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กฎหมายที่อาจตองปรับปรุงแกไขเพื่อรองรับบทบาทใหมของภาครัฐ
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

จุลนิติ

 ในป ๒๕๕๕ นี้ เรื่องที่มีการพูดถึงกันมากเรื่องหนึ่งไดแกการเตรียมความพรอมของประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตางระดมสรรพกําลังและ
งบประมาณจัดการฝกอบรม สัมมนา และประชาสัมพันธการเขาสูประชาคมอาเซียนกันอยางคึกคัก 
 ผูเขียนเองก็มโีอกาสเขารวมการฝกอบรมและสัมมนาของหนวยงานตาง ๆ  หลายคร้ัง แตสงัเกตวา
เรื่องที่นํามาบรรยายอยาง “ยาวยืด” ในทุกเวทีนั้นสวนใหญเปนเพียง “การใหขอมูลพื้นฐาน” เกี่ยวกับ
การจัดตั้งอาเซียน การพัฒนาของอาเซียนมาสูประชาคมอาเซียน “เสาหลัก” (Pillars) ของประชาคม
อาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ถึงขนาดท่ีวา
คนขับแท็กซี่ยังสามารถอธิบายเรื่องน้ีไดเปนชองเปนฉากทีเดียว ผู เขียนยืนยันวาเปนเร่ืองจริง
เพราะมีโอกาสไดสัมภาษณสดโชเฟอรหลายทานในหลายโอกาส แสดงวาการใหขอมูลพื้นฐานท่ีวานี้
ประสบความสําเร็จอยางงดงามทีเดียว 
 แตในฐานะท่ีเปนผูประกอบอาชีพรางกฎหมาย ผูเขียนก็ยังคงสงสัยอยูนั่นเองวาการเขาสู 
ประชาคมอาเซียนน้ีมี “พันธกรณี” ใดบางท่ีประเทศไทยตองแกไขกฎหมายเพื่อใหสอดคลองตองกัน 
แตเชื่อไหมครับวา ไมมีเวทีไหนที่ใหความกระจางแกผูเขียนไดสักที 
 ความสงสัยใครรูนี้ผลักดันใหผูเขียนลองนั่งอานกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) และหนังสือ
สญัญาประกอบตาง ๆ  ของอาเซียนอยางจริง ๆ  จงั ๆ  เพือ่ทดลองตอบคําถามท่ีตัง้ขึน้เองวาเมือ่ประเทศไทย
เขาสูประชาคมอาเซียน บทบาทของภาครัฐจะเปลี่ยนแปลงไปหรอืไม? อยางไร? 
 เหตุผลท่ีผูเขียนต้ังคําถามงาย ๆ เชนนี้ก็เน่ืองจากวา ถาประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซยีน
แลวทาํใหบทบาทของภาครฐัตองเปลีย่นแปลงไป รฐับาลกบัหนวยงานของรฐักต็องปรบัปรงุวธิทีาํงาน 
รวมทัง้แกไขกฎหมายเพือ่รองรบับทบาทของภาครฐัทีเ่ปลีย่นแปลงไปดวย โดยผูเขียนไดลองวิเคราะห
เอางาย ๆ ตามประสาคนบานไกล เวลานอย เปน ๓ สวน 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๑. บทบาทของภาครัฐในปจจุบันเปนอยางไร?
 ๒. การเขาสูประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบตอบทบาทของภาครัฐหรือไม? อยางไร?
 ๓. รัฐบาลกับหนวยงานของรัฐควรตองปรับปรุงแกไขกฎหมายใด? และอยางไร? เพื่อรองรับ
บทบาทของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป

 ผลที่ไดเปนอยางนี้ครับ.....

