานความผิดที่กําหนดไว 
เชน ลักทรัพย ฆาผูอื่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือเกี่ยวกับความมั่นคง 
ยงัคงเปนปญหาทีไ่มมกีารเปล่ียนแปลง กฎหมายในสวนน้ีก็จะไมปฏริปู
มากนัก จะปฏิรูปเฉพาะเรื่องของบทกําหนดโทษเทานั้น เพราะบท
กําหนดโทษในกฎหมายไทย หากเปนโทษปรับจะเปนอัตราที่กําหนด
ไวอยางแนนอนตายตัว ซึง่เม่ือสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป
หรือมีปญหาคาเงินเฟอ อัตราโทษปรับที่กําหนดไวในอดีตยอม
ไมสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว เชน ประมวล
กฎหมายอาญาไดตราขึ้นใชบังคับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๙ อัตราสวน
ระหวางโทษจําคุกและโทษปรับที่กําหนดไว คือ ระวางโทษจําคุก ๑ ป 
ตอระวางโทษปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท ฉะนั้น หากจําคุก ๒ ป ก็ปรับ
ไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท เปนตน แตในปจจุบันการกําหนดอัตราโทษ
ในกรณีทั่วไปจะใชอัตราสวน ระวางโทษจําคุก ๑ ป ตอระวางโทษ
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

ปรบั ๒๐,๐๐๐ บาท และในกรณทีีผู่กระทาํความผดิไดรบัประโยชนทางเศรษฐกจิ อตัราโทษจะเพิม่สงูข้ึน
เปนอตัราสวนระวางโทษจําคุก ๑ ป ตอระวางโทษปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อนัสงผลใหประมวลกฎหมาย
อาญามีอัตราโทษไมสอดคลองกับกฎหมายฉบับตาง ๆ และเกิดปญหาความลักลั่นหรือไมเสมอภาคกัน
ตามมา ในท่ีสุดจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุง
อัตราโทษปรับใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันดังกลาว

สําหรับเหตุและปจจัยสําคัญที่จะตองมีการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายของประเทศไทย
นั้นก็คือ “กระแสโลกาภิวัตน” หรือเพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนมคีวามสอดคลองกบัความตองการของประชาชน และมคีวามเปนสากลของกฎหมายดวย 
จึงจําเปนตองปฏิรูปหรือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศใหสอดคลองกับสภาพปญหาหรือ
สภาวะแวดลอมทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนัดงักลาว อยางไรกต็าม การปฏริปูกฎหมายของประเทศไทยทีผ่านมา
จะเปนไปในลักษณะแยกสวนหรือตางคนตางทํา กลาวคือ สวนราชการใดบังคับใชกฎหมายฉบับใด 
สวนราชการนัน้กจ็ะดแูลรบัผดิชอบเฉพาะกฎหมายของตนเทานัน้ โดยมไิดนาํกฎหมายตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ
มาพิจารณาประกอบอยางรอบดานดวย ซึ่งกอใหเกิดความลักลั่นและไมเปนเอกภาพ ยกตัวอยางเชน 
เปนที่รับรูกันโดยท่ัวไปแลววา ในกรณีที่เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
หรอืปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาทีโ่ดยทจุรติ เปนความผดิตามมาตรา ๑๕๗ ของประมวลกฎหมาย
อาญา แตกฎหมายฉบับตาง ๆ ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดในทํานองดังกลาวกําหนดไว ทั้ง ๆ ที่
คณะกรรมการหรือเจาหนาทีท่ีบ่งัคบัใชกฎหมายฉบับนัน้กเ็ปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ซึง่เปนความผิดอยูแลวและไมจาํเปนตองบัญญตัไิวอกี และเม่ือนาํไปบัญญตัไิวเปนฐานความผิดตางหาก
กจ็ะเกิดความลักล่ันในเร่ืองอัตราโทษข้ึนได กลาวคือ หากมิไดพจิารณาวากฎหมายหลักไดกาํหนดโทษไว
หนักเบาเพียงใด แลวไปบัญญัติกฎหมายเฉพาะข้ึนใหม ถาอัตราโทษหนักกวาก็พอเขาใจไดวา 
กฎหมายเฉพาะนั้นตองการจะลงโทษใหหนักหรือรุนแรงกวา แตถาบัญญัติไวเบาหรือนอยกวาก็อาจจะ
ตีความไดวากฎหมายไมตองการจะลงโทษหนักสําหรับเรื่องนั้น ซึ่งไมสมเหตุสมผลเทาที่ควร 

ตัวอยางเชน ในประมวลกฎหมายอาญาก็มีบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการกระทําการใด ๆ 
ในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกการจราจรทางบก การเดินเรือหรือการเดินอากาศ 
หรอืเกีย่วกบัอากาศยาน เรอื รถไฟ หรอืรถโดยสาร และหากผลของการกระทํานัน้เปนเหตใุหบคุคลอืน่
ถึงแกความตาย หรือไดรับอันตรายสาหัสก็เปนเหตุฉกรรจที่ทําใหตองไดรับโทษหนักขึ้น ซึ่งกําหนดไว
อยางชดัเจนแลวในมาตรา ๒๓๘ แตกม็กีฎหมายเฉพาะกาํหนดไวอกี เชน กฎหมายวาดวยการขนสงทางราง 
กฎหมายวาดวยการเดินเรือทะเล หรือกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิง
พบวา ไดมีการกําหนดใหการยิงบั้งไฟ พลุ ตะไล หรือโคมลอย อันกอใหเกิดอันตรายแกการเดินอากาศ
หรืออากาศยาน เปนความผิดที่มีอัตราโทษนอยกวาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสงผลให
เกดิปญหาการตีความวาการกระทําแกอากาศยานหรือการเดินอากาศ มอีตัราโทษท่ีเบากวากรณกีระทาํ
แกการขนสงหรือการเดินทางในทางบก และทางทะเล 

ดวยความสําคัญของสภาพปญหาดังกลาว นอกจากจะแกไขปญหาโดยกําหนดใหผูที่มีหนาที่
ในการยกรางหรือพจิารณากฎหมายตองมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณเกีย่วกับกฎหมาย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

อยางรอบดานแลว ยังจําเปนตองมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการ” หรือ “องคกรปฏิรูปกฎหมาย” ขึ้น
เพื่อทําหนาที่กล่ันกรองกฎหมายใหมีความละเอียดรอบคอบและดําเนินการปฏิรูปกฎหมาย
ของประเทศ รวมทั้งมีมาตรการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายใหดียิ่งขึ้นดวย 

ทั้งนี้ เมื่อยอนไปพิจารณาถึงความพยายามในการจัดตั้งองคกรขึ้นมา โดยเฉพาะเพื่อปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายของประเทศแลวจะพบวา มีการจัดตั้งองคกรท่ีเก่ียวของกับการปฏิรูปกฎหมาย
ที่สําคัญ ๆ ไดแก “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” ตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบดวยกรรมการรางกฎหมายและกรรมการผูทรงคณุวฒุจิากมหาวทิยาลยั
หรอืหนวยงานของรฐัหรอืของเอกชน ซึง่ประธานคณะกรรมการกฤษฎกีา (นายกรฐัมนตร)ี เปนผูแตงตัง้ 
ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติจะพบวาองคประกอบคร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการชุดนี้จะเปนผู ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกหรือภาคเอกชน และทาํหนาทีศ่กึษา ตรวจสอบ และเสนอแกไขกฎหมายใด ๆ  กไ็ดทีเ่หน็วา
ลาสมัย หรือไมเหมาะสมกับสภาพการณของประเทศตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาไดโดยตรง
หากคณะรัฐมนตรีเหน็ชอบก็จะเสนอตอรฐัสภาเพ่ือพจิารณาตอไป อนัเปนการทํางานในเชิงรกุ ปจจบุนั
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๕ คน มีนายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการกฤษฎีกา 
คณะที ่๑ (กฎหมายการเมอืงการปกครอง) และประธานกรรมการรางรฐัธรรมนญู เปนประธานกรรมการ 
และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหลายชุด โดยเฉพาะ “คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษา
แนวทางการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” 
เพือ่ทาํหนาทีศ่กึษาแนวทางการปฏริปูประเทศดานกฎหมาย ซึง่ปจจบุนัอยูระหวางการจดัทาํหลกัเกณฑ
การยกรางกฎหมาย การเสนอกฎหมาย และการพจิารณารางกฎหมายสาํหรบัสวนราชการ เพือ่เปนการ
เตรียมความพรอมการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ

ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง
องคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายท่ีดําเนินการเปนอิสระเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ 
และปรบัปรงุกฎหมายใหเปนไปตามรฐัธรรมนญู จงึไดตราพระราชบญัญตัคิณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย 
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น เพื่อจัดต้ัง “คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย” มีจํานวนท้ังสิ้น ๑๑ คน โดยกําหนด
ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอีก ๔ คน ตองปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 
เพื่อใหสามารถดําเนินงานดานการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายไดอยางเต็มที่และเปนรูปธรรม 
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายชุดน้ีไดถูกยกเลิกแลว โดยคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ

นอกจากนี ้ยงัม ี“คณะกรรมการปฏริปูประเทศดานกฎหมาย” ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ
แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งตราออกมาใชบังคับเพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ประกอบดวย ประธานกรรมการปฏิรปูคนหน่ึง และกรรมการปฏิรปูจาํนวนไมเกิน ๑๓ คน ซึง่คณะรัฐมนตรี
แตงต้ังจากผูซึง่มคีวามรู ความเช่ียวชาญ หรอืมีประสบการณในดานทีจ่ะดาํเนนิการปฏิรปู โดยคํานงึถึง
ความหลากหลายของผูมีประสบการณในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวของ
ประกอบกัน มีหนาที่จัดทํารางแผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ 
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานกฎหมาย รวมทั้งระยะเวลาที่ตองดําเนินการ
ในแตละขั้นตอน และผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการที่คาดหวังวาจะบรรลุภายในระยะเวลา ๕ ป 
ตลอดจนการเสนอใหมหีรือแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีจาํเปนเพือ่ดาํเนนิการตามแผนการปฏิรปูประเทศ
ดานกฎหมายดงักลาว ทัง้นี ้เพือ่ใหบรรลเุปาหมายและประสบผลสาํเรจ็ตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญู
ทีก่าํหนดไว ปจจบุนัคณะกรรมการปฏริปูประเทศดานกฎหมาย มจีาํนวนทัง้สิน้ ๑๐ คน มศีาสตราจารย
กติติคณุ ดร.บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ ประธานกรรมการกฤษฎกีา คณะที ่๑๓ (กฎหมายเกีย่วกบัการบรหิาร
จัดการภาครัฐ) และอดีตประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เปนประธานกรรมการ

อนึ่ง จากสภาพปญหากระแสโลกาภิวัตนที่มีความจําเปนตองพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความตองการของประชาชน
ดังกลาว จึงไดมี “มาตรการพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย” ใหดียิ่งข้ึน โดยดําเนินการตามแนวทาง
ตาง ๆ ดังนี้

๑. การนาํแนวทางการวเิคราะหผลกระทบในการออกกฎหมายหรอืการทาํ RIA ของประเทศ
ในกลุม OECD ซึง่เปนกลุมประเทศทีพ่ฒันาแลวมาเปนตนแบบในการจดัทํา “หลกัเกณฑตรวจสอบ
ความจําเปนในการตรากฎหมาย” หรือ Checklist ของประเทศไทยในกระบวนการช้ันกอนการ
ตรากฎหมาย ตามท่ีคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ (นายมีชัย ฤชุพันธุ 
ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ เปนประธานกรรมการ) เสนอ มาใชบังคับ ซึ่งในปจจุบัน 
หลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติดังกลาว ปรากฏอยูทายระเบียบ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไดรับการปรับปรุง
โดยสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) รวมกับสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เพ่ือใหเปนไป
ตามแนวทางในการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
ซึง่มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิห็นชอบแลว โดยมปีระเดน็คาํถาม
ที่กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเสนอรางกฎหมายตองตรวจสอบเพื่อตอบคําถามใหครบถวน
ในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนด
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๒. การนํานโยบายการปฏิรูปกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับฝายบริหารตาม “แนวคิด 3D” 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มาใช อันประกอบดวย

    “Deregulation” คือ การลดจํานวนกฎหมาย และลดเน้ือหาของกฎหมายท่ีมีลักษณะ
การใชบังคับเปนการควบคุมใหนอยลง โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐยึดหลักการออกกฎหมาย
เทาที่จาํเปน และละเวนการควบคุมที่ไมสมควร

    “Decentralization” คอื การถายโอนอํานาจใหแกหนวยงานหรอืบคุคลอืน่ไดรวมตดัสนิใจ
หรือปฏิบัติแทน โดยเนนการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจของเจาหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ความคลองตวั และเปนการอาํนวยความสะดวก ความรวดเรว็ และเพิม่ชองทางการใหบรกิารแกประชาชน
ใหหลากหลาย และ

    “Decriminalization” คือ การลดเน้ือหาของกฎหมายท่ีมีลักษณะทางอาญาและมีโทษ
ทางอาญาโดยไมจําเปน หรือการกําหนดโทษหรือระวางโทษสูงเกินควร 

๓. การกําหนดระยะเวลาการทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางของประเทศที่พัฒนาแลว
ซึง่จะกาํหนดใหมกีารพจิารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบญัญตัขิองกฎหมายหรอืกฎเกณฑตาง ๆ  
ที่ไดตราออกมาใชบังคับแกสังคมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและ
ทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัต เพราะหากไมมีการดําเนินการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายหรือกฎเกณฑดังกลาวแลว กฎหมายก็จะกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศและ
สงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ โดยสําหรบัสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายฯ นัน้ ไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีบงัคับใชกฎหมาย
ตองทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา ๕ ป และใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของ
ซึ่งไดรับผลกระทบจากกฎหมายมีสวนรวมในการทบทวนกฎหมายดวย
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

 จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น มีแนวทาง
การดําเนินการอยางไร

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ : ดังไดกลาวแลวในเบื้องตนวา 
ดวยความสําคัญของสภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในชวงระยะเวลาที่ผานมาจึงมีความพยายามที่จะให
แตละสวนราชการพิจารณาทบทวนกฎหมายท่ีตนใชบังคับเพ่ือยกเลิกกฎหมายท่ีมีเนื้อหาลาสมัย 
ไมเปนธรรม หรอืทีเ่ปนอปุสรรคตอการคา การลงทุน หรอืประชาชนในดานตาง ๆ  ใหลดนอยลง ซึง่หาก
ทาํไดมากและมปีระสทิธภิาพกจ็ะมรีางวลัใหแกสวนราชการนัน้ โดยเฉพาะการดาํเนนิการปรบัปรงุหรอื
พฒันากฎหมายใหมลีกัษณะเปนสากลกเ็ปนเรือ่งทีจ่าํเปนอยางยิง่ เนือ่งจากประเทศไทยตองมกีารตดิตอ
กบัตางประเทศ และมกีารทาํนติกิรรมสญัญาระหวางประเทศจํานวนมาก ซึง่หากเกิดขอพพิาทก็นยิมใช
การอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคูกรณีสามารถคัดเลือกบุคคลใดท่ีตนไววางใจมาพิจารณาตัดสินคดีหรือระงับ
ขอพิพาทของตนใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วได รวมท้ังคดีที่เกิดขึ้นระหวางประเทศจะมีความซับซอน 
เปนภาษาตางประเทศ และมีตนทุนทางธุรกิจสูง ซึ่งหากฟองในระบบศาลปกติที่มีการพิจารณา
ตัดสินคดีจนถึงศาลอุทธรณหรือฎีกาก็อาจจะเปนอุปสรรคและกระทบตอการคาการลงทุนระหวาง
ประเทศได ดังนั้น ไมวาจะเปนการระงับคดีขอพิพาท และกฎหมายสารบัญญัติตาง ๆ  จึงตองมีลักษณะ
เปนสากล โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แลว ยอมจะตอง
มีการเดินทางหรือการขนสงระหวางประเทศเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งในการเดินทางหรือขนสง
ระหวางประเทศดังกลาว อาจจะมีมาตรฐานหลาย ๆ เรื่องที่กฎหมายจะตองเขามาเกี่ยวของ เชน 
เรือ่งการขนสง สภาพรถบรรทุกทีป่ระกอบกิจการจะตองไดมาตรฐานหรือมคีณุภาพสูงกวาหรอืเทยีบเทา
กบัประเทศทีเ่ราไปตดิตอดวย อาท ิหากมาตรฐานของเราตํา่กวาประเทศสงิคโปรหรอืมาเลเซยี รถบรรทกุนัน้
ก็ไมสามารถขับเขาไปหรือประกอบกิจการได จะจอดไดแคเขตชายแดนของประเทศนั้นเทาน้ัน 
หรอืพนกังานขบัรถทีม่ใีบอนญุาตขบัขีร่ถโดยสารสาธารณะกจ็ะตองมมีาตรฐานสงูกวารถยนตสวนบคุคล 
และใบอนุญาตขับขี่นั้นตองสามารถใชในตางประเทศไดดวย รวมถึงกรณีการเดินอากาศ นักบินก็ตอง
มีใบอนุญาต ประสบการณ และจํานวนช่ัวโมงบินตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว เหลานี้ลวนเปนเร่ืองท่ีมี
ความจําเปนตองทําใหกฎหมายมีลักษณะเปนสากลทั้งสิ้น

นอกจากน้ี ฐานความผดิตาง ๆ  ทีก่าํหนดไวในกฎหมายกค็วรทาํใหเปนสากลดวย อาท ิความผิด
ฐานลกัทรพัย หรอืยกัยอกทรพัย แตละประเทศอาจจะกาํหนดองคประกอบของความผดิไวไมเหมอืนกัน
แตองคประกอบพื้นฐาน เชน เรื่องเจตนา จะเหมือนกันทั่วโลก ในประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
หากเปนการลักทรัพยโดยฉกฉวยเอาซ่ึงหนาถอืเปนความผิดฐานว่ิงราวทรัพย และหากเปนการชิงทรัพย
โดยรวมกันกระทําความผิดตั้งแต ๓ คนข้ึนไปถือเปนความผิดฐานปลนทรัพย แตตางประเทศน้ัน
ไมมคีวามผิดฐานว่ิงราวทรัพยและชิงทรพัย การลกัทรพัยโดยฉกฉวยเอาซ่ึงหนาในตางประเทศจะถือวา
เปนลักทรัพย หรือการลักทรัพยของนายจาง ตางประเทศจะไมถือเปนความผิดฐานลักทรัพยนายจาง 
แตถือเปนยักยอกทรัพย เปนตน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การกระทําที่เปนความผิดของประเทศหนึ่ง 
แตอกีประเทศหนึง่อาจจะไมเปนความผิดหรอืเปนความผดิในฐานท่ีเรียกชือ่อยางอืน่ก็ได ซึง่ประเดน็
ปญหาจะเช่ือมโยงไปถึงกรณี “การสงผูรายขามแดน” เพราะการจะขอใหจดัสงผูทีก่ระทําความผิด
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หรือถกูกลาวหาวากระทําความผิดและหลบหนีไปยังประเทศอ่ืนคืนไปยังประเทศท่ีความผิดเกิดขึน้นัน้
ความผิดที่จะสงใหแกกันไดน้ัน ตองเปนความผิดทางอาญาสากลหรือตองเปนความผิดของ
ทัง้ ๒ ประเทศ คอื ทัง้ของประเทศทีร่องขอและประเทศทีไ่ดรบัการรองขอ ไมวาจะเรยีกฐานความผดิ
ในชื่อใดก็ตาม ซึ่งเรียกวา “Double Criminality” 

ยกตวัอยางเชน มกีรณพีระภกิษอุาบตัแิละไดปาราชกิแตยงัคงหมจวีร หลบหนีไปยงัสหรฐัอเมรกิา 
ประเทศไทยจึงไดขอใหจดัสงตวัผูน้ันเพ่ือมาลงโทษ โดยอางความผิดฐานแตงกายเลียนแบบภิกษุ กรณีนี้
สหรัฐอเมริกาปฏิเสธไมจัดสงตวัให เพราะการแตงกายหรือหมจีวรเหมือนพระสงฆในสหรัฐอเมริกานั้น
ไมเปนความผิด รวมถึงกรณีความผิดทางการเมืองตาง ๆ ประเทศไทยจะขอใหสงผูรายขามแดนไมได
เชนเดียวกัน เพราะความผิดที่จะขอใหสงผูรายขามแดนได ตองมิใชความผิดที่มีลักษณะทางการเมือง
หรือมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะนําตัวไปลงโทษอยางอื่นที่มีลักษณะทางการเมืองดวย 