 ๑. บทบาทของภาครัฐในปจจุบันเปนอยางไร?
   ผู เขียนพบวาแนวคิดและทัศนคติของภาครัฐในการบริหารประเทศของประเทศไทย
ตั้งแตดั้งเดิมมาจนถึงปจจุบันนี้มิไดแตกตางไปจากแนวคิดและทัศนคติของภาครัฐที่เปนรัฐเด่ียว
และมีเอกราชอื่น ๆ กลาวคือ มุงดูแลผลประโยชนของชาติและคนไทย ทั้งดานความมั่นคง เศรษฐกิจ
และสังคมสรุปไดงาย ๆ วา ผลประโยชนของประเทศไทยหรือคนไทยเรา “ตองมากอน” เสมอ 
โดยแนวคิดดังกลาวไดสะทอนออกมาในระบบกฎหมายไทย ดังตอไปนี้
   ๑.๑ กฎหมายไทยปฏบิตัติอ “คนไทย” กบั “คนตางดาว” อนัไดแก บคุคลธรรมดาทีไ่มมี
สญัชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยแตมีบุคคลธรรมดาซ่ึงเปนคนตางดาวถือหุน
เกินรอยละ ๕๐ แตกตางกัน โดยกฎหมายไทยให “แตมตอ” กบัคนไทยมากกวาคนตางดาว เชน กฎหมาย
วาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว รวมทั้งกฎหมาย
ทีม่บีทบญัญตัเิรือ่งสญัชาตขิองผูประกอบการหรอืการถอืหุนของคนตางดาวในนติบิคุคลในการประกอบ
กจิการตาง ๆ อยางไรกด็ ีผูเขยีนพบวาการปฏบิตัใินเรือ่งนีด้จูะผอนปรนมากขึน้หลงัจากทีม่กีารตัง้ WTO 
และประเทศไทยไดจัดทํา FTA กับประเทศตาง ๆ เน่ืองจากความผูกพันตาม WTO ก็ดี FTA ก็ดี 
ประเทศไทยของเรารับจะปฏิบัติตอคนของรัฐภาคี WTO และ FTA โดยเทาเทียมกันกับคนไทย
   ๑.๒ กฎหมายไทยใชระบบการควบคมุ (Control) มากกวาระบบกาํกบัดแูล (Supervision) 
และระบบการสงเสริม (Promotion) โดยกฎหมายไทยมากกวารอยละ ๙๐ ใชระบบการอนมุตั ิอนุญาต 
ออกใบอนุญาตจากภาครัฐ ซึ่งระบบอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาตนี้มีธรรมชาติที่จําเปนโดยตัวมันเอง
ประการหน่ึง คอื ตองมกีารยืน่คาํขออนมุตั ิอนุญาต ออกใบอนุญาต ฯลฯ จากเจาหนาที ่มขีัน้ตอนตาง ๆ  
หลากหลายใหตองปฏบิตัทิัง้ในภาครฐัและผูยืน่คาํขอ แถมยงัตองยืน่เอกสารประกอบตาง ๆ  นานามากมาย 
โดยเอกสารที่จําเปนตองยื่นที่คลาสสิคที่สุดคงหนีไมพนสําเนาทะเบียนบานกับสําเนาบัตรประชาชน
นัน่เอง ธรรมชาตขิองระบบอนมัุติ อนญุาต ออกใบอนญุาตนีเ้องทาํใหตองใชเวลาในการพจิารณา เสยีเวลา
กนัทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน แถมคนอนุมตัซ่ึิงเปนขาราชการระดับสงู ไมวาจะเปนอธบิดหีรอืปลดักระทรวง
กแ็ทบจะไมเคยดูเอกสารเหลานี ้คนใชดลุพนิจิสวนใหญกเ็ปนเจาหนาทีร่ะดับลางและผูอาํนวยการกอง
เปนหลกั ในแงของภาคเอกชนนัน้ การทีร่ฐัใชระบบการควบคมุผานการอนมุตั ิอนุญาต ออกใบอนญุาต
โดยไมคาํนงึถงึเนือ้หาสาระของเร่ืองทาํใหเขาเสยีเวลาและมีตนทนุการประกอบการสูง ทัง้ยงัเปนชองทาง
ใหเกิดการใชดุลพินิจโดยมิชอบ อันเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ (National Competitiveness) และการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการดวย
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กฎหมายที่อาจตองปรับปรุงแกไขเพื่อรองรับบทบาทใหมของภาครัฐ
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