ทั้งนี้ เรื่องฐานความผิดทางอาญา โดยเฉพาะบทกําหนดโทษนั้น ยังเปนประเด็นปญหา
ทีเ่ชือ่มโยงไปถงึกรณ ี“การโอนตวันกัโทษ” ดวย กลาวคอื ความผดิตาง ๆ   โดยเฉพาะเกีย่วกบัยาเสพตดิ
ในประเทศไทยจะมีอัตราโทษคอนขางสูง เชน ประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุก ๓๐ - ๕๐ ป 
และผูกระทําความผิดสวนใหญจะเปนชาวตางชาติ การจะเจรจาเพ่ือโอนตัวนักโทษไปจําคกุยงัประเทศ
ของผูกระทําความผิดนั้น นอกจากจะตองเปนความผิดของท้ัง ๒ ประเทศเหมือนกรณีการสงผูราย
ขามแดนแลว ยงัมกีารพิจารณาถึงอตัราโทษท่ีไดรบัในความผิดนัน้ ๆ  ดวย เพราะตางประเทศ โดยเฉพาะ
ในทวีปยุโรป อาทิ ประเทศเยอรมนี มีโทษจําคุกตลอดชีวิต แตโทษจําคุกจะมีไดไมเกิน ๑๕ ป 
สวนประเทศสเปน และโปรตุเกส มีโทษจําคุกไดไมเกิน ๒๐ ป เปนตน หากมีการเจราจาตกลงเพื่อขอ
โอนตัวนักโทษ กรณียอมติดขัดในเรื่องอัตราโทษเกิดขึ้น โดยตางประเทศอาจจะเห็นวาขัดกับกฎหมาย
ของประเทศ หรือถามีการขอลดโทษเพื่อใหเทากับจํานวนที่กฎหมายตางประเทศกําหนดอันจะทําให
โอนนักโทษไดแลว ประเทศไทยก็อาจจะเห็นวาเปนการไมชอบดวยกฎหมายเพราะถือไดวาเปนการ
ลมลางคําพิพากษาของศาลไทย ในที่สุดการโอนตัวนักโทษซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนักโทษไดกลับไป
รับโทษที่เหลือในประเทศของตัวเอง ไดใกลชิดครอบครัวหรือญาติพี่นอง และอยูในสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม เพื่อประโยชนตอการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยใหเปนคนดีกลับสูสังคม รวมทั้งชวยลดปญหา
ความแออัดของนักโทษภายในเรือนจํา และประหยัดงบประมาณของประเทศ ก็จะไมบรรลุผลสําเร็จ

ดังนั้น กฎหมายจึงถือเปนศูนยกลางของทุกเรื่องซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา 
หรือปฏิรูปอยูเสมอ โดยแนวทางการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จแลวนั้น มีแนวทางการดําเนินการที่สําคัญ ๆ 
คือ การจัดตั้งองคกรหรือคณะกรรมการโดยเฉพาะข้ึน เพื่อทําหนาท่ีศึกษา ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมายของประเทศ เชน ประเทศในกลุมกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) อาท ิสหรฐัอเมรกิา 
มี “คณะกรรมการทบทวนกฎหมาย” (Law Revision Commission) และประเทศอังกฤษ 
ม ี“คณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย” (Law Commission) ทาํหนาทีใ่นการศึกษา ปรบัปรงุ และพฒันา
บทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาใหมีความสอดคลองหรือมิใหขัดหรือแยงกับแนวคําพิพากษา
ของศาล หรือในประเทศเยอรมนี จะมีองคกรหรือคณะกรรมการทําหนาที่ศึกษา วิจัย ปรับปรุง 
หรือใหความเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพของกฎหมาย เปนตน
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามท่ีบัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยูใน
ขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรวางแนวทางดําเนินการอยางไร
จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว

 ศาสตราจารยพเิศษ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ : การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปจจุบันไดมีการดําเนินการ
อยูในข้ันตอนใดน้ัน ในสวนนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายจะเปนผูรับผิดชอบโดยตรง 
แตในสวนความเห็นของผมน้ันเห็นวา การปฏิรูปกฎหมายมีสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ เร่ืองความ
เปนธรรม กลาวคือ หากกฎหมายถาไมไดวัดถึงคุณคาในเรื่องของความเปนธรรมแลวก็ถือวา
ไรประโยชน ทั้งนี้ ในการตรากฎหมาย เมื่อกฎหมายผานการพิจารณาของรัฐสภา รัฐบาลยุคใด
คุมเสียงขางมากก็โหวตกฎหมายผาน แตหากพรรครวมรัฐบาลเริ่มโหวตกฎหมายไมผานก็เปน
การสงสัญญาณวาอาจตองมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือยุบสภา ซึ่งเปนเร่ืองปกติของการเมือง 
แตบทบัญญัติของกฎหมายนั้น แมเปลี่ยนรัฐบาลไปแตกฎหมายก็ยังคงมีผลใชบังคับตอไป 

สําหรับแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม อันเปนแนวคิดที่เนนใหรัฐธรรมนูญตองบังคับใหรัฐ
คุมครองคนที่ดอยกวาในสังคม เพื่อสรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใหเกิดขึ้น โดยอาศัย
การวางหลักเกณฑ การจัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจของผูใชอํานาจรัฐ เชน 
การกําหนดใหมศีาลรัฐธรรมนูญขึน้คร้ังแรกในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึง่ในขณะท่ียกรางน้ันมองวา ศาลรัฐธรรมนูญ
จะทําหนาที่พิจารณาวา กฎหมายท่ีผานความเห็นชอบของรัฐสภาอันจะมีผลใชบังคับในอนาคต 
หรือกฎหมายที่ใชบังคับมาในอดีต จะตองมีความเปนธรรมและมีความสมควรแกเหตุ ซึ่งในอดีต
แมจะกําหนดหลักสิทธิเสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญ แตก็ไมไดนํามาใช ซึ่งเม่ือพิจารณาอํานาจหนาที่
ของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนี ศาลรัฐธรรมนูญจะมีหนาที่ตรวจสอบกฎหมายในอดีตดวย 
กลาวคือ ถาเกินสมควรแกเหตุ หากมีคดีขึ้นสูศาล ศาลจะวินิจฉัยวา เปนกฎหมายที่เกินสมควรแกเหตุ
อนัเปนการขัดตอรฐัธรรมนูญ เปนตน ดงันัน้ การตรากฎหมายจึงจะตองพิจารณาหลักความสมควรแกเหตุ
และตองเปนหลักที่ประชาชนทั่วไปยอมรับได 

  ท้ังนี ้กระบวนการตรากฎหมายทีป่ระชาชนยอมรบัไดนัน้ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ จึงไดกําหนดให กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมี
การรบัฟงความคดิเหน็ของผูเกีย่วของ วเิคราะหผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายอยางรอบดาน
และเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว 
รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟงความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป แตอยางไรกต็าม ทีผ่านมาพบวาหลกัการรบัฟงความคดิเหน็นัน้เปนเพยีงมาตรการ
บังคับที่สวนใหญจะนําขอมูลลงเว็บไซต หรือจัดเวทีสัมมนาตามโรงแรมโดยมีวิทยากรมาบรรยาย
เก่ียวกับกฎหมายนั้น แลวก็เปดเวทีใหแสดงความคิดเห็นก็ถือวาจบแลว ดังนั้น จึงจําเปนตองสราง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

มาตรการหรอืหลกัเกณฑทีท่าํใหการรบัฟงความคดิเหน็มีประสทิธิภาพอยางแทจรงิ ทัง้นี ้อาจมกีารแยงวา
เม่ือมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่อยูแลว กฎหมายที่ผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
จึงถือวาประชาชนเห็นดวย ซึ่งโดยสถิติแลว ผูที่ชนะการเลือกตั้งจะมีประชาชนเลือกเพียงรอยละ ๒๐ 
อกีรอยละ ๘๐ ของผูมสีทิธเิลอืกตัง้ไปเลอืกผูสมคัรทีส่อบตก ดงันัน้ หากเปนผูแทนของประชาชนทีเ่ลอืกมา
ดวยเสยีงขางนอย กลาวคอื เพยีงรอยละ ๒๐ ซึง่เปนเสยีงขางนอยกจ็ะไมสอดคลองกบัหลกัประชาธปิไตย 
อันนําไปสูการปฏิรูปกฎหมายโดยการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งใหมใหสอดคลองกับหลักประชาธิปไตย
เสยีงขางมาก เชน การเลอืกตัง้ระบบบญัชีรายชือ่ กลาวคอื พรรคการเมอืงใดทีม่ปีระชาชนใหความนยิมมาก 
กม็จีาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาก ซึง่รัฐธรรมนูญหลายฉบับทีผ่านมาก็กาํหนดจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรซ่ึงมาจากบัญชรีายชือ่จาํนวนไมเทากนั โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๔๐ ไดกาํหนดไวจาํนวน ๑๐๐ คน รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดกาํหนด
ไวจํานวน ๘๐ คน และตอมามีการแกไขใหมีจํานวน ๑๒๕ คน๒ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับปจจุบัน ไดกําหนดไวจํานวน ๑๕๐ คน จะเห็นไดวา มีการปฏิรูปเกิดขึ้น
แตไมมีความแนนอน ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวา เกิดจากการขาดองคความรูทางทฤษฎีเปนฐานรองรับ 
เชน กรณีการปฏิรูปเรื่องระบบเลือกตั้งโดยสรางองคกรคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ขึ้นมา 
โดยเปนที่ทราบกันดีวา เมื่อประชาชนเลือกตั้งผู สมัครคนใด เสียงประชาชนนั้นเปนเสียงสวรรค 
ฉะน้ัน คนท่ีไดคะแนนเสียงสูงสุดก็คือผูแทนประชาชน ถาการกําหนดให กกต. ซึ่งมีเพียง ๕ คน 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือ ๗ คน ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน ให กกต. มีดุลพินิจมีอํานาจที่จะประกาศ
ผลหรือไมประกาศผลได ซึ่งเดิมตองมีมติเอกฉันทก็ลดลงมาเปน ๔ ใน ๕ สวน ภายหลังก็เหลือเพียง
เสียงขางมากก็สามารถปฏิเสธเสียงของประชาชนได ทั้งนี้ หาก กกต. ไมประกาศผลเลือกต้ังก็ตอง
เลือกต้ังใหมใหครบจํานวน โดยที่ผู สมัครที่ไมถูกประกาศก็ไมสามารถลงสมัครอีกครั้งได ซึ่งเดิม
ผูสมคัรน้ันจะตองถูกเพิกถอนสิทธเิลอืกต้ังดวย ทัง้นี ้เม่ือพจิารณาเจตนารมณเริม่ตนแลว เพยีงตองการ
ที่จะสกัดไมใหผูสมัครดังกลาวลงสมัครอีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งใหม เพื่อที่จะไดสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาครบจํานวน อันเปนการสกัดก้ันเพียงแคครั้งเดียว เมื่อเลือกต้ังคร้ังใหม
ไดผู แทนคนใหมแลว ถาผู สมัครคนดังกลาวทําผิดกฎหมายอาญาจริงก็ดําเนินคดีอาญาตอไป 
แตกลับกลายเปนวาตองถูกลงโทษจําคุกในคดีอาญาและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๕ ปดวย กลาวคือ 
นอกจากไมใหสมัครรับเลือกต้ังแลวยังลามไปเร่ืองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดวย ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบบัปจจุบนัก็เร่ิมเห็นแลววา การเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้น้ันเปนโทษท่ีรนุแรงเกินไป จงึเปล่ียนเปนการระงับ
การใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จะเห็นไดวา เม่ือขาดองคความรูทางทฤษฎี อาจทําให กกต. มีอํานาจ
เหนือเสียงประชาชนได ซึ่งหากประกาศใหผู สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎร
แลวคอยไปดําเนนิคดอีาญา เมือ่กระทําผดิกต็องพนจากสมาชิกภาพก็ได ดงันัน้ จงึควรสรางกระบวนการ
ดาํเนนิคดใีหมคีวามรวดเรว็ เนือ่งจากทีผ่านมาการพจิารณากด็าํเนนิไปเรือ่ย ๆ  ศาลชัน้ตน ศาลอทุธรณ 