จุลนิติ

 ๒. การเขาสูประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบตอบทบาทของภาครัฐหรือไม? อยางไร?
   ผูเขยีนเห็นวาประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) นัน้ เปนการรวมตัวกนัเปน “ประชาคม”
(Community) ของรัฐเดี่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อประโยชนรวมกันทั้งดานเศรษฐกิจ 
(Economic) สงัคมและวฒันธรรม (Socio-cultural) และความม่ันคงและการเมอืง (Security & Politics) 
โดยหลกัการพืน้ฐานของประชาคม คอื การชวยเหลอืเกือ้กูลกนั  ดงันัน้ เมือ่ประเทศไทยของเราเขารวม
เปนภาคขีองประชาคมอาเซยีนแลว เรากม็พีนัธกรณทีีต่องรวมกบัภาคอีืน่ทัง้ในดานเศรษฐกจิ สงัคมและ
วฒันธรรม และความม่ันคงและการเมืองดวย เราไมอาจทาํอะไรโดยไมคดิถงึพนัธกรณทีีม่อียูไดอกีแลว
   โดยนัยนี้เอง ผูเขียนจึงมีความเห็นวานับแตเราลงนามในกฎบัตรอาเซียนในป ๒๕๕๐ 
บทบาทของภาครฐัไดเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ (Paradigm shift) แลว วางาย ๆ  กค็อื ภาครฐัตองปฏิบตัิ
ตอคนไทยและ “คนอาเซียน” อยางเทาเทียมกัน โดยตองใหแตมตอคนไทยและคนอาเซียน
มากกวาคนตางดาวอื่น และโดยขอผูกพันน้ีเองท่ีทําใหการตรากฎหมายก็ดี การออกกฎหรือระเบียบ
ในเร่ืองตาง ๆ  กด็ ีผูเสนอกฎหมายจึงไมอาจกลาวถึงคนไทยไดแตเพยีงประการเดียวแลว แตตองคํานงึถึง 
“คนอาเซียน” ตามพันธกรณีที่กําหนดไวในกฎบัตรอาเซียนและขอตกลงประกอบอื่นดวย
   เนื่องจากการเขารวมเปนประชาคมอาเซียนน้ันวางอยูบนพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ๓ เร่ือง คือ
ดานเศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม และความมัน่คงและการเมือง แตผูเขยีนไดศกึษาเฉพาะการรวมกัน
เปนประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) เทานั้น เนื่องจากมีเปาหมายจัดขึ้น
ในป ๒๐๑๕ และการเชื่อมโยง (Connectivity) ดานสังคมและวัฒนธรรม กับความมั่นคงและการเมือง
นั้นกระทําไดยากกวาการรวมมือกันทางเศรษฐกิจอันเปนผลมาจากอัตลักษณที่แตกตางกันและความ
ไมลงรอยกันในอดีตของบรรดาประเทศในกลุมอาเซียน
   กรณี AEC นั้น ผูเขียนพบวารัฐภาคีตกลงกันวาจะรวมมือกันเพื่อเปน Single market and 
production base เพื่อประโยชนในการคาการลงทุนและเพื่อเพิ่มอํานาจการเจรจาตอรองทางการคา 
(empowering bargaining power) กบัระบบเศรษฐกจิอ่ืน โดยผาน Free flow of goods, services, 
skilled labor, capital and investment  ดงันัน้ ทกุประเทศจงึมพีนัธกรณทีีจ่ะตอง “ดแูล” เพือ่ใหเกิด 
Free flow อยางแทจริง และ AEC Blueprint ไดกําหนด “เปาหมาย” การดําเนินการในรายละเอียด
เพื่อให Free flow ดังกลาวเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาที่กําหนด เชน ในเรื่อง Service มีเปาหมายให
ทกุประเทศตองใหคนสัญชาติอาเซียนถือหุนในนิตบิคุคลไดไมนอยกวารอยละ ๗๐ ในป ๒๐๑๕ เปนตน
   ดังนั้น ผูเขียนเห็นวา “บทบาทใหม” ของภาครัฐเมื่อเขาสู AEC ที่เห็นไดชัดเจนมีอยู 
๒ ประการ
   ประการที่หนึ่ง ภาครัฐตองดูแลใหเกิด Free flow of goods, services, skilled labor, 
capital and investment อยางแทจริง 
   ประการที่สอง โดยที่ Free flow of goods, services, skilled labor, capital and 
investment นัน้ มผีลกระทบโดยตรงตอ “การแขงขนัทางการคา” ภายในประเทศอยางหลีกเลีย่งไมได 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

   ผูเขียนจึงเห็นวา “บทบาทใหมของภาครัฐ” เมื่อเขาสู AEC จึงไดแกการที่ภาครัฐตอง
    เสริมสรางใหเอกชนไทยมีความสามารถในการแขงขัน (Strengthen Competitive 
Capacity of Private Sector)
    ใหความสําคัญกับการดูแลใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมบนพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกัน
(Fair competition upon equal footing) มิฉะนั้นภาคเอกชนไทยอาจมีปญหาในการแขงขัน
    ใหความสําคัญกับการคุมครองผูบริโภค (Consumer protection) อยางจริงจัง
    ปรับปรุงโครงสรางและวิธีการทํางานใหโปรงใส (Transparency) ประสิทธิภาพ 
(Effectiveness) สอดคลองกับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป (Responsiveness) และลดตนทุน
การประกอบการ (Investment cost) แกประชาชน ทัง้นี ้เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ (National Competitiveness) 
   นอกจากน้ี ผูเขียนมีความเห็นเพิ่มเติมวา Free flow of goods, services, skilled labor, 
capital and investment นั้นจะทําใหสินคาและบริการตาง ๆ ถูกลง ซึ่งจะทําใหมูลคาการบริโภค 
(Consumption) เพิ่มสูงขึ้น แตการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมีทั้งผลดีและผลเสียตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม ในสวนที่เปนผลเสีย ไดแก การบริโภคที่ไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
เปนตนวา การบรโิภคสนิคาฟุมเฟอยทีอ่าจกอใหเกิดปญหาหนีภ้าคครวัเรอืน และอาจลุกลามจนกอใหเกดิ
ปญหาตอหนี้สาธารณะได บทบาทใหมของภาครัฐที่ละเลยไมได จึงไดแก “การปลูกฝงคานิยม
การบริโภคที่เหมาะสม” ใหแกประชาชน และเพื่อกระตุนใหเกิด Free flow of goods, services, 
skilled labor, capital and investment อยางแทจรงิ ภาครัฐตองมบีทบาทสําคญัในการ “ปรบัเปล่ียน
ทศันคติ (Attitude) ของประชาชนชาวไทยท่ีมตีอพลเมืองของประเทศเพ่ือนบาน” โดยใหการเคารพ 
(Respect) ประเทศและพลเมืองของประเทศเพ่ือนบานวาเปนหุนสวนทางการคาทีม่เีกยีรตแิละมีฐานะ
เทาเทียมกัน เพื่อลบอคติทั้งที่ประเทศเพื่อนบานมีตอประเทศไทยและท่ีประชาชนไทยมีตอประเทศ
เพื่อนบาน