๒  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔. 
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

ศาลฎีกา และเมื่อเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ขอเลื่อนคดีไปเรื่อย ๆ ซึ่งนานและลาชาเกินไป 
ทําใหการแกไขปญหาไมตรงประเด็น เหลานี้ผมคิดวานาจะเปนปญหาใหญ

นอกจากนี ้ยงัมมีาตรการใหม ๆ  เชน การกระทาํผดิฐานทจุรติเลอืกต้ัง หรอืการขาดคณุสมบตัิ 
ก็ตองกําหนดลักษณะความผิด เมื่อการทุจริตการเลือกตั้งระดับชาติเปนอยางไร การทุจริตเลือกตั้ง
ระดบัทองถิน่กต็องกําหนดโทษไวเหมือนกนั กจิกรรมอยางเดียวกันกต็องปฏิบตัเิหมือนกนั เชน กรณี
คูหาเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง วิธีการหยอนบัตร การเลือกตั้งทองถิ่นใชระบบใด เลือกตั้งระดับชาติ
ก็ตองใชเหมือนกัน กลาวคือ ตองมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ในการปฏิรูปกฎหมาย
ตองคํานึงถึงเรื่องความเปนเอกภาพดวยเชนกัน 

อีกเรื่องหนึ่งที่เปนเร่ืองสําคัญมากสําหรับประเทศไทยที่จะตองปฏิรูปคือ มาตรการบังคับ
เพือ่ใหเปนไปตามคาํสัง่ทางปกครอง หรอืวาเพือ่ใหภารกิจของรฐับรรลผุล โดยเฉพาะเรือ่งเงนิ หากเปนหนี้
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนหนี้ภาษีอากร คาธรรมเนียม เงินเพิ่ม เงินคาปรับ ฯลฯ กลาวคือ
ถาไมชําระตองนําไปสูการบังคับคดีเทานั้นหน้ีจึงจะสิ้นสุดลง ซึ่งการที่หนี้จะสิ้นสุดลงน้ันมีได ๒ กรณี 
คือ ๑) การนิรโทษกรรมซ่ึงไมสามารถทําได เพราะหากชาวนาไปกูเงินหรือครูเปนหนี้ธนาคารออมสิน 
หากแกปญหาโดยการที่รัฐลางหนี้ให ธนาคารก็ลมละลาย ดังน้ัน การนิรโทษกรรมหรือการลางหนี้
กรณีที่หนี้เงินคางคงทําไมได ๒) เมื่อการนิรโทษกรรมหรือการลางหน้ีทําไมได จึงนําไปสูการบังคับคดี 
ซึ่งถาบังคับใชหนี้จนขาดอายุความ เจาหนาที่ที่ทําใหขาดอายุความตองรับผิดชอบ หากเปนเงินจํานวน 
หลักลาน พันลาน หรือหมื่นลานจะทําอยางไร ซึ่งปจจุบันมีหน้ีที่จะตองบังคับเพื่อเอาเงินเขารัฐ
จํานวนมาก

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณากรณีที่ศาลปกครองไดวินิจฉัยใหเร่ืองละเมิด คาสินไหมทดแทนกรณีละเมิด
ที่เก่ียวกับหนวยงานของรัฐวา กรณีที่ผู บังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานออกคําสั่งใหชําระหน้ี
เปนคําสั่งทางปกครอง เมื่อเปนคําสั่งทางปกครองตองบังคับใหเปนไปตามคําสั่งทางปกครอง ซึ่งหน้ี
ดังกลาว ถือเปนหน้ีละเมิดไมใชคําสั่งทางปกครอง ซึ่งในอดีตกอนท่ีจะมีศาลปกครอง ถาเปนหนังสือ
ทวงหนี้ที่ไมชําระก็ไปฟองตอศาลยุติธรรม กลาวคือ สงอัยการฟองเปนคดีแพง ถาชนะคดีก็เปนหนาที่
ของกรมบังคับคดีในการยึดหรืออายัด โดยหนวยงานราชการก็เปนเพียงเจาหน้ีตามคําพิพากษา
แลวก็สืบทรัพยแลวก็สงกรมบังคับคดี แตเมื่อศาลปกครองวินิจฉัยวาเปนคําสั่งทางปกครองก็ไมตอง
ฟองศาล งานการยึดอายัดจึงเปนหนาที่ของหนวยงาน เพราะเปนคําสั่งทางปกครอง ซึ่งบางหนวยงาน
ไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะยึดอายัดได เชน กรณีกิจการโทรคมนาคมซ่ึงเปนกิจการท่ีมีรายไดมหาศาล 
หากมีการกระทําผิดกฎหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เลขาธิการ กสทช. สั่งใหชําระคาปรับเปนรายวัน วันละไมตํ่ากวา
๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากหนวยงานไมสามารถที่จะยึด อายัดทรัพย หรือขายทอดตลาดทรัพยได 
ผูประกอบกิจการก็ไมเกรงกลัว ยึดไมเปนก็ไมจาย เปนตน ดังนั้น จึงตองการจะยกตัวอยางใหเห็นวา
มีหลายหนวยงานซ่ึงการจะไดมาซ่ึงทรัพยก็ตองไปเอาตัวทรัพย อสังหาริมทรัพย หรือเงิน ดวยวิธีการ
ยึด อายัด เอาตัวทรัพยแปลงเปนเงินแลวเอาเงินมา ถาเหลือก็คืนเงินไป หากยึดหรืิออายัดผิด
เจาของท่ีแทจริงตองมารองขัดทรัพย หากมีกรรมสิทธิ์รวมตองมารองขอกันสวน หากมีหนี้เยอะ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เจาหนี้ก็มาขอเฉล่ียทรัพยเหมือนวิธีพิจารณาความแพง ดังนั้น ไมวาจะขายทอดตลาดตามคําพิพากษา
ของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง สรรพากร หรือ กสทช. ก็ควรมีวิธีดําเนินการที่เหมือนกัน แตกฎหมาย
แตละฉบบักลบักาํหนดไวไมเหมอืนกนั เนือ่งจากไมมกีารปฏริปู เชน หากมกีารยดึหรอือายดักใ็หนาํกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งนอกจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลว ยังมี
กฎระเบียบตาง ๆ  ของกรมบังคบัคดี จะอนุโลมดวยหรือไม ยกตัวอยางกรณีการตรากฎหมายของ กสทช. 
ไมมีกรณียึดทรัพยที่เปนของสดของเสียเหมือนกรมบังคับคดี เพราะลูกหน้ีคือบริษัทโทรคมนาคม 
ดังนั้น สิ่งที่ตองยึดหรืออายัดคือ ๑) เงิน การอายัดเงินในบัญชีธนาคาร รัฐจะมีมาตรการอยางไรเพื่อให
ธนาคารยอมท่ีจะอายัดเงินแลวโอนเงินใหรัฐ ๒) อสังหาริมทรัพย ซึ่งปจจุบันมีความยุงยากมากข้ึน
เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญหรืออสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารขนาดใหญมีการปลอยใหเชา หรือเปนตึก
ของบริษัทลูกที่ตนเองไปเชา ดังน้ัน เร่ืองยึดขายทอดตลาดจึงมีความยุงยาก ๓) หุน อาจมีมาตรการ
ยึดหุนออกขายทอดตลาด แลวเอาราคาหุนมาชําระหนี้ ซึ่งการยึดหุนเพื่อขายทอดตลาดก็อาจกระทบ
ตอผูถือหุนที่ซื้อหุนมาจากตลาดหลักทรัพย อาจทําใหตลาดหลักทรัพยปนปวน กระทบตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศได ๔) สิทธิสัมปทาน อาจดําเนินการเพิกถอนสัมปทานโดยนําสัมปทานดังกลาว
มาประมูลแลวนําเงินที่ไดจากการประมูลใหรัฐ ดังนั้น การไดมาซึ่งเงินเพื่อชําระหนี้ใหแกรัฐนั้น 
สิ่งสําคัญคือ อยาใหขาดอายุความ เรื่องนี้ตองมีการปฏิรูปเชนกัน ถาไมมีการปฏิรูปปลอยใหคดี
ขาดอายุความแลวมาดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีก็ไมเกิดประโยชน เพราะเจาหนาท่ีก็ไมมีเงินเพียงพอ
ที่จะชําระหนี้จํานวนมหาศาล สงผลใหเจาหนาที่เองก็ไมอยากทํางานดานนี้ดวย เปนตน
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

 จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมาย

ศาสตราจารยพเิศษ ดร.กมลชยั รตันสกาววงศ : การปฏริปูกฎหมายน้ันมปีระโยชน
ตอประเทศไทยอยางแนนอน แตวาอปุสรรคของการปฏริปูกฎหมายประการแรก คอื ขาดการวเิคราะห         
หาสภาพปญหาท่ีแทจริง ไมสามารถเจาะลึกถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นได เปรียบเหมือนแพทยที่ยังวิเคราะห
โรคไมถูกตอง ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้น ควรแกปญหาอยางเปนภาวะวิสัย อยาเอาอคติสวนตัวเขาไป อยาเอา
ความเห็นของตัวเองเขาไป วิเคราะหปญหาของการบังคับใชกฎหมายของไทย เชน ลาสมัย ไมมีความ
เปนสากล เปนตน เมื่อเห็นปญหาแลวพิจารณาวา เรื่องที่จะแกปญหามีทฤษฎีอะไรบาง เพราะจะตรา
กฎหมายโดยละเวนทฤษฎีไมได กฎหมายจะตองสอดคลองกับทฤษฎี ไมอยางนั้นจะขาดความย่ังยืน                
ซึง่ทีผ่านมา เมือ่ไมมทีฤษฎีรองรับ กอ็างวาเปนแบบไทย ๆ  กจ็ะหาเหตุผลไปเร่ือย ๆ  ฉะนัน้ เมือ่รูปญหา      
กต็องหาวิธกีารแกปญหาโดยตองมีหลกัทฤษฎี แลวตองคํานงึถงึความย่ังยนื ถาดจีรงิกไ็มตองประกาศวา
จะใช ๒๐ ป หรือ ๓๐ ป กจ็ะใชไดนานโดยตัวของมันเอง แตถาสรางมาโดยขัดแยงกบัทฤษฎี จะกําหนด
ใหใชอีก ๕๐ ป ก็ใชไดไมนานเพราะวาขาดการยอมรับ

นอกจากน้ี กฎหมายจะตองมีการประเมินคุณคา กลาวคือ ตองมีความเปนธรรมดวย            
กฎหมายใดไมเปนธรรมก็ตองปรับแก ทั้งน้ี เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไมสามารถจะหยิบกฎหมายข้ึนมา
พจิารณาเองได คณะกรรมการปฏริปูประเทศดานกฎหมายกเ็ปนสวนหนึง่ทีม่บีทบาทสาํคญัในการทีจ่ะ
สะสาง ยกเลิก เพิกถอนกฎหมายเกา หรือปรับปรุงกฎหมายที่ไมทันสมัยโดยคํานึงถึงคุณคา

ในสวนสุดทายที่เปนปญหาใหญที่สุดคือ “บุคลากร” เนื่องจากบุคลากรของประเทศไทย
ทีท่าํงานเกีย่วของในดานเหลานีม้จีาํนวนนอย รฐัขาดการสรางบคุลากร ทัง้น้ี ปจจุบนัเราสรางบคุลากร
ดานกฎหมายโดยไมไดคํานึงวา เราตองการบุคลากรทางดานกฎหมายแบบใด แตกลับปลอยให
ไหลไปตามความนิยม เกียรติ ความมั่นคงในการทํางาน รายไดเปนหลัก โดยบุคลากรสวนหนึ่ง
ก็ไปเปนผูพิพากษา อัยการ เพราะวามีเกียรติดีกวา เงินเดือนมากกวา ถูกฟองนอยกวา ถาเปน
เจาหนาทีฝ่ายปกครองก็ถกูฟองไดงายกวา ซึง่ปญหาเรือ่งบคุลากรเปนเรือ่งทีต่องใชเวลา ไมใชเพียงรฐับาล
มีงบประมาณหม่ืนลานก็ดําเนินการไดเลย แตรัฐตองเรียนรูและคัดเลือกคนซึ่งจะตองมีความเสียสละ
สวนหนึ่ง อดทนสวนหนึ่ง ดังนั้น รัฐควรมุงเนนดานการพัฒนาบุคลากร มีนโยบายและโครงการ
พฒันาบคุลากร โดยใหความสําคญักบัหนวยงานดานนี ้เชือ่วาในระยะยาวถงึจะทําใหงานปฏิรปูกฎหมาย
สําเร็จดังที่มุงหวังไวไดแนนอน.

.
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จุลนิติ

วันพุธที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา.

นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธ์ิ๑
“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

จุลนิติ :  ขอทราบถึงเหตุและป จจัยที่สําคัญ
ทีจ่ะตองมกีารปฏริปูประเทศดานกฎหมายของประเทศไทย 
รวมท้ังแนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคท่ีผานมา

นางพงษสวาท  กายอรณุสทุธิ ์:  โดยทีท่ราบกนัดวีา 
“กฎหมาย” ถือเปน “เครื่องมือในการบริหารราชการแผนดิน” 
หรือเปนเครื่องมือในการจัดสรรประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม ทัง้นี ้นบัแตประเทศไทยไดประกาศใช “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ” ฉบับแรก ก็ไดมีการยึดถือวาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับเปนทิศทางสําหรับหนวยงาน
ของรัฐในการจัดใหมีกฎหมายที่เก่ียวของกับหนาที่และอํานาจ
ของแตละหนวยงาน ดงัตวัอยางเชน เมือ่มกีารประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) 
ที่ใหความสําคัญแกการยกระดับคาครองชีพและการสงเสริม
เกษตรกรรม ภายหลังจากนั้นก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดรูป
ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ และพระราชบญัญตัคินัและคนูํา้ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ในเวลาตอมา เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
และสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับดังกลาว และพอมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับอ่ืน ประกอบ
กับนโยบายรัฐบาลในแตละยุคแตละชวง ก็ตองมีการตรากฎหมาย
เพื่อรองรับหรือเปนเครื่องมือในการดําเนินการ

 โดยเหตุที่บริบทในการจัดใหมีกฎหมายของประเทศ
ในลักษณะเชนวาน้ี จึงปรากฏผลวา ประเทศไทยไดมีการตรา
กฎหมายขึ้นใชบังคับเปนจํานวนมาก เมื่อประชาชนจะดําเนินการ
ในเร่ืองใดก็มีกฎหมายเก่ียวของหลายฉบับ ซึ่งลวนแตสรางภาระ
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

หนาทีอ่นัเกนิความจาํเปนใหแกประชาชน อนัเปนผลจากการทีใ่นขณะนัน้ ทศิทางการจดัใหมกีฎหมาย
ในอดีตยังไมคอยชัดเจนนัก

 ทั้งน้ี การแกปญหาและอุปสรรคดังกลาว ไดมีการดําเนินงานมาโดยตลอด กลาวคือ 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ ทวิ ไดกําหนดให ในการพิจารณา
รางกฎหมายที่อยูในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น กรรมการกฤษฎีกา
จําตองคํานึงถึงความจําเปน ความเปนไปไดและขอบเขตท่ีจะตองมีกฎหมายดังกลาว ความสอดคลอง
กบัหลกักฎหมายและบทบัญญตัแิหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ความมีประสิทธิภาพของการจัดองคกร
และกลไกเพ่ือการใชบังคับกฎหมาย ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับการบริหารราชการ ตลอดจนภาระ
หรอืความยุงยากของประชาชนหรอืผูทีจ่ะอยูในบงัคบัแหงกฎหมายนัน้ดวย และดาํเนนิการแกไขปรบัปรงุ
ใหถูกตองเหมาะสม 

 ตอมา ไดมีการออก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งมีการกําหนดแนวทางการเสนอรางกฎหมายใหหนวยงานดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
โดยการกาํหนดใหหนวยงานทีเ่สนอกฎหมายตองจดัทาํบนัทกึวเิคราะหสรปุสาระสาํคญัของรางพระราชบญัญตัิ 
ซึ่งที่ผานมาก็ไมไดรับการดําเนินการอยางจริงจังและละเอียดถ่ีถวนมากนัก นอกจากน้ี การมีสถานะ
เปนเพียงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีก็บังคับไดเฉพาะแตหนวยงานของรัฐฝายบริหารเทานั้น 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” ขึ้น ในสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา หนึง่ในอาํนาจหนาทีส่าํคญัของคณะกรรมการพฒันากฎหมาย คอื การพจิารณา
ยกเลิกกฎหมายที่ไมเหมาะสมกับกาลสมัย ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน

 ตอมา ไดมกีารจดัตัง้ “คณะกรรมการปรับปรงุกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ” ในป  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
โดยดําเนินงานคูขนานกับคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีผล
การดําเนินงานท่ีสําคัญและเปนที่รูจักคุนเคยในงานยกรางกฎหมาย ไดแก การกําหนดหลักเกณฑ
การตรวจสอบความจาํเปนในการตรากฎหมาย หรอืทีเ่รยีกวา “บทตรวจสอบ (Checklist) ๑๐ ประการ”
เพื่อตรวจสอบเหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางกฎหมาย ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ อนุมัติหลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย
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จุลนิติ

และแบบคําชี้แจงความจําเปนในการตรากฎหมายตามที่คณะกรรมการชุดดังกลาวเสนอ และให
ทกุหนวยงานดําเนินการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย และตองเสนอคําชีแ้จงความจําเปน
ในการตรากฎหมายประกอบรางกฎหมายดวยทุกครั้ง

 ทั้งนี้ บทตรวจสอบ (Checklist) ๑๐ ประการ มีดังนี้
 ๑) วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร
 ๒) ใครควรเปนผูทําภารกิจนั้น
 ๓) มีความจําเปนตองตรากฎหมายข้ึนเพื่อใหการทําภารกิจนั้นประสบความสําเร็จหรือไม
 ๔) ความซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืน
 ๕) ภาระแกบุคคลและความคุมคา
 ๖) ความพรอมของรัฐ
 ๗) หนวยงานที่รับผิดชอบ
 ๘) วิธีการทํางานและการตรวจสอบ
 ๙) อํานาจในการตราอนุบัญญัติ
 ๑๐) มกีารรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานอ่ืนและผูทีอ่าจไดรบัผลกระทบจากการมีกฎหมาย

นั้นแลวหรือไม
 นอกจากน้ี ความพยายามในการแกไขปญหาและพัฒนากฎหมายยังปรากฏอยู ใน 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ 
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีสาระสําคัญสวนหน่ึง
ในการจัดใหมีกฎหมายที่ดีและเหมาะสมดวยเชนกัน  

 ดังนั้น จึงมีความเห็นวา การแกไขปญหาอันนําไปสูการปฏิรูปกฎหมายมีการดําเนินการ
และมีความพยายามมาโดยตลอดอันอยูในรูปแบบของพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และมติ
หรือระเบียบคณะรัฐมนตรี กอนที่ในปจจุบันจะไดรับการบัญญัติไวโดยชัดแจงในรัฐธรรมนูญเพื่อให
มสีภาพบงัคบัมากยิง่ขึน้ใน มาตรา ๗๗ และหมวด ๑๖ การปฏริปูประเทศ ทีห่นวยงานของรฐัทกุองคกร 
แมแตรัฐสภาก็อยู ภายใตบังคับท่ีจะตองรวมกันดําเนินงานใหการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ 