 ๓. เมือ่บทบาทของภาครฐัทีเ่ปลีย่นแปลงไป รฐับาลกบัหนวยงานของรฐัควรตองปรบัปรงุแกไข
กฎหมายใด? และอยางไร? เพื่อรองรับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
   ในประเด็นนี้ ผูเขียนแยกการพิจารณาออกเปน ๒ มิติ คือ มิติของรัฐบาล กับมิติหนวยงาน
ของรัฐ
   มิติของรัฐบาล 
   (๑) ผูเขียนเห็นวารฐับาลควรกําหนดนโยบาย ยทุธศาสตร เปาหมาย และแผนการดําเนนิงาน
ในการเขาสูประชาคมอาเซียนใหชัดเจน เพื่อใหภาคเอกชนไดรับทราบและเตรียมความพรอม 
และเพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถปฏิบัติตามไดอยางเปนรูปธรรม 
   (๒)  ผู เขียนเห็นวาปจจุบันหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทราบ “ขอมูลพื้นฐาน” 
(Basic information) เกีย่วกบัการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนและการเขารวมใน AEC มากพอสมควรแลว 
แตยงัไมทราบ “ขอมลูรายละเอยีด” (Detailed information) วาประเทศไทยมพีนัธกรณใีนแตละเรือ่ง
อยางไร หนวยงานใดบางทีเ่กีย่วของกบัพนัธกรณนีัน้ หนวยงานทีร่บัผดิชอบตองดาํเนนิการตอไปอยางไร
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กฎหมายที่อาจตองปรับปรุงแกไขเพื่อรองรับบทบาทใหมของภาครัฐ
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