จลุนติ ิ: ขอทราบถงึแนวทางการปฏิรปูประเทศดานกฎหมาย เพือ่พจิารณาเปรียบเทยีบ
กบัประสบการณของตางประเทศท่ีประสบความสําเรจ็นัน้ มแีนวทางการดําเนนิการอยางไร

นางพงษสวาท  กายอรุณสทุธิ ์ : ในประเทศไทย การกําหนด “บทตรวจสอบ (Checklist)
๑๐ ประการ” ที่ไดกลาวถึงในขอที่แลว ก็เปนการนําแนวทางการแกไขปญหาจากกลุมประเทศ
สมาชิกองคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Co-operation and Development - OECD) ซึ่งองคการดังกลาวไดมีการกําหนดประเด็นคําถาม
สําหรับการตั้งถามเพื่อตรวจสอบความจําเปนในการจัดใหมีกฎระเบียบตาง ๆ 

 ประเทศทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการปฏริปูกฎหมายซึง่สมัฤทธิผ์ลและนาจะเปนตวัอยางในกรณนีี ้
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

ไดแก “สาธารณรัฐเกาหลี” ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเองก็ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน
ประสบการณการปฏิรูปกฎหมายของประเทศนี้ในหลายโอกาส สําหรับการปฏิรูปกฎหมายในประเทศ
เกาหลีใตเกิดขึ้นเพื่อแกไขปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณทางการเงินในป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
หรือที่เรียกกันทั่วไปในประเทศไทยวา “วิกฤตตมยํากุง”  โดยไดมีการจัดตั้ง คณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย (Regulatory Reform Commission (RRC)) ขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานหลัก
ในการกํากับดูแลและขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายของประเทศมาจนถึงปจจุบัน ตลอดจนตรวจสอบ
และวิเคราะหผลกระทบจากการออกกฎหมายในดานตาง ๆ อยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการ
คํานวณ “ตนทุน” ในการออกกฎหมายแตละฉบับดวย

 นอกจากน้ี ผลสํารวจจาก OECD ปรากฏผลวา การวิเคราะหผลกระทบจากการออกกฎหมาย 
การทบทวนกฎหมาย และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในประเทศเกาหลีใตลวนมีคุณภาพอยูใน
ระดับที่สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศสมาชิก ดังนั้น กระบวนการปฏิรูปดานกฎหมายของประเทศน้ี 
จึงนับวาเปนตัวอยางที่ดีสําหรับประเทศไทย

 อยางไรก็ตาม การดําเนินการเพื่อปฏิรูปประเทศดานกฎหมายของไทยยังตองคํานึงถึง
ความสอดคลองกับหลกักฎหมายสากลหรือพันธกรณีระหวางประเทศท่ีมผีลผูกพันกับประเทศไทยดวย 
ดงัทีม่าตรา ๒๕๘ ค. กาํหนดหลักการใหการปฏิรปูกฎหมายน้ัน นอกจากตองจัดใหมกีลไกในการดําเนินการ
ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแลว ยังตองดําเนินการ
พฒันาใหสอดคลองกับหลักสากลดวย ซึง่จะตองใหความสําคญัและจัดใหมกีารศึกษาแนวทางการพัฒนา
กฎหมายใหสอดคลองกับหลักสากลตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวดวยเชนกัน
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๒๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการ
อยู ในขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางดําเนินการอยางไร
จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว

นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ : สําหรับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามที่บัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ นั้น ปจจุบันกลาวไดวามีความคืบหนามากพอสมควร เน่ืองจากที่ผานมารัฐบาล
ชุดปจจุบันไดมีการผลักดันการดําเนินการในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดการปฏิรูปกฎหมายอยางตอเนื่อง 
ทั้งในสวนที่เปนการดําเนินการโดยมาตรการทางบริหาร เชน การแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานตาง ๆ รวม ๑๑ ดาน และการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อทําหนาที่
ประสานระหวางรัฐบาลและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ รวมท้ังผลักดันกิจกรรม
การปฏิรูปประเทศที่สําคัญและเรงดวนภายใตแผนการปฏิรูปประเทศใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดมีการผลักดันกฎหมายในดานตาง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ
ยทุธศาสตรชาตแิละคณะกรรมการปฏิรปูประเทศ
ไดประสานและดําเนินการใหเปนไปตามที่
กาํหนดในกฎหมายท้ัง ๒ ฉบบัดงักลาว จนกระท่ัง
ไดเผยแพรประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
การประกาศแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้ ๑๑ ดาน 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ และสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ไดใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาต ิ
ซึ่งมีสาระสําคัญ ๖ ดาน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 ในสวนคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ไดมีการผลักดัน
รางพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทาํรางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. .... 
เพือ่ใหการจัดทาํรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายมีหลกัเกณฑและแนวทางปฏิบตัิ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งครอบคลุมการดําเนินการของหนวยงานของรัฐที่ไมไดอยูในฝายบริหารดวย 
โดยรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมาย ไดแก 
การตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของ การวิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และการตรวจสอบเนื้อหาของรางกฎหมายที่เก่ียวกับ
ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใชดลุยพินิจของเจาหนาทีข่องรัฐ และระยะเวลาในการดําเนินการ
ตามข้ันตอนตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย และหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา หลักเกณฑ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการเขาถึงบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ ตามนัยบทบัญญัติ
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๒๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

มาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ค. ดานกฎหมาย (๑) ของรัฐธรรมนูญ ซึง่สาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานของรัฐและผูเกี่ยวของเสร็จเรียบรอยแลว 
และอยูระหวางการเตรียมการเพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ : จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การปฏิรูปประเทศ

ดานกฎหมายในปจจุบันไดมีความชัดเจนทั้งในเรื่องทิศทาง นโยบาย และแผนการปฏิรูปครบถวนแลว 
จงึเหลือเพียงการขับเคล่ือนในทางปฏิบตัเิพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ซึง่ในสวนเปาหมายน้ัน คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานกฎหมายก็ไดกําหนดเปาหมายหรือผลอันพึงประสงคของการปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมาย ๑๐ ประการ และในประการท่ี ๑๐ นัน้ ไดกาํหนดวา “มกีลไกสงเสริมการบังคับใชกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” ซึ่งเปนสิ่งที่ไดยินกันมาโดยตลอดวา แมจะมีกฎหมายแตถาการบังคับใช
กฎหมายผดิทศิทางหรือไมมกีารบงัคบัใชกฎหมาย กฎหมายนัน้กไ็รความหมาย เชนเดยีวกันกบัการจดัทาํ
แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย แมจะเขียนแผนไวดีเพียงใด แตถาไมปฏิบัติตามส่ิงที่กําหนดไว
ในแผนแลว ก็ไมอาจบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได 

 ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ กรณีภารกิจกูภัยโคชและนักเตะหมูปาอคาเดมีแมสาย รวม ๑๓ คน 
ออกจากถ้ําหลวงขุนนํ้านางนอน ในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เปนผลสําเร็จได ก็เพราะ
ผูวาราชการจงัหวัดเชียงราย (นายณรงศกัดิ ์ โอสถธนากร) ปจจบุนัดาํรงตาํแหนงผูวาราชการจงัหวดัพะเยา 
ทานมีความชัดเจนมากในเร่ืองของแผน และมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว 
ซึ่งในระดับประเทศก็ควรจะตองยึดแนวทางปฏิบัติดังกลาวน้ีเชนเดียวกัน เพราะฉะน้ัน เมื่อไดมีการ
กําหนดยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ไวแลว หนวยงานของรัฐทุกหนวย
ที่เกี่ยวของจึงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศอยางเครงครัดและจริงจัง 
เพือ่ใหการปฏิรปูประเทศดานกฎหมายบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวในแผนการดําเนนิการ.
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๒๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เมื่อวันพุธที ่๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ หองรับรองสมาชิกรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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๑ กรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย.

ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน  บรมานันท ๑

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย”

จุลนิติ : ขอทราบถึงเหตุและปจจัยสําคัญท่ีจะตอง
มีการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายของประเทศไทย รวมทั้ง
แนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคที่ผานมา 

ศาสตราจารย ดร.นนัทวฒัน บรมานนัท : ในอดีต
ที่ผานมาน้ันจะเห็นไดวามีการบัญญัติกฎหมายออกมาแตละชวงเวลา
ตาง ๆ กัน กฎหมายเกาแกที่เรารูจักกัน ไดแก กฎหมายตราสามดวง 
ภายหลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สทิธริาชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข รัฐสภาเกิดขึ้นมาเพื่อเปนองคกรที่ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ
และมีหนาที่ในการตรากฎหมายนั้น ในชวงแรก กฎหมายท่ีตราขึน้มา
สวนใหญมักเปนการตราขึ้นเพื่อวางกรอบ กฎเกณฑ และกติกา
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารประเทศและการจัดระบบของ
สังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน
และระหวางประชาชนดวยกันเอง แตเมือ่เริม่ใชบงัคบักฎหมายเหลานัน้
เรื่อยมาก็จะพบชองโหวของกฎหมายหรือพบวา การบังคับใชยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร ทําใหตองมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให
กฎหมายมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมมากย่ิงขึ้น ดังนั้น จํานวนกฎหมาย
จึงเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ ตอมาเม่ือสภาวการณของประเทศและ
ของโลกไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานที่เกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งหากพิจารณาจากเน้ือหาในกฎหมาย
ที่มีอยูแลวก็คงจะไมมีการบัญญัติถึงเรื่องเหลานี้เอาไว ดังนั้น เมื่อโลก
มกีารพฒันามากขึน้ มกีารใชสิง่ของตาง ๆ  ทีเ่กดิจากการพฒันามากขึน้ 
ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือประเทศชาติได จึงมี
ความจาํเปนทีจ่ะตองตรากฎหมายเพ่ิมขึน้อกี แตไมใชการตรากฎหมาย
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๒๔ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

เพือ่การบงัคบั แตเปนการตรากฎหมายเพ่ือวางกรอบ กฎเกณฑการดําเนินการตาง ๆ รวมถึงการใชชีวิต
ของผูคนที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ เหลานั้นดวย ฉะนั้น จํานวนของกฎหมายจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

หากพิจารณาความหมายดั้งเดิมของคําวา “กฎหมาย” แลว กฎหมายก็คือสิ่งที่เกิดจากผลผลิต
ของตัวแทนประชาชนหรือรฐัสภา และหากพิจารณาจากประวัตศิาสตรการเมืองการปกครองของไทยแลว 
ก็จะพบอีกวารัฐสภาไทยมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง และในแตละชวงเวลารัฐสภาก็จะประกอบไปดวย
บุคคลที่หลากหลาย สมาชิกรัฐสภาบางทานอาจเปนนักกฎหมาย แตก็มีสมาชิกรัฐสภาจํานวนมาก
ทีไ่มไดเปนนกักฎหมาย แตมวีธิคีดิหรือมคีวามเขาใจในเร่ืองท่ีเปนกฎหมาย เพราะฉะน้ันความหลากหลาย
ของบุคคลที่ประกอบกันเปนสมาชิกรัฐสภาและเหตุการณบานเมืองในชวงเวลาตาง ๆ  ทาํใหมีกฎหมาย
ตราข้ึนมาเพ่ือใชงานและเพ่ือแกปญหา ณ ชวงเวลาน้ัน เม่ือวันเวลาผานไปจึงมีความจําเปนที่จะตอง
มีการปรับปรุงกฎหมาย ยกตัวอยางเชน ในสมัยที่มีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสตก็ไดมีการตรากฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับคอมมิวนิสต เชน พระราชบัญญัติปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕๒

ตอมาเมื่อไมมีภัยคุกคามดังกลาวแลวจึงมีการยกเลิกกฎหมายนั้นเสีย ในอดีตภัยคุกคามอาจเปน
การแทรกซมึทางวถิคีวามคดิ แตปจจบุนัภยัคกุคามอาจเขามาในรปูแบบตาง ๆ  ไมวาจะเปนการใชมาตรการ
ทางดานเศรษฐกิจ หรือทางดานสังคม ทางดานวัฒนธรรมเขามาคุกคามประเทศอ่ืน เรื่องภัยคุกคาม
จากคอมมิวนิสตนี้เปนสิ่งท่ีทําใหทุกคนมองเห็นภาพไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึนวาเหตุการณของประเทศ
หรือเหตุการณของโลกที่เปล่ียนแปลงไปทําใหกฎหมายที่ตราขึ้น ณ ชวงเวลาหนึ่งไมสามารถบังคับใช
ไดอยางเต็มที่กับอีกชวงเวลาหนึ่ง ดังนั้น จงึจําเปนตองมีการปฏิรูประบบกฎหมาย 

นอกจากน้ี จะเห็นไดวาประเทศไทยมีรัฐประหารเกิดขึ้นบอยคร้ังและในทุกคร้ังจะมีการ
ออกส่ิงที่สามารถใชบังคับกับประชาชนท้ังหมดซ่ึงมีสภาพเปนกฎหมาย โดยมากจะออกเปนประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ซึ่งประกาศของคณะปฏิวัติเหลาน้ีมีเปนจํานวนมาก จึงสมควรที่จะตองมีการปฏิรูป
หรือการสังคายนา เพราะนับแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา ประเทศไทยยังไมเคยมีการปฏิรูประบบ
กฎหมายคร้ังใหญเลย แตในเม่ือนักกฎหมายมองเห็นแลววากฎหมายท่ีใชบังคับอยูสวนหน่ึงมีปญหา 
ไมวาจะเปนนักกฎหมายฝายที่เปนผูใชบังคับกฎหมาย เชน ศาล อัยการ ตํารวจ หรอืเปนนักกฎหมาย
ที่เปนนักวิชาการซึ่งตองทํางานวิจัยเพื่อหาขอบกพรองของกฎหมายหรือเพื่อนําสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในโลกมาปรับใชหรือมาสรางกฎหมายใหม ๆ เพื่อที่เราจะไดกาวเขาสู เวทีโลกอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกับชาติอื่น ๆ ซึ่งตางก็มีแนวความคิดไปในทางเดียวกันวาจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูป
ระบบกฎหมาย อยางไรก็ดี ในชวงเวลาน้ันไดมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย” ขึ้น 
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ มีลักษณะ
เชนเดียวกับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาทํางานวิจัยเรื่องตาง ๆ ในตางประเทศที่เขาใชคําวา 
“Law Reform Commission”

๒ พระราชบัญญัติปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕ ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ
ปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๕๔๓.
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จุลนิติ

จะเหน็ไดวาการปฏริปูกฎหมายทัง้ระบบนัน้ไมใชเรือ่งงาย การแกไขเพิม่เตมิกฎหมายแตละฉบบั
เราตองส้ินเปลืองท้ังเวลาและงบประมาณ ในอดีตทีผ่านมา สิง่ทีเ่ราทําไดกค็อืการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เปนรายฉบบั หรอืไมกป็รบัปรงุกฎหมายดวยการตรากฎหมายฉบบัใหมขึน้มาแทน ซึง่การแกไขเพิม่เตมิ
กฎหมายเปนรายฉบับนั้นก็เหมือนกับการปะผุ กลาวคือ มีปญหาในมาตราใดก็แกไขเพิ่มเติมมาตรานั้น 
แตเมื่อดําเนินการเสร็จแลวกลับพบวามีปญหาในมาตราอื่น ๆ ตามมาอีก เลยทําใหประเทศของเรา
ยังไมเคยมีการปฏิรูปกฎหมายอยางจริงจังเกิดขึ้นมากอน

จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น มีแนวทาง
การดําเนินการอยางไร

ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท : หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประสบการณของตางประเทศเราอาจดูตัวอยางจากประเทศฝรั่งเศส เพราะในประเทศฝรั่งเศสจะมี
การปฏริปูกฎหมายอยูตลอดเวลา โดยจะดาํเนนิการจดักลุมกฎหมายแลวปฏริปูไปทีละกลุม ยกตวัอยาง
เชน หากประธานาธบิดตีองการทีจ่ะปฏริปูกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัแรงงานทัง้ระบบ ซึง่มกีฎหมายแรงงาน
จํานวนมากกวา ๑๐ ฉบับ พรอมกับอนุบัญญัติอีกรวมรอยฉบับน้ัน การดําเนินการปฏิรูปจะเริ่มข้ึน
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี จากน้ันประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีผูเปนหัวหนารัฐบาลก็จะแถลง
วาจะปฏิรูปในเรื่องอะไร เพื่อแกไขปญหาในเรื่องใด อยางที่ทราบกันดีวาสหภาพแรงงานของฝรั่งเศส
แข็งแกรงมาก มีอํานาจในการตอรองสูง และมักกระทําการโดยก็ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวม เชน 
การนัดหยุดงานที่มีมาอยางตอเนื่องตั้งแตตนปของพนักงานสายการบิน พนักงานยกกระเปา รวมถึง
พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ รวมกันหยุดงานประทวง ซึ่งการหยุดงานประทวงนี้ทําใหประเทศ
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

ฝรัง่เศสสูญเสียโอกาสในดานเศรษฐกิจเปนอยางมากเพราะนักธรุกจิตางก็ไมกลาเขามาลงทุน นกัทองเท่ียว
หดหาย คนฝร่ังเศสเองก็ประสบกับความยากลําบาก จําเปนที่จะตองมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะแกไขกฎหมายแรงงานทั้งระบบเพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทาํงาน การใชแรงงาน การนดัหยดุงานและสวสัดกิารตาง ๆ  ของพนกังาน นีค่อืตวัอยางของการปฏริปู
กฎหมายในประเทศฝรั่งเศส 

เมื่อ ๓ ปกอนนั้นประเทศฝร่ังเศสก็ไดมีการปฏิรูประบบการปกครองสวนทองถิ่น ปฏิรูประบบ
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ และปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับคนตางชาติไมวาจะเปนเรื่อง
การเขาเมือง การขออนุญาตมีถิ่นที่อยู การล้ีภัย หรือสวัสดิการสําหรับคนตางชาติทั้งหมดมาแลว 
ซึ่งการจัดกฎหมายเปนกลุมแลวปฏิรูปยอมทําไดงายกวาการปฏิรูปกฎหมายพรอมกันหมดทุกเรื่อง 
อยางไรก็ดี ประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศที่มีปญหาแบบเดียวกันกับประเทศไทยของเรา คือ มีกฎหมาย
เปนจํานวนมากและไมมีความสอดคลองกัน ไมสามารถตอบสนองการแกปญหาของประเทศได 
เพราะฉะน้ันเวลาประเทศมีปญหา หรือในเวลาท่ีรัฐบาลใหมมีนโยบายใหม ๆ ก็จะมีการต้ังเปน
คณะทํางานข้ึนมาเพ่ือปฏิรปูกฎหมายในเร่ืองน้ัน ๆ  นอกจากน้ี ฝรัง่เศสยังไดมกีารปฏิรปูกฎหมายท่ีเกีย่วของ
กบัระบบการทาํสญัญาท้ังหมดไมวาจะเปนสัญญาระหวางรฐักบัเอกชน สญัญาระหวางเอกชนกบัเอกชน 
สญัญาระหวางรฐักบัตางประเทศ หรอืโครงการเครอืขายลงทนุตาง ๆ  ตลอดจนมกีารปฏริปูกระบวนการ
ยุติธรรมและปฏิรูประบบความรับผิดของเจาหนาที่ของรัฐไปแลวดวย ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศสจะถูกกําหนดเปนหัวขอที่จะทําการปฏิรูป โดยรัฐบาลจะเปนผูกําหนดกรอบ สวนผูที่มี
หนาที่ยกรางหากไมตั้งเปนคณะทํางานชุดพิเศษข้ึนมาก็จะตั้งเปนกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษข้ึน
ทําหนาที่ยกรางกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลหรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่ไดกําหนดกรอบไววาจะ
ปฏิรูปเร่ืองใด ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลในฝร่ังเศสมีทั้งฝายสังคมนิยม ฝายขวาจัด และฝายอื่น ๆ ดังน้ัน 
จึงตองมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของรัฐบาลหรือนโยบายของพรรคการเมือง 
ฉะนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผานมาฝรั่งเศสจึงมีการปฏิรูประบบกฎหมายมาอยางตอเนื่อง
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จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ปจจุบันไดมีการดําเนินการอยูใน
ขั้นตอนใด และในทรรศนะของทานเห็นวาควรมีแนวทางดําเนินการอยางไรจึงจะ
ประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว 

ศาสตราจารย ดร.นนัทวฒัน บรมานันท : หากรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่วางกรอบในการปฏิรูปประเทศเอาไวอยางชัดเจน 
โดยบัญญัติไวในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยการปฏิรูปดานกฎหมายจะอยูในมาตรา ๒๕๘ ค.๓