จุลนิติ

เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีนั้น การใหขอมูลนับแตนี้เปนตนไปจึงควรเปนการใหขอมูลรายละเอียด 
(Detailed information) วาประเทศไทยมีพันธกรณีในแตละเรื่องอยางไร มากกวาการใหขอมูล
พื้นฐาน และควรมอบหมายใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งรับหนาที่เปน Centre point 
เพื่อตอบคําถามและใหความกระจางเกี่ยวกับ “ขอมูลรายละเอียด” เหลานี้โดยเฉพาะ
   (๓) รฐับาลควรมนีโยบายท่ีชดัเจนในการพัฒนาประสทิธภิาพในการใหบรกิารของหนวยงาน
ของรัฐ โดยผูเขยีนเห็นวารฐับาลควรจดัตัง้ “กลุมงานอาเซยีน” ขึน้ในทกุหนวยงานของรฐัเพราะเปนงาน
ที่ตองดําเนินการตอเนื่อง มิใชเพียงเขาสู AEC แลวเลิกกัน แตยังมีอีก ๒ Pillars ที่ตองดําเนินการตอไป 
ซึ่งการสอดประสานของชาติอาเซียนในสอง Pillars ที่เหลือนั้นยากกวาการเขารวม AEC เน่ืองจาก
เปนการดําเนินการเกี่ยวกับอัตลักษณ ทัศนคติ และความมั่นคง 
   (๔) รฐับาลควรกาํหนดใหหนวยงานของรฐัทุกหนวยศกึษาพนัธกรณใีนการเขาสูประชาคม
อาเซียนและปรับปรุงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ตลอดจนโครงสรางและภารกิจของหนวยงาน
ใหสอดคลองกับบทบาทภารกจิของภาครฐัท่ีเปลีย่นแปลงไปดงักลาวขางตน (Paradigm shift) รวมทัง้
มีนโยบายชัดเจนในการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานของหนวยงานของรัฐตาง ๆ โดยเฉพาะบรรดาท่ีมี
หนาที่ใหบริการประชาชนใหสอดคลองกับ ASEAN Single Window และสามารถเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางกนัผานระบบเครอืขายสารสนเทศ เพือ่ลดตนทนุการบรหิารจดัการภาครฐั และลดตนทนุในการ
ประกอบการของภาคเอกชน
   (๕)  โดยท่ีประชาคมอาเซียนมุงเนน Free flow of goods, services, skilled labor, capital 
and investment ตามหลักการคาเสรี และเสริมสรางความเขมแข็งของ Connectivity ระหวางภาคี 
ซึง่ผูเขียนเห็นวาหลักการดังกลาวทําใหบทบาทของภาครัฐเปล่ียนแปลงไปจากเดิมดงักลาวมาแลวขางตน 
จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนนโยบายและตัวบทกฎหมายใหสอดคลองกับ Paradigm shift 
ดงักลาว โดยเฉพาะอยางยิง่ การปรบัเปลีย่นกลไกตามกฎหมายทีใ่ชระบบควบคมุ (Control) ผานการ
อนมุตั ิอนญุาต ใบอนุญาต ทีม่มีากกวารอยละ ๙๐ ของกฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยูในปจจบุนัใหเปนการ
กาํกบัดูแล (Supervision) หรือการสงเสรมิ (Promotion) แทน โดยใชระบบควบคุมกบัเร่ืองท่ีจาํเปน
ตองควบคุมอยางแทจริงเทานั้น เชน เรื่องที่อาจกระทบกระเทือนตอการรักษาความมั่นคง ความสงบ
เรยีบรอยและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ความสมัพนัธระหวางประเทศ เปนตน  ผูเขยีนมขีอมลูในเรือ่งนี้
เพิ่มเติมวา ในยุคที่รัฐบาลมีนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา” นั้น คณะรัฐมนตรีเคยมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๔ กําหนดนโยบายปรับปรุงกฎหมาย โดยใหเปลี่ยนจาก “ระบบควบคุม” 
มาเปนระบบ “กาํกับดแูล” เพ่ือใหกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการสนับสนุน “กลไกตลาด” ในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจมาแลว แตเม่ือเกดิการเปล่ียนแปลงรฐับาล มตคิณะรฐัมนตรดีงักลาวจึงไมมกีารปฏบิตัอิยางแทจรงิ 
ระบบกฎหมายไทยจึงยังคงยึดมั่นอยูกับระบบการควบคุมอยางเหนียวแนนมาจนถงึปจจุบัน
   (๖) ผูเขียนเห็นวาสมควรที่จะตองปรบัปรงุหลกัเกณฑการตรวจสอบความจาํเปนในการ
ตรากฎหมาย (Checklists) โดยเพิม่การตรวจสอบวารางกฎหมายทีเ่สนอน้ันสอดคลองกบัพนัธกรณตีาง ๆ  
ทีป่ระเทศไทยเปนภาคีหรือไม เพื่อเปนมาตรการปองกัน (Preventive measure) มิใหมีการเสนอ
รางกฎหมายใหมที่อาจขัดตอพันธกรณีที่ประเทศไทยเปนภาคีดวย 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