ซึ่งกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายใน ๔ เรื่องใหญ ๆ คือ การปรับปรุงกฎหมาย ปรับปรุง
ดานการเรียนการสอน พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมาย และมีกลไกในการชวยเหลือประชาชนในการ
จัดทําหรือเสนอกฎหมาย หลังจากที่รัฐธรรมนูญกําหนดเปาหมายในการปฏิรูปประเทศไวและไดมี
การตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอน
การดาํเนนิการปฏริปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมปีระกาศสาํนักนายกรฐัมนตร ีเรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ๔ ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไดมีการประชุมรวมกัน
และจัดทําแผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย๕ เสร็จเรียบรอยแลว รวมถึงมีการรับฟงความคิดเห็น
ตามภูมิภาคตาง ๆ  เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีดังที่ทุกทานไดรับทราบแลวนั้น ทั้งนี้ แผนปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมายไดมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันศุกรที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เปนตนมา สําหรับขั้นตอนตอไป
ภายหลังจากท่ีประกาศใชแผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมายไปแลวก็คือจะตองมีการติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลวาหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการปฏิรูปกฎหมายตามแผนที่คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมายไดวางไวหรือไม 

๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ค. บัญญัติวา
  “มาตรา ๒๕๘ ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้
              ฯลฯ       ฯลฯ
  ค. ดานกฎหมาย
  (๑) มกีลไกใหดาํเนนิการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืขอบงัคบัตาง ๆ  ทีใ่ชบงัคบัอยูกอนวนัประกาศใชรฐัธรรมนูญนี้

ใหสอดคลองกบัหลกัการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาใหสอดคลองกับหลกัสากล โดยใหมีการใชระบบอนญุาตและระบบการดาํเนินการ
โดยคณะกรรมการเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหการทํางานเกิดความคลองตัว โดยมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน และไมสรางภาระแกประชาชน
เกินความจําเปน เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูประกอบวิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมี
ความรอบรู มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย

  (๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลกฎหมายไดสะดวก 
และสามารถเขาใจเนื้อหาสาระของกฎหมายไดงาย

  (๔) จัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย
            ฯลฯ       ฯลฯ”.
๔ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี เรือ่ง แตงต้ังคณะกรรมการปฏิรปูประเทศดานตาง ๆ  ไดประกาศในราชกิจานเุบกษา เลม ๑๓๔

ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง หนา ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐.
๕ประกาศสาํนกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง การประกาศแผนการปฏิรปูประเทศ ไดประกาศในราชกิจานเุบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที ่๒๔ ก

หนา ๑ เมื่อวันศุกรที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑.
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

 สําหรับการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ค. ทั้ง ๔ เรื่องน้ัน ประเด็นที่ผม
ใหความสนใจมาโดยตลอดกค็อืการปฏริปูระบบการเรยีนการสอนวชิากฎหมาย เพราะในปจจบุนัพบวา
มีสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตรมากมายหลายสถาบัน แตปรากฏวา
นิสิตนักศึกษาบางคนเรียนจบแลวกลับไมมีความรูความเขาใจดานกฎหมายเลยทั้ง ๆ ที่เปนกฎหมาย
ขัน้พืน้ฐาน ฉะน้ัน นีค่อืปญหาของการศึกษากฎหมายไทย ซึง่เม่ือคร้ังทีผ่มเปนคณบดีของคณะนิตศิาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนั้น ผมไดพยายามผลักดันใหมี “สภานิติศึกษา” ขึ้น โดยผมไดรับอิทธิพล
ทางความคิดมาจากศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ในสมัยที่ทานเปนคณบดี เมื่อผมเขา
ดํารงตําแหนงคณบดีจึงไดผลักดันใหมีการรื้อฟนโครงการสภานิติศึกษาขึ้นมาใหม โดยสภานิติศึกษานี้
จะเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน สงเสริม สรางความรวมมือ และประสานงาน
ทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร ตอมาเม่ือผมไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย และในรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการปฏิรูประบบ
การเรียนการสอนวิชากฎหมายเอาไว ผมจึงนําเสนอเรื่องสภานิติศึกษาน้ีตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานกฎหมายซ่ึงมี ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธาน ทําใหเร่ือง
สภานิติศึกษาถูกบรรจุอยู ในแผนปฏิรูปประเทศดานกฎหมายดวย โดยในแผนปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมายไดกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการสภานิติศึกษาแหงชาติขึ้น เพื่อจัดทํานโยบาย
และกําหนดกรอบมาตรฐานการศึกษาวิชานิติศาสตร นี่คือสิ่งที่ผมดีใจมาก เพราะผมตั้งใจทําตั้งแต
ครัง้ดาํรงตําแหนงคณบดี วนันีเ้รือ่งสภานิตศิกึษาถูกกําหนดอยูในแผนปฏิรปูประเทศดานกฎหมายแลว 
ซึ่งมีผลทําใหหนวยงานคือคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตองเดินหนาปฏิบัติตามแผนเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป

  สวนการปฏิรูปกฎหมายในประเด็นอ่ืน ๆ เชน การกําหนดกลไกในการตรากฎหมายใหมี
เทาที่จําเปนและการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลวนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๒๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗๖ ไดบัญญัติใหรัฐจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาท่ีจําเปนและยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรค
ตอการดํารงชีวติหรือการประกอบอาชีพโดยไมชกัชาเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน ในปจจบุนัจึงมกีาร
ยกรางพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. .... ขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่องของการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่ลาสมัย เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศนั้น ปจจุบันรัฐบาลก็ไดแตงตั้ง “คณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน” 
หรอื คปก. ขึน้มาดําเนนิการ ซึง่คณะกรรมการชดุนีไ้ดมกีารประชมุและดําเนนิการในหลาย ๆ  เร่ืองแลว
เชน เรื่องการลดความเหลื่อมลํ้าก็จะมีการปฏิรูประบบภาษี ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายฝาก 
หรอืเรือ่งการใหประชาชนไดเขาถงึขอมลูของรฐัไดมากขึน้ เปนตน ดงันัน้ การปฏริปูประเทศดานกฎหมาย
ใหสําเร็จจึงมีความเปนไปไดสูงมาก 

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูป
ประเทศดานกฎหมาย

ศาสตราจารย ดร.นันทวัฒน บรมานันท : การปฏิรูปประเทศนั้นไมไดเกิดข้ึนได
เพราะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาแตจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจ
จากทุก ๆ ฝาย ยกตัวอยางเชน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย ประกอบดวยกรรมการ
ที่มีความถนัดและมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา โดยมีทานประธานและผมเปนนักกฎหมายมหาชน 
มีกรรมการที่เปนนักกฎหมายภาคเอกชนซึ่งมาจากสํานักกฎหมายเอกชนและจากหนวยงานของรัฐ 
เชน กระทรวงการคลัง อัยการ รวมถึงกรรมการท่ีเปนอดีตนักการเมืองท่ีจบการศึกษาดานกฎหมาย 
เปนตน ดังนั้น เมื่อองคประกอบของคณะกรรมการมีที่มาตางกัน วิธีการทํางานคือเราจะมองปญหา
รวมกัน ในทุกประเด็นที่ทุกคนเสนอมา เพื่อพิจารณารวมกันวามีปญหาอะไรและจะตองดําเนินการ
แกไขปญหาอยางไร เชน เรื่องการปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิชากฎหมาย ผมซึ่งเปนอาจารย
มโีอกาสไดสมัผสักบันสิติ นกัศกึษามาโดยตลอด ทาํใหทราบวาระบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายไทย

๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติวา
  “มาตรา ๗๗ รฐัพึงจัดใหมกีฎหมายเพียงเทาทีจ่าํเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมดความจําเปนหรือไมสอดคลอง

กบัสภาพการณ หรือทีเ่ปนอุปสรรคตอการดํารงชวีติหรอืการประกอบอาชพีโดยไมชกัชาเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน และดาํเนนิการ
ใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง

 กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับแลว รัฐพึงจัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยรบัฟงความคดิเหน็ของผูเกีย่วของประกอบดวย เพือ่พฒันากฎหมายทุกฉบบัใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

  รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายใหชัดเจน และพึงกําหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดรายแรง”.
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“การปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย” 

กําลังประสบปญหา กลาวคือ การตั้งคณะนิติศาสตรหรือแผนกนิติศาสตรนั้นทําไดงาย แตการผลิต
นิติศาสตรบัณฑิตใหมีความรู ดานกฎหมายอยางแทจริงรวมถึงการเสาะหาอาจารยผู สอนสาขา
วิชานิติศาสตรที่มีความรูความสามารถดานกฎหมายน้ันไมใชเรื่องงาย บางคร้ังในบางพ้ืนท่ีอาจ
ถึงข้ันขาดแคลนอาจารยผูสอนที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย ในเรื่องนี้ผมมีความเห็นวา
อาจารยผูสอนวิชานิติศาสตรในแตละสาขาวิชาสมควรที่จะตองมีตําราเปนของตนเองกอน เพราะตํารา
เปนสิ่งพิสูจนวาคุณมีความรูในเร่ืองน้ัน ๆ และตองสามารถถายทอดวิชาความรูใหเปน โดยสามารถ
จับประเด็นสําคัญ ๆ ภายใตเวลาท่ีจํากัดในการสอนได เรื่องนี้ถือเปนปญหาใหญในขณะนี้ หากเรา
ไมรีบปฏิรูประบบการศึกษากฎหมายทั้งระบบตั้งแตผูสอนและผูเรียนอาจสงผลใหในอนาคตเราจะได
ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ไมมีความเชี่ยวชาญในวิชาการดานกฎหมายอยางแทจริง เมื่อไปทํางาน
กับประชาชนหรือไปแกไขปญหาของประเทศชาติก็อาจ “เปนภัยมากกวาจะเปนคุณ” 

 ดังนั้น ในเบ้ืองตนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายทุกคนไดทําความเขาใจรวมกันเพ่ือจัดทํา
แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายจนแลวเสร็จ แตสิ่งที่นากังวลตอไปก็คือสวนราชการท่ีเกี่ยวของ
จะเขาใจในแผนหรือไม แผนกําหนดข้ึนตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งทุกคนตองยอมรับอยูแลว 
แตการยอมรับกับการเขาใจไมเหมือนกัน เมื่อเปนกฎหมายเขาอาจจะยอมรับและเดินตาม แตจะเขาใจ
และเห็นดวยกับแผนหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง ประกอบกับระยะเวลาที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมายต้ังเปาหมายผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการปฏิรูปไวคือภายในระยะเวลา ๕ ป ฉะน้ัน 
เราจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจและความชวยเหลือจากทุกฝายรวมถึงขาราชการประจํา
เปนอยางมากในการเดินหนาใหสําเร็จลุลวงและเปนไปตามแผนการปฏิรูปใหไดในที่สุด.
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