   (๗) สาํหรับกฎหมายทีอ่าจมคีวามจาํเปนตองปรบัปรงุอยางเรงดวนเพือ่รองรับ Free flow 
of goods, services, skilled labor, capital and investment ตามหลักการคาเสรีของ AEC นั้น
ผูเขียนเห็นวาไดแกกฎหมายดังตอไปนี้
       กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา : เพื่อใหการคาเสรีเปนไปอยางเปนธรรม
มิฉะนั้น SMEs ของไทยอาจไดรับผลกระทบจากการเปดตลาดได
       กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบรโิภค : เพือ่ประกันวาผูบริโภคสามารถบริโภคสนิคา
หรือบริการที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานอยางแทจริง
       บรรดากฎหมายทีม่บีทบญัญัติเกีย่วกบัสญัชาตขิองผูประกอบการหรือการถือหุนของ
คนตางดาวในนิติบุคคลที่เปนผูประกอบการ : เพื่อรองรับพันธกรณีตาม AEC 
       กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน : เพือ่สนับสนุนใหเอกชนไทยสามารถไดรบั
ประโยชนจากการยายฐานการผลิตไปยังรัฐภาคีของประชาคมอาเซียนที่มีตนทุนการผลิตตํ่ากวา
ในประเทศไทย อันจะทําใหภาคเอกชนไทยไดรับประโยชนจากหลัก Free flow of goods, services, 
skilled labor, capital and investment ไดอยางเต็มที่
       กฎหมายวาดวยการระงบัขอพพิาทเกีย่วกบัการคา การลงทนุ : โดยเฉพาะอยางยิง่ 
กระบวนการระงับขอพิพาทนอกศาล (Alternative Dispute Resolution: ADR) ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
การยุตขิอพพิาทท่ีอาจเกิดขึน้จากการคาการลงทุนจากการเปดตลาดในประเทศ และเพ่ือปองกันมใิหรฐั
ตองทุมเทงบประมาณไปใชในกระบวนการยตุธิรรมทางแพงอนัเปนเรือ่งผลประโยชนของเอกชนมากเกนิไป
    (๘) นอกจากนี้ การเปดตลาดของอาเซียนทําใหคนไทยสามารถไปลงทุนในรัฐอ่ืนที่เปนภาคี
ของประชาคมอาเซียนไดดวย ผูเขียนจึงเห็นวาจําเปนอยางย่ิงทีร่ฐับาลตองจัดใหม ี“ฐานขอมลูกฎหมาย
ของรัฐอืน่ทีเ่ปนภาคีของประชาคมอาเซียน” เพ่ือใหคนไทยไดศกึษาขอมลูกฎหมายของรัฐภาคีกอนท่ี
จะไปลงทุนดวย
   (๙)  สาํหรบักฎหมายไทยนัน้ ผูเขยีนเหน็วารฐับาลควรกาํหนดเปนนโยบายชดัเจนใหกระทรวง
ที่มีอํานาจหนาท่ีในการรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายแตละฉบับจัดใหมีการ “แปล” กฎหมาย
ทีอ่ยูในความรบัผดิชอบของกระทรวงน้ันเปนภาษาองักฤษและเผยแพรในเวป็ไซตของกระทรวงน้ัน
และใน Royal Thai Government Portal ดวย เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักลงทุนตางชาติ
ในการศึกษาลูทางการลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากภาษาราชการของอาเซียนไดแก ภาษาอังกฤษ 
ผูเขียนเห็นวาการแปลกฎหมายดังกลาวยังเปนชองทางปองกันการทุจริตของเจาหนาที่อันเนื่องมาจาก
นักลงทุนไมรูกฎหมายไทยไดอีกทางหนึ่งดวย 

   มิติหนวยงานของรัฐ 
   (๑) แมดูเหมือนวารัฐบาลจะยังไมมีนโยบายชัดเจนเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
แตผูเขยีนเหน็วาหนวยงานของรฐัสามารถศกึษาพนัธกรณใีนการเขาสูประชาคมอาเซยีนทีเ่กีย่วของกบั
อํานาจหนาที่ของตนโดยไมจําเปนตองรอนโยบายรัฐบาล
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จุลนิติ

   (๒)  ผูเขยีนเหน็วาจาํเปนอยางยิง่ทีห่นวยงานของรฐัทกุหนวยงานตองทบทวนวสิยัทศัน พนัธกจิ 
ยุทธศาสตร ตลอดจนโครงสรางและภารกิจของหนวยงานวาสอดคลองกับแนวคิดในการรวมกันเปน 
“ประชาคมอาเซียน” ดังกลาวขางตนหรือไม หากไมสอดคลอง อาจตองมีการเสนอปรับปรุงกฎหมาย
แบงสวนราชการหรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานของรัฐนั้นใหมอยางเรงดวน
   (๓) นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นวาหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานตองทบทวนกฎหมาย กฎ
ระเบียบตาง ๆ บรรดาท่ีอยูในความรับผิดชอบของตนวาสอดคลองกับพันธกรณีในการเขาสูประชาคม
อาเซียนหรือไม หากไมสอดคลอง ก็ตองเสนอปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบนั้นเสีย 
   (๔) ผูเขียนมีขอสังเกตวา ในการเสนอแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น หนวยงานที่เก่ียวของตอง “วางแผน” การเสนอกฎหมายใหชัดเจน
โดยมีมาตรการรองรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการที่ไมสามารถตรากฎหมายใหสอดคลองกับ
พันธกรณีในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไวดวย เนื่องจากคงเหลือเวลาในการดําเนินการ
ประมาณ ๓ ปเทานั้น

   สรุป
   ขอเสนอที่กลาวมาขางตนนี้ไดมาจากการที่ผูเขียนไดศึกษาและทําความเขาใจดวยตนเอง
จากเอกสารท่ีพอหาไดเทานั้น เพราะสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไมมีโอกาสไปรวมการเจรจา
อะไรกบัเขา จงึมีสถานะไมแตกตางไปจากหนวยงานปลายนํา้เชนเดียวกบัอกีหลาย ๆ  หนวยงาน ผูเขียน
จงึเห็นวาหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการเจรจาและจดัทาํกฎบตัรอาเซยีนกด็ ีประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
กด็ ีนาจะเปนหนวยงานทีส่ามารถใหขอมลูในเชงิลกึไดถกูตองแทจรงิวาบรรดาพนัธกรณทีีป่ระเทศไทย
ไดตกลงกับประชาคมอาเซียนไวแลวนั้น ตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใดบางเพ่ือรองรับพันธกรณี
ดังกลาว เพราะกอนไปเจรจาทําความตกลงกับเขาคงตองมีการศึกษาอยางรอบคอบแลว และควรเปน
ผูชี้แจงเร่ืองดังกลาวตอรัฐบาลและประชาชนเพ่ือใหเกิดความกระจางตอไปเหมือน ๆ กับที่ประสบ
ความสําเร็จมาแลวในการใหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนดังที่ผูเขียนไดกลาวมาแลวขางตน. 

ม.ค. - ก.พ. ๕๕๕๕๖ติ

าวมาขางตนนี้ไดมาจากการที่ผูเขียนไดศึกษาแแลละะททําาคคววาามมเเขขาาใใจจดดววยยตนเอง
ทานั้น เพราะสํานักงานคณะกรรมมกกาารกฤฤฤษษษฎฎฎีกกาไไไมมมมีีโโออกกาาาสสสไไไปปปรรรวววมมมการรรเเเเจจจจรรรรจจจจจาาาา
ไมแตกตางไปจากหนวยงานนปปลลาายยยนนน้ํําเเชชนนเดีียวกบัอกีหลาย ๆ  หนวยงานน ผผูเเขีียนนน
ยวของกบัการเจรจาแแลละะจจจัดดดทททํํําากกฎบตัรอาเซยีนกด็ ีประชาคมเศรษษฐฐกิิจอาเซยีน
ทีส่ามารถใหขอมมููลลใในนนเเเชชชิิิงงลลึกึไดถกูตองแทจรงิวาบรรดาพันธกกรรณทีีป่ระเทศไทย
เซียนไวแลวนนั้นน ตตอองงมีีการปรับปรุุุงแกไขกฎฎฎหมายใดบบาางเพ่ือรองรับพันธกรณี
จรจาทําคววาามมมตตตกกลลงกับเขาคงตออองมกีกกาาารศกึกกษษษาอยยยาาางงรรออออบบบบคอบบบบแลวววว แและควววรเปปปปนนนน
รัฐบาลแแลละะะปปปรระชาชนเพ่ือใหเกิดดดควาาามมมกรรระะจจจาางงตตตอไปปปปเเหหหหมือออนนน ๆๆ กกกกัับททททท่ีีีีปปปปประสสสสสบบบบบ
รใหขออมูลลลพพ้ืนนฐานเกี่ยวกับอาเซียนนนดงังงททท่ีีีผผููเเขขขขีีีียยยนนนนไดดดดกกกกลาววววมมมมาแแลลววขาาาางตตตตน. 
